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 شكر وتقدير
 

شهر    عه و و هل علهى قه يف ه  ز اذها   ه ا        اال يسعين وقد شارف البحث على هنايته  اال ا   

 البحث اوالً. 

على رعايتها  ما دة اب ا يفم الباويالع  ا  واالمتنا  والشر  الستاذقي الفاضلة الدكتهرة اقدم ثم 

شر  الها   والت دي  الربا  لا اء. ك لك اقدم  را  ا و ههد ا و د ا ز اذا    ا البحث،  لها من ا 

وقه يفه    ته  منههم مهن رعايهة    يفل  ملا قي ز قسم العلهم الرتبهية والنفسيفة ز كليفة الرتبيفة جبامعة املهصل قالسا

 .  املهدة واله اء و  ا م ا  عين را  ا  اءمين م له ،واستضا يت ز السنة التحضا ية

 سههم الاال اضههل ز  ةسههاق واال وعلههم الههنف   الرتبيفههة قسههم ئههيف ر الشههر  ا  يههل ا  كمهها اقههدم  

اقهدم ايضها   و كله   ،  لهم مجيفعا الت هدي  واالمتنها   البحثمسا ة اذا    ه  ز غضه  همونصحالرشاداهتم 

 الشر  ا  مجيفع السادة اخلرباء واحملرمني ملا ب لهه من  هد ز اذا    ه الدراسة  لهم مين  كل الت دي . 

اعدادييت ديا  للبنني اهليفئة التدريسيفة ز  واعضاء ا  مدي  يسعين اال ا  اقدم شر ي وع  انيوال 

 .البحثملا قدمهه من عه  ومساعدة وك لك ا  مجيفع ال مالء ال ين أسهمها ز إذا    ه وامل ك ية للبنني 

ر ع يفل العريفدي برليفة ا  جبامعة املهصل والدكته وال يفهقي ا  اشر  االرهين الدكتهر امحد وعد

   وا  ر يفههد دربههي اال    وف العصههيفبةظههابههن اهليفههلم اللهه ين قابعهها ا هه اءا  االستضهها ة ز قلههك ال   /الرتبيفههة

 .االستاذ  ياد طارق

  وارهقي ال ين ا روني ز مسا قي العلميفة بالصرب والدعاء عائليتالشر  واالمتنا  ا   اقدمأرا ا 

 

 قه يفد
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مـلـخـص الـبـحـث

والتعلم التنافسي فيي تحييي   التعرف على أثر اسلوبي التعلم التعاوني الى يهدف البحث  
الييتال لييديهم  العل ييي ل ييادف الاي ييياي وتن يييم تاسيييريم اقسييتدقلي وت ييدير طيي ا اليييف ال ييا  

ولتحقيقهدفالبحثفقدوضعالباحثالفرضياتاآلتية:

 الييدرجال  توسييط بييي  (0.05) دقلييم  سييتو  عنييد إحييياةيم لييمدق تو فيير  يوجييد ق -1 
    التدري  اسلوا  ستع ا ق ايع   البحث ل ج وعال  التحييليم

  فيييرو  ي توسيييط بيييي  (0.05) دقليييم  سيييتو  عنيييد إحيييياةيم دقليييم تو فييير  يوجيييد ق -2
  ا سيييتعق ايعييي   وال بليييي البعيييد  اقسيييتدقلي التاسيييير   ييييا  عليييى البحيييث  ج وعيييال درجيييال
 التدري   اسلوا

 فيييرو  ي توسيييط بيييي  (0.05) دقليييم  سيييتو  عنيييد إحيييياةيم دقليييم تو فييير  يوجيييد ق -3
 التدري   اسلوا  ستع ا ق ايع   التال ت دير   يا  على البحث  ج وعال درجال



م.2009ــ2008ولكييتحققمنهاطبقتجربتهفيالعامالدراسي

بعد استبعاد الط ا الراسبي  والتي  لم  في ث ث شعا ا( طالب99تسونل عينم الدراسم    )
 اعداديتيا تيرل عشواةيا  في (طالباًمنكلشعبة33وبواقع)،يؤدوا بعض اق تبارال

للعام  ،ديالىتربيم   ديريم التابعتي  الى ،بع وبم ب دينم ديالى للبني  واقعداديم ال رس يم للبني 
وقداختيرتعينةالبحثقصدياً،وقدكوفئتالمجموعات( 2009-2008الدراسي )

الثالثفيالمتغيراتاآلتية:

(1(  الزمني العمر )2(  العقلي العمر )3( السابقة الفيزيائية المعلومات اختبار (درجة4(

االفيزياءللصفالرابعالعام.

( 42م، جر  بناي ا تبار تحييلي )وفي ضوي األي يم النسبيم لل حتو  واأليداف السلوسي 
    وا تبار ل يا  التن يم ال تح  م للتاسير اقستدقلي  سونا ف رف    نوع اق تيار     تعدد،

 ( ف رف،    نوع اق تبارال ال وضوعيم، لغرض التح      حيو  التن يم اقستدقليم  25)
و ي  يي حيم ف راته يا   ي  بعيض  يياةال اق تبياري  السييسو تريم، الباحيثتح ي  وقد  

وتيييم اعت ييياد   ييييا  جييياي  لت يييدير اليييتال  سيييو   ييي   بعرضيييها عليييى  ج وعيييم  ييي  ال حس يييي ،



ب   

 ا تبيييارا قبليييياك للتاسيييير اقسيييتدقلي  ثيييم اجييير  ( ف يييرف بعيييد ا  تيييم التقسيييد  ييي  ييييدق  وثباتييي ،25)
 لل ج وعال الث ث   و  يا  ت دير التال

 التعاوني  التعلم  اسلواب ال ج وعم التجريبيم اقولى: جر  تدريسها 
 :التنافسي التعلم اسلواجر  تدريسها ب ال ج وعم التجريبيم الثانيم    
   ال ج وعم الضابطم: درسل على وف  الطري م اقعتياديم 
، وفييييي نهايييييم التجربييييم طبيييي  اق تبييييار التحييييييلي ابيع( أسيييي10اسييييت ر تطبييييي  التجربييييم )      
.لل ج وعال الث ث لبعد ا ت دير التال و  يا التاسير اقستدقلي   وا تبار 

بعدددكلددلحللددتالنتددائ وأعهددرتالمعالجدداتاعحصددائيةباسددتعمايالوسددائلا حصددائية

وكانتالنتائ كاألتي:

وجودفرقكيد لةإحصائيةبينالمجموعتينالتجريبيتيناألولىوالثانية-1

األولىوتفوقالمجموعةالتجريبيةاألولىعلىالتجريبيةفيا ختبارالتحصيليولصالح

المجموعةالتجريبيةالثانيةفيتنميةالتفكيرا ستد ليوتقديرالذات.

