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 أثخ استخجام  استخاتيجية السشظسات التخطيطية  في تحريل طالب الرف الخابع االدبي في مادة الجغخافية

  
 دمحم عمي احسج داليا  فاروق يهسفاني 

 جامعة السهصل / كمية التخبية االندانية/قدم الجغخافية الجغخافيةجامعة السهصل /كمية التخبية األساسية / قدم 

 (9/2021 / 5 ، قبل لمشذخ في 2021/ 7/ 15 )قجم لمشذخ في 

 -ممخص البحث:
طدد البح ددرلبحاب دد لليدد البحث ددحلبح ددىحملبحددالر اسددالبجددالبمددماب الاالبحيةغيددىحلبحم ظاظاددالسددمل   دد  لي

(لطىحثدى للردؾزع ؽل ظاة دال46(لمل،لشيلتلع ةالبحث حلعلدال)0202-0202حل ىملبح ربممل)لرىدةلبحلغابفاالدبملسمبأل
ورليؾعدددال ىمدددماب الاالبحيةغيدددىحلبحم ظاظادددال(لطىحدددمل دددؼل  رة ددديؼل20 لاةبادددالعددد دىى)ل-عشدددؾب االبحدددالرليدددؾعم ؽل 

يمغ ددابحلرةيددىل)بح يددال(لطىحددمل دد رسل ىحظاة ددالبيعماىددددالاوردد ل ددؼلب ددابدلبحم ددىس لسددملعدد دلرددؽلبح20ضددى ظالعدد دىىل)
ب مثددىرل   دد لملرددىدةلبحلغابفاددالرددىملبحثىإعددى ل  عدد بدللوحقاددىسلبحم  دد  لسددم،لشدديال،لبحم  دد  ل،لب مثددىرلبحدد  ىد( ىأل

وبحي كيد ؽلسدمل   دصلرؾضؾعمللرؽلنؾعلبأل ماىرلرؽلرم  دلربىعملبحب ب  ل دؼلعاضدولعلدالرليؾعدالردؽلبح بدابدل
(لس داةلب  ديتل22الحلم  قلرؽلبح  قلبحغىىايلبذل  ؾ ل  اغمولبحةيى االردؽل)حةف اطاب قلبحم رةسلوبح لؾملبحمابؾةالوب

سضدددد لعددددؽلبمددددم اب لل02ل– ددددؾردرلرةمشىردمددددؾ ل( ىمددددم يىالر ىدحددددال0.ا2) ىح دددد قلوبحعثددددىحلبحدددد يلبلغددددتلن ددددبمول
وسددمل،لبحمي  ددولو ىنددتل يا يددىلضدديؽلبحيدد  لبحي بددؾال  ى  ددولبح ددىدكؾرماةالرددؽلبح دديؾحالوبح دد ؾبالوبحعثددىحلور ىردد 

بحث حلبح ىحملبمم ي لبحثىإدحلبحم دياؼلبحملاةبدملذبلبحيليدؾعم ؽلبحيم دىسوم ؽلوبي مثدىرةؽلبحث د ي ؽ،ل ذلد دؾيلبحم دياؼل
علددالرليدددؾعم ؽلرم دددىسوم ؽلسددملعددد دلبحيمغ دددابحل م ددد ل إدد بىىلوبظاة دددالعشدددؾب اال لاةبادددالسمدد رسلردددىدةلبحلغابفادددالوسدددقل

،لبأل ا لضى ظالو  رسلرىدةلبحلغابفاالعلالوسقلبحظاة دالبيعماىدددابحيةغيىحلبحم ظاظااللسملإ ؽل م  للبمماب الاا
كيدددىلبمدددم  ملبحثىإعدددى لبحؾمدددى  لبيإ دددى االيمدددم اب لبحةمدددى ولبذلوعيددداحلبحةمدددى ولو دددؾدلسددداوقلذبحلديحدددالبإ دددى اال

بحثىإعى لللوح ىححلبحيليؾعالبحملاةباالبحمملدرمتلوسقلبمماب الاالبحيةغيىحلبحم ظاظاال،وسملضؾدلنمى ولبحث حلر م
بحيددىدةلبح لياددال يددىلبرمددا للمل وةدد لرددؽل   دد  لبحظلثددالسددمىل ف  دد لبحبددابرولبحم لاياددالبحمدديددرليؾعددالرددةؽلبحمؾ دداىحلرة

بحثىإعدددى لب دددابدلدربمدددالر ىرندددالبددد ؽلبمدددماب الاالبحيةغيدددىحلبحم ظاظادددالوبمدددماب الاىحل  رة ددداالو دددا لرعددد لبمدددماب الاال
لح  لطلثالبحياإلالبيع بددالسملرىدةلبحلغابفاالالوبحم    لىهاؼلوبحي ؾالبحيليؾعىحلبحيانالووجاىىلسملرمغ ابحلبحيف
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 ABCETRACTل

     The aim of the current research is to know the effect of the strategy of 
planning organizations on the achievement of fourth-grade literary students in 
geography for the academic year (2020-2021). With the strategy of planning 
organizations and a control group of (32) students studying in the usual way. 
Equivalence was conducted in a number of variables, including (age in 
months, achievement, intelligence test),To measure the trend towards 
geography, the two researchers prepared a scale consisting of (34) items, 
which was presented to a group of experts and arbitrators in the field of 
teaching methods, educational and psychological sciences, to verify the 
apparent honesty,The stability of the scale was also confirmed using the 
Alpha Cronbach method, as it reached (0.889), which is considered good and 
acceptable,The researchers also used statistical methods to extract the 
results, as the results showed the existence of statistically significant 
differences in favor of the experimental group that studied according to the 
strategy of the planning organizations, and in light of the results of the 
research, the researchers presented a set of recommendations from us to 
activate the educational programs that develop the students’ orientation 
towards the scientific subject, as the researchers suggested conducting a 
study A comparison between the strategy of planning organizations and other 
teaching strategies such as the strategy of flexible groups and its impact on 
the variables of concepts, tendencies and achievement of middle school 
students in the subject of geography. 

 مذكمة البحث -اوالا 
بيع بددددالوللبحيؾضددؾةاالبحددالوبردد ل دد رةسلبحلغابفاددالسددملبحياإلددالبحثىإعددى النغدداةلرددؽل دد ل
رةيدددىلردددىيم لقل دددىحيةيولووللدبدددملو ددد ل ىندددوليؾب دددولبح ع دددالردددؽلبحيشدددك حح دددرلبحاب ددد لبألسدددملب ى دددال

،ل ذلد ؾيلعلالبح ع الرؽلبحيفىهاؼلوبح  ى قلبحمملد  ملسيييىل ذبلردىل ىحظاة البحممليمؼلبحم رةسلبيى
لبيعماىددددداد ميدد لب ر ددال ب دداةلعلددالبحظاة دداللبحلغابفاددابذلو لوبردد ل دد رةسلرددىدةلردد مل  ددؾرةلرلددادة،ل

لبيعماىددددابح ى يددالعلددالبحدد ورلبحفىعدد لحليدد رس،لورددىلبحظلثددالسيددؼلرمل ددؾ لحيددىلد ؾحددولبحيدد رس،لسىحظاة ددال
د دددم يلؾنيىل  ميددد لعلدددالبحمل ددد ؽلوبحمل دددملوبح دددادلبحييددد لسدددمللبحلغابفادددازبال ع دددالردددؽلر رمدددملوبحمدددملردددى
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عدداالبحيددىدةلبح ربمدداالريددىلود ل حددالرلددالبمددملى الورشددىر ال يادد لبحظلثددا،لبذليدد و لبحظلثددالرددىلد ؾحددول
لبحيىدةابحي رسلوى بلود ل حال  راىؼلوش ؾرىؼل ىإلإثىطلوس  ب لبحفى  ةلبحمملد   ؾنيىلرؽلدربمالى هل

(ل د نمل   د  لبحظلثدال2019،لشد كاول)لل2019)وى بلرىلوك  ولنمى ولدربمىحل)ببؾلإل  ،لل
،لإ دحلب لبحلغابفاداطاب قلبحم لاؼلغ البحف ىحالبحممليمث يىلر رمؾلب لوعولومثىبيىللبحلغابفااسملرىدةل

،لبد لعلدالبح كدسلع الدبسعادالبحظلثدالن دؾلرسد لر دمؾ لبحم  د  ر غؼل لػلبحظاب قلوبألمدىح مليل  دم
رؽلذحػل ع دالس يؼلبحا ى الوبحيل ،لر ليما ملعلالذحػلنفؾرلر غييدؼلردؽلدربمدميىلوعد ملبإل ثدىالعل يدىل
 يلبضظابرب ،لوبىحمىحملنلد لب ل     ل ع الرؽلبحظلثالحللغابفاىلُد  لرشكلالر   ةل ىحة ثال ح يؼ،لسيؼل

ىلرييدىلس لدؾب،لريدىليد ديل حدالبحةغدال ح يدىلنغداةلدش او ل أنيىلرىدةلغ الرةىمثالحيؼلوونيؼلحؽلدل دد وني
ل،لريىليمظلملبحث حلعؽلبألمثىالوربدل  ؾةؽلبي لىىىحلبح لباالن ؾىىارى اة

لرددؽل دد اسددملبحياإلددالبحعىنؾةدداللبحلغابفاددابن فددىال   دد  لبحظلثددالسددملرددىدةلبحثىإعددى لشدد صلللللل
سململ حل  ضلبحي برسلحل ةؾبحلبح ى  الو  ل  ٍ لوبضحلسمللبحلغابفاابط عولعلالدر ىحلرىدةل

 دد  ابدلبمددمظ عل ربدلعدد دلرددؽلر رمددمللبحثىإعددى ،لوعددوزلذحددػلبحشدد ؾرل اددىملبحلغابفاددادر ددىحلرددىدةل
،ل ذلوكد وب  لعلدالو دؾدل د ٍ لسدملر دمؾ لب لدىهلبحظد الن دؾلبحيدىدةلوبن فدىالبحلغابفاداورشاسملرىدةل

يمدددم يىالطاب دددقل ددد رةسل  ل  ددددا لولىددد بليددد جالمدددلثى لعلدددالبحم  ددد  لول   ددد ليؼلبح ربمدددم،لنمالدددا ل
لب لىىىحلبحظلثالن ؾلبحلغابفااا

