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 السلوكية

 اليمنية الجمهورية في صعدة التربية كلية في الثانية السنة طالب لدى

 عمران جامعة – صعدة التربٌة كلٌة-  المساعد التدرٌس وطرائق المناهج أستاذ - الجلحوي حسٌن علً حسٌن/ د 

 عمران جامعة – صعدة التربٌة كلٌة -  المساعد التدرٌس وطرائق  المناهج أستاذ -  سٌالن سعد محمد فؤاد/ د

 

AUTHORIZED BY AL-NASSER UNIVERSITY'S RESEARCH OFFICE 

جمٌع حقوق النشر محفوظة لمكتب البحوث والنشر بجامعة الناصر  

 



 

290 
 

 م2013يونيو - العدد األول يناير جامعة الناصرمجلة 

فاعلية استخدام الموديالت التعليمية في تنمية مهارة تصنيف األهداف السلوكية 
 لدى طالب السنة الثانية في كلية التربية صعده في اليمن
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 تصنٌؾ مهارة تنمٌة فً التعلٌمٌة المودٌوالت استخدام فاعلٌة على التعرؾ إلى البحث هدؾ

 فً عمران جامعة فً صعدة التربٌة كلٌة فً الثانٌة السنة طالب لدى السلوكٌة األهداؾ

 .  الٌمنٌة الجمهورٌة

 األقسام طالب بٌن من عشوائٌة بصورة اختٌارهم تم ، طالباًا  (41) من البحث عٌنة تكونت

ًٌر  اختبارٌر  علٌهم ُطبِّق ثُم ، صعدة التربٌة كلٌة فً الثانٌة السنة فً والعلمٌة األدبٌة  بعديٌر  تحصٌل

 من مجموعة على عرضه بعد ، متعدد من االختٌار نوع من فقرة (20) فقراته عدد بلػ

ح (بٌرسون) ارتباط معاملة بواسطة ثباته واستُخرج الظاهري، صدقه من للتأكد المحكمٌن  وُصحِّ

.  (0,91)بلػ وقد (براون سبٌرمان) معادلة خالل من

 :  مفادها نتٌجة إلى البحث توصل المناسبة، اإلحصائٌة المعالجات إجراء وبعد

 المجموعة طالب درجات بٌن (0,05 = ∞ ) مستوى عند إحصائٌة داللة ذات فروق وجود

 درسوا الذٌن الضابطة المجموعة وطالب التعلٌمٌة المودٌوالت باستخدام درسوا الذٌن التجرٌبٌة

 تصنٌؾ مهارة تنمٌة فً التحصٌلً لالختبار البعدي التطبٌق فً التقلٌدٌة الطرٌقة باستخدام

  .التجرٌبٌة المجموعة ولصالح السلوكٌة، األهداؾ

 

 األهداؾ تصنٌؾ مهارة تنمٌة فً التعلٌمٌة المودٌوالت استخدام فاعلٌة
 السلوكٌة

 الٌمنٌة الجمهورٌة فً صعدة التربٌة كلٌة فً الثانٌة السنة طالب لدى
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 :  مقدمــة ـ1

 مجاالت شتى فً والتكنولوجً العلمً والتقدم للعولمة نتٌجة الكبٌر المعرفً باالنفجار الحالً العصر ٌتسم
 الدولٌة المعلومات شبكة خالل من والمهارات والمعارؾ المعلومات وإتاحة المختلفة، وجوانبها الحٌاة

.  وتستوعبه التقدم هذا تواكب أن والتعلٌمٌة التربوٌة المؤسسات على للاماًا  كان لذلك. (االنترنت)

 الذاتً التعلٌم مبدأ على والتأكٌد التعلٌم تفرٌد بضرورة تنادي وتعلٌمٌة علمٌة اتجاهات هناك أصبحت وقد
 .  (41: 2008 وشحاته، ؼنٌم)

 واالبتكار، اإلبداع على وٌشجعهم المتعلمٌن، بٌن الفردٌة الفروق ٌراعً أنَّه فً الذاتً التعلٌم أهمٌة وتظهر

 لدى األكادٌمً التحصٌل مستوى وتدنً الدراسة مقاعد على الطالب أعداد تلاٌد مشكلة حل على وٌساعد
 فرد كل إلى المعرفة وإٌصال والتعلم التعلٌم عملٌة وتطوٌر ، المعلمٌن نقص مشكلة ومعالجة الطالب

 .  (44-43: 2001 ؼباٌن،) . واحتٌاجاته وقدراته تتناسب التً بالطرٌقة

 ضوء فً المختلفة المناهج بناء إلى المتقدمة الدول فً وبخاصة المدرسٌة المناهج واضعوا اتجه لذلك
 (صؽٌرة تعلٌمٌة وحدات) المودٌوالت هذه طرٌق وعن ،(41: 2008 وشحاته، ؼنٌم) التعلٌمٌة المودٌوالت

 للمتعلم الخبرة مجاالت تهٌئة إلى تؤدي بحٌث ، التعلٌمٌة والمواقؾ وأسالٌبه التعلم مصادر تنوٌع ٌتم

 األداء مستوى إلى وٌصل محددة تعلٌمٌة أهدافاًا  ٌحقق أن ٌمكن وبذلك التعلٌمً الموقؾ عناصر مع بالتفاعل
 .  األهداؾ هذه من هدؾ لكل المطلوب

 تتناولها التً الدراسٌة المادة من الجلء ٌتعلم لكً طالب لكل الفرصة التعلٌمٌة المودٌوالت وتتٌح

 المادة من تالٍل  جلء دراسة إلى الطالب ٌنتقل وال. التعلم فً الخاصة وسرعته قدراته، حسب المودٌوالت
 واألنشطة التعلٌمٌة والخبرات المحتوى المودٌوالت وتوفر السابق، الجلء تعلم ٌتقن أن بعد إال الدراسٌة
 وقدراته ظروفه مع ٌتالءم بما وتعلمه المحتوى لدراسة ٌناسبه ما الطالب منها ٌختار التً والبدائل المتنوعة

 .  (47:" 2006 والطناوي، الشربٌنً)
 مدارس فً استخدامها انتشار إلى التعلٌمٌة المودٌوالت باستخدام نادوا الذٌن التربوٌٌن جهود أدت وقد

 من% 75 أن إلى هوكنل وأشار. كبٌرة بصورة السبعٌنات بداٌة منذ الجامعٌة الكلٌات وفً الثانوي، التعلٌم

 فً استخدامها أن كما التدرٌس، فً التعلٌمٌة المودٌوالت تستخدم( (فرانسٌسكو سان)) فً الجامعٌة الكلٌات
 : 2011 والطناوي، الشربٌنً). فٌها التعلٌم لبرامج األساسٌة الركٌلة ٌشكل أصبح والجامعات المدارس

39)  .

 العملٌة جوانب بعض فً أثرها حول دراسات الباحثٌن من عدد أجرى فقد التعلٌمٌة المودٌوالت وألهمٌة
 نوار) ودراسة (2000 مجلً) ودراسة (1987 فراج) ودراسة (1986 الشافعً) كدراسة التربوٌة
 .  (2008 العجماوي) ودراسة (2006

 السلوكٌةالتً األهداؾ تصنٌؾ مهارات تنمٌة فً التعلٌمٌة المودٌوالت فاعلٌة عن للكشؾ البحث هذا وجاء
 التدرٌس وطرائق الخبرات اختٌار على وتساعد وتوجٌهه، التعلٌمً الموقؾ تنظٌم على تعمل بأنها تتمٌل

 هذه مثل إلى الٌمنٌة التعلٌمٌة البٌئة تفتقر حٌث – التقوٌم ووسائل المصاحبة واألنشطة التعلٌمٌة والوسائل

 .  البحوث
 :  البحث مشكلة ـ2

 :  اآلتً السؤال على اإلجابة فً البحث مشكلة تتمثل

 الثانٌة السنة طالب لدى السلوكٌة األهداؾ تصنٌؾ مهارة تنمٌة فً التعلٌمٌة المودٌوالت استخدام فاعلٌة ما
  ؟ الٌمنٌة الجمهورٌة عمران جامعة فً صعدة التربٌة كلٌة فً
 :  البحث أهمٌة ـ3
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 فؤاد محمد سعد سيالن/ حسين علي حسين الجلحوي   د/ د

 :  اآلتً خالل من البحث أهمٌة تتجلى
 تنظٌم فً كبٌر أثر من علٌها ٌترتب وما السلوكٌة لألهداؾ التعلٌمٌة والفائدة التربوٌة، القٌمة إبرال -3-1

 .  وتحسٌنها التعلٌمٌة بالعملٌة االرتقاء فً لإلسهام وذلك وتقوٌمها، وتوجٌهها الصفٌة المواقؾ
 ومدارس خاصة بصورة الٌمنٌة الجامعات فً وأسالٌبه التدرٌس طرائق تطوٌر إلى الملحة الحاجة- 3-2

 .  والتكنولوجٌة والتربوٌة العلمٌة التطورات لمواكبة عامة، بصورة والثانوي األساسً التعلٌم
 وتحصٌل الخبرات الكتساب للطالب، المجال ٌفسح الفردٌالذي بالتعلٌم االهتمام ضرورة تأكٌد- 3-3

 المعلم دور تؤكد التً الطرائق على االعتماد بدل وتوجٌهه المعلم إشراؾ تحت بنفسه والمهارات المعارؾ
 .  وتلقٌه الطالب وسلبٌة وفاعلٌته