وجودفرقكيد لةإحصائيةبينالمجموعةالتجريبيةاألولىوالمجموعةالضابطة-2

مجموعةالتجريبيةفيا ختبارالتحصيليوتنميةالتفكيرا ستد ليولصالحال

األولى.

وجودفرقكيد لةإحصائيةبينالمجموعةالتجريبيةالثانيةوالمجموعةالضابطة-3

التحصيليوتنميةالتفكيرا ستد ليولصالحالمجموعةالتجريبيةفيا ختبار

الثانية.

لتجريبيةا ولىوالمجموعةالضابطةفرقكيد لةإحصائيةبينالمجموعةاوجود-4

التحصيليوتنميةالتفكيرا ستد ليولصالحالمجموعةالتجريبيةا ولىوعدمفيا ختبار

المجموعةالتجريبيةالثانيةوالمجموعةالضابطةفيتنميةتقديرالذات.وجودفرقبين

واي هييا: اقيت ييام  يال وال  ترحييالغ عييدد  يي  التويييو البحييث ييييييتا وتييم فييي ضييوي نتيياة   .
  وحت يم اقيت ام بتن يم ت دير التال  بتن يم التاسير اقستدقلي
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 2 التعريف بالبحث –الفصل األول 

   :                   PROBLEM OF THE RESEARCHالـبـحـث مـشـكـلـة
 البحرو  علر  اطالعر  ومرن ،الفسزسرا  وتردةس  دةاسر  فر  الباحر  خبرة  خالل من        

 بالتةبسررر  عالقررر  لررر  مرررن جمسررر  تشررر ل مشررر ل  هنرررا  إن جررردو  المجرررال هررر ا فررر  والدةاسرررا 
 مسرتو  انخفرا  ف  تتمثل خاص  بصوةه والعةاق عام  بصوةه العةب  الوطن ف  والتعلسم
 والقائمر  التردةس  فر  القدسمر  األسالسب استخدام نتسج  النظام  التعلسم ف  الطلب  تحصسل

 هر ا تناولر  الت  والبحو  الدةاسا  بع   ل  سؤ د ومما .المعلوما  وحفظ التلقسن عل 
 لبسرران بإجةائهررا ةبسرر الت وزاة  أوعررز  الترر  الدةاسرر  أظهررة  المثررال سرربسل علرر ف الموضررو ،

 واألدبرر  العلمرر  بفةعسهررا واإلعدادسرر  الثانوسرر  المررداة  فرر  النجررا  نسررب انخفررا  أسررباب
 طالبررررا   (368) و مدةسررررا ، (195) مرررردسةا ، (30) تةبوسررررا ، اختصاصررررسا   (28) شررررمل  والترررر 

 الطلبر  مرن %70 و المرداة  ومدةا  التةبوسسن االختصاصسسن من %93 أ د فقد وطالب .
 هنرررا و  (.83: ،1987 )البررراو ، الررردة  عرررة  فررر  وقصررروةه المررردة   فاسررر  دمعررر علررر 

 مماةسرر  علرر  القرردة  الثانوسرر  المدةسرر  برر طلل لررس  انرر  سررة  الرربع  ان وهرر  أخررة  مشرر ل 
                                       . المشرررررررررررررررر ال  وحررررررررررررررررل االستقصررررررررررررررررا  ومهرررررررررررررررراةا  االسررررررررررررررررتدالل  التف سررررررررررررررررة مهرررررررررررررررراةا 
    (356: ،1990 )صفس ،

 عامر  بصروة  العلروم تردةس  فر  الحدسثر  للتطروةا  ونتسجر    رةه، تقردم مرا ضرو  وفر  
 عبررررة مسوالتعلرررر مالررررتعل  سفسرررر  فرررر  تبحرررر  عدسررررد  طةائررررق انبثقرررر  خاصرررر ، بصرررروة  والفسزسررررا 

 برر الطل اغلررب إن الحررظ  أسضررا الباحرر  عمررل خررالل ومررن المختلفرر ، التعلسمسرر  المسررتوسا 
 وبررراألخ  ، وسسرررة بسرررهول  واسرررتسعابها الفسزسرررا  اهسمالمفررر معظرررم فهرررم صرررعوب  مرررن سعرررانون

 وبالترررال  سهملرررد التحصرررسل مسرررتو  تررردن  الررر  سرررؤد  ممرررا ، العلمررر  الخرررام  الصررر  بررر طل
 التف سرررررة اسرررررتخدام علررررر  قابلسررررراتهم ضرررررع  عرررررن فضرررررال   مسرررررتقبال ، دةاسرررررتها عرررررن العرررررزو 

 باالسرتدالل لطبسعر ا الظرواهة وتفسرسة والدةاسرس ، الحساتسر  المواقر  مواجه  ف  االستدالل 
 اسررالسب عررن البحرر  الثانوسرر  المةحلرر  فرر  التعلررسم واقرر  ستطلررب لرر ا . وعللهررا اسرربابها علرر 

 فرر  الثرانو                          برالتعلسم النهرو  اجرل مررن ومناسرب  حدسثر  بدسلر  تدةسسرس 
 البسئرررررر  فرررررر    الحدسثرررررر الترررررردةس  طةائررررررق تطبسررررررق فاعلسرررررر  واختبرررررراة االفضررررررل نحررررررو العررررررةاق



 3 التعريف بالبحث –الفصل األول 

 العملسر  فر  الطلبر  مشراة   لر ع تقروم التر  س تدةسسرال سرالسباألو  طةائرقال وخاص العةاقس .
 .هافس العلم  إنجازهم  وعل  ماد الب الطلب  اهتمام عل  تأثسةاتها تنع   الت و  ، التعلسمس 

 لمررراد  المتعلمرررسن تفضرررسل أن الررر  تشرررسة والدةاسرررا  البحرررو  نترررائ  ان الباحررر  ووجرررد
  اتر ، برالمتعلم تتعلرق أسرباب إل  األول المقام ف  سةج  لها تفضسلهم عدم أو معسن  دةاسس 
 ( 50 :1976، )احمد                                           نحوها. واتجاه  ومسل 