تخاتيجية السشظساات التخطيطياة فاي ساماا أثاخ ساتخجام إوبهحا تسثمت مذكمة البحث بالتداؤل االتي:
 ؟الجغخافيةدبي في مادة تحريل طالب الرف الخابع األ

 اهسية البحث -ثانياا 
ال دد رةسلرددىدةلبحلغابفاددالسددملبحياإلددالبيع بددددالىددؾل ووةدد لبحظدد ال ي لؾرددىحلب لرددؽلبىدد ب

 يكةيؼلرؽلبحم االبحالطبا البح ىحؼلبح يلدعاشدؾ لفادولوردؽلضديةول  دىدؼلو  ؾحؾ ادالوردؾبردلبحعداوةل
فاولو  حػلدربمالبحمفىع لب ؽلبين ى لوبحغاوالبحظباعاالودربمالبي وبدلبي ا لردؽلبح دىحؼل  د رلردىل

ى هلبح ربمالب لبح ىحؼل لولوإ ةلرم دلالو د حػلإيد لبحظىحدملعلدالبدرباللبح  ردىحلبحيم ةدالبد ؽلل غيا
عةى دددالبحي دددايلبحظباعادددالوس ىحادددىحلبين دددى لوجدددأج البح ؾبرددد لبحلغابفادددالس يدددىلالو ددد حػل ةيادددالردددد رةل

ل(2002 222)م  ،للابحي إغالوبيمم يالوبحم  يالحيؾ ؾدبحلبحظبا الو يىحيى
ومدددىسل  ددد  لبحثشددداةالوس إيدددىتلوىدددملردددؾةل  دددمظا لو ل ةيدددملبألسدددابدللىدددملبحمابادددا لكيدددىلوو

 لن ؾلبح ي لبح دىححلوبي ميدىدتلو    لرؾبىبيؼتلولع ؾحيؼلووس ىرىؼتلولونيىل  مظا لو ل  س لبحيلمي
لبحيشك حلوبحةيؾال ىألسابدلوبحارمل ىألرؼتلول  ةمل ابادالبحفدادل ابادالشدىرلالرم ىرلدول الىملوم لالح   ِّ

ردؽلبحلؾبندمتلبحاوإاداتلوبح  لاداتلوبحل د داتلوبحةف دااتلوبي ميىةاداتلوبحليىحاداتل   دحليلدظغدمل ىندمل
علددال ىنددمل  دداتلوىددمل ةياددالرمونددالرددؽلإ ددحلبحشدديؾالوبحم ىردد لوعيلاددالر ددمياةلدب يدداليل  دد دل يدد ةل
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رم دد دةلوىييددىللزرةاددالر  ةدداتل شددي لإاددىةلبحفددادل كىرليددىلرددؽلبحييدد ل حددالبحل دد تلو شددمااللس يددىلر م ددىح
 ( 62 لل0222ل،)لبح  لاللبحي رماتلوبألماةتلوبحيلمي تلسيملر مياةلبمميابرلبح اىةا

بذلب لجدداوبحلبيرددؼليل  دد رل يددىلحدد ييىلرددؽلبح ددكى لبدد لحيددىليمددؾبسالحيددىلرددؽلرددؾ ل شدداةالر ىلدداللللل
سددمل    ددقلوىدد بسيىللرددىدرةلعلددالبينمددى لوبح يدد لوبحماباددالر ةاددالبدد حػل،لوحيددىل ددى لبحم لدداؼلومدد لالبحماباددا

ور ددد ربلحملبادددالرظىحدددملبحيلميددد لردددؽلبح ددد رةلبحثشددداةالبحفىعلدددالبؾ دددفولر ددد بنىلد كدددسلوعدددى رلبحمابادددا،ل
ل(20 لل0220ووى بسيىلرؽل  الر م ى ولبحمابؾةال)عظاال،ل

ة  لبح  البح يلنعاشولب  لىؾلع البح لؾملوبحم ةؾحؾ اى،لإ دحليمدؾبحال دابكؼلبيكمشدىسىحلوللل
لياالو ظبا ى يىلبحم ةؾحؾ اا،لوألرالبحد يليد جالسدملإادىةل د لوسدابدلبحيلميد ،لوو دثحل د لوبحةغاةىحلبح 

بحيددؾبطة ؽلد ددم  رؾ لإىحاددىلوبإدد بلوولوكعددالرددؽل ظبا ددىحلبحم دد ملبح ليددم،لحدد بلد مبددالبح لددؼلرددؽلبألرددؾرل
ل(،ل20 لل0222بح زرالح اىةل  لسادلح ملد ثحلرؾبطةىلدعاشلع اهل)علمل،ل

 دد لبحم لدداؼلعددؽلرمظلثددىحلبح اددىةلبح ؾراددا،لوبددازحلبح ى ددال حددال ووةدد لوو ددثحلرددؽلبح دد ملسلل
بحظلثددال ددىحظاب قلبحيةىمددثالحلم ىردد ل كفددىدةلردد لىدد هلبحيمغ ددابحلرددؽل دد ال ةياددالردد رب يؼلعلددالبحم ل دد ل
وبحم  اؼلوبحي ىرنالوبحمي  ولور ىع  يؼلعلال ؾعاد لردىليم ليؾندولسدملإادى يؼلبح ؾرادا،لو  ؾةد لبألس دىرل

ل(24،ل0224ببؾل ىدول،ل ).حلرؽل  البحما  ولعلالبح  ربحلبح يلاا حالريىرمى
رشددكلالبكمغددىصلبح ددفؾالبحي رمدداال أعدد بدلبحظلثددا،ل يددىلب لبزددددىدلإلددؼلبحيددىدةلبح لياددالبحمددملول

يم  ؽلعلالبحظلثدالبيحيدىملبيدى،لوبإمدؾبدلبحيدةيولبح ربمدملعلدال ع دالردؽلبحمفى د  لودردى قلبألردؾرلسدمل
ل ع دد ل ىىلددول،لو وةدد لرددؽلر دد وحاى و،لبألرددالبحدد يليمظلددملبحيؾضددؾعىحلبحي ملفددا،لب ضددىالحلي لددؼلبةثددىد 

بحث دددحلعدددؽلطاب دددقلإ يعددداليد دددىالبحي لؾردددىحل شدددك ليع دددالبح بسعادددالعةددد لبحظلثدددالوةل ليدددؼلدفييؾنيدددىل
ل0220وةيعلؾنيىلسملإاى يؼل،لوألىياالبح ورلبح يليلعثولسملبةدىدلر دم ب لبح دابقلبح ب ما)بحلدىغؾا،ل

ل(0 ل
بحم رةسليةثغملب ليةم  ل ؾنولعيلاال  ل  دالد مي لعلالبحي رسلسمل ل  ؽلبحي لؾرىحلون  لول

بحييددىربحلحلظلثددالح يلاددالإ يعددال  ميدد لعلددال شددلا لبحظلثددالعلددالبحث ددحلعددؽلبحي لؾرددىحلوبمددما ىعيىل
بةف دددولردددؽلر دددىدرلبحي لؾردددىحلبحيظبؾعدددالرعددد لبح مدددم،لوبحياب ددد لوبحددد ورةىحلااابحددد ل،لوبمدددم  بملىددد هل

حي لؾرىحلألغدابالر دىن ةلبحد روسلبح دواالوبعد بدلبحث دؾملبح ليادالوبمدم  بملبحبارلادىحلبح ىمدؾباالب
بحم لاياددالسيةددىاللبح ع ددالرددؽلبحبارلاددىحلبحمددمل  ددىع لبحظىحددمللسددمل  لددؼلبحمضددىرةسلولبحظ ددسلااابحدد ل

مل  د لوغ اىىلرؽلبحيؾضؾعىحل كفىدةلإ حلبحمفىع لبحلدىدلبد ؽلبحظىحدملولبحيد رس،لولبحيد رسلوبحظىحد
ب ل ددى ل دديلبي  ددىالسددملبحيىضددملرددؽلبحيدد رسلبحددالبحظىحددملس دديلوذلب ددثحلحلظىحددملدورلريددؼلسددمل

لا بح يلاالبحمابؾةالوبحم لاياا
ل  ( 20،ل0222ييشايل،بح)
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و   لطاة دالبحمد رةسلبحفىعلدالبحمدملد دم يليىلبحيد رسلسدملبحيؾردرلبح دفملر ةدىلرييدىلحةلىإيدىلسدملللل
ب قلبحم رةسلبحفىعلالرؽل جدىرلبدلىبادالسدملطبا دال ف  دالبحظلثدالوزةدىدةل    قلبألى بالبحمابؾةالحيىلحظال

   ددد ليؼلبح ربمدددملوبحمفىعددد لبحي دددميالفايدددىلب دددةيؼل،وىددد هلبحظاة دددال دددؾديل حدددالنيدددؾلش  ددداالبحظىحدددمل
بحي لؾرددددددىحلسددددددملبحيددددددةيول لؾبنبيددددددىلبحي ملفددددددالوزةددددددىدةلردددددد ربحلبحيدددددد رسلسددددددملبح شددددددرلعددددددؽلبح  ددددددى قلول

ل(224 ل0222)بحي ام،ابح ربمم
(لوىيادددالبحيةغيدددىحلبحم ظاظادددالسدددملىددد بلبح دددد دلBen-David, 2002: 3وةؾضدددحل)

 أنيىُل  ي لعلالبحيم لي ؽل  ؾةؽل ؾرلذىةاال  ىع لعلالبحم لؼلوبحمف  دالوإد لبحيشدك ح،لو يكدةيؼل
لبحث دايل بح  د لوبحميع د   ف  د  علدا بحيم ليد ؽ   ؾةد  وةد دي بحي لؾردىح،  ثىدا سم ر رب يؼ رؽل   
 د  م بحم لؼ و  بحي اسم بحم لؼ نغاةا نفؾميؼل،لو فماا سم وبحيم ا بح يىس رو  بح  حا حلي اسا،
ل ر افاا بةاىح  ؾرة سم بحل ي ة بحي اسا و يع   بحي لؾرىح،  ي ىحلا بحيم لؼ إ ؽلد ؾم