 كلٌة طالب لدى وتصنٌفها السلوكٌة األهداؾ على التعرؾ مهارة تنمٌة فً التعلٌمٌة المودٌوالت دور- 3-4

 .  التربٌة
 مناسبة تعلٌمٌة مواقؾ على وتدرٌبهم التربٌة كلٌات فً المعلمٌن تأهٌل أهمٌة على التركٌل- 3-5

 .  مستقبالًا  منه لالستفادة وذلك ٌستجد ما على وإطالعهم
 أثر معرفة تناول الٌمنٌة الجمهورٌة فً بحث أول – الباحثٌن معرفة حدود فً – البحث هذا ٌعد- 3-6

 الجامعات فً التربٌة كلٌات طالب لدى السلوكٌة األهداؾ تصنٌؾ مهارة تنمٌة فً التعلٌمٌة المودٌوالت
 .  البحوث هذه مثل إلى تفتقر التً الٌمنٌة،

 :  البحث فرضٌة ـ4
 :  اآلتٌة الفرضٌة البحث مشكلة عن انبثق
 المجموعة طالب درجات متوسط بٌن (0,05 = ∞) مستوى عند إحصائٌة داللة ذات فروق هناك لٌس

 باستخدام درسوا الذٌن الضابطة المجموعة وطالب التعلٌمٌة المودٌوالت باستخدام درسوا الذٌن التجرٌبٌة
 .  السلوكٌة األهداؾ تصنٌؾ مهارة تنمٌة فً التحصٌلً لالختبار البعدي التطبٌق فً التقلٌدٌة الطرٌقة

 :  البحث هدؾ ـ5

 األهداؾ تصنٌؾ مهارة تنمٌة فً التعلٌمٌة المودٌوالت استخدام فاعلٌة على التعرؾ إلى البحث ٌهدؾ
 .  الٌمنٌة الجمهورٌة عمران جامعة فً صعدة التربٌة كلٌة فً الثانٌة السنة طالب لدى السلوكٌة

 :  البحث حدود- 6

 :  اآلتٌة الحدود على الحالً البحث اقتصر
 .  التعلٌمٌة المودٌوالت- 6-1
 للفصل عمران جامعة - صعدة التربٌة كلٌة فً والعلمٌة األدبٌة األقسام فً الثانٌة السنة طالب- 6-2

 . م2011/2012 الجامعً العام من الثانً الدراسً
 .  الباحَثٌن إعداد من (تحصٌلً اختبار) البحث أداة- 6-3

 :  البحث منهـج- 7
 وهدفه البحث طبٌعة مع ٌتالءم الذي التجرٌبً، المنهج على البحث نتائج إلى الوصول فً الباحثان اعتمد

 مقننة ضبط ظروؾ تحت تجرى البٌانات جمع عملٌة بأن التجرٌبً البحث ٌتمٌل إذ فرضٌته، مع وٌتناسب

 لهذه والتفسٌر المشاهدة عملٌات وتقنٌن ، وقائع أو تؽٌرات إلى تؤدي التً بالظروؾ الموجه التحكم تشمل
 .  (31: 2007 والشرٌفٌن، الكٌالنً) التؽٌرات

 التصمٌم هذا ٌتضمن إذ بعدي، قٌاس مع الضابطة المجموعة تصمٌم هو تجرٌبٌاًا  تصمٌماًا  الباحثان واتبع

 ال ضابطة األخرى والمجموعة التجرٌبٌة، للمعالجة تجرٌبٌة إحداهما تعد بحٌث عشوائٌاًا  مجموعتٌن اختٌار
 :  اآلتً الشكل التصمٌم هذا وٌتخذ بعدي، قٌاس ٌجرى ثم ، التجرٌبً للمتؽٌر تخضع
 (153: 2002 الضمد،) ضابطة مجموعة باستخدام المقارنة تصمٌم

 :  اآلتً البحث متؽٌرات وتضمنت



 

293 
 

 م2013يونيو - العدد األول يناير جامعة الناصرمجلة 

فاعلية استخدام الموديالت التعليمية في تنمية مهارة تصنيف األهداف السلوكية 
 لدى طالب السنة الثانية في كلية التربية صعده في اليمن
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 .  التعلٌمٌة المودٌوالت : المستقل المتؽٌر -
 .  السلوكٌة األهداؾ : التابع المتؽٌر- 

 :  البحث مصطلحات- 8

 :  التعليمية الموديوالت- 8-1
ؾ  الذاتً التعلم مبدأ على تقوم صؽٌرة، تعلم وحدة عن عبارة»  : بأنه التعلٌمً المودٌول الحمائل أبو ٌُعرِّ

 منطقً تتابع فً تنظٌمها ٌتم مقننة، تعلٌم وخبرات محددة، أهدافاًا  الوحدة هذه وتتضمن التعلٌم، وتفرٌد
 سرعته وبحسب مسبقاًا  المحددة اإلتقان لمستوٌات وفقاًا  مهاراته وتنمٌة األهداؾ تحقٌق على المتعلم لمساعدة

 .  (78: 2005 الحمائل، أبو) «الذاتٌة

 السنة طالب لتساعد تصمٌمها، ٌتم مصؽرة، دراسٌة وحدات : بأنها إجرائٌاًا  التعلٌمٌة المودٌالت وتعرؾ
 وفق وتصنٌفها، السلوكٌة األهداؾ على التعرؾ ومهارات معارؾ اكتساب على التربٌة كلٌة فً الثانٌة

 .  التربوٌة األهداؾ تحقٌق إلى ٌؤدي وبما ، الخاصة وسرعتهم واستعداداتهم قدراتهم

 :  السلوكية األهداف- 8-2
 به سٌتخرج الذي السلوك نوع تصؾ جملة أو عبارة»  : بأنه السلوكً الهدؾ طوٌلة عبدالسالم ٌعرؾ

 .  (25: 1997 طوٌلة،) « التدرٌس عملٌة انتهاء بعد الطالب

 بالخبرات لتلوٌده نتٌجة المتعلم سلوك فً حدوثه المتوقع للتؽٌر وصؾ»  : بأنه والكللة إبراهٌم وٌعرفه
 .  (65: 1990 والكللة، إبراهٌم) « المحددة التعلٌمٌة المواقؾ مع وتفاعله التعلٌمٌة
.  السلوكٌة لألهداؾ إجرائً كتعرٌؾ األخٌر التعرٌؾ الباحثان وٌتبنى

 :  النظري اإلطار- 9
 :  التعليمي الموديول مفهوم- 9-1

 :  أهمها من متعددة بتعرٌفات التعلٌمً المودٌول المربون عرؾ
 الوحدات من ومتتابعة متكاملة مجموعة ضمن محددة مصؽرة تعلٌمٌة وحدة» : بأنه الكسبانً تعرٌؾ

َرؾُ  تعلٌمٌاًا  برنامجاًا  مجموعها فً تكّون التً التعلٌمٌة  مجموعة تضم الوحدات وهذه التعلٌمٌة، بالرلمة ٌُعْع

 قدرته وحسب الذاتً بجهده محددة تعلٌمٌة أهداؾ تحقٌق على الطالب تساعد (تعلٌمٌة أنشطة) البدائل من
 ألهدافها وفقاًا  الوحدة إلتقان الاللم الوقت وٌتفاوت ، وتوجٌهه المعلم إشراؾ وتحت الخاصة وسرعته

 .  (84 : 2008 الكسبانً،) «ومحتواها

 :  التعليمي الموديول خصائص- 9-2
 :  أهمها من متعددة خصائص التعلٌمً للمودٌول

 .  ذاتٌاًا  ومترابطة متكاملة تعلٌمٌة وحدة التعلٌمً المودٌول ٌعد- 

 وسرعته لقدرته وفقاًا  طالب كل ٌتعلم إذ المتعلمٌن، بٌن الفردٌة الفروق التعلٌمً المودٌول ٌراعً- 
 .  التعلم فً الخاصة

 موضوعات لمعالجة أخرى مودٌوالت مع الرأسً الترابط على بقدرته التعلٌمً المودٌول ٌمتال- 

 .  معٌنة
 كلما الحذؾ أو اإلضافة خالل من المستمر التطوٌر على بقدرتها التعلٌمٌة المودٌوالت تتسم- 

 .  ذلك األمر تطلب

 .  المختلفة الدراسٌة المواد بٌن األفقً التكامل التعلٌمٌة المودٌوالت تحقق- 
 فً مصممة معٌنة بمهارات لتلوٌدهم الخدمة أثناء المعلمٌن لتدرٌب المودٌوالت استخدام ٌمكن- 

 .  مودٌوالت صورة

 مقارنة طرٌق عن مستواه على الطالب ٌتعرؾ إذ الذاتً، التقوٌم عملٌة فً المودٌوالت تسهم- 
 .  المودٌول فً النموذجٌة باإلجابة إجابته
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 بإتقانه مرهون التالً للمودٌول الطالب انتقال أن إذ اإلتقان أجل من التعلم مبدأ المودٌول ٌحقق- 
 .  السابق للمودٌول

 .  والثانوي الجامعً التعلٌم مراحل لكل التعلٌمٌة المودٌوالت تصلح- 

 .  اإللكترونً للتعلم الطالب أمام الفرصة المودٌولً المنهاج ٌتٌح- 
 المودٌول،ومروراًا  دراسة تعلٌمات من ابتداءًا  متكامالًا  برنامجاًا  منه ٌجعل التعلٌمً المودٌول تنظٌم- 