 عن المعبة المعن  هو ال ا  مفهوم إن  الباح  استخل  دبسا اال ف  البح  ومن
 لها ب ات  الطالب معةف  طبسع  وان ،باآلخةسن عالقات  ضو  ف  لنفس  الطالب إدةا 
 من سحمل  بما تتأثةان وشخصست   سلو  فإن ل ا ، شخصست  و سلو   ف   بسة تأثسة
 الدةاسس ، المش ال  بع  نشو  ال  لل ا  السلب  المفهوم سؤد  قد و  . ل ات  مفهوم

 ال ا  هوممف سؤد  حسن ف  ، المدةس  من والهةوب الدةاس  التأخة او  الةسوب
 ما وغالبا اإلنجاز، وداف  الطمو  مستو  ونمو الحسا  ف  والسعاد  النجا  ال  االسجاب 

 .عالس  بثق  مشا ل  حل ال  سلجأ
 حرل فر  سسهم عما بنفس  والتقص  للبح  الباح  دفع  المستخلص  ف اةاأل ه ه إن

 التردةس  طةائرق ان العتقراده وأسرالسبها، التردةس  ئرقبطةا اهتمام  وحصة ،المش ال  ه ه
 االسرررتدالل ، التف سرررة وتنمسررر  التحصرررسل زسررراد  فررر  الفعالررر  الوسرررائل إحرررد  هررر  وأسرررالسبها

 االفتخررررراة وبالترررررال  تف سرررررةه وطةسقررررر  المرررررتعلم شخصرررررس  فررررر  المطلوبررررر  الت سرررررةا  لتحقسرررررقو 
 تحقسرررق فررر  علسهرررا سعتمرررد التررر  الوسرررسل  انهرررا  مرررا ،اسجابسرررا تقررردسةا ل اتررر  وتقررردسةه بانجازاتررر 

 . التعلسمس  التعلمس  المنه  دا أه
 عررام، بشرر ل العلرروم ترردةس  فرر  الحدسثرر  االتجاهررا  علرر  الباحرر  اطررال  خررالل ومررن
 الفسزسرا  لمراد  أوسر  فهرم فر  تسرهم قرد التر  األسرالسب مرن نأ وجرد خاصر  بصوة  والفسزسا 
 فررر  أسرررلوبسن عمالاسرررت هرررو ، الثانوسررر  المةحلررر  فررر  تدةسسرررها أهررردا  مرررن ال ثسرررة وتحقسرررق
 هرر سن ان علرر  فضررال   ،التنافسرر  الررتعلم وأسررلوب التعرراون  الررتعلم أسررلوب همررا ،الترردةس 

 للمةحلرررر  الفسزسرررا  مررراد  تررردةس  فررر  المقاةنررر  موضررر  فررر  هماعمالاسرررت سجرررة   لرررم األسرررلوبسن



 4 التعريف بالبحث –الفصل األول 

 الباحررر  حرررردد تقررردم وممرررا  الباحررر ( علرررم حرررد )علررر  العرررةاق فررر  سرررابق  دةاسررر  فررر  الثانوسررر 
   : اآلتس  ألسئل ا عن باإلجاب  بحث  مش ل 

 فر  الفسزسرا  تردةس  فر  التنافس  والتعلم التعاون  التعلم أسلوب  عمالاست أثة ما أوال :
   ؟ الفسزسا  لماد  الطالب تحصسل

 الفسزسررا  ترردةس  فرر  التنافسرر  والررتعلم التعرراون  الررتعلم أسررلوب  اسررتعمال أثررة مررا ثانسررا :
   للطالب؟  االستدالل  التف سة تنمس  ف 

 الطررالب ترردةس  فرر  التنافسرر  والررتعلم التعرراون  الررتعلم أسررلوب  اسررتعمال أثررة مررا :ثالثررا  
   ؟ الطالب لد  ال ا  تقدسة ف 

 
     :             IMPORTANCE  OF  THE  RESEARCH البحـث أهمية

 أحررردا  إلررر  أد  ممرررا والعلمررر ، التقنررر  واالزدهررراة التطررروة مرررن بمةحلررر   العرررالم سمرررة       
 ظهررروة فررر  سرررببا  انررر  النرررواح ، جمسررر  فررر  المعاصرررة  الحسرررا  طبسعررر  فررر  واسرررع  ت سسرررةا 
      . والتقدم التطوة من المزسد حلها سحتاج  ثسة  مش ال 
 السرروم اصررب  الرر   العلررم لتقرردم مباشررة  وغسررة مباشررة  نتسجرر   حرردث ا الت سسررة  ههرر  إن

 والحاسرروب صررالواالت والفضررا  والت نولوجسررا العلررم بعصررة سسررم  بمررا القررو  ةمرروز مررن ةمررزا
 . الحسو  واالستنساخ الجسنا  وجةاح  الوةاثس  والهندس 

 وتتضراع  تتزاسرد المةحلر  هر ه جعرل العلمسر  المعةفر  ف  والسةس  الهائل التةا م ولعل
 وطةائرق مقرةةا  علر  عام  والتعلسم التةبس  عل  انع اساتها لها  ان قصسة  زمنس  مدد ف 

 التعلررسم فرر  التقلسدسرر  األسررالسب إم انسررا  حرردود فرر  سعررد لررم انرر  إ  ، العلرروم ترردةس  وأسررالسب

                                                                   (9: 1996)عاسش، . وموا بت  العصة مساسة  العادس  المدة  وقدةا 
 نالمرؤم الجسرل لردسنا  ران إ ا إال علمر  تقردم مرن إلسر  نهد  ما تحقسق نستطس  وال     

 مواجهررر  سسرررتطس  ل ررر  العلمررر  والتقررردم العلرررم نحرررو إسجابسررر  اتجاهرررا  سمتلررر  والررر   برررالعلم
 الررردول بعررر  اتخررر    لررر  ولتحقسرررق المجتمررر ، فررر  السرررةسع  والت سرررةا  العصرررة تحررردسا 
 تةبسر  مرن برد ال أهردافها التةبسر  تحقرق ول ر  أهردا . مرن إلس  تصبو ما لتحقسق أدا  التةبس 
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 مهاةاتر  وتنمسر  والقروانسن والنظةسرا  والمفراهسم بالمعلومرا  المتعلم تزوسد عل  تعمل علمس 
 علر  وقرادةا   حولر  مرن البسئر  فهرم مرن متم نرا تجعلر  التر  تف سرةه وطةائرق العلمس  واتجاهات 
   .   سلسم علم  منه  وفق وحلها المش ال  مواجه 