 البحث هجف-ثالثاا 
ليي البحث حلبح ىحملبحالر اسال

 ابحاب  لبيدبملسملرىدةلبحلغابفاالبح ربجالبمماب الاالبحيةغيىحلبحم ظاظاالسمل     لط ال
 -: البحث فخضية -رابعاا 

(لبدد ؽلرمؾمددظملدر ددىحلبحم  دد  لحدد  ل20ت2يليؾ دد لسدداقلذولديحددالبإ ددى االعةدد لر ددمؾ لديحددال)
طلثدددالبحيليدددؾعم ؽلبحملاةبادددالبحمدددملدرمدددتلوسدددقلبمدددماب الاالبحيةغيدددىحلبحم ظاظادددالولبحضدددى ظالبحمدددمل

لدرمتلوسقلبحظاة البيعماىدداا

  خامداا : حجود البحث
دبملسدملبحيد برسلبح كؾرادالبح دثىإاال ظ البح رلبحاب  لبأليم  دلبحث حلبح ىحمللبح  ودلبحثشاةا 

لاو   ي بل ع بديمملبألرلىدلوبحابدالبحمى  الحلي ياةالبح ىرالحماباالر ىسغالن ةؾ ل
لر ىسغالن ةؾ لبح  ودلبحيكىناال للبحي برسلبح كؾراالبحمى  الحلي ياةالبح ىرالحماباال

لا0202-0202بح  ودلبحورىناال لبحف  لبح ربمملبيوالحل ىملبح ربممل
تلبحث حلبح ليدملسدملبحف البحلغابسملسملبح ضىربحلبإلن ىناابحف ؾالبحع جالبألوحا)بح  ودلبح لياال ل

بحلغابفاددداتلر دددىدرلبحباىندددىحلبحلغابفادددالوطددداقلعاضددديى(لردددؽل مدددىالبحلغابفادددالحل دددرلبحاب ددد لبألدبدددمل
لملال(.022بحظث اللبح ىشاةلبحية  ال)

 تحجيج السرطمحات -سادساا 
 االستخاتيجية:  -اوالا 
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 ل  ظدديلرؾ يددالألدبدلبحيييددىحل ظاة ددالنى  ددالوول نمددى لنغددىمل( بأنهاااSchunk, 2000يعخفهااا )
 , Schunk)ادلوبألىد بالبحمدملياغدملسدمل  قا يدىح فدضلر دمؾ لبحمشدمتلبد ؽلبحي اسدالبح ىحادالحلفدال

ل(123 :2000
رليؾعالبإل ابدبحلبحمملي دييىلبحيد رسلوجةدىدل  رة دولط  دول شدك لل:بانها اجخائياا  الباحثانوعخفها  

 رممى  لورةغؼلحليىدةللحغاال    قلبألى بالبحم لاياالبحي ظظالا
 السشظسات التخطيطية: -ثانياا 
تلبحلغابفاددا ل ل يعدد لرليؾعددالرددؽلبحيل  ددىحلبحث دداةالحي مددؾ لدرسل( بانهااا2004عخفهااا بهجااات ) -2

ل مد ر فادولبحيفدىهاؼلبح ىردالسدملريدالبحيدةغؼلجدؼلل  د   م  ملحمةغاؼلبس ىرلورفىهاؼلبحد رسل شدك لىاردمتل
ل(40 ل0226 ال)بيلىحتلبحي  ؾما  ميىلرليؾعىحلب ا لرؽلبحيفىهاؼلبير لشيؾيلإمال

 لس دداةلبولرفيددؾملر دداسلد مددؾيلعلددالرليؾعددالرددؽلل(:2011عخفهااا امبااه سااعيجل والبمه ااي )و -0
بحي لؾرددىحلبح ى ددال ددولرعدد  ل  ى  ددولبولري وب ددولبولبرعلددالحددول يددىلديكددؽلبمددم  بريىلعةدد رىل

-Vennياغدددملبحي لدددؼلبولبحيدددم لؼلعلدددالر ىرندددالبددد ؽلبحيفدددىهاؼلبولبيس دددىر،لوعلدددالبشدددكىالسدددؽل)
shapeل(662لل 0222(لبإ لبنؾبعلى هلبحفوا ال)بربؾلم  يلوبيبلؾشمت

رليؾعدالرددؽلبح ظدؾبحلبحي ظظدولوبحيةغيددالبحمدملد ميدد ىىلل لبانهااا وعخفهاا  الباحثااان اجخائيااا 
ر رسلبحلغابفاال)بحثىإح(لر لط البحيليؾعالبحملاةباال  ؾملعلال ث ايلعداالبحي لؾردىحل  داةى ل

ؼلوس ددىرىؼلحلظلثددالو  ل ددليىلحي مددؾ لدرسلبحلغابفاددالبحي ددارةلحظلثددالبح ددرلبحاب دد لبيدبددملوذحددػلحمةغددا
ورفدىهاييؼلبحلغابفادالبحا ا دالوبحفاةادالرد لطد البحيليؾعدالبحملاةبادالردؽلب د لبحي ىرندالو دلدىدلوو دول

 بحشثولوبي م الب ؽلبحيفىهاؼلبحلغابفااال

 التحريل -ثالثاا 
ر مؾ لرؽلبإلنلىزلوولبح فدىدةلوولبألدبدلسدملبحم لداؼلوبح يد لبحي رمدملوولل( بأنها:2004عخفه )عسخ، 

بحلددىر ملد دد ل حاددولبحيددم لؼل دد البح يلاددالبحم لاياددالبحمددمل شددمااللس يددىلرليؾعددالرددؽلبحظدد الوبحي لددؼل
لربحلبحي   الح حػاوةلايل   ياهلبؾبمظالبحي رم ؽل  ؾرةلشفؾةالوولعؽلطاةقلبمم  بملبي مثى

 (622 لل0226)لعيا،ل
(  أنول لر رةلبحظىحملعلال  لؼلرؾضؾعلر  ؽلد ىسل أدب ولعلالب مثدىرليمضديؽل2005عخفه بخكات )

ل(ا.22 لل0220رليؾعالرؽلبألمولالحقاىسلى بلبحيؾضؾعل لال)با ىحل،ل
ر  برلبإلنلىزلبح ربمملبح يلد   ولط البح درلبحاب د لبألدبدملسدملل بانها وعخفها  الباحثان اجخائياا 

رددىدةلبحلغابفاددا،لوبحدد يلد بددالعددؽلردد ر يؼلسددمل دد  البحي لؾرددىحلبحلغابفاددالو  اةفيددىلورددؽلجددؼلبمددما ىال
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رفىهاييىلو ظبا يىلسملرؾبررل  ي ةلسضد  لعدؽل  ل ليدىلوة دىسل ىح ر دالبحمدملد  دلؾ لعل يدىلطد ال
للة لبإل ى العؽلس ابحلبي مثىرلبحم   لملبح يلوع هلبحثىإحلحي بلبحغااالبح رلبحاب  لبألدبملع

لل- لخمفية نظخية
بحيةغيىحلبحم ظاظاالر مةثظالرؽلنغاةالبحدم لؼلذيلبحي ةدالوبحمدملرد ريىلووزوةد لو   د لىد هل

و للبحةغاةالعلالو لبحم لؼلد  ملعة رىلدكؾ لىةىالل فىع لب ؽلبحي اسالبح ى  الوبح إ ا،لو    لودضى
ح  لسادلبةاالر افاالوعة ل  لؼلبحفدادلحي اسدال  د ةلس ندولد دىوالربظيدىلببة مدولبحي افادالبح دى  ا،لو  دؾ ل
بحاوب يلوبض الح  لبحيم لؼل ليىلميلتلعيلاالبح رو،لورؽلىةىل ىدحلوىياالبحما  ولعلالبحي لؾرىحل

ل(.4 ل.022بألمىماالح  لبحفادلوولبحيم لؼال)بحلؾب اا،ل
 أهجاف السشظسات التخطيطية : 

  لحليةغيىحلبحم ظاظاالرليؾعالرؽلبألى بال    يىلرةيىل
 يددد لعلدددال    دددقلبحم ىرددد لوبحمددداب يلبددد ؽلبحي لؾردددىحلبح دددى  الحددد  لبحيدددم لؼلوبحي لؾردددىحلبحل يددد ةل  

لبحي  رالحولسملرؾضؾعلبح رسا
 يمؼلبحما  ولس يىلعلالبح ةى البألمىماالحيؾضؾعلبح رسا 
 اال  ضلبح  ىدبحلح  لبحظلثال ىح  ىدلبحلغدؾيلوبحد  ىدلبحيةظ دملبحاةىضدملوبحد  ىدل  ىع لعلال ةي

 بي ميىعملبح  ىدلبحث اي/بحيكىنما
 بمم  بريىلسملبح شرلعؽلبحيفىهاؼلبح ىطوالح  لبحظلثالور ىحلموا 
 ةيمل  ضلعيلاىحلبح لؼل ىحي إغاتلوبحم ةا تلوبيمم ياتلوبيممةثىطتلوبيمم ابدا  
 يؾلبحيفىهاؼلو ظؾرىىلح  لبحيم لؼا شل لعلالن 
 بغةىدلبح ابدةلوبح مى الوعيلاىحلبحمف  الح  لبحيم لؼا 
 (204-202 ل0226)بربؾلم   يلوعؾاتلبمم  بريىل أدبةلحم  اؼل     لبحظلثاا 

 خطهات تطبيق السشظسات التخطيطية في الغخفة الرفية: 
حمةف ددد لبحيةغيدددىحلبحم ظاظادددال ؾ ددد لىةدددىاللطاب دددقلعددد ةلديكدددؽلحليددد رسلب لد دددؾمل ىمدددم  بريىلل

لو   دييىلحليم لي ؽلدب  لغاسالبح رلرةيى 
 اددددىملبحي لددددؼلبم ددددياؼلرةغيددددىحل  ظاظاددددالرعاىرةددددالت  دددد ملحليم ليدددد ؽل  دددد لبنميددددىدلدربمددددال دددد ل -2

لرؾضؾعا
 اددىملبحيدد رسل ىحم ددىو لردد لبحيم ليدد ؽلبم ددياؼلبحيددةغؼلبحم ظاظددملح دد لدرسل  دد لبنميى ددولرددؽل -0