 .  (43-42: 2008 وشحاته، ؼنٌم) . بالتقوٌم وختاماًا  بأهدافه

 :  التعليمي الموديول مكونات- 9-3
 :  اآلتٌة المكونات من التعلٌمً المودٌول ٌتكون

 :  الموديول عنوان- 

 رئٌسة فكرة عادة تعلٌمً مودٌول كل وٌعالج تعلمها المراد للوحدة الرئٌسة الفكرة المودٌول عنوان ٌعكس
 .  ومحدداًا  واضحاًا  العنوان ٌكون أن ٌجب لذلك . واحدة

 :  للمودٌول الثانوٌة األفكار- 

 األنشطة حولها تدور التً الثانوٌة األفكار من مجموعة إلى للمودٌول الرئٌسة الفكرة تجلئة عن ناتجة هً
 .  للمودٌول الرئٌسة الفكرة لدراسة انطالق نقاط الثانوٌة األفكار وتعد. المختلفة التعلٌمٌة

 :  للمتعلم وتوجيهات إرشادات- 
 هذه وتتعلق التعلٌمً المودٌول دراسة على تساعده لكً ، للمتعلم وتوجٌهات إرشادات تقدٌم ٌتم أن ٌفضل

 لتحقٌق معه، التعامل وكٌفٌة مكون كل هدؾ للطالب وتوضح المودٌول، مكونات من مكون بكل اإلرشادات
 .  الحدود أضٌق فً إال المعلم إلى اللجوء وعدم التعلم، عملٌة من المرجوة النتائج أفضل

 :  الموديول مقدمة- 

 وتعرؾ المودٌول موضوع عن عامة فكرة لتعطً والمتعلم المعلم من لكل وتوجه جذاب بأسلوب تكتب
 التً األسئلة من مجموعة تضمٌنها ٌمكن لذلك المودٌول، لدراسة المتعلم اهتمام إثارة بهدؾ مكوناته، بأهم
 .  له انتباهه لٌادة على وتعمل المودٌول، لتعلم المتعلم دافعٌة تثٌر

 :  السلوكية األهداف- 
 من فإنه لذلك المتعلم، من المتوقع النهائً السلوك وتصؾ ومختصرة، واضحة األهداؾ هذه تكون أن ٌجب

 مجاالت األهداؾ هذه تعكس ما وعادة قدراته، مع وتتناسب المتعلم ٌفهمها بصورة تصاغ أن الضروري
 .  وجدانٌة أو حركٌة نفس أو معرفٌة أكانت سواءًا  المختلفة التعلم

 :  القبـلً االختبـار- 

 ال، أم الجدٌدة الوحدة تعلم إلى ٌحتاج المتعلم كان إذا ما تحدٌد : هو القبلً االختبار من األساسً الؽرض
 مستوى قٌاس فً تتمثل القبلً االختبار فوظٌفة. المودٌول بموضوع إلمامه مدى قٌاس طرٌق عن وذلك

 .  التعلم بدء قبل المتعلم

 :  القبلي االختبار تصحيح مفتاح- 
 االختبار أسئلة من سؤال لكل الصحٌحة اإلجابة علٌها موضحاًا  القبلً االختبار إجابة ورقة عن عبارة هو

 التً الدرجات وحساب بنفسه االختبار أسئلة عن إجاباته تصحٌح فً المتعلم ٌستخدمه أن وٌمكن ودرجته،

  . علٌها ٌحصل
 :  التعليمي الموديول محتوى- 

 استٌعابها على المتعلم تساعد واضحة، ثانوٌة وأفكار عناصر إلى تقسٌمه المحتوى عرض عند ٌفضل
 حتى مرجع، من بأكثر باالستعانة مختلفة وأشكال متنوعة صور فً المحتوى تقدٌم وٌجب وٌسر، بسهولة
 .  ومٌولهم واستعداداتهم المتعلمٌن قدرات مع ٌتناسب

 :  التعليمية األنشطة- 



 

295 
 

 م2013يونيو - العدد األول يناير جامعة الناصرمجلة 

فاعلية استخدام الموديالت التعليمية في تنمية مهارة تصنيف األهداف السلوكية 
 لدى طالب السنة الثانية في كلية التربية صعده في اليمن

 

 فؤاد محمد سعد سيالن/ حسين علي حسين الجلحوي   د/ د

 قدراته مع ٌتناسب ما بٌنها من ٌختار أن للمتعلم تتٌح التً األنشطة من مجموعة على المودٌول ٌشتمل
 .  المرجوة األهداؾ تحقٌق على ٌساعد بما واهتماماته وإمكاناته

 :  التعليمية الوسائل- 

 واتجاهاته مٌوله مع ٌتناسب ما اختٌار من المتعلم ٌتمكن حتى متنوعة تعلٌمٌة وسائل المودٌول ٌتضمن
 .  وقدراته ورؼباته

 :  األخرى التعلم مصادر- 

 فهمه ولٌادة لتعمٌق إلٌها، الرجوع للمتعلم ٌمكن التً والمصادر بالمراجع قائمة المودٌول ٌحتوي
 .  للموضوع

 :  البعـدي الختبـارا- 
 هذا وٌكون األهداؾ، تحقق مدى تقوٌم خالله من ٌمكن بعدٌاًا  اختباراًا  للمتعلم ٌعطى المودٌول دراسة بعد

 .  (90-83: 2011 والطناوي، الشربٌنً) ، نفسه القبلً االختبار هو االختبار

 :  التعليمي الموديول استخدام مميزات- 9-4
 :  اآلتً فً ممٌلاته أهم تتمثل

 هذا بها ٌتصؾ التً المعرفً االنفجار مشكلة عالج فً التعلٌمً المودٌول استخدام ٌساعد- 
 الذاتً التعلم على ٌركل ألنه األخرى، التعلٌم تفرٌد أشكال من ؼٌره من فاعلٌة أكثر بصورة العصر،

 . الحٌاة مدى المستمر التعلم نحو االتجاه المتعلمٌن لدى وٌعمق المستقلة والدراسة

 تعلٌمٌة أنشطة بعدة الطالب ٌقوم إذ وفاعلٌته، الطالب نشاط لٌادة على التعلٌمً المودٌول ٌعمل- 
 .  للمودٌول دراسته أثناء مختلفة

 تفرغ تتطلب ال التً الشكلٌة ؼٌر الفردٌة التعلٌم أسالٌب من التعلٌمٌة المودٌوالت أسلوب ٌعد- 

 .  (61: 2006 الطناوي، الشربٌنً،) الخدمة أثناء المعلمٌن إلعداد األسالٌب أنسب من فهو وبذلك ، المتعلم
 :  السابقة الدراسات- 10
 –مصادر من متوافر هو فٌما (ودكتوراه ماجستٌر رسائل بحوث،) للدراسات مسح بإجراء الباحثان قام

 تم التً الدراسات وكذلك. التدرٌب أو التعلٌم فً التعلٌمٌة المودٌوالت فاعلٌة أو أثر على التعرؾ فٌه حاوال
 نتائجها، من واالستفادة إجراءاتها على والتعرؾ أهدافها عن الكشؾ بؽٌة. المودٌوالت وفق برامجها بناء

 :  كاآلتً وهً

 :  (1986) الشافعي دراسة- 10-1
 العلمً التفكٌر وتنمٌة اإلتقان بهدؾ الكٌمٌاء تدرٌس فً المودٌول فعالٌة مدى على التعرؾ إلى هدفت
 .  الثانوي الثانً الصؾ لتالمٌذ

 التجرٌبٌة المجموعة تالمٌذ مستوى بٌن إحصائٌة داللة ذات فروق وجود عن الدراسة هذه أسفرت وقد
 لصالح العلمً التفكٌر اختبار وكذلك الكٌمٌاء تحصٌل إتقان فً الضابطة المجموعة تالمٌذ ومستوى

 .  التجرٌبٌة المجموعة

 :  (1987) فراج دراسة- 10-2
 فً معاصر كاتجاه العلوم تدرٌس فً التعلٌمٌة المودٌوالت طرٌقة استخدام فعالٌة مدى قٌاس إلى هدفت

 طالباًا  (33) الدراسة عٌنة بلؽت وقد األساسً التعلٌم مرحلة من السابع الصؾ تالمٌذ لدى الفردي التعلٌم
 إحصائٌة داللة ذات فروق وجود النتائج وأظهرت. الضابطة للمجموعة طالباًا  (30)و التجرٌبٌة للمجموعة

= ∞ ) مستوى عند والضابطة التجرٌبٌة المجموعتٌن أفراد علٌها حصل التً الدرجات متوسطً بٌن

 .  التجرٌبٌة المجموعة أفراد لصالح التحصٌل اختبار فً البعدي القٌاس فً (0,01
 :  (1993) وآخرون عزب دراسة- 10-3
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 مستوٌات خالل من الرٌاضٌات تدرٌس فً التعلٌمٌة األهداؾ صٌاؼة لتعلٌم مودٌوالت تصمٌم إلى هدفت
 طالب لدى التعلٌمٌة األهداؾ صٌاؼة مهارات تنمٌة فً المودٌوالت هذه استخدام فعالٌة ومعرفة الستة بلوم

 .  التربٌة كلٌة فً الرٌاضٌات شعبة

  مستوى عند الدراسة مجموعتً متوسطً بٌن إحصائٌاًا  دالة جوهرٌة فروق وجود الدراسة وأظهرت
 والفهم التذكر مستوٌات فً األهداؾ صٌاؼة مهارات فً وذلك التجرٌبٌة المجموعة لصالح (0,01=∞)