  (17: 1976)سعد،                                                                    
 ه ه من األ بة الجز  تحقسق خاص ب والمدةس  عام  التةبس  مؤسسا  وتستطس    

 متعدد  خبةا  فس  تتوافة منه  من بد ال وج  افضل عل  مهمتها تحقق ول   ،األهدا 
 فة  تنمس  ال  تؤد  أن سم ن متنوع  تعلسمس  مواق  م  الطلب  فسها ستفاعل متةابط 
 التةبوس . ألهدافها وفقا سلو هم وتعدسل النواح  جمس  ف  لشاملا النمو

  ( 7 : 1972الدمةداش، )                                                                

 المراد  بإسصرال  فسلر  تدةسسرس  وطةائرق أسالسب بإسجاد الحدسث  التةبس  اهتم  وبالطب 
 المرنه  سعرد إ  الحردس ، بمفهومها الدةاسس  المناه  عل   معتمد الطلب  أ هان إل  العلمس 

 ةا بررررررررررالتطو  ةبطهررررررررررا ل ررررررررررة  تحرررررررررردسثها الضررررررررررةوة  مررررررررررن الترررررررررر  الفعالرررررررررر  التةبسرررررررررر  أدا 
 (2 :1998)المشهدان ،                                                                المعاصة .

 والقررروانسن الحقرررائق حفرررظ علررر  سرررزالتة  مرررن العلررروم تررردةس  فررر  النظرررة  تحولررر  قررردف  
 .  علم العلم دةاس  عل  ة سزالت بعدها ثم العملس ، الحسا  ف  العلم توظس  إل  العلمس 

 وت ررررراد ن،سمت رررررامل نسعنصرررررة  سعررررردان والمحترررررو  الطةسقررررر   انررررر  المنطلرررررق هررررر ا ومرررررن
 ترر ال فالطةسقرر  ،األخررة  المعةفرر  أنرروا  جمسرر  بررسن الصررف  بهرر ه تنفررةد العلمسرر  الموضرروعا 

 مرررن  رررل علررر  حالسرررا االهتمرررام وسنصرررب متالزمتررران. نفسرررهاأ والحقرررائق الحقرررائق بهرررا تررردة 
 وبتحرررول الحاضرررة، العصرررة فررر  العلررروم تررردةس  أساسرررسا  مرررن بعررردهما والطةسقررر  المحترررو 
 هر ه مر  لتتماشر  العلروم تردةس  ألهردا  تطروسة جرة  وفلسرفتها، العلوم تدةس  إل  النظة 

   (51 :1989)سعقوب،                                          . المعطسا 
 مت سرررة، المعةفررر  واقررر  أن إلررر  (1995) نو وآخرررة  الخلسلررر  سشرررسة الصررردد هررر ا وفررر  
 أنفسررنا نجررد فإننررا العررالم، مسررتو  علرر  المنرراه  بتطرروسة المتصررل  العلمسرر  للبحررو  ونتسجرر 
 ومنهررا الطبسعسرر  لررومالع مجررال فرر  سررسما وال سرروم بعررد سومررا   سررزداد المعةفرر  مررن هائررل  ررم أمررام
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 سصرب  انر  برل معرسن حرد عنرد سقر  ال انر  الدسنامس سر  العلرم خصرائ  مرن والن )الفسزسا (،
 أهردا  فران العلمر  للتطروة وتبعرا المعةف ، مجال ف  والتطوة التقدم موا ب  الضةوة  من

 علرر  لزامررا   صرراة المتسرراة  التقنرر  التطرروة مرر  انرر   مررا مسررتمة، ت سسررة فرر  العلرروم ترردةس 
 المجرررال فررر   بسرررة تقررردم سحرررد  إ  التسررراة  هررر ا سةاعررروا أن ومطوةسهرررا، المنررراه  مصرررمم 

 (159 :1995وآخةون، )الخلسل         .األخسة  العقود ف  سسما وال التقن 
 العلرروم تعلررسم بهررا سررتم الترر  الطةائررق افضررل عررن البحرر  هررو التةبرروسسن هررم صرراة لقررد   

 السروم   مجتمر   فر  العلرم لتطروسة الوسرائل د إحر هر  وطةائقهرا العلروم تدةس  أسالسب الن
 (12 :1984سعقوب، )                                                                .

 الدةاسرر  البةنررام  فرر  ةفسعرر  م انرر  سحتررل العلرروم ترردةس  ان (1996) زستررون وسؤ ررد  
 وا تسراب العلمر ، التف سرة وتنمسر  العلمسر ، المعةفر  الطالرب إ سراب إلر  سةمر  إ  للطالب،

 المهراةا  ت روسن الر  سسرع   مرا العلمسر ، والمسول االتجاها  وتنمس  وعملسات  العلم قائطة 
 والتجرراةب العلمسرر  بالنشرراطا  قسامرر  طةسررق عررن الطالررب لررد  تطوسةهرراو  المناسررب  العلمسرر 

 (44 :1996)عاسش،                                                  . المختبةس 
 فهررو الفسزسررا ، علررم هررو حساترر  وبظررةو  باإلنسرران مباشررة  عالقرر  لهررا الترر  العلرروم ومررن

 قدةترر  وزسرراد  برر ، المحسطرر  الطبسعسرر  الظررواهة فهررم علرر  اإلنسرران مسرراعد  الرر  سهررد  علررم
 أسرا  جرز  وهرو بهرا. االنتفا  عل  اإلنسان قدة  ثم ومن والتقدسة، للقسا  إخضاعها عل 
 العلررررروم تعزسرررررز فررررر  وسسسرررررتمة النرررررا ، لهرررررامإ فررررر  سسرررررتمة وسرررررو  ، العامررررر ثقافتنرررررا مرررررن

                                                                         . لها والت نولوجسا
 المرراد  ستنرراول فهررو ؛الفسزسررا  علررم إلسرر  سمتررد لمررا حرردودا المررة  سةسررم أن الصررعب ومررن 

 تح مهرا، التر  والقروانسن لهمرا، تحرد  التر  ت سرةا وال الظرواهة من بهما سةتبط وما والطاق 
   منها. االنتفا  عل  اإلنسان قدة  زساد  ال  الدةاس  ه ه مثل وتؤد 