 شاإوال
ب بدال اىملبحيم لؼل ىح ي لعلال  ياؼلبحيةغيىحلبحم ظاظاالوب ل ىنتل ىحيشىر الرد لوىةىلنا لللللل

 ادددىملبحيدددم لؼل ى مادددىرلبحيدددةغؼلبحم ظاظدددملبحيةىمدددملو  ددديايولحيؾضدددؾعلبحددد رسالوبحظاة دددال،لبحيددد رس



 (، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

744 

بي  دددداةلبحمددددملدلددددملبحما  ددددولعل يددددىل ى ددددال  دددد رىل  ددددؾدلبحيم ليدددد ؽلبمددددم  بملىدددد بلبحةددددؾعلرددددؽلبدوبحل
ملى هلبحظاة الد ؾملبحيم ليؾ لبم ياؼلبحيةغؼلبح يلب مىروهل   لبنميدىدلبحي لدؼلردؽلشدا لبحم رةسالوس

ل(060 ل0220بحلىدريللووبؾلإلؾ،ل)لبح رسلبول ىحموبرؽلر لبحشا ا
 التحريل 

ر شددالعلددالردد  ل  دد ريىلن ددؾلبيىدد بالبحمابؾةددالتوىددؾلل يددمؼلبحي م ددىحلبحمابؾةددال ىحم  دد  تلينددولللل
يا ثيل يفيؾملبحم لاؼلبر ثىطى لوجا ى تلبيلب لرفيؾملبحم لداؼلبكعدالشديؾي لوب  دىعى لسيدؾلدشدي لندؾب ولبحم لداؼل
كىسالبحياغؾالوغ البحياغؾالس يىتلب ةيىلدكؾ لبحم  د  لبكعدالبر ثىطدى ل دىحةؾب ولبحياغؾبدالسدملبحم لداؼتل

  د  ل ىىميددىملبحي ة د ؽل ددىحم لاؼليىي مدولبح ب دداةلسدملإاددىةلبحظلثدالنغدداب لحيدىليما ددملعلددالورد لإغددملبحم
نمى لدددولردددؽلردددابربحل ابؾةدددالإىمدددياتلسىي مثدددىربحلبحم  ددد لاالومددد لالرةغيدددال يددد البحدددال ادددىسل يادددال

لبحي لؾرىحلبحمملد فغيىلبحظىحملسملبيلرلىالرؽلرلىيحلبحي اسالا
ىحلبيمىماالبحممل  مي لعلاولعيلاالبحم ؾةؼ،لسيؾلبحؾم لالسىحم    لبح ربمملوبإ لرؽلبحي ك

بيمىمددداالبحمدددملبيدددىلديكدددؽلبح كدددؼلعلدددالرددد  لردددىلد  ددد لعلادددولبحظىحدددملردددؽلنمى دددىحلعليادددالتلل ذل  ل
بحي م ددىحلبحمابؾةددالبحيميعلددالسددملبحيدد برسل  ددؾرةلعىرددالعلددالر ملددرلرابإليددىل،لوبحي ىىدد ل،لوبح لاددىحل

بحظلثدالورليدؾعيؼلبح لدم،لإ دحلبنيدىل  ةدال ىكمشدىالبمدم  بدبحل  ظملبىياال ب داةلحد ر ىحل   د  ل
بحظلثالبحي ملفا،لوردؽلذحدػليمضدحلب لبحم  د  لبإد لبح دؾرلبولبحلؾبندملبيمىمداالبحمدمل  ميد لعل يدىل
عيلاددالبحم ددؾةؼ،ل ذل  ل اددىسلر ددمؾ لبحم  دد  لد ةددمل   يدد لو  دد يالرددىلإ  ددولبحظلثددالرددؽلنمددى لبحددم لؼل

ر  ةددال،لبيرددالبحدد يلدكشددرلحةددىلردد  ل  دد ملبحظلثددالب لددىهل    ددقلبيىدد باللنمالدالردداورىؼل  بدداةل ابؾةددا
ل(ا600 ل0222بحمابؾةالبحي  دةا)زةمؾ ،ل

ولد  لبحم    لبح ربمملر يلبىميىملبحليا لببم بد لرؽلبيماةلوبحيلميد لوبحي لدؼلوبحيدم لؼلنف دوللللللل
بحد يلن ميد لعلادولحي اسدالن دثالل(لبحدال ندولب دثحلديعد لبحيقادىسلبيمدىس0222،لس  لبشدىرل)ن داله

ذ ىدلو فؾقلبحظىحمل يىلبنولب ثحلرعاىرب لحةلى لبحظىحملسملبحي رمالوبح اىةلبي ميىةاالوبح د رةلعلدال
ل(14 ل2010بحمفىع لوبحم ىدشلر لبي اةؽلسملبحي م ب ال)ن الهت

 اهسية االختبارات التحريمية:
لي اال  ميع لبىياالبي مثىربحلبحم   لاالسملبيرؾرلب

 يكةةىلردؽلر اسدالر د برلبحي اسدالبح ىحادالحليدم لؼتلوبيدىلديكدؽلب لد دؾمل دولس د  لردؽلبعيدىاتل ي ةدال -2
 بنيىل لةملب ى البحيم لؼل  إثىطلدربمملحؾلبعظ ةىهلرؾبدلبعلالرؽلر رب ولبحم   لااا

   د ؽل  ي لعلالبمدمعىرةلبحيم ليد ؽلحلم  د  لتو لدقلرو لبحيةىس دالبحد يليد ديلسدملبحةيىددالبحدال -0
 عيلاالبحم    لا
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  دددىع لبحي رمددد ؽلسدددملر اسدددالرددد  لبمدددملى البحيم ليددد ؽلحلشدددا لوسيدددؼلبحيدددىدةلبح ليادددالتإمددداليدددميكؽل -2
 بحي لؼلرؽل   ي لطاة مولسملبحشا لبذبل ىنتلدر ى يؼلبحم   لاالرة فضاا

    ي ل فىدةلبحيؾضؾعىحلبح ربماالوبحيةىىولوطاب قلبحم رةسلا -6
 بحال يىعىحلدربماالو افا يؼلبحالبعلالبحيابإ لبح ربمااابنم ىدلبحيم لي ؽلو  ةافيؼل -0
  ةغاؼل بابحلبحم لؼلبولبحابيلفايىلب ةيىلا -4
 بكمشىالبيمم  بدبحلبح  لاالوبحيوب االبحي ملفاللحلظ اا -0
 ر اسالر مؾ لبحظىحملبحم لايملوبح  ؾبىحلبحممليؾ ييىلبجةىدلعيلاالبحم لؼلا -.
بح  ؾالعلالر لؾرىحلعؽل ا  ملبحظىحملسملبحم    لسمل باةلر  ةدالورا دوهل ىحة دثالحظد ال -0

ل(22 ل0226، فوال)دعىدل
(لبنددول ددىحاغؼلرددؽلبىياددالبي مثددىربحلبحم  دد لاالبيلب لعلددالبحي لددؼلب لدأ دد ل0222وةددا ل دد ال)لللل

ل ىح  ثى ل 
 ىحلو  رةولراب ملبحيم لي ؽلس  ملبد لحا تلبي مثىربحلغىدالب ب يىلتلويل ي البحالبعظىدلدرلل-2

لىملوم لال  لاياال  لياال ي البحال اىسلبينشظالبحم لاياالبحي م بلااا
دلددملب ليل  دددؾ لبي مثددىربحلىدددملبحؾمدد لالبحؾإ ددد ةلحل كددؼلعلدددالردد ربحلبحيدددم لؼلسيةددىاللنشدددىطىحلل-0

ةىمدددثاا)ل ددد التلب دددا لع يددد ةل ىحي إغدددالوبحمؾب ددد لرددد لبيمددداةل يكدددؽلبحي لدددؼلردددؽلب ددد برلبإكدددىملر
ل(06 لل0222

 فهائج االختبارات التحريمية:   
وح ميكؽلبحي لؼلرؽلبك دىالبحيم ليد ؽلبح بدابحلبحيف د ةلو    دقلبيىد بالبحيةشدؾدةلىةدىاللشداوطلعد ةلل

لدلمل ؾبساىىلسملبح يلاالبحم لاياالديكؽل ل ا يىل ىي مل 
لور اسالر ىنملرىل ؼل  ليوابحم لاؼلبح ى ؼلعلالبحما  ولوبحي إغالبح  ا الوبحفيؼلل-2
لبح بسعاالشاطلبمىمملحلم لؼلينيىل  ضلعلالرؾةلبحم    لح  لبحيم لي ؽلن ؾلبح ي لوبحةشىطال-0
بمم عىدلردىل دؼلسييدولور اسمدولبولبكم دى ولردؽل بدابحلسدملبجةدىدلعيلادالبحدم لؼلبول  د لرد ةلر د اةتلل-2

لرةىممالي لذحػلد ىع لبحيم لي ؽلعلالبيإمفىصل يىل  ليؾهل   ر
ر اسددالبحيم ليدد ؽلنمددى ولرددىل  ليددؾهل  ددفالر ددمياةلتلسي اسددالنمددى ولبحم  دد  ل بدد ؽلحليددم لؼل ؾبنددملل-6

بح ددؾةلوبحضدد رلريددىلي س ددولبحددال  دد احلر ددىرل  ليددولو بدد ؽلحددولردد  ل   رددولسددملبح ربمددالو  س ددولبحددال
لبحيوة لرؽلبينلىزا

بحيم ليدد ؽلو ةيددملردد رب يؼتلبذلب لبحددم لؼلبحةشددىطلبحدد ب ملتل دد ديلبحييىرمددالدورب ل ب دداب لسددمل   دد  لل-0
ل ىحييىرمالدكؾ لبكعال  ىد لورمؾ ى لوبر لعاضالحلة اى ال

لبحم رةملبحيةىمملد  لرؽلبيرؾرلبحمملدلملب  ىىل ىح  ثى لحل  ؾالعلال  لؼلإقا مال-4
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ل(0.2 لل0220)لع سلور ملتل
 دراسات سابقة 

م  دملبح ربمدالسدملمدلظةالعيدى لول يد البحدالبح لب اةدتل(2014)الها سي و السشحرل، دراسة  -2
بجالبحم رةسل ىمم  بملبحيةغيىحلبحم ظاظاالسمل     لطىحثىحلبح رلبح ىديلعشالحيىدةلعؽل