  . والتركٌب والتحلٌل والتطبٌق

 :  (2000) مجلي دراسة- 10-4
 األساسً التعلٌم من الثانٌة الحلقة لتالمٌذ العملٌة التربٌة تنمٌة فً المودٌوالت استخدام أثر معرفة إلى هدفت

 مستوى عند إحصائٌة داللة ذات فروق وجود عن الدراسة وأسفرت. الحٌاتٌة المشكالت بعض لمواجهة
 لصالح التحصٌلً، واالختبار المواقؾ اختبار فً والضابطة التجرٌبٌة المجموعتٌن بٌن (0,01= ∞)

 التعلم أسلوب نحو التجرٌبٌة المجموعة لتالمٌذ إٌجابٌة اتجاهات وجود وكذلك التجرٌبٌة، المجموعة

 .  بالمودٌوالت
 :  (2006) نوار دراسة- 10-5

 الكمبٌوتري والبرنامج المودٌوالت أسلوبً استخدام على قائمة مقترحة استراتٌجٌة فعالٌة تقصً استهدفت
 .  العلوم مختبرات داخل األساسً التعلٌم بمرحلة العلوم معلمً لدى واألمنٌة الفنٌة المهارات تنمٌة فً

 الذاتً التعلم ألسلوب (0,05= ∞) مستوى عند إحصائٌاًا  دال تأثر وجود عن الدراسة وأسفرت

 المودٌوالت أسلوبً: وهما (معاًا  الذاتً التعلم أسالٌب بعض استخدام على القائمة المقترحة االستراتٌجٌة)
 .  المختبر بداخل العلوم معلمً لدى واألمنٌة الفنٌة المهارات تنمٌة فً الكمبٌوتري والبرنامج

 :  (2008) العجماوي دراسة- 10-6

 تدرٌس فً االنترنت استخدام مهارات بعض لتنمٌة مقترح برنامج فعالٌة مدى على التعرؾ إلى هدفت
نَ  وقد التربٌة، بكلٌات المعلمٌن الطالب لدى االجتماعٌة الدراسات  مودٌوالت أربعة من البرنامج هذا َتَكوَّ

 تدرٌس فً المحادثة وبرامج اإللكترونً والبرٌد والبحث التصفح استخدام مهارات تنمٌة إلى تهدؾ تعلٌمٌة
. االجتماعٌة الدراسات
 :  أهمها من نتائج إلى الدراسة وخلصت

 ضوء فً التربٌة كلٌات فً االجتماعٌة الدراسات معلم إعداد وأسالٌب مناهج فً النظر إعادة- 
 .  التربوٌة المستحدثات

 الحدٌثة التربوٌة االتجاهات ضوء فً التربٌة بكلٌات المعلم إعداد محتوى تخطٌط ضرورة- 

 .  اإللكترونً التعلٌم ومتطلبات
 .  الذاتً التعلم أسلوب استخدام على المعلمٌن تدرٌب ٌجب- 

 :  (2009) وحسن محمد دراسة- 10-7

 والمهارات الفنٌة المفاهٌم بعض اكتساب فً المصممة التعلٌمٌة المودٌوالت فاعلٌة دراسة إلى هدفت
 .  الجامعٌة المرحلة طالبات لدى (الٌد حقٌبة) الملبس بمكمالت الخاصة األدائٌة

 والنسٌج المالبس بقسم الثانٌة الفرقة طالبات اكتساب فً التعلٌمٌة المودٌوالت فاعلٌة إلى الدراسة وتوصلت

 .  البعدي التطبٌق لصالح ،(الٌد حقٌبة) المالبس بمكمالت الخاصة األدائٌة والمهارات الفنٌة المفاهٌم لبعض
 :  السابقة الدراسات على التعلٌق- 10-8

 :  حول اتفاقها السابقة الدراسات من ٌالحظ
 . والتدرٌب التعلٌم فً وجدواها التعلٌمٌة المودٌوالت أهمٌة- 

 .  وفائدته الفردي التعلٌم قٌمة على تأكٌدها- 
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دَ  ، الحالً البحث مع ٌتفق وهذا ٌْع  المودٌوالت أثر على التعرؾ حاول بأنه الدراسات هذه عن ٌتمٌل أنه َب
 البٌئة فً الجدٌدة والدراسات البحوث من وهو السلوكٌة، األهداؾ تصنٌؾ مهارة تنمٌة فً التعلٌمٌة
ن علم حسب – الٌمنٌة التربوٌة ٌْع  .  الباحَث

 :  البحث جراءاتإ- 11
 :  البحث مجتمع- 11-1

 صعدة – التربٌة كلٌة فً والعلمٌة األدبٌة األقسام فً الثانٌة السنة طالب جمٌع على البحث مجتمع اشتمل
 .  طالباًا  (323) عددهم البالػ ، م2012-2011 الدراسً للعام ، عمران جامعة– 

 :  البحث عينة 11-2

ؾُ   ممثلة تكون- بالبحث المعنً األصلً المجتمع وحدات من جلءاًا  أو جانباًا  ٌشتمل أنموذج بأنها: العٌنة ُتَعرَّ
 المجتمع وحدات كل دراسة عن الباحث ٌؽنً األنموذج وهذا المشتركة، صفاته كل تحمل بحٌث – له

 عادة العٌنة اختٌار وٌتم الوحدات، تلك كل دراسة استحالة أو صعوبة حالة فً خاصة ومفرداته، األصلً

 .  (179 : 2008 قندٌلجً،) علٌها متعارؾ علمٌة وأسالٌب أسس وفق
 تدرس) تجرٌبٌة إحداهما مجموعتٌن، إلى عشوائٌاًا  بتولٌعها وقاما ، بحثهما عٌنة الباحثان اختار وقد

 بالطرٌقة تدرس) ضابطة واألخرى ، طالباًا  (21) أفرادها عدد بلػ ، (التعلٌمٌة المودٌوالت باستخدام

  : ذلك ٌوضح اآلتً والجدول ، طالباًا  (20) أفرادها عدد بلػ ، (التقلٌدٌة
 البحث عينة يوضح (1) رقم جدول

 المجموع القسم المجموعة

  علمً أدبً 
 21 11 10 تجرٌبٌة
 20 12 8 ضابطة

 
 

 :  البحث متغيرات ضبط- 12-3

 أن إذ التجرٌبٌة، األبحاث فً سٌما ال والضرورٌة المهمة القضاٌا من البحث متؽٌرات ضبط عملٌة تعد
 العوامل هذه ضبط من بد ال ولذلك التجرٌبً، العامل ؼٌر متعددة بعوامل ٌتأثر التابع المتؽٌر أو العامل
 إٌجاباًا  أو سلبا البحث نتائج تتأثر ال حتى التابع، المتؽٌر على بالتأثٌر وحده التجرٌبً للمتؽٌر المجال وإتاحة

 .  (247-246: 1992 وآخرون، عبٌدات)
 نتائج على للحصول التجربة إجراءات فً البدء قبل المتؽٌرات ضبط على الباحثان حرص ذلك أجل ومن

 :  اآلتً فً وذلك ودقٌقة، صادقة

 :  والخبرة العمر متغير/ 12-3-1
 العمر أن وبما ، سنة (21-20) بٌن ما اللمنً العمر فً وهم الطالب الثانٌة الجامعٌة بالسنة ٌلتحق

 وكذلك المناهج مقرر فً الراسبٌن الطالب الباحثان استبعد فقد البحث نتائج على ٌؤثران قد والخبرة
 .  الدراسً المستوى نفس فً المعٌدٌن الطالب

 :  والثقافي االجتماعي المستوى متغير/ 12-3-2

 بٌن التجانس لضمان متقاربة وأحٌاء واحدة وكلٌة واحد مستوى فً طالب من البحث عٌنة الباحثان اختار
  . العٌنة أفراد
 :  البحث متطلبات- 12-4

 األهداؾ مجال فً مودٌوالت (5) عددها بلػ التعلٌمٌة المودٌوالت من مجموعة بإعداد الباحثان قام
 ذلك فً روعً وقد ، (نوع كل ومستوٌات أنواعها شروطها، خصائصها، أهمٌتها، مفهومها،) السلوكٌة
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 على للحكم الخبراء من مجموعة على وعرضت ، المودٌوالت بناء فً اتباعها الواجب والشروط المراحل
 .  للتطبٌق صالحة أصبحت وبذلك علٌها، الاللمة التعدٌالت أجرٌت ثم ومناسبتها، صالحٌتها

 :  (وصدقها بناءها،) البحث أداة- 12-5

 األهداؾ وحدة محتوى تحلٌل خالل من الباحثان أعده بعدي، تحصٌلً اختبار فً البحث أداة تمثلت
 وقد لذلك، مواصفات جدول أعدا ثم ومهارات، وحقائق مفاهٌم تتضمن التً. المناهج مقرر فً السلوكٌة

 الموضوعٌة، االختبارات نوع من فقرة، (23) من األولٌة صورتها فً التحصٌلً االختبار فقرات تكونت

 .  متعدد من االختٌار نمط
 صدق مدى فً ومقترحاتهم آرائهم لبٌان الخبراء من مجموعة على بعرضه االختبار، صدق من التأكد وتم

 أعٌدت مالحظاتهم ضوء وفً وصٌاؼتها، بنائها وسالمة ووضوحها ودقتها ومناسبتها االختبار فقرات

 الفقرات صالحٌة لقٌاس معٌاراًا  المئوٌة النسبة واستخدمت أخرى، فقرات وحذفت الفقرات بعض صٌاؼة
 آراء من أكثر أو (%80) موافقة نسبة على حصلت إذا صادقة الفقرة وعدت ، الطالب لمستوى ومالئمتها