 (85 :1974ةشد ، )                                                                       
  االتصراال  ثروة  احرد  الر   هو الفسزسا  علم أن إل  (1987) السالم عبد أشاة وقد
 ،بعرر  علرر  بعضررها المتبادلرر  أجزائرر  واعتمرراد العررالم لمفهرروم حقسقسررا معررن   أعطرر و  الحدسثرر 
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 الخبرة  مرن عالسر  دةجر  ا تسراب مرن لهرا برد فرال غنسر  تصرب  أن ما أم  أةاد  )إ ا :قال إ 
   (15 ر14: 1989)ابةاهسم،              .(والتطبسقس  البحت  الفسزسا  ف 

 بردأ  التر  ر الفسزسا  مجال ف  ر العلمس  الطفة  م   نا إل  (1990) حسن أشاة  ماو 
 ترردةس  فرر  للنظررة وقفرر  مررن بالفسزسررا  للمهتمررسن بررد ال  رران العشررةسن، القررةن فجررة مطلرر  مرر 
تاحررر  الدةاسرررس ، المةاحرررل مختلررر  فررر  العلرررم هرر ا  سسرررتوعب و سرررتفهم بررران للمرررتعلم الفةصررر  وا 

 الطبسعسر  )العلروم مرن فةعرا  ونر  مجرةد من تطوة قد الفسزسا  علم إن .إ  الفسزسائس  المفاهسم
 األساسررس  للعلرروم المررتعلم سررتفهم ل رر  انرر  جلسررا اصررب  وقررد .األخررة  للعلرروم اصررل انرر  (إلرر 

 أسرررا  فررر  تررردخل الترر  الفسزسائسررر  المفررراهسم مررن ل ثسرررة مسرررتوعبا س ررون إن برررد الفررر األخررة ،
 الثقافررر  زسررراد  آخرررة بمعنررر  أو للمرررتعلم، ومسررر الس بالحسرررا  الفسزسرررا  وةبرررط العلررروم بقسررر  ت ررروسن

 للفسزسررررا  نإ إ  عررررام، بوجرررر  الحضرررراة  النمررررو فرررر  الفسزسررررا  دوة وبسرررران للمررررتعلم الفسزسائسرررر 
    (50ر49 :1990 ، ندو  ،)حسن         . المجتم  ف  وآثاةها تطبسقاتها

 وقررد ،األساسررس  الطبسعسرر  العلرروم مررن سعررد الفسزسررا  علررم أن (1990فاطمرر ) وأضرراف   
 بقسر  فر  حالسرا عملوالمست االستقةائ  العلم  المنه  تش سل ف  فاعل  اسهام  تطوةه اسهم

 الصرررحس  الوجررر  علررر  عةضرررها وعنرررد الفسزسرررا  مررراد  ودةاسررر  واإلنسرررانس ، الطبسعسررر  العلررروم
 العلمسر ، المنهجسر  إ سرابهم عرن فضرال المراد  لهر ه العلمر  االتجراه الطلبر  إ ساب تتضمن

 المت سرةا ، وضربط  التصرنس ، العلمر  التف سرة أسرا  تعرد والت  العلم لسا عم استعمال 
 البح . ف  العلم  األسلوب عناصة جمس  استعمالو 

                                                                                   (59 : 1990  ر ندو  فاطم ر )                                                       
 التةبروسسن باهتمرام حضر  فقرد العلمر  والتطوسة الت سسة ف  ودوةها الفسزسا  وألهمس    
 الحررةب بعررد سررسما وال الترردةس  وطةائررق المحتررو  حسرر  مررن والتطرروسة التجدسررد سررد وشررملتها
 لهر او  الحدسثر ، العلمسر  اآلةا  مر  متناسربا   الفسزسرا   ترب محتو  س ن لم إ  الثانس ، العالمس 

 أمررام المجررال تفسرر  المررداة  فرر  الفسزسررا   تررب سررةون عنرردما الفسزسررائسسن سسرراوة القلررق  رران
 وقصروةا التقلسدسر ، الطةائرق علر  تة سرزا   هنرا  وأن الفسزسائسر ، المفراهسم حسراب علر  التقنس 

   . التةبوس  والتقنسا  المختبةا  استعمال ف 
                (85 :1987)باسزة،                                                              

 بحسرررراتهم وثسقررررا   اةتباطررررا   تررررةتبط أن سجررررب للمتعلمررررسن تقرررردم الترررر  فالمعلومررررا  لرررر ل    
   . هبا  التعلسمس  العملس  ف  تب ل الت  الجهود  ل ت هب ال حت  السومس ،
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  (1996،55وآخةون، )الخلسل                                                                  
 علمرررا  مرررن جماعررر  وجرررد عنررردما 1956 عرررام للفسزسرررا  األولررر  التجدسرررد محاولررر  جرررة  لقرررد
 فررر   سمثررل ال الثانوسرر  المةحلرر  فررر  الفسزسررا  مررنه  نأ ةس سرر ساألم المتحرررد  الوالسررا  فرر  الفسزسررا 

 تحرردس  مشررةو  العررداد  لجنرر شرر ل  لرر ا الحدسثر ، بصرروةت  الفسزسررا  علررم تدةسسرر  وطةسقرر  محترواه
 )PSSC 1960 الفسزسرا  علرم دةاسر  لجنر  مشرةو  باسرم سعرة  مشرةو  عنها صدة وقد الفسزسا ،

THE PHYSICS SCIENCE STUDY COMMITTEE)   
 (366 :1974 ، احمد )                                                                       

 
 المتصررل  األساسررس  والحقررائق المفرراهسم الطلبرر  اسررتسعاب علرر  التة سررز المشررةو   لرر  هررد  و رران

 اإلستقصررا  سررلوبأ اسررتعمالو  حسرراتهم، فرر  أهمسرر  ا  الطلبرر  سسررتعمل  مررا لسصررب  سزسررا بالف
 العلمسر             المعةفر  إلر  الوصرول عل  القدة  س تسبوا ل   الطلب ، جانب من العلم 

 ( 303 : 1989 سعقوب، )                                                          بأنفسهم.
 