ول  ؾندتلع ةدالبح ربمدالردؽللبحيدةيولبحملاةبدم،لولبمدم  ملبحثىإدحلبيدالولبحة  لولبإمفدىعيؽلبيدى
(لمددد بال20ب مثددىرل   دد لملركددؾ لرددؽل)،لولحم   ددقلبىدد بالبحث ددحلبعدد لبحثىإددحل(لطىحثددا224)

 فؾقلطىحثىحلبحيليؾعالبحملاةبادالعلدالول   ل  ل  لبحباىنىحلبإ ى اى لبعياحلبحةمى وللرؾضؾعم
 طىحثىحلبحيليؾعالبحضى ظال ىحم    لولبيإمفىصل ىحم لؼا

بحم دداالعلددالبجددالبمددماب الالب اةددتلبح ربمددالسددملبح ددابقلولىدد ستلبحددالل:(2012) ااالكة، دراسااة  -0
S.n.i.p.sبحيددةيول،لولبمدم  ملبحثىإدحلسدمل   د  لردىدةلبحلغابفاددالحد  لطد البح دىرسلبيدبددمل

ب مثددىرلى ،لولحم   ددقلبىدد بالبحث ددحلبعدد لبحثىإددحل(لطىحثدد42)ول  ؾنددتلع ةددالبح ربمددالرددؽللبحملاةبددم
و دؾدلول   ل  ل  لبحباىندىحلبإ دى اى لبعيداحلبحةمدى ولل(لم بالرؾضؾعم20    لملركؾ لرؽل)

 اباالسملبي مثىرلبحم   لملبحث  يى اى لح ىححلبحيليؾعالبحملاةساوقلدبحالبإ 

 مشهجية البحث و إجخاءاته
رؽل   ي لبحيةيولوبي دابدبحلبحمدملردىمللبحثىإعى يمضيؽلى بلبحف  للبي ابدبحلبحمملب ث يىلل

بذل ؼلب مثىرلبحم دياؼلبحملاةبدملحلث دحلول   يد لرلمي دولولب مثدىرلع ةمدولول  ىس ىدىلسدمللبحثىإعى بيىل
عدددد دلرددددؽلبحيمغ ددددابحل،لول ي وددددالر ددددملورى ولولبدوبحلبح ربمددددالوبيمددددىح ملبيإ ددددى االبحي ددددم  رالسددددمل
ر ىحلددالبحباىنددىحلحلؾ ددؾالبحددالنمددى ولبح ربمدداللولب مثددىرلبحؾمددى  لبيإ ددى االبحيةىمددثال،ل يددىلرؾضددحل

للالبحة ؾلبأل م ع
 أوال: الترسيم التجخيبي: 

يليددددؾعم ؽلبحيم ددددىسوم ؽلذبحلبي مثددددىرةؽلبحث دددد ي،ل م دددد لبحبحم ددددياؼلبحملاةبددددملذيللبحثىإعددددى لب مددددىرل
لوىلوبظاة ددالعشددؾب اال لاةباددال دد رسلرددىدةلبحلغابفادداللوسددقلبمددماب الاالبحيةغيددىحلبحم ظاظاددالليبإدد بى

ل(ليؾضحلذحػل 2)لللشك وبحوسقلبحظاة البيعماىددا،ل  رسلرىدةلبحلغابفااللعلاللبأل ا لضى ظا
 (: يبين الترسيم التجخيبي لمبحث1)  ذكلال

 الستغيخ التابع الستغيخ السدتقل السجسهعة

استخاتيجية السشظسات  التجخيبية
 التخطيطية

 التحريل
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 الطخيقة االعتيادية الزابطة
 ثانياا: مجتسع البحث وعيشته

ل-وبح  ةال ىي مل  ؼل   ي لبحيلمي ل
،لولبحدد يل  ددؾ لرددؽل يادد لطدد ال ذل ددؼل   يدد لرلميدد لبحث ددحلبحلىنددملبألد ددامجتسااع البحااث : -أ

ل–ل0202سددملبحيدد برسلبيع بدددداللسددملرا ددولر يةددالبحيؾ دد لحل ددىملبح ربمددمل)لبألدبددمبح ددرلبحاب دد لل
ورد لسملبحلىندملبألد دالبحيؾ  للرا ولرؾزع ؽلعلالر برس(لطىحثى ل2.40(لوبحثىحغلع دىؼل)ل0202

  ؼلبح  ؾالعلالى هلبحي لؾرىحلرؽلبحي ياةالبح ىرالحلماباالسملر ىسغالن ةؾ ل
وب ددد ل   يدد لرلميددد لبحث دددحلبحيميعددد ل ظددد البح دددرلبحاب ددد لبيعددد بديلاختياااار عيشاااة البحاااث :  -ب

،ل ددؼلم ؽبدبرةلبحي رمددعلددالبحي لؾرددىحلرددؽللبحثىإعددى وإ ددؾالحظدد البعدد بديمملبألرلددىدلوبحابدددالحلبةدد ؽل
 حلبة ؽلوبحابداللب ماىرلع ةالبحث حلر  دىلرؽلط البع بدداللبيرلىدل

ىلحمظب ددقل لابددالبحث ددحل يؾ ددمل مددىال  ددي  ليبحمددمل ددؼل   يدد ىللبحي رمددم ؽلبحثىإعددى ول  دد لب لزبرلل
رييددداللحمةف ددد لبحملابدددالوردددىل مظلثدددولردددؽل ي ودددالبحغددداوالبحيةىمدددثا،لوبىألمدددلؾالبح شدددؾب ملبحث دددايلوزعل

بحش بم ؽلعلالرليؾعمملبحث حلولحميع للشدعثال)و(لبحيليؾعدالبحملاةبادالبحمدملمدم رسلعلداللبحثىإعى 
(لطىحددددمل،لوبحشددددعثال)ا(لحميعدددد لبحيليؾعددددال20بمددددماب الاالبحيةغيددددىحلبحم ظاظادددداللوبحثددددىحغلعدددد دىؼل)

اال(لطىحملوبحمملمم رسلعلدالوسدقلبحظاة دالبيعماىدددالردؽلنفدسلبحي رمد20بحضى ظالوبحثىحغلع دىؼل)
ل(ليب ؽل ؾزة لبسابدلبح  ةاا0وبحل وال)ل

 ( يبين افخاد عيشة البحث2ججول ) 

 السجرسة السجسهعة
عجد طالب قبل  الذعبة الرف االعجادية

 الشدبة السئهية عجد الطمبة االستبعاد

 %50 32 34 أ الخابع االمجاد التجخيبية

 %50 32 35 ب الخابع خايةال الزابطة

 %100 64  السجسهع 

ردؽلب د ل    دقل  دىس لألسدابدلبحيليدؾعم ؽلبحملاةبادالولبحضدى ظالسدملثالثاا : تكافؤ مجسهعتي البحث:
لبي ادالبحم دىس لبد ؽلرليدؾعمملبحث دحلسدملعد دلردؽلبحيمغ دابحلل دى ابدلبحثىإعدى لرىمع دلرؽلبحيمغ ابح،ل

بذبعيداحلبحةمدى ولسملبح درلبحعىحدحلبحيمؾمديل،لبحد  ىد(للبحورةمل،بحم    ل يىدةلبحلغابفاال)بح يا - 
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(للإ حلبعيالبحةمى ول20ا2بي مثىرلبحمى ملع ملو ؾدلساوقلذبحلديحالبإ ى االعة لر مؾ لديحال)
حيمغ دابحلبحم دىس لب دغالردؽلبحقايدالبحمى ادالبحل وحادالريدىليد العلدال  ددىس لب لبحقايدالبحمى ادالبحي  دؾبال
 (ليؾضحلذحػا0بحيليؾعم ؽاللوبحل وال)لل

حمى ملحيمغ ابحلبح يالبحورةملوبحم    لسملرىدةلبحلغابفاالحل رلبحعىححلبي مثىرلب/ل(0  وال)
لبحيمؾميلوب مثىرلبح  ىدلحظلثالبحيليؾعم ؽل)بحملاةباالوبحضى ظا(

المتىسطططططططط   المتغيز العدد المجمىعة

 الحسابي

االنحطططططططططزا  

 المعياري

مسطططططتىي داللطططططة  القيمة التائية

 0.0.عند

 الجدولية المحسىبة

 1.322 224.311 العمز  23 التجزيبية 
2.721 1.222 

 غيز دال

 1.241 224.222 باألشهز 23 الضابطة 

 غيز دال ...30 933،1 32،3، .21329 اختبار  23 التجزيبية 

 34،2، ،2،3،1 الذكاء 23 الضابطة 

بح ظدديل  رة دداال ى ددال ىمددماب الاالبحيةغيددىحللرددىملبحثىإعددى ل ىعدد بد-الخطااا التجريدااية : -رابعااا:
بحم ظاظاال،لو ظيل ى ال ىحظاة البيعماىددال،لوحغاالبحم  قلرؽل  إ ميىلرؽلإ حلبح داىغال
الوبعدد بدىىل ددؼلعاضدديىلعلددالعدد دلرددؽلبح بددابدلبحي م دد ؽلسددملطاب ددقلبحمدد رةسلوبح لددؾملبحمابؾةددالوبحةف ددا

لاو ؼلب ابدل  ضلبحم  د حلعل يى
  أداة البحث -: خامدا
مابادددالحظددد ال  عددد بدلب مثدددىرب لل   ددد لاى لردددؽل مدددىالبحلغابفادددالبحي دددارلردددؽلربددد لوزبرةلبحلبحثىإعدددى ردددىمل

بح ظدؾبحلبي ادالحلمىكد للبحثىإعدى وى لبي مثىرلرؽلنؾعلبي مادىرلردؽلرم د دلوب ثد للبح رلبحاب  لبألدبم
لرؽل  إ مولا

و ددداىغميىلوردددد لشددديلتلبحي دددمؾةىحلبي اددددال   يددد لبيىددد بالبح دددلؾ االبحمددددمل غظدددملبحي مدددؾ ل -لو
 بحم ل  (ا-بحمظب قل-بحفيؼللل-)بحي اسا