 .  فقرة (20) النهائً بشكلها الفقرات أصبحت ثم والمحكمٌن، الخبراء

 :  االستطالعية التجربة- 12-6
 السنة طالب من طالباًا  (30) من مكونة استطالعٌة عٌنة على التحصٌلً االختبار بتطبٌق الباحثان قام

 بصورة اختٌارهم تم وقد ، عمران جامعة- صعدة – التربٌة كلٌة فً والعلمٌة األدبٌة األقسام فً الثانٌة
 :  أجل من وذلك ، طالباًا  (323) بٌن من عشوائٌة

 مستوى لمعرفة وفعالٌتها فقراته جودة عن والكشؾ نوعٌته تحسٌن بؽرض االختبار فقرات تحلٌل- 

 ولتحقٌق ، منها الصالحة ؼٌر الفقرات استبعاد أو صٌاؼتها إعادة بقصد تمٌٌلها، وقوة وصعوبتها سهولتها
 :  اآلتٌة اإلجراءات الباحثان اتبع ذلك

 .  االستطالعٌة العٌنة طالب إجابات تصحٌح -

 .  درجة أدنى إلى درجة أعلى من تناللٌاًا  الدرجات ترتٌب- 
 االختبار فً الدرجات أعلى على حصلوا الذٌن األفراد إحداهما تمثل ، الدرجات من مجموعتٌن اختٌار- 

 المجموعة)االختبار فً الدرجات أدنى على حصلوا الذٌن األفراد األخرى وتمثل ، (العلٌا المجموعة)

 ٌكون وبذلك . طالباًا  (15) مجموعة كل أفراد عدد بلػ وقد المجموعتٌن، من لكل% 50 بنسبة ،(الدنٌا
 :  اآلتً حساب َتمَّ  ذلك بعد ثم ، طالباًا  (30) الكلً مجموعهم

 :  الصعوبة مستوى- 12-6-1

 .  (237: 2009 ملحم،) . صحٌحة إجابة السؤال عن ٌجٌبون الذٌن للطالب المئوٌة النسبة به نعنً
 جداًا  السهلة الفقرات وحذؾ المناسبة الصعوبة ذات الفقرات اختٌار هو الفقرة صعوبة حساب من والهدؾ

 .  (77: 1981 اللوبعً،) . جداًا  والصعبة
 و (0,27) بٌن ما تتراوح أنها تبٌن الصعوبة معادلة باستخدام االختبار فقرات صعوبة مستوى حساب وبعد

 . المقبولة المستوٌات من المستوى وهذا (0,80)

 : التمييز قوة- 12-6-2
 فً والدنٌا العلٌا المستوٌات ذوي الطالب بٌن التمٌٌل على قدرتها مدى االختبارٌة الفقرات تمٌٌل بقوة ٌقصد
. (215:2000 صالح أبو). االختبار ٌقٌسها التً الصفة

 تترواح انها اتضح ، الفقرات تمٌٌل معادلة باستخدام االختبار، فقرات من فقرة كل تمٌٌل قوة حساب وبعد
 . االختبارٌة للفقرات وجٌدة تمٌٌلٌة قوة وهذه (0,60) و (0,39) بٌن ما

 : الثبات معامل حساب- 12-6-3

 إذا النتائج نفس أو متقاربة نتائج ٌعطً الذي االختبار هو الثابت واالختبار ، بالثبات الجٌد االختبار ٌتصؾ
. (159:1992 ، وآخرون عبٌدات). متماثلة ظروؾ فً مرة من أكثر طبق
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 فؤاد محمد سعد سيالن/ حسين علي حسين الجلحوي   د/ د

 فً الجٌدة الطرائق من وهً النصفٌة، التجلئة طرٌقة باستخدام الثبات معامل بحساب الباحثان قام وقد
رُ  إذ الثبات، حساب  عودة) االختبار فً الفقرات بٌن االرتباط قوة أي الداخلً التجانس ثبات عن ُتَعبِّ

 . (195:1992 وملكاوي

 معادلة باستخدام صحح ثم (بٌرسون) معادلة باستخدام االختبار نصفً بٌن االرتباط معامل استخراج وتم
 ٌدل وهذا المتقن، ؼٌر لالختبار بالنسبة وجٌد عال ثبات معامل وهذا (0.91) بلػ وقد (براون –سبٌرمان)

 . وتجانسها الفقرات تناسق على

 عٌنة أفراد على للتطبٌق جاهلاًا  البحث ألؼراض المعد البعدي االختبار اصبح االجراءات هذه ضوء وفً
. البحث

 :  التطبيق إجراءات- 12-7

 : باآلتً الباحثٌن قٌام فً التجربة تطبٌق إجراءات تمثلت
 تدرس تجرٌبٌة إحداهما مجموعتٌن إلى تولٌعها ثم عشوائٌة بطرٌقة البحث عٌنة اختٌار- 12-7-1

 . التقلٌدٌة بالطرٌقة تدرس ضابطة وأخرى التعلٌمٌة، بالمودٌوالت
 . البحث متغيرات ضبط-12-7-2
 اسبوع كل فً ساعتٌن بواقع الباحثٌن احد قبل من اسابٌع اربعة لمدة البحث مجموعتً تدرٌس-12-7-3

 .  م2/6/2012 الموافق األحد ٌوم من ابتداء وذلك مجموعة، لكل
. االختبار سٌر على الباحثٌن باشراؾ م،3/7/2012 الموافق الثالثاء ٌوم البعدي االختبار تطبٌق- 12-7-4

 : االحصائٌة المعالجة- 12-8

 : االتٌة االحصائٌة الوسائل نتائجه وتحلٌل بحثهما إجراءات فً الباحثان استخدم

 االختبار فً البحث مجموعتً بٌن الفروق داللة لحساب مستقلتٌن لعٌنتٌن التالً االختبار- 
 . البعدي التحصٌلً

. النصفٌة التجلئة بطرٌقة االختبار ثبات معامل لحساب ، بٌرسون ارتباط معامل- 

 الفقرات درجات) االختبار نصفً بٌن االرتباط معامل لتصحٌح ، براون –سبٌرمان معادلة- 
 . بٌرسون ارتباط معامل بواسطة استخراجه بعد (واللوجٌة الفردٌة

 . االختبار فقرات من فقرة كل صعوبة لحساب ، الصعوبة معادلة- 

 . التحصٌلً االختبار فقرات تمٌٌل قوة لحساب ، التمٌٌل قوة معامل- 
 : البحث نتائج- 13
 :  وتحليلها وتفسيرها النتائج عرض- 13-1

 : البحث تساؤل على لإلجابة
 الثانٌة السنة طالب لدى السلوكٌة األهداؾ تصنٌؾ مهارة تنمٌة فً التعلٌمٌة المودٌوالت استخدام فاعلٌة ما
 ؟ الٌمنٌة الجمهورٌة عمران جامعة فً صعدة التربٌة كلٌة فً

 الحسابٌواالنحراؾ المتوسط حساب تم لعٌنتٌنمستقلتٌن،إذ T.Test االختبارالتائً باستخدام الباحثان فقدقام

 ٌوضح اآلتً والجدول ، المحسوبة (ت)وقٌمة (والضابطة التجرٌبٌة)البحث لمجموعتً والتباٌن المعٌاري

 : ذلك
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 فؤاد محمد سعد سيالن/ حسين علي حسين الجلحوي   د/ د

 

 (2) رقم جدول
 وداللتها والجدولٌة المحسوبة التائٌة والقٌمة المعٌاري واالنحراؾ والتباٌن الحسابً المتوسط ٌوضح

  والبعدي التحصٌلً االختبار فً والضابطة التجرٌبٌة المجموعتٌن لدرجات االحصائٌة
 درجة التباٌن المعٌاري االنحراؾ الحسابً المتوسط العٌنة حجم المجموعة

 0.05 داللة مستوى التائٌة القٌمة الحرٌة

  الجدولٌة المحسوبة      
 إحصائٌاًا  دالة    2,82 1,68 16,4 21 التجرٌبٌة
  2,042 8,67 39 14,84 3,85 13,4 20 الضابطة

 متوسط بلػ حٌن فً ، (16,4) بلػ التجرٌبٌة المجموعة درجات متوسط أن السابق الجدول من ٌتبٌن
 للتعرؾ مستقلتٌن لعٌنتٌن (T-Test) التائً االختبار وباستخدام ، (13,4) الضابطة المجموعة درجات

 القٌمة من أكبر هً (8,67) المحسوبة التائٌة القٌمة أن ظهر ، المتوسطٌن هذٌن بٌن الفرق داللة على
 تفوق على ٌدل وهذا . (39) حرٌة ودرجة (0,05) داللة مستوى عند (2,042) مقدارها التً الجدولٌة

 . السلوكٌة األهداؾ تصنٌؾ مهارة تنمٌة فً الضابطة المجموعة طالب على التجرٌبٌة المجموعة طالب

 إحصائٌة داللة ذات فروق هناك لٌس أنه على نصت التً الصفرٌة الفرضٌة ترفض النتٌجة هذه ضوء وفً
 التعلٌمٌة، المودٌوالت باستخدام درسوا الذٌن التجرٌبٌة المجموعة طالب درجات بٌن (0,05) مستوى عند

 لالختبار البعدي التطبٌق فً التقلٌدٌة الطرٌقة باستخدام درسوا الذٌن الضابطة المجموعة وطالب

 . السلوكٌة األهداؾ تصنٌؾ مهارة تنمٌة فً التحصٌلً
 : اآلتً خالل من ذلك تفسٌر وٌمكن

 المهارات وإتقان العلوم وتحصٌل المعرفة اكتساب فً الفاعل وأثرها التعلٌمٌة المودٌوالت أهمٌة- 

  .
 نادى الذي اإلنسانً االتجاه مع ٌتفق وهذا الذاتً التعلم مبدأ تحقٌق فً التعلٌمٌة المودٌوالت إسهام- 
 ، وأساسها محورها باعتباره المتعلم حول التربوٌة العملٌة تركٌل ضرورة ٌؤكد الذي ولمالؤه، روجرل به

 مواقؾ فً بنفسه نفسه وتقوٌم ٌتعلمه أن ٌرٌد ما تقرٌر فً وحرٌته ، ذاتٌاًا  نفسه لتوجٌه له الفرصة وإتاحة
: 2006 والطناوي، الشربٌنً) . االختبارات من الرهبة أو الخوؾ وعدم باالطمئنان فٌها ٌشعر تعلٌمٌة

60-61)  .