 مسرراق مشررةو  علسرر  سطلررق المتحررد  الوالسررا  فرر  آخررة مشررةو  اعررد 1971 عررام وفرر  

 للفسزسرا  مسراق تصرمسم المشرةو  هر ا وهرد  (PROJECT PHYSICS  COURSE)الفسزسرا 
 طلبررر  مرررن  بسرررةا عرررددا سجررر ب مسررراق وتطررروسة العقلررر ، النشررراط علررر  ومبنررر  إنسرررانسا موجررر 

 تعلرم فر  المؤثة  العوامل من تعد الت  بالمعلوما  واألخ  الفسزسا ، لدةاس  الثانوس  المةحل 
 (1989،299سعقوب، )                                             العلوم
 NUFFIELD ADVANCED) 1977 للفسزسا  البةسطان  نافسلد مشةو  وأ د 

PHYSICS PROJECT) ف  والتف سة العمل ف  االستقاللس  عل  القدة   الطلب ا تساب 
 جدسد  مواق  ف  العلمس  المفاهسم توظس  عل  والقدة  بهم، المحسط  العلمس  الظواهة

 (1989،65)سعقوب،           .المش ال  حل ف  العلمس  الطةسق  استعمالو 
 المنظمر  ب  م قا ال   الفسزسا  لتطوسة الةساد  المشةو  أ د العةب ، الصعسد وعل  
 للطالررب الفةصرر  إتاحرر  أهدافرر  ،1976 عررام مررن برردأ الرر   والعلرروم والثقافرر  للتةبسرر  العةبسرر 
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 فر  الفسزسرا  دوة وبسران للطالب، السومس  بالحسا  الفسزسا  وةبط الفسزسائس  المفاهسم لسستوعب
 (1990،49ندو ،-حسن )         .عام بوج  الحضاة  النمو
 التعلررررسم لتنوسرررر  المتخصصرررر  العلمسرررر  النرررردو  توصررررسا   جررررا  1986 العررررةاق فرررر  و
 العلمسر  المختبرةا  اسرتعمالو  علمر ، نحرو علر   النشاطا  مماةس  ضةوة  مؤ د  الثانو 

 (27 :1986، التةبس  )وزاة                              التدةس . عملس  اثنا  ف 
 اهتماما  إثاة  عل  سساعد إنما المتعلمسن تهم موضوعا  ستناول ال   المحتو و     

حساسهم المتعلمسن  (327ر326 : 1989سعقوب، )       . ستعلمون ما بأهمس  وا 
  

نو   األ ثرررة إلررر  السرررهل ومرررن المجرررةد إلررر  المحسرررو  مرررن الدةاسرررس  بالمررراد  االنتقرررال ا 
قامررر  تنوعررر الم التعلسمسررر  الوسرررائل وتهسئررر  صرررعوب   مرررن  لررر   لررر  ؛والفعالسرررا  النشررراطا  وا 

 (126 :1976وآخةون، )الشبل                         . المتعلم تعلم ف  سخدم أن شأن 
 جه  من التعلسمس  المواد تةتسب تم ما إ ا بأن  سقولون النظةسا  أصحاب بع  إن و
                                                                .  ش أ  ستعلم أن سستطس  متعلم أ  فان وتةابطها صعوبتها مستو 

 (222 :1984الةحمن، وعبد )توق                                                       
 اموضروع دةاسرت  من الهد  المتعلم سعة  نأ سنب   الجسد، التدةس  ستحقق ول      

 سعرررسن الررر   أن (1976) وآخرررةون الشررربل  وسؤ رررد لتعلمررر  وسرررتحم  بررر  اهتمامررر  فسرررزداد مرررا
 ستعلم . ش    ل وةا  هدفا هنا  نأب شعوةه هو تعلم   ف المتعلم

  (126  :1976وآخةون، )الشبل  
 دافعست  وزساد  الدةاس  بالموضو  المتعلم اهتمام شح  الضةوة  من صاة ل ا    
 بحسات  وعالقت  الموضو  ه ا دةاس  من بالهد  توعست  طةسق عن والتحصسل للتعلم
 البشةس  الطاق  إطالق انستضمن والدافعس  زسحفتفال معةو  هو ما ال  ااستنادو  . العملس 
 . هائل  طاقا  لدسهم البشة جمس  وان ما، هد  لتحقسق اإلنسان لد  ال امن 

(195 :1999 )الحسل ،  

 عل  الصعب من أن  ( اإلسجاب  )التعلم  تاب  ف  (1994) ما وةمس    ةو  
 . دة   ل بداس  ف  للمتعلمسن سبالمنا المناخ سخلق لم ما اجسد سدة  أن المتعلم
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(1996:279)ما وةمس ،  
 إ  .اجسام مهما  خصوصا والفسزسا  عموما العلوم مدةس  عاتق عل  ألق  و ل  
 ضةوة  ال  المتعلمسن نظة سوج  أن العلوم معلم عل  أن إل  (1986) الدمةداش أشاة

 تتجاوز الت  الفاحص  والنظة  المتعمق ، المالحظ  عل  وتدةسبهم األموة ف  التدقسق
                                                   (1986:567)الدمةداش،                                  .األموة سطحسا 
 ستوخ  الت  التدةسسس  االسالسب اختساة المدة  عاتق عل  سق  المنطلق ه ا ومن

 مد  عل  سعتمد واختساةه التعلسمس   البةام ف  تحقسق  المةاد الهد  ال  الوصول منها
 التعلسمس  واالهدا  الدةاس  المحتو  وطبسع  وحاجاتهم المتعلمسن لخصائ  مناسبتها

 ( 52 : 2000 ، الحفسظ عبد )           . المتوافة  والبشةس  المادس  واالم انا 
  عل  تعمل التعاونس  النشاطا   أن ف  ت من التعاون  التعلم استعمال  أهمس   ان  

 وتةبط األخة . التنافسس  التعلم أنوا   تحقق  مما أ ثة األعل  اإلنجاز مستو   ةف 
  الفةد  باإلنجاز بالتحسن التدةس  ةف غ ف  التعاون  التعلم تجاةب الحدسث  األبحا 
 وللمهاةا  التدةس  تجاه إسجابس  أ ثة مواق  اتخا  وف  التف سة تحسسن وف  للطالب
  المتبادل مواالحتةا  ال ات التقدسة ولزساد  المجتمعا  وف  المجموعا  ضمن األفضل
 ( 21  :  2005  ،  التةبس   وزاة   )                                              األ بة.
  الصرسنس   بالح مر   التعراون   الرتعلم ( CHRISTION ; 1990  )  ةسشرن  وتصر   
  مررر    لررر  وستفرررق ، “ أتعلـــ   أشـــركن   ، أتـــ كر  أرنـــ   ، أنـــ     أخبرنـــ  ” تقرررول:  التررر 