 بع بدل  والبحيؾب فىحلح  مثىرلشي لعلالبحيضيؾ لوبألى با -لا
 . اىغالس ابحلبي مثىرل  اغمولبيوحاالر لرابعىةلبحي مؾةىحلبح لؾ اال -لح

 -صجق االختبار :
علدددالعددد دلردددؽلبح بدددابدلوبحي كيددد ؽلسدددملل  ددداالبي مثدددىرللبحثىإعدددى ردددىملالراااجق الظااااهخل :  -لو

جددؼلرددىملبم دد ي للحغدداالباددى لروييددؼلسددملردد  ل دد إاالس اب ددوللبحددةفسوعلددؼلب م ددىطلطاب ددقلبحمدد رةسل
  ددضلبحف ددابحلبي مثددىرل ث ددى لحي إغددىلحلبحي كيدد ؽلوبدد حػلبمددم ا لبح دد قلبحغددىىايلبة ددثالب فددىقل

 (الس اةل20%لوب ثحلبي مثىرل  اغمولبيوحاالركؾ لرؽل)للل2.
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وعظدددالبحثىإعدددى لد دددالوبإددد ةلحة ى دددالبح ددد ا الو دددفالح  ى دددالبح ىطودددالبولل-:تراااحيال االداة -لا
بي ى البحفىرغالبولبحممل  ي لبكعالرؽلب ماىرلبولب ي للوسملضؾدلذحػل ؼل ي لدر ىحلبي ى ال

(لسدمللل60لل-عؽل  لس اةلرؽلبحف ابحلبيدبةلح د لطىحدملبذل ابوإدتل داؼلبحد ر ىحلبد ؽلبحددل) دفا
 مثىرلبحم   لملابي 

 دداالبحعثددىحل ىنددولدر ددالبي  ددىقلسددمل اددىسلبح دديالرؾضددؾعلبحقاددىسلرددؽلردداةلدثبااات االختبااار:  -د 
أل دددا لفايدددىلحدددؾلبعددد نىل ظب دددقلبيدبةلعددد دلردددؽلبحيدددابح،لبولبندددول ى م دددىرل دردددالبحقادددىس ال)بحشدددىيم،ل

ورددد ل دددؼلللبحي دددمي سا(لطىحدددملردددؽلبح  ةدددال42(ل دددؼل ظب دددقلبي مثدددىرلعلدددالع ةدددالبلغدددتل)220 ل0220
 ىمدددم  بمل ى ددداالنيدددىذ ل ؾ ددد ل،لجدددؼل  ددد ل فاةدددغلل(لبح ماونادددى ل20/2/0202يدددؾمل) ظب دددقلبي مثدددىرل
ل–ينيدددىل م ىرددد لرددد لبحددد ر ىحل) دددفالل02ل–ر ىدحدددال دددؾردرلرةمشىردمدددؾ للبحثىإعدددى بحباىندددىحللطبدددقل

لجثىحل   ال(لوىؾلر ىر 0.87وبإ (لسض  لعؽلبح يؾحالوبح  ؾبال ب ؽلب لدر البحعثىحلبلغل)
)بحعثىمددم،لا(لسددىكعا2،02ذل ددى لر ىردد لبحعثددىحل)(لب لبحعثددىحلدكددؾ ل  دد ب لب.022وةشدد ال)بحعثىمددم،ل

ل(60 ل.022
 الهسائل االحرائية السدتخجمة : 

ل-إلدلىدلرىلدأ م لSPSS ؼلبمم يىالبح   ثالبيإ ى االحل لؾملبي ميىةاال
ل(ل020 ل0220ع مل،لوبؾل)لح  ةم ؽلر م لم ؽللT-testر ىدحال -2
 (202 ل0222)كؾبس ا،لل  ىدحال  ؾبالبحف اةلر -0
ل(200 ل0222)كؾبس ا،لر ىدحال ي  ولبحف اةل لل-0
ل(ل02 لل0220)لبح حايمل،للر ىدحالس ىحاالبحب ب  ل)لبحييؾىىحل(ل لل-2
ل(002،لط0226)بحةبيى ل،لل(ل 02ر ىدحال ؾدرل_لرةمشىردمؾ ل)لل-6

 عخض نتائج البحث ومشاقذتها
 الشتائجاوالا: عخض 

 الشتائج الستعمقة بالفخضية والتي تشص عمى ما يأتي: -1
(لبدد ؽلرمؾمددظملدر ددىحلبحم  دد  لحدد  ل20ت2يليؾ دد لسدداقلذولديحددالبإ ددى االعةدد لر ددمؾ لديحددال)

طلثدددالبحيليدددؾعم ؽلبحملاةبادددالبحمدددملدرمدددتلوسدددقلبمدددماب الاالبحيةغيدددىحلبحم ظاظادددالولبحضدددى ظالبحمدددمل
لبي مثىرلبحث  يللدرمتلوسقلبحظاة البيعماىددالسم

بحيمؾمددددديلبح  دددددىبملوبين دددددابالبحيعادددددىريللبحثىإعدددددى وحغددددداالبحم  دددددقلردددددؽلىددددد هلبحفاضددددداالبمدددددم ا ل
(لوب د ل  دد احلt-testحيليدؾعمملبحث دحلسدملبحم  د  لجدؼلطبدقلبي مثدىرلبحمدى ملح  ةمد ؽلر دم لم ؽل)
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يددىليمضددحللسددملب ى ددىحلبحظدد السددملبحيليددؾعم ؽل)بحملاةباددالوبحضددى ظا(لعلددالبي مثددىرلبحم  دد لم،ل 
(لوىملبكبدالردؽلبحقايدالبحمى ادالبحل وحادالبحثىحغدال004ت0(لبذلبلغتلبحقايالبحمى االبحي  ؾبال)2  وال)ل

 (ا40(لودر الإاةال)20ا2(لعة لر مؾ لديحال)000ت2)
 ( 3الججول )

 يهضال الستهسا الحدابي واالنحخاف السعيارل والقيسة التائية لسجسهعتي البحث في التحريل

الستهسا  العجد السجسهعة
 الحدابي

االنحخاف 
 السعيارل 

 Sig القيسة التائية
 ندبة الخطأ

مدتهى الجاللة 
 الججولية السحدهبة (0.05عشج )

ل624ت0ل266ت06ل20ل لاةباا
ل22ا2ل000ت2ل004ت0

يؾ  لساقلدبال
لح ىححلبحملاةباا ل2..ت0ل200ت.2ل20لضى ظا

وىدددد بلد ةددددملو ددددؾدلسدددداقلدبالبإ ددددى اى لبدددد ؽلبحيليددددؾعم ؽلبحملاةباددددالوبحضددددى ظالوح ددددىححلبحيليؾعددددال
 بحملاةباالوب حػل اسضلبحفاضاالبح فاةالبيوحال يىلرؾضحلسملبحل وال

  لبمددم  بملبيمددماب الاىحلمددبملعيددؾرلبحفدداوقلبحي ةؾةددالسددملب مثددىرلبحم  دد  لبحدداللبحثىإعددى وة ددوول
 لعدددىر  لر ددددىع ب لعلدددال فددددؾقلبحظددد البحدددد يؽلدرمدددؾلر ىرنددددال ىحيليؾعددددالبح  يعدددالسددددملبحمددد رةسلتل  دددد

بحضى ظالبحمملدرمتلوسقلبحظاة البيعماىدداللألنيؼلوكعدال قدث  لوردا  ل حدال ظدؾبحل د رةسلسدملىد هل
،لأل ل غ  دالنيديلبحمد رةسلردؽلبحظاة دالبيعماىدددال حدالبحيةغيدىحلبحم ظاظادالرد ليد س للبيمدماب الاال

بحظددد ال حدددال   دددمل ؾبندددملبيمدددماب الاالبحل يددد ةلوةمشدددؾرؾ لحيمى  دددالبحددد رسلريدددىليوةددد لردددؽلسيييدددؼل
  ؾرةلوسض لرؽلبحظاة البيعماىددال يىلب لبح ي لسملرليؾعىحلو   اؼل ظؾبحلبح رسلبحدالب دوبدل

 ل  لبح رسلبكعالرم دالوذحدػليةشديلحد ييؼلبحمف  دالسدملبح  دؾالعلدالبحي لؾردىحلوبيس دىرلرم ل لال
ال يدىلب لىد بلبحفداقلد دؾدللؾبنمل)ر افاى تلريىرةى تلو  بناى (لبحبحمملرؽلشىنيىلب ل ا  ملبيؼلسمل يا ل

بحةمالدال مفدقلوىد هللبحالطبا البحيىدةلبح لياالحللغابفاىللبحممل ا ولعلال ؾح  لبيس دىرللحد  لبحظد اا
(لردددؽلإ دددحل  لبيمدددماب الاىحلبح  يعدددالبحغ دددال  ل  ددددالل ددد جالسدددمل.022سىيددد ل، بدضدددى لرددد لدربمدددا)

لالبحلغابفاار ا ىحلبحم لؼل شك ل دلىبملورةيىل     لرىدةل
لو لبسضلاالبمماب الاالبحيةغيىحلبحم ظاظاالر لل  ؾدللح  ةلبمثىالرةيىل لبحثىإعى وةا ل

و ا  ددولبنمثددىهلبحيم ليدد ؽلوبرشددىدىؼلتلو ةغدداؼلوس ددىرىؼلتلوب ماددىرلبينشددظاللبحم ظددايلحلدد رسلو ةف دد هل،
بحي  يالوبحؾمدى  لبحي دىع ةلعلدالبحدم لؼل،لو ادىسلر دمؾةىحلبلدؾملبح لادىلتلوىدمل)بحم ل د لتلوبحما دمل،ل
وبحم دددؾةؼ(لحددد  لبحيددددم لؼلت ينيدددىل مظلددددمللردددؽلبحيددددم لؼلر دددمؾ لعدددىحملرددددؽلبحملاةددد لعةدددد لبةدددىدلبحيددددةغؼل

ل(0.2 ل0222)عب لبحثىريل،ل بحم ظاظم
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وردد لد ددو لبح ددبملبدضددى لبحددال  ؾ دداالبيمددماب الاالورابإدد ل ظبا يددىلبحمددملبمددم  ريىلوبحمددملردداحل
لبع ملرابإ لر ا الوىمل 