 باستخدام درست التً التجرٌبٌة المجموعة فٌها تفوقت التً الدراسات نتائج مع النتٌجة هذه وتتفق
 ودراسة (1987 فراج) ودراسة (1986 الشافعً) كدراسة الضابطة، المجموعة على التعلٌمٌة المودٌوالت

 . (2008 العجماوي) ودراسة (2006 نوار) ودراسة (2000 مجلً) ودراسة (1993 وآخرون علب)
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 :  االستنتاجات- 13-2

 :  ٌأتً ما استنتاج ٌمكن الحالً البحث إلٌها توصل التً السابقة النتٌجة ضوء فً

 تصنٌؾ فً الثانٌة السنة طالب مهارات تنمٌة فً فاعلة مساهمة التعلٌمٌة المودٌوالت أسهمت- 

 .  (حركٌة النفس الوجدانٌة، المعرفٌة،) السلوكٌة األهداؾ

 األهداؾ تصنٌؾ مهارة تدرٌس فً التقلٌدٌة الطرائق من أثراًا  أكثر تعلٌمً كأسلوب المودٌوالت- 

 .  السلوكٌة

 .  التربٌة كلٌة فً الثانٌة السنة لطالب والعقلً العمري للمستوى التعلٌمٌة المودٌوالت مالئمة- 

 متنوعة تعلٌمٌة أنشطة من ٌمارسونه ما خالل من ونشاطهم الطالب تفاعل من المودٌوالت لادت- 

 .  لدٌهم الدافعٌة لٌادة إلى أدت كما ، مودٌول لكل دراستهم أثناء

 :  التوصٌات- 13-3

 :  باآلتً الباحثان ٌوصً

 التربٌة كلٌات طالب إكساب فً تساعد التعلٌمٌة المودٌوالت بطرٌقة تعلٌمٌة برامج بناء- 13-3-1

 .  التعلٌم لمهنة والضرورٌة األساسٌة واالتجاهات والمٌول والمهارات المعارؾ

 ونشاطه الطالب جهد على ٌؤكد فعال تعلٌمً كأسلوب التعلٌمٌة بالمودٌوالت االهتمام ضرورة- 13-3-2

 .  التعلٌمٌة المواقؾ مع وتفاعله

 المودٌوالت طرٌقة استخدام على والتأهٌل اإلعداد أثناء التربٌة كلٌات فً المعلمٌن درٌبت- 13-3-3

.  التعلٌمٌة

 .  التعلٌمٌة المواقؾ وتوجٌه تنظٌم فً وقٌمتها وأثرها السلوكٌة األهداؾ على التركٌل رورةض- 13-3-4

 طرٌقة استخدام كٌفٌة على لتدرٌبهم الخدمة أثناء للمعلمٌن تأهٌلٌة دورات عمل أو قدع- 13-3-5

  . التعلٌمٌة المودٌوالت
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 :  المقترحات- 13-4

 :  اآلتً إجراء الباحثان ٌقترح

 .  أخرى تعلٌمٌة مواد وفً أخرى دراسٌة مراحل فً الحالً للبحث مماثلة راسةد- 13-4-1

 .  الجنس متؽٌر حسب التعلٌمٌة المودٌوالت تأثٌر لمعرفة الحالً للبحث مماثلة راسةد- 13-4-2

 تنمٌةمهارةالتخطٌط فً التعلٌمٌة المودٌوالت فاعلٌة لمعرفة الحالً للبحث مماثلة راسةد- 13-4-3

.  الدراسً

 واستخدام اختٌار مهارة تنمٌة فً التعلٌمٌة المودٌوالت تأثٌر لمعرفة الحالً للبحث مماثلة راسةد- 13-4-4

 .  التعلٌمٌة الوسائل

 األسئلة استخدام مهارة تنمٌة فً التعلٌمٌة المودٌوالت تأثٌر لمعرفة الحالً للبحث مماثلة دراسة- 13-4-5

 .  وتوجٌهها الصفٌة

 الصؾ إدارة مهارة تنمٌة فً التعلٌمٌة المودٌوالت تأثٌر لمعرفة الحالً للبحث مماثلة دراسة- 13-4-6

.  وضبطه
 

 :  المراجـــع

 ، المعارؾ منشأة«المعاصرة المناهج»(1990) أحمد رجب والكللة، طه فولي إبراهٌم،- 
.  االسكندرٌة

 األحٌاء لمعلمً مقترح تدرٌبً برنامج فعالٌة» (2005)أحمد علً المجٌد عبد أحمد الحمائل، أبو- 

 جامعة التربٌة، كلٌة منشورة، ؼٌر دكتوراه رسالة«المهنٌة احتٌاجاتهم ضوء فً السعودٌة العربٌة بالمملكة
 .  القاهرة ، شمس عٌن

 صنعاء والتعلٌم، التربٌة ولارة « والتقوٌم القٌاس» (2000) وآخرون صبحً محمد صالح، أبو- 

  .
 جامعة الكتب، دار النفسٌة، والمقاٌٌس االختبارات»  (1981) وآخرون الجلٌل عبد ، اللوبعً- 

 .  الموصل الموصل،

 لتالمٌذ لإلتقان الكٌمٌاء تدرٌس فً المودٌول فعالٌة» (1986) الرحمن عبد محمد سنٌة الشافعً،- 
.  الفٌوم التربٌة، كلٌة الفٌوم، جامعة منشورة، ؼٌر ماجستٌر رسالة ،«الثانوي الثانً الصؾ

 عصر فً الذاتً للتعلم مدخل التعلٌمٌة المودٌوالت»(2006) عفت والطناوي، فولي الشربٌنً،- 

.  القاهرة ، الكتاب مركل«المعلوماتٌة
 الكتب، عالم«التعلٌمٌة بالمودٌوالت الذاتً التعلم» (2011) عفت والطناوي، فولي الشربٌنً،- 

 .  القاهرة

 شموع دار«الرٌاضً اإلحصاء وتطبٌقات العلمً البحث» (2002)جبار عبدالستار الضمد،- 
 . لٌبٌا الثقافة،

.  القاهرة ، السالم دار«التدرٌس وفن اإلسالمٌة التربٌة» (1997) السالم عبد الوهاب عبد طوٌلة،- 

.  عمان ، الفكر دار«أسالٌبه أدواته، مفهومه، العلمً البحث» (1992) وآخرون ذوقان ، عبٌدات- 
 مهارات بعض لتنمٌة مقترح برنامج فعالٌة» (2008) حسن مصطفى محمود سماح العجماوي،- 

 ماجستٌر رسالة«التربٌة بكلٌات المعلمٌن الطالب لدى االجتماعٌة الدراسات تدرٌس فً االنترنت استخدام

.  الوادي،مصر جنوب جامعة ، بقنا التربٌة كلٌة ، منشورة ؼٌر
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 م2013يونيو - العدد األول يناير جامعة الناصرمجلة 

فاعلية استخدام الموديالت التعليمية في تنمية مهارة تصنيف األهداف السلوكية 
 لدى طالب السنة الثانية في كلية التربية صعده في اليمن

 

 فؤاد محمد سعد سيالن/ حسين علي حسين الجلحوي   د/ د

 فً Modules التعلٌمٌة المودٌوالت استخدام فعالٌات»(1993) وآخرون السٌد هللا عبد علب،- 

 جامعة التربٌة، مجلة«التربٌة بكلٌة الرٌاضٌات شعبة طالب لدى التعلٌمٌة األهداؾ صٌاؼة مهارات تنمٌة

 .  العربً اإلسالمً التربوي موقع مصطفى، ٌسري/د عن نقالًا  المنوفٌة،
 والعلوم التربٌة فً العلمً البحث أساسٌات» (1992)حسن فتحً وملكاوي، سلٌمان أحمد عودة،- 

 .  االردن أربد، ، الكتانً مكتبة«اإلنسانٌة

.  عمان ، المسٌرة دار«التعلٌمٌة بالحقائب الذاتً التعلم» (2001) محمود عمر ؼباٌن،- 
 المودٌوالت ضوء فً التدرٌبٌة الكفاءات» (2008) ٌوسؾ الصافً وشحاتة، أحمد إبراهٌم ؼنٌم،- 