  نسرررم    ممررا  %20و نقررةأه،  ممررا  %10 نررتعلم أننرررا الرر  أشرراة   الترر  الدةاسررا   بعرر 
 ، لنرررا  اآلخرررةون  سشرررةح  ممرررا  %70و ، ونسرررم   نرررة   ممرررا %50و نرررة  ممرررا ، %30و
  التعررررراون   تعلمفرررررال  .لآلخرررررةسن  نعلمررررر  ممرررررا  %95و التعلسمسررررر ،  الخبرررررةا  مرررررن  %80و

 وسشرراة  وس تررب وسررتعلم  سعلررم   مجموعترر   فرر   فررةد  ف ررل   افرر   اإلجررةا ا   تلرر   سشررتمل
    (  CHRISTION ; 1990 : 8  )                                      واحد.  آن    ف 

 هررر ا فررر  والمسدانسررر  التجةسبسررر  البحرررو  نترررائ ل وقةأتررر  الباحررر  متابعررر  خرررالل ومرررن   
  وعالقرررراتهم الطلبرررر  تحصررررسل فرررر  وأثررررةه التعرررراون  الررررتعلم فاعلسرررر  وبوضررررو  الحررررظ لالمجررررا
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 الررتعلم أهمسرر  إلرر  ( 1984 سررالفسن )اشرراة انو  وسرربق ،المواقرر  وتنمسرر  برربع   بعضررهم
ثراة  والتعراون المشراة   مسرتو  وةفر  الطلبر  تحصرسل فر  ةهوآثر التعراون   وةفر    الحماسر وا 
 فرررر   قررردةاتهم زسررراد  عرررن فضرررال بعضرررهم مرررر  قررراتهمعال نسوتحسررر المشررراة   نحرررو الدافعسررر 

  حسررراتهم فررر  القرررةاةا  اتخرررا  علررر  ومسررراعدتهم  شخصرررساتهم وتنمسررر  الرررنف  علررر  عتمرررادالا
  العلمسر  المفراهسم واسرتسعاب فهرم إلر  لوصرولا الر  أد    لر  و ل ،بسنهم الحساسس  وتقلسل
 التحصسل.  زساد   مث ومن   امل 

   (  9  :  2001  ، انتصاة  )                                                                
 ) مرن أ ثرة  أن إلر  الحرال  التعلسم بواق   العالق  ا    الدةاسا  بع   أشاة   وقد

  فرةد                  تنافسر  أسرا  علر  تقروم المداة  ف  تتم الت  األعمال من  %( 85
 .المطلرروب باالهتمررام سحظرر  ال  االجتماعسرر  المهرراةا  وبنررا   التعرراون  وأن الطررالب،  بررسن
 سعررود ال  وظررائفهم  أدا  فرر  فررةاد األ فشررل فرر  عنصررة أهررم أن أخررة  دةاسررا   أثبترر    مررا
   التعاونسرررر  مهرررراةاتهم  فرررر   نقرررر   ول ررررن ، العلمسرررر   ومهرررراةاتهم قرررردةاتهم فرررر   نقرررر   إلرررر 

        .  واالجتماعس 
 ( 6  : 2005  ، حةسة   )                                                               

  التعرراون  الررتعلم أهمسرر  ان قررال إ   ) 1999 )الحسلرر  علسرر  ا ررد وان وسرربق هرر او    
  التعلرررسم مواضرررس  نحرررو  اإلسجابسررر  واالتجاهرررا   التحصرررسل مثرررل المخةجرررا  تحسرررسن تتعرررد 
 والمهراةا   فالمعةفر  ،قسمر   ا   المخةجرا  هر ه أن مرن بالةغم الناقد التف سة عل  والقدة 

                                                     اآلخرةسن. النرا   مر  تعراون  تفاعرل فر  تطبسقهرا مرن الطالرب سرتم ن  لرم إ ا منهرا  فائد  ال
 (  335  :  1999  ،  الحسل   )

و سرر  سشرررجعون   فررر  تعلررسم الطلبرر   سررر  سعملررون معرررا    رر ل  سسررهم الررتعلم التعررراون     
الجوانررب اإلسجابسرر  للطلبرر  وأن ال ررل مسررؤولون أمررام  مجمرروعتهم علرر  وسة ررز بعضررهم بعضررا  

أعلررر  وسزسررردون االحتفررراظ  علمررر  تحصرررسلعرررن مسرررتو  تقررردم المجموعررر  مرررن خرررالل تحقسرررق 
 بالتعلم واستعمال مهاةا  التف سة واتجاها  وعالقا  أ ثة إسجابس .

 ( 7:  2001) ال زال ،                                                      
  تصررا   عنرردما  سةتفرر    المررتعلم  تحصررسل  أن (1998 وجونسررون، دسفسررد ) سررة و      
 التف سررة  فاسررا   لدسرر  تطرروة  المواقرر   هرر ه  ألن ؛تعاونسرر   مواقرر   بصرروة  الررتعلم مواقرر 
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 التر  ال سفسر  عرن المرتعلم ا  فاسر تطروة  مرا سدةسرها، التر  الماد  نحو  إسجابس   واتجاها 
 الصررح   فاسررا   تطرروسة  ثررم ومررن  ،تعرراون  نحررو علرر  اآلخررةسن مرر  للعمررل إتباعهررا سجررب

  نررو   أ   مرر   بنجررا   التعرراون   الررتعلم إجررةا ا  اسررتعمال سم ررن أنرر  إلرر  وسشررسة النفسررس .
 تعلررم حالرر  فرر  أ ثررة س ررون  التعاونسرر  اإلجررةا ا  هرر ه  نجررا  أن  اال األ ادسمسرر  المهررام مررن

                                        (64 :1998 وجونسون، دسفسد )                                    المفاهسم.
 شرر    ررل فرر  الطبسعرر  النظررام هرر  المنافسرر  ان سعتقررد مررن نجررد اخررة جانررب ومررن    
 لتعلررررسما مجرررال فسهرررا بمرررا  لهرررا الحسررررا  مجررراال  فررر  تررردخل فهررر  (.268 :1981)عبررردا ،