بحيةغؼلبحم ظاظدملسىرغدىلوشدىراللبحيم ليد ؽلسدملوضد للبحثىإعى راإلالبحمي وا لوبحمملر ملس يىل -2
بحيفىهاؼل ىحشك لبح  احلوبيكعىرلرؽلبيمولالبحيؾ يالبحةؾةاالبحالبحيم لي ؽل مل شدل يؼل ىحيشدىر ال

 -.بحفىع 
راإلدددالبمدددم  بملبحيةغيدددىحلبحم ظاظادددال ددد البحددد رس ل  ددد لو لبعمدددىدلبحيدددم لؼلوعلدددالبعميدددىدل -0

ب مادددىرلبحيدددةغؼلبحيةىمدددملحلي لؾردددىحلبحيمدددؾساةلحددد ييؼتللبحثىإعدددى بحيةغيدددىحلبحم ظاظادددال،لطلدددملردددةيؼل
ودب يددىليمددؾبسالوكعددالرددؽل اددىرلحمةغدداؼلبحي لؾرددىحلبحيم ل ددال يؾضددؾعلبحدد رسل،لردد لل  دد مل غ دددالرب  ددال

 ا ىمميابر
رؽلبحيم لي ؽلو لد اؤوبلبحيؾضؾعلبحيظلدؾال ةغداؼلر لؾرى دوللبحثىإعى راإلالبيبم ىر لطلمل  -2

لي لبألس ىرلوبحيفىهاؼلبح ىرال،لر لبمم  بمل غ دالرب  الر مياةلحم  ة ؽلبح ي لارابدةلووحاالحم  
علدال وةيكؽل ر ىعلى هلبحةمالدال حدالو لبحيةغيدىحلبحم ظاظادالمدىع حلطىحثدىحلبحيليؾعدالبحملاةبادا

،لوسيييددىلو   يدد لرددىلب ةيددىلرددؽلع رددىح،لجددؼلدرليددىلفايددىللبحلغابفاددابمددم  طلبحي لؾرددىحلسددملدروسل
ر اسالمى  ال م لدقل ىحيؾضدؾعىحلبحمدملدرمدؾىىالوىد بلردىلد  دقلإد ومل بحدم لؼلذيلبحي ةدا للح ييؼلرؽ

 نمدى و رد  بحةمالدا ىد ه إ ملنغاةالووزوبد ،لوعة  د ليم  دؽل   د  لبحظلثدالحليدىدةلبح ليادال،لو مفدق
 ورؽ بحم    ، سم بحم ظاظاال يمم  بملبحيةغيىح  دلىبم وجا و ؾد وجبمت بحمم بح ربمىح رؽ كع ا
 2004 ) ه وعب  (لوسا ل  (2001ل  ) ه وعب  (،( 2001 ) له عظى دربمىح  ل بح ربمىح ى ه
ل ( 2009 ) وبحمؾ ةلم وبحوعبمل ،( 2007 ) وبحشيى م ، (

ل- االستشتاجات
ل: دأ م رى بحثىإعى  بممةمو بح ىحم بحث ح سملضؾدلنمى و

لحليليؾعدالبحملاةثدالط البح درلبحاب د لبألدبدم     لزةىدةلبيمماب الاالبمييتل شك لوبضحلسمل
لسملرىدةلبحلغابفااا

 التهصيات
ل لوسملضؾدلنمى ولبحث حلر ملبحثىإعى لرليؾعالرؽلبحمؾ اىحلرةيىل
ال ف  دد لبحبددابرولبحم لاياددالرددؽل دد ال ظبا يددىلويمددايىل لددػلبحبددابرولبحمددمل ةيددملبحم  دد  لوبي لددىهلل2

لح  لبحظلثالا
بحي ماإالوبد ىحيىلضيؽلبح ظيلوبينشظالحإلسىدةلرةيىلسملبحيؾبررلبح اى االوبح ادىةلال بةملبحبابرول0

لبحمابؾةالا
 -السقتخحات:
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لرىلدأ مل لبحثىإعى بمم يىي لإل ابدبحلى بلبحث حلد ما ل
الب دددابدلدربمدددالر ىرندددالبددد ؽلبمدددماب الاالبحيةغيدددىحلبحم ظاظادددالوبمدددماب الاىحل  رة ددداالب دددا لرعددد ل2

يؾعدددىحلبحياندددالوبجاىدددىلسدددملرمغ دددابحلبحيفدددىهاؼلوبحييدددىربحلوبحي دددؾالحددد  لطلثدددالبحياإلدددالبمدددماب الاالبحيل
 لبحلغابفاابيع بددالسملرىدةل

(لسدمل   د  لطلثدالبح درلبحاب د لبيدبدملن دؾلPDEODEسىعلاالبمدماب الاالبي  دىدلبح  بمداال)ال0
لبحلغابفاالاسمل

 -السرادر:
،لدبرلبحي دد اةل2،لطتعماايم التفكيااخ الشظخيااة والتطبيااق( ل0224وبددؾل ددىدو،ل ددىححلبلرب،ل كددال) ا2

لحلةشالوبحمؾزة لوبحظثىعا،لعيى ،لبألرد ا
بجددددالبمددددلؾال)بيجددددىرةلبح شددددؾب اا(لسددددملبحم  دددد  لولبحم ددددىرحل( ل0220ببددددؾلإل دددد ،ل دددداةؼلعبدددداسل) ا0

،لمجمة اوروك لمعماهم االنداانيةبي ميىعملح  لط البح رلبحعىنملبحيمؾميلسملرىدةلبحمدىرة ،ل
ل-2466(،ل20(،لم)0بحيعةا،لع)ل ىر ا

،لدبرلبألددىملحلةشدال2،لطالقياس والتقهيم السجرسي والتخباهل ( ل0220وبؾلع   ،لببابهاؼلببابهاؼ،ل) ا2
لوبحمؾزة ،لعيى ،لبألرد ا

دبرلبحي ددد اةلحلةشدددالوبحمؾزةددد ،لعيدددى ،ل،ل2،لطتقاااهيم التعمااايم( ل0220وبدددؾلعددد م،لر دددىدلر يدددؾدل) ا6
لبألرد ا

 -طخائاق تاجريا العماهم( ل0222مد   يل،لعبد هلبدؽل يداسلوبحبلؾشدمل،لمدلايى لبدؽلبل)لوربؾ ا0
ل،لدبرلبحي  اةلحلةشالوبحمؾزة لوبحظثىعال،لعيى ا0،لطلمفاهيم وتطبيقات عسمية

( لبحيةغيدددىحلبحي افادددالبحم ظاظاددددا،ل.022وربدددؾلمددد   ي،لعبدددد هل يددداسلولعبددد بح وةو،ل ىمدددديا) ا4
لة ،لبح ؾةتاركمملبحف  لحلةشالولبحمؾزل

( لبجالبمم  بملبحيةغيىحلبحم ظاظاالعلال  ل0226وربؾلم   ي،لعب هل ياسلولعؾا،لب) ا0
رددؽلبحم  دد  لولبيإمفددىصل ددىحم لؼلسددملرددىدةلبح لددؾملحدد  لطدد البح ددرلبحعددىرؽلرددؽلبحم لدداؼلبح ددىم،ل

ل(ا00،لع)السجمة التخبهية
حددد  لع ةدددالردددؽلطلثدددالل بحمدددأرلملوبحم  ددد   لبح  ردددالبددد ؽلبحمف  دددال (،0220با دددىحل،لزةدددىدلورددد ؽل) ا.

(ل،ل6(ل،لع)4،ل لاددالبحمابادددال،ل ىر دددالبحث ددداةؽل،م)" ، مجماااة العماااهم التخبهياااة والشفداااية بحلىر ددا
 دد يبال،لبحيةىراا

،لبحظث دالبألوحدا،لأساليب التعمم لألطفال ذول الحاجات الخاصة( ل0226بيلىح،لرس تلر يؾدل) ا0
 ر االل–ةلعىحؼلبح مملحلةشالوبحمؾزة ل،بح ىىال
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اإلحراااء الهصاافي واالسااتجاللي فااي ( ل2000بحباددى م،لعبدد لبحلثددىرل ؾس ددقلوز اةددىلوجةىمدد ؾسل) ا22
ل،لبحلىر البحي مة اةا،لرظث الر م البحع ىسا/ غ بداالتخبية وعمم الشفا

األسااا السشهجيااة واالسااتخجامات ( ل0220بحلددىدري،لعدد نى لإ دد ؽ،لووبؾإلددؾ،لد  ددؾالعبدد له) ا22
،لركمثدالبحلىر دا،ل جدابدلحلةشدالوبحمؾزةد ،لعيدى ،للعماهم التخبهياة واإلنداانيةاالحرائية في بحهث ا

لبألرد ا
،لعيدددى ،لدبرلوب ددد لالاااشهج القاااهيم فاااي مهشاااة التعمااايم(،ل0220بحلدددىغؾا،لبلعبددد لبحددداإيؽل،ل) ا20

 حلةشاا
تلبح ددىىاةتلدبرلبحف ددال2(ل لبحقاددىسلبحةف ددملولبحي ددىياسللولبي مثددىربحلتلط0222 دد التلمدد  ل) ا22

لبح ابما
تلدبرلبح مىالبحلىر متلبح د ؽتل2تلططخائق التجريا واستخاتيجياته( ل0222بح  لاتلبلر يؾدل) ا26

لبإلرىربحلبحيم  ةا
،دبرلبحي د اةلحلةشدالوبحمؾزةد ل6(،طترسيم التعمايم )نظخياة ومسارساة(،.022بح  لا،بلر يؾد،) ا20

 وبحظثىعال،عيى ،بيرد ا
،لدبرلبح ةدد يل2،لطعماام الااشفا العااام( ل.200بحد بىاي،ل ددىححلإ دؽلولبح با ددم،لوى دملرل دد ) ا24

 حلةشالولبحمؾزة لولبحظثىعا،لعيى ،لبيرد ا
بجدددالبمدددم  بملبمدددماب الاالبحةي  دددالسدددملبحم  ددد  لوبحمف  دددالل:(0226دعدددىدلمددد  لعبددد لبحددداإاؼلل) ا20