.  القاهرة ، المصرٌة األنجلو مكتبة«التعلٌمٌة

 العلوم تدرٌس فً التعلٌمٌة المودٌوالت طرٌقة استخدام» (1987) حسن علً عبدالموجود فراج،- 
 منشورة، ؼٌر ماجستٌر رسالة«الفردي التعلٌم فً معاصر كاتجاه األساسً التعلٌم مرحلة من السابع للصؾ

.  العربٌة مصر جمهورٌة أسوان، جامعة التربٌة، كلٌة

 التقلٌدٌة المعلومات مصادر واستخدام العلمً البحث» (2008) عامر قندٌلجً،- 
 .  عمان العلمٌة، دارالٌالوري«واإللكترونٌة

 واللؽة والرٌاضٌات العلوم فً وتطبٌقات نماذج التدرٌس» (2008) علً السٌد محمد الكسبانً،- 

.  القاهرة العربً، الفكر دار«االجتماعٌة والدراسات العربٌة
 التربوٌة العلوم فً البحث إلى مدخل» (2007). كمال نضال والشرٌفٌن، لٌد هللا عبد ، الكٌالنً- 

.  عمان ، المسٌرة دار ،«(اإلحصائٌة أسالٌبه – تصامٌمه – مناهجه – أساسٌاته) واالجتماعٌة

 لتالمٌذ العملٌة التربٌة تنمٌة فً المودٌوالت استخدام أثر» (2000) عٌاد علمً مدحت مجلً،- 
 .  الفٌوم التربٌة،جامعة كلٌة منشورة، ؼٌر ماجستٌر رسالة«األساسً التعلٌم من الثانٌة الحلقة

 المودٌوالت استخدام فاعلٌة» (2009) علً حسن لمٌاء ، وحسن محمود محمد أمل محمد،- 

 لدى " الٌد حقٌبة " المالبس بمكمالت الخاصة األدائٌة والمهارات الفنٌة المفاهٌم بعض اكتساب فً التعلٌمٌة
 .  (14) المجلد النوعٌة التربٌة بحوث مجلة«الجامعٌة المرحلة طالبات

 ، المسٌرة دار ، 4ط«النفس وعلم التربٌة فً والتقوٌم القٌاس» (2009) محمد سامً ملحم،- 

.  عمان
 المودٌوالت باستخدام مقترحة استراتٌجٌة فعالٌة» (2006) أحمد إبراهٌم إبراهٌم نوار،- 

 داخل األساسً التعلٌم بمرحلة العلوم معلمً لدى واألمنٌة الفنٌة المهارات تنمٌة فً الكمبٌوتري والبرنامج

 .  طنطا جامعة الشٌخ، كفر التربٌة كلٌة ، منشورة ؼٌر ماجستٌر رسالة«العلوم مختبرات
 

  المالحـــــق

  التعلٌمٌة للمودٌوالت أنموذج
 

 األول المودٌول

 السلوكٌــــة األهـــداؾ
 
 أهمٌتها – خصائصها – مفهومها )

 ( مكوناتها – صحتها شروط
 :  على المودٌول ٌشتمل

 .  للطالب وتوجٌهات إرشادات -

 .  المودٌول عنوان -
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 م2013يونيو - العدد األول يناير جامعة الناصرمجلة 

فاعلية استخدام الموديالت التعليمية في تنمية مهارة تصنيف األهداف السلوكية 
 لدى طالب السنة الثانية في كلية التربية صعده في اليمن

 

 فؤاد محمد سعد سيالن/ حسين علي حسين الجلحوي   د/ د

 .  المودٌول مقدمة- 1
 .  الخاصة األهداؾ- 2

 .  القبلً االختبار- 3
 .  االختبار تصحٌح مفتاح- 4

 .  المودٌول محتوى- 5
 .  التعلٌمٌة األنشطة- 6

 .  التعلٌمٌة الوسائل- 7
 .  البعدي االختبار- 8
 .  والمصادر بالمراجع قائمة- 9
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 م2013يونيو - العدد األول يناير جامعة الناصرمجلة 

فاعلية استخدام الموديالت التعليمية في تنمية مهارة تصنيف األهداف السلوكية 
 لدى طالب السنة الثانية في كلية التربية صعده في اليمن

 

 فؤاد محمد سعد سيالن/ حسين علي حسين الجلحوي   د/ د

 

 :  األول للمودٌول دراسته عن للطالب وتوجٌهات إرشادات
 :  الطالب علٌلي

 :  اآلتً اتباع ٌمكنك( ( السلوكٌة األهداؾ )) بعنوان األول التعلٌمً للمودٌول دراستك عند
 .  بالمودٌول الخاصة األهداؾ جٌدة بصورة اقرأ ( أ

 .  المودٌول هذا عن معلوماتك من للتأكد القبلً االختبار عن اإلجابة (ب

  المودٌول إجابات بدلٌل باالسترشاد ، بنفسك القبلً االختبار صحح (ج
 .  متأنٌة قراءة التعلٌمً المودٌول محتوى جٌداًا  اقرأ (د

 .  المحددة التعلٌمٌة الوسائل استخدام حاول (هـ

 .  جٌداًا  األنشطة اقرأ (و
 .  االختبار تصحٌح بمفتاح باالسترشاد البعدي االختبار عن اإلجابة حاول (ل
 المستوى تحقٌق على وتساعد المعارؾ تثري خارجٌة قراءة تمثل إذ ، والمراجع المصادر بعض اقرأ (ح

 .  المودٌول هذا دراسة من المطلوب
 : السلوكٌة األهداؾ : المودٌول عنوان ـ

 :  للمودٌول الثانوٌة األفكار

 .  السلوكٌة األهداؾ مفهوم (أ
 .  السلوكٌة األهداؾ خصائص (ب
 .  السلوكٌة األهداؾ أهمٌة (ج

 .  السلوكٌة األهداؾ صحة شروط (د
 .  السلوكٌة األهداؾ مكونات (هـ

 :  التعلٌمً المودٌول مقدمة : أوالًا 

 صحتها وشروط وخصائصها وأهمٌتها مكوناتها حٌث من السلوكٌة األهداؾ التعلٌمً المودٌول هذا ٌتناول
 وتنظٌمها، التعلٌمٌة العملٌة توجٌه فً وقٌمتها السلوكٌة األهداؾ أهمٌة فً المودٌول هذا أهمٌة وتكمن ،

 لهذا دراستنا خالل من سنعرفه ما وهذا ، المطلوب الوجه على وأدواره بمهامه القٌام فً المعلم ٌساعد مما

  . المودٌول



 

306 
 

 م2013يونيو - العدد األول يناير جامعة الناصرمجلة 

فاعلية استخدام الموديالت التعليمية في تنمية مهارة تصنيف األهداف السلوكية 
 لدى طالب السنة الثانية في كلية التربية صعده في اليمن

 

 فؤاد محمد سعد سيالن/ حسين علي حسين الجلحوي   د/ د

 

 :  الخاصـة األهـداؾ : ثانٌاًا 

 :  أن على قادراًا  تكون أن منك ٌتوقع المودٌول هذا بدراسة تقوم أن بعد
 .  خطأ دون واصطالحاًا  لؽة السلوكٌة األهداؾ تعرؾ- 1

 .  بدقة السلوكٌة األهداؾ خصائص تعدد- 2
 .  دقائق خمس فً السلوكٌة األهداؾ أهمٌة توضح- 3
 .  صحٌح بشكل السلوكٌة األهداؾ صحة شروط تذكر- 4

 .  تطبٌقً بمثال مسترشداًا  السلوكٌة األهداؾ مكونات تشرح- 5

 :  القبلً االختبار : ثالثاًا 

 :  الفراؼات أكمل •
 هً السلوكٌة األهداؾ- 1

 ...........................................................................................
..................................... (1 : السلوكٌة األهداؾ خصائص من- 2

2) . ................................
........................ أو ........................ قدرات السلوكٌة األهداؾ تمثل- 3

 .  الواقعٌة الحٌاة فً الفرد ٌظهرها........................ أو
 ................................... وذلك سلوكً نحو على األهداؾ صٌاؼة إلى التربوٌٌن كافة ٌمٌل- 4

......................................................................................................................
 ................

.................. (2....................... (1: السلوكٌة األهداؾ صحة شروط من- 5

3) ......................
 هو األداء معٌار- 6

 .....................................................................................................
 هً الظروؾ- 7

 .........................................................................................................
..................... (2.................. (1 فً تكمن كبٌرة أهمٌة السلوكٌة لألهداؾ- 8

3) ..................
 :  ٌأتً فٌما الخاطئة العبارة أمام (×) وعالمة ، الصحٌحة العبارة أمام () عالمة ضع •

 (     ) .     الظاهرٌة األهداؾ السلوكٌة األهداؾ مسمٌات من- 9
 (     ) .      الدراسً والمحتوى العامة األهداؾ ضوء فً السلوكٌة األهداؾ تبنى- 10

 (     ) .   المعلم مستوى أساس على تحدد أن األهداؾ شروط من- 11
 (     ) .    المعلم ٌقبله الذي الطالب أداء إلى النهائً السلوك ٌشٌر- 12

 (     ) .      والعمومٌة بالتجرٌد السلوكٌة األهداؾ تتمٌل- 13
 (     ) .    ومنظرٌها التربٌة خبراء قبل من السلوكٌة األهداؾ توضع- 14
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 م2013يونيو - العدد األول يناير جامعة الناصرمجلة 

فاعلية استخدام الموديالت التعليمية في تنمية مهارة تصنيف األهداف السلوكية 
 لدى طالب السنة الثانية في كلية التربية صعده في اليمن

 

 فؤاد محمد سعد سيالن/ حسين علي حسين الجلحوي   د/ د

 