 ت غ بدتلبح ابقارسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة (بحية مملح  لطىحثىحلبح رلبحعىنملبحيمؾميلت)
القيااااس والتقاااهيم فاااي العسمياااة ( ل0220عل دددؾيلوعددد نى ،لر يدددؾدلبحييددد بويل)بحددد حايم،ل إ دددى ل ا.2

 ،لدب اةلبيع م،ل غ بدا0،لطالتعميسية
فاي  السفاهيسية الخخائا استخجام أثخ( ل0220ملايى ل)لرن ةلوبحمؾ ةلم،لهلعب لط البحوعبم، ا20

 طاالب لاجى السفاهيسية البشية ومدتهى  التحريل في المغهية والتطبيقات القهاعج مفاهيم تجريا
لبحيةددىىولسددملدربمددىحلرللددالن،األرد فااي التخبااهل  الشسااه مااجارس فااي األساسااي العا ااخ الرااف

 .بحمابؾيللوبإلشابا
،لبحيللدد لبألوالوبحعددىنم،ل0،لطترااسيم التااجريا رؤيااة مشظهمااة( ل0222زةمددؾ ،لإ ددؽلإ دد ؽل) ا02

لعىحؼلبح مم،لبح ىىاةا
 التعمم والتجريا من مشظهر الشظخية( ل0222زةمؾ ،لإ ؽلإ  ؽلوزةمؾ ،ل يىالعب لبح ي  ل) ا02
،رظددى  لبحم لدداؼللالطااخق الخاصااة فااي تااجريا العمااهم االجتسا يااة(لل2002مدد  ل،نيددىدل ددباحل) ا00

لبح ىحمل،لبحث اةلا
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وبحمؾزةد ،ل،لدبرلوب د لحلةشدالوبحظثد ل2،لطأساا البحاث التخباهل ( ل0220بحشىيم،لعب لبح دىس ل) ا02
لعيى ،لبألرد ا

في تحريل مادة الجغخافياة لاجى  S.n.i.p.sأثخ استخاتيجية ( ل0220ش كا،لرا ضالإي  ل) ا06
ل000-600(،ل24(،لم)42رللالبحث ؾملبحمابؾةالوبحةف اا،لع)طالب الرف الخاما األدبي، 

 تااجريا فااي السفاااهيم خااخائا اسااتخجام أثااخ( ل0220 ددىححل)لبددؽلعلددملبةددتل ؾ ددالبحشدديى م، ا00
لبحمابادا،لكلادالرةشدؾرة،لغ دالرى  دم الرمدىحالعذاخ، الحادل الرف طالبات تحريل عمى البالغة
لرىبؾس،لر  يالبح لظى ل ىر ا

،لدبرلنؾ لحلظثىعدال2،لط"اساليب البحث العمسي" ( ل.022بحعثىمم،ل ىر لسىض ل ل  ،ل) ا04
لوبحةشا،لبحيؾ  ،لبح ابقا

لالسقااخوء اسااا الشظخيااة وتطبيقاتهااا إسااتخاتيجيات فهاام( ل0222عبدد لبحثددىري،لرددىىالشددعثى ل) ا00
 بألرد لل–،لدبرلبحي  اةلحلمؾزة لوبحةشا،لعيى ل2،لطالعمسية

 بخااخائا والتااجريا السعخفااي األساامهب بااين التفاعاالل( 0222إلددىزيل)ل دد العددىطرلعبدد ه، ا.0
لرى  ددم الرمددىحا،لالمغهيااة لمقهاعااج اإلعااجادل الثاااني الرااف تالميااح تحراايل عمااى وأثااخ  السفاااهيم

لمؾىى ال،بحؾبديل ةؾال ىر الرةشؾرة،لغ ا
تلدبرلبحف ددال0( ل بحيدد   لبحددالعلددؼلبحددةفس تلط0220عدد ستلعبدد لبحدداإيؽلتلور ددملبحدد يؽل ددؾق) ا00

لحلةشالوبحمؾزة تلعيى ا
 فااي السفاااهيم خااخائا إسااتخاتيجية اسااتخجام فعاليااة ( 0222 ل)مدد لزىددايللبح ي دد لعبدد له،لعظددى ا22

 نحااه اتجاهاااتهم وتشسيااة الثااانهل  األول الرااف لطااالب السعخفااي التحراايل عمااى البالغااة تااجريا
،ل0،لبحيللد ل )بحم ةؾحؾ ادالبحي افادالوبحعدؾرةلبحم لداؼلرةدىىو(عذاخ،  الثالاث العمساي الساؤتسخ الساادة
لر اا

،لبحظث دالبألوحدال،للاالساتخاتيجيات الحجيثاة فاي التاجريا الفع اال( ل0220عظاا،لر  ؽلعلدمل) ا22
 دبرل فىدلحلةشالوبحمؾزة ل،لعيى ل،لبألرد ل

،ل2،لطإتقان القياس الشفدي الحاجيث الشظخياات والطاخق ( ل0222ع م،ل   لبح يؽلر يؾدل) ا20
لدبرلبحف الحلةشالوبحمؾزة ،لعيى ،لبألرد ا

شاقزاة "أثاخ دورة الاتعمم وخاخائا السفااهيم  واألحاجاث الست( ل0222علم،ل  ثىالعبد لبح دىإمل) ا22
)وطاوإددالد مددؾربهلغ ددالرةشددؾرة(،ل ىر ددالفااي ترااحيال السفاااهيم الخاطئااة فااي مااادة الجغخافيااة "، 

ل غ بد،ل لاالبحمابااا
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"أثاخ دورة الاتعمم وخاخائا السفااهيم  واألحاجاث الستشاقزاة ( ل0222علم،ل  ثىالعبد لبح دىإمل) ا26
غ ددالرةشددؾرة(،ل ىر ددال)وطاوإددالد مددؾربهلفااي ترااحيال السفاااهيم الخاطئااة فااي مااادة الجغخافيااة "، 

  غ بد،ل لاالبحمابااا
تااجني مدااتهى التحراايل واالنجاااز الجراسااي اساابابه (ل ل0226عيددالعبدد لبحدداإاؼلن ددالهل،ل) ا20

 (ل،لدبرلوب  ل،لعيى ا2ط)لوعالجه ،
(لبحيةدددىىولو  ل ددد لبح مدددمل،لدبرل0220سدددىححل،لإ ددد رلإدددى ؼلولضددداىدلعؾةددد لإابدددملبح انؾمدددمل) ا24

لال،ل ىب ل،لبح ابقلالبح ىدقلحلظث لوبحمؾزة ل،لبح ل
الاااتعمم بطخيقتاااي التعااااون والتشاااافا وأثخهساااا فاااي تحرااايل ماااادة ( ل.022سىيددد ،لبل ل ددد ل) ا20

االجتسا يات في الرفين الخاما األساسي واألول الثانهل واتجاهاتهم نحه كال مان الطاخيقتين 
ل،لرمىحالرى  م الغ الرةشؾرة،لسل ظ ؽاجامعة الشجاح الهطشية

 اسااتخجام عمااى قااائم تااجريبي بخنااامج فعاليااة ( 0226بل)لراسددتله،لوعبدد ل بددابهاؼل دفددىلسددا ، ا.2
 الطالباات مان عيشاة لاجى والراخف الشحاه ماادتي فاي األكااديسي التحرايل عماى السفاهيم خخائا

ل لددىرالبحي اسددالحيلميدد لبح ابددملبحم لدداؼل  دد  لر ددم ب لبح ددىرسلبحدد وحملبحيدد  يا،ل)الجامعيااات
لر ا،ل0بحيلل لورؤ (،للور ىي ا

ل،دبرلبحشاوقل،عيى ل0(، لنيىذ لبحم رةسلبح فم ،لط.200رظىرمل،يؾمرلونىدفالرظىرمل) ا20
،لبح ىحيادداللللل2،لطاإلحراااء التطبيقااي فااي العمااهم االجتسا يااة( ل0222بح با ددم،لوى ددملرل دد ل) ا62

لبحيم  ة،لب اوح،لحبةى ا
التخبيااة  القياااس والتقااهيم وأساااليب القياااس والتذااخيص فااي( ل0222كؾبس ددا،ل ا دد الرفلددحل) ا62

ل،لدبرلبحي  اةلحلةشالوبحمؾزة ،لعيى ،لبألرد ا2،لطالخاصة
،لوزبرةلبحماباددالوبحم لدداؼلبح ددىحم،لالسشظسااات السعخفيااة( ل.022بحلؾب اددا،لهافددىدلر  ددؽلعبدد لبح لددمل) ا60

لعيى ،لبألرد ا
،دبرلبحشداوقلحلةشدال2( لطداقل د رةسلبح لدؾملوبحيثدىد لوبيىد بال،ط0222بحي ام،لم  ل لافدال) ا62

ل،عيى لبيرد الوبحمؾزة 
،لدبرلبحي ددد اةلل4م( لبحقادددىسلوبحم دددؾةؼلسدددملبحمابادددالوعلدددؼلبحدددةفسل،لط0222رل دددؼل،لمدددىرملبل)ل ا66

لحلةشال،لعيى ل،لبألرد ا
،لدبرلبحشدداوقلحلةشددال2،لطأساساايات القياااس فااي العمااهم الداامهكية( ل0226بحةبيددى ،لرؾمددال) ا60

لوبحمؾزة ،لعيى ،لبألرد ا
تلدبرلل0 ل  نملر مؾ لبحم  د  لوبإلنلدىزلبحي رمدملتلطل(0222ن الهلتلعيالعب لبحاإاؼل) ا64

لوب  لحلةشالوبحمؾزة لتلعيى لتلبيرد ا
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أثااااخ التااااجريا باسااااتخجام السشظسااااات ( ل0226بحيىشدددديم،لعبدددد هلر ددددلؼلوبحيةدددد ري،لرةددددىلمددددىحؼ) ا60
لالتخطيطيااة فااي تحراايل طالبااات الرااف الحااادل عذااخ لسااادة األدب و الشقااج و احتفااا هن بهااا،

 ا0.-40(،ل0مل لالبح لؾملبإلن ىناالوبي ميىةاا،لع)-بح ربمىحرؾ الحلث ؾملول
ل،لدبرل فىدل،عيى لا2(ل لر   لبحالبحماباال،لط0222بحييشايل،عيالبإي ل) ا.6
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