 :  االختبار تصحٌح مفتاح : رابعاًا  
 الصحٌحـة اإلجابة السؤال درجة السؤال رقم

 نتٌجة الطالب شخصٌة فً حدوثه ٌتوقع سلوكً لتؽٌر وصؾ هً : السلوكٌة األهداؾ 1 1
 . تدرٌسً موقؾ مع ، وثقافٌة تعلٌمٌة بخبرة لمروره

 :  السلوكٌة األهداؾ خصائص من 1 2
 . المرؼوب السلوك لنوع والمحددة الواضحة الصٌاؼة- 1
 .  وتقوٌمها وقٌاسها مالحظتها إمكانٌة- 2

 الفرد ٌظهرها ، حركٌة مهارات أو شعورٌة أو فكرٌة قدرات السلوكٌة األهداؾ تمثل 1 3

 .  الواقعٌة الحٌاة فً
 إذا ما تظهر ألنها وذلك ، سلوكً نحو على األهداؾ صٌاؼة إلى التربوٌٌن كافة ٌمٌل 1 4

 . المرؼوب للسلوك إظهاره خالل من المرؼوبة التعلٌمة النتاجات بلػ قد المتعلم كان
 :  السلوكٌة األهداؾ صحة شروط من 1 5
 .  ومحددة واضحة األهداؾ تكون أن- 1
 .  الطالب ٌحققه أن ٌراد معٌن ومستوى السلوك من نوع إلى تشٌر سلوكٌة أفعال على تحتوي أن- 2

 . السلوك ضوء فً ٌقدم الذي المستوى أو القٌاس هو األداء معٌار 1 6
. السلوك المتعلم ظلها فً ٌؤدي سوؾ التً االختٌارٌة بالشروط تسمى ما هً الظروؾ 1 7
. بدقة السلوك تصؾ (1 : فً تكمن كبٌرة أهمٌة السلوكٌة لألهداؾ 1 8

 . للقٌاس قابلة (3 .           المتعلم قبل من توضع (2
9 1  

10 1  
11 1  
12 1  
13 1  
14 1  
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 م2013يونيو - العدد األول يناير جامعة الناصرمجلة 

فاعلية استخدام الموديالت التعليمية في تنمية مهارة تصنيف األهداف السلوكية 
 لدى طالب السنة الثانية في كلية التربية صعده في اليمن

 

 فؤاد محمد سعد سيالن/ حسين علي حسين الجلحوي   د/ د

 

 :  المودٌول محتوى : خامساًا 

 :  السلوكية األهداف مفهوم (أ
 بهدؾ مر إذا كان وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً أن الحدٌث وفً ، مرتفع عظٌم شًء كل : لؽة الهدؾ
 قال. الهدؾ من نحواًا  والصدؾ مشرؾ مرتفع بناءٍل  كل فالهدؾ ، المشً أسرع مائل صدؾ أو مائل

 شبه وبه ، هدفاًا  الؽرض سمً ومنه ، جبل أو رمل كثب أو بناء من مرتفع شًء كل الهدؾ : الجوهري
 .  العظٌم الرجل

 نتٌجة الطالب شخصٌة فً حدوثه ٌتوقع سلوكً لتؽٌر وصؾ بأنها فتعرؾ التربوي االصطالح فً أما

 .  تدرٌسً موقؾ مع ، وثقافٌة تعلٌمٌة بخبرة لمروره
 المواد خالل من الطالب ٌكتسبها أن المربون ٌرٌد التً الشخصٌة والمهارات القدرات بأنها أٌضاًا  وتعرؾ
 أو شعورٌة أو فكرٌة قدرات العادة فً وتمثل ، لتحقٌقها المستخدمة المختلفة التعلٌم وطرائق الدراسٌة

 ٌقود بحٌث ، العامة المنهاج أهداؾ أساس على وتبنى ، الواقعٌة الحٌاة فً الفرد ٌظهرها ، حركٌة مهارات
 السلوكٌة األهداؾ على وٌطلق ، العامة المنهاج ألهداؾ مباشر ؼٌر تحقٌق إلى المتعلم لدى تحقٌقها

 .  واإلجرائٌة والظاهرٌة والتعلٌمٌة الخاصة كاألهداؾ متعددة مسمٌات

 :  خصائصها (ب
 إذا ما تظهر ألنها وذلك ، سلوكً نحو على األهداؾ صٌاؼة إلى ٌمٌلون كانوا التربوٌٌن أن فً شك من ما

 األهداؾ وتتمٌل ، المرؼوب للسلوك إظهاره خالل من المرؼوبة التعلٌمٌة النتاجات بلػ قد المتعلم كان

 :  اآلتٌة بالخصائص
 .  المرؼوب السلوك لنوع والمحددة الواضحة الصٌاؼة- 1
 . وتقوٌمها ومالحظتها األهداؾ قٌاس إمكانٌة- 2

 .  المعلم على صٌاؼتها مهمة تقع- 3

 :  السلوكية األهداف أهمية (ج

 :  اآلتٌة النقاط فً أهمٌتها تكمن
 .  أولوٌاته وتبرل مسالكه وتحكم التدرٌسً العمل تنظم- 1
لُ  لما دلٌالًا  تقدم- 2  .  التعلٌمً البرنامج أو الدرس فً علٌه ٌُركَّ

 .  التعلٌمً الموقؾ مكونات إحدى تعد- 3
 والوسائل المالئمة التدرٌس وطرائق المناسبة النشاط وأوجه التعلٌمٌة الخبرات اختٌار فً تساعد- 4

 .  النافعة التقوٌم وأدوات المناسبة التعلٌمٌة
 :  السلوكية األهداف صحة شروط (ء

  باآلتً السلوكٌة األهداؾ صحة شروط تتمثل
 .  ومحددة واضحة تكون- 1
 .  نتائجها وفً ذاتها فً مالحظتها ٌكون- 2

 .  تعدٌل من سلوكه على طرأ ما بمعرفة ، الطالب تعلم مدى قٌاس ٌمكن- 3
 .  الطالب مستوى أساس على تحدد- 4

 .  الطالب ٌحققه أن ٌراد معٌن ومستوى ، السلوك من نوع إلى تشٌر سلوكٌة أفعال على تحتوي- 5

 :  السلوكً الهدؾ مكونات (هـ

 :  اآلتً من ٌتكون
 .  (الطالب به ٌقوم عمل) النهائً السلوك- 1
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 فؤاد محمد سعد سيالن/ حسين علي حسين الجلحوي   د/ د

 ٌقبله الذي الطالب أداء هو أو السلوك ضوء فً ٌقوم الذي المستوى أو القٌاس هو : األداء معٌار- 2

 .  المعلم
 وتتمثل ، السلوك المتعلم ظلها فً ٌؤدي سوؾ التً االختٌارٌة بالشروط تسمى ما هً : الظروؾ- 3

 .  الهدؾ تنفٌذ عند متاحة تكون التً والمواد والمعدات واألدوات المعلومات فً الظروؾ هذه
 :  اآلتً بالمثال المكونات هذه إجمال وٌمكن

 +  األداء معٌار + المادة من مصطلح + الطالب + سلوكً فعل + أن
 سلوكً هدؾ = ( الظرؾ ) + األداء شروط

 .  جٌد هدؾ = الشفاؾ بالورق االستعانة دون + دقائق 10 فً + الٌمن خارطة + الطالب + ٌرسم + أن

 :  التعلٌمٌة األنشطـة : سادساًا 
 العملٌة فً وفوائدها السلوكٌة األهداؾ أهمٌة عن والمراجع المصادر من والمفاهٌم الحقائق جمع (أ

.  التعلٌمٌة

 .  السلوكٌة لألهداؾ المدرسٌن بعض إهمال أسباب حول مقال كتابة (ب
 :  التعلٌمـٌة الوسـائل : سابعاًا 

 .  تعلٌمٌة بطاقات (ب .       تعلٌمٌة لوحة (أ
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:  البعــدي االختبـار : ثامناًا 
 دراسة قبل عنه اإلجابة لك سبق الذي القبلً االختبار عن أجب ، التعلٌمً للمودٌول دراستك بعد (أ 

 (%90% - 85) بنسبة وذلك المطلوب للمستوى المحددة للدرجة وفقت فإذا ، للتعلٌمات ووفقاًا  ، المودٌول

 . الثانً التعلٌمً للمودٌول االنتقال ٌمكنك ، صحٌحة إجابة
 إلى ارجع األمر للم وإذا جٌدة قراءة المودٌول محتوى قراءة أعد ، اإلجابة فً توفق لم إذا (ب 

 .  المودٌول موضوع حول والمفاهٌم الحقائق لجمع المودٌول نهاٌة فً والمراجع المصادر

 :  والمصادر بالمراجع قائمة : تاسعاًا 
 والمراجع المصادر من خارجٌة بقراءات القٌام ٌمكنك ، التعلٌمً المودٌول هذا حول المعلومات من لملٌد
 :  اآلتٌة

 أركان، أسس، تقوٌم، عناصر، مفهوم،) التربوي المنهاج : (2010) علً حسٌن ، الجلحوي- 1

 .  (تأصٌل تطوٌر، تصمٌم،
 دار ، بٌروت العامة، التدرٌس طرق فً األساسٌة المبادئ : (1974) حسٌن محمد ، ٌاسٌن آل- 2

.  القلم
 . العربٌة النهضة دار ، بٌروت ، للتدرٌس العامة األسس. (1983)، وآخرون رشدي ، لبٌب- 3
 

 

 