 فررر  تحرررد  التررر  االخوسررر  فالمنافسررر  وعلسررر  المهمررر ، االجتماعسررر  المجررراال  احرررد  وصرررفهب
 (258 :1982 )اةثة،                 . االجتماعس الحسا  ضةوةا  من ه  الص 
 السرررروم  الطالرررب تحضرررسة ان إ  الررردة ، فررر  وضررررةوةسا مهمرررا باعثرررا تعرررد والمنافسررر  

 عنررررد معناهررررا ت تسررررب ول نهررررا معنرررر ، أ  علرررر  تنطررررو  ال وحرررردها الرررردة  فرررر  ومشرررراة ت 
 جسرد مسرتو  من تحقسق  سم ن ما أفضل عل  الحصول من  الطالب أدا  بمستو  اةتباطها

 العملسررر  نترررائ  ملتقررروس عرررون خسرررة المنافسررر  ت رررون  لررر  ضرررو  وفررر  ، العلمسررر  المنافسررر  فررر 
   . وقدةات وتطوةها الطالب مهاةا  انما  ف  وافة بنصسب هموتس التعلسم 

    (23 :1998 )الحسان ،                                                                        
 ةغبتر  سحقرق فالمردة  واحرد، آن فر  والطالرب المردة  بسن مشتة   اهمس  للمنافس  و

 سمو تقر فر  االشرتةا  مرن طرالبال سرتم ن حرسن ف  لطالب  الجسد المستو  عل  الحصول ف 
 المنافسر  ان  مرا للمسرؤولس ، وتحمرال اسرتقاللس  ا ثرة  ونرونس ثرم ومن ،القةاة واتخا  االدا 
 تقردسةو  ،االنتمرا  القسراد و  ) التعراون مهمر  اسجابس  نفسس  خصائ  الفةد سابا  ف  تسهم
 سررررة  حرررسن فررر   .....الخ(،سالمسرررؤول مرررلحتو  مااللترررزا دةجررر  زسررراد و  برررالنف  الثقررر و  الررر ا 

 بعضرررهم إعاقررر  والررر  االفرررةاد برررسن العدوانسررر  معررردل اةتفرررا  الررر  سرررؤد  التنررراف  نأ بعضرررهم
 الفرررةد ت سرررب وبررر ل  ،لررر  اعررردا  منافسرررس  فررر  المتنررراف  سرررة  مرررا ف ثسرررةا ، االخرررة الررربع 

 س رررون ثرررم ومرررن ، ....الرررخ( اإلحبررراطو  الفشرررل و الخرررو  مثرررل) السرررلبس  النفسرررس  الخصرررائ 
 . ةس والمد الص  ف  الطسب  االنسانس  للعالقا  وتحطسم هدم عامل
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 (33 :2006، )الشسخل                                                             
 أةسد ما فإ ا بسنهما، الفصل سم ن ال متةابطان مفهومان والتف سة لمالع أن  ما 

  .االستدالل  التف سة ومنها التف سة بأنوا  االهتمام سنب   التعلسم  بالمستو  النهو 
  ( 49 :1981 ، أحمد )                                                               

  للطالب  سم ن ال الت   المتقدم التف سة أنماط من سعد االستدالل  التف سة ان إ       
 المنطقس   فالعملسا  الف ة  واالةتقا   المعةف التطوة أس  من سعد الن  عن  االست نا 

 من بدال   المعةف   نشاط  ف  جدسد  استنتاجا  ال  الوصول عل  الفةد تساعد الت  ه 
  سفسد بما السابق  الخبةا  تنظسم ف  دوةها عن فضال   الحسس . المداة  علس  تهسمن أن
  .  الجدسد  المش ال  مواجه  ف 

 ( 9 : 1994  ، الجباة  )                                                            
 ال  اخة  بصوة  أو  بصوة  ماس  حاج   ب  المتعلم أن الباح  سعتقدو      
 تواجه   الت  التعلسمس  المش ال  حل  عل القادة المنت  التف سة أنوا  من  نو  استعمال
 حسن  ةأال (1999 )سوس  سشاة  الن  األفضل نحو ونموها الحسا  استمةاة ف  لسساهم
 الطةسق   مستلزما   من وهو .الفعال التف سة أنوا  أحد سع د اإلستدالل  التف سة ان سقول

 سجد وال إجاب  ستطلب  وسؤال  مش ل المتعلم سواج   فعندما ،المش ال  حل ف  العلمس 
 المش ل  حرل وسحاول  العقل   نشاط  سزدادس مش ل لل حل أو اإلجاب  سالئم ما خبةات  من
سجاد  المعلوما  وجم  الفةو  افتةا  طةسق عن  الخبةا  من  جدسد   عالق  وا 

  ( 200  :  1999  ،  سوس   )         هن . ف  المخزون 
 الضرةوةا   مرن  ضرةوة   سعرد انر  مرن  االستدالل   التف سة  أهمس   بةز  وان وسبق

 التف سررررة  أن علرررر   الجمسرررر   ستفررررق  وس رررراد  األخررررة  التف سررررة  أنرررروا   علسهررررا  تقرررروم  الترررر 
 العلمر ،  التف سرة مثرل هرا ل األخرة  التف سة  أنوا   بسن  المشتة  العنصة هو الل االستد

   . المش ال   حل وأسلوب  ، الناقد والتف سة التأمل ، والتف سة
   ( 8 : 1997 ،  الحسو  )                                                                    

  بجمسررر   التف سرررة  تنمسررر   الررر  برررداساتها مرررن  الحدسثررر   التةبسررر   اتجهررر   فقرررد  فررران لررر ا
   التةبسرر   مررن  العقلرر   الجانررب  إن ( JOHN DEWY )  دسررو   جررون  قررال  إ  ، أنماطرر 

ن المررررنظم.  الرررردقسق  التف سررررة  عرررراد   ت رررروسن  هررررو    سررررة    مررررا  للتةبسرررر   الررررةئس  الهررررد   وا 
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  إعراد   ولرس   جدسرد   أشرسا   عمرل مرن  ستم نرون  ةجال  إعداد هو  ( PIAGET )  بساجس
  شر    رل تقبرل ال التر  العقرول وتشر سل السرابق   األجسرال بهرا قام   الت  القدسم   األشسا 

 .وتحلسل تمحس   دون من لها مسقد
                                                              (  ELKIND : 1970 : 25 )  

  الطةائرررررق  معظررررم فرررر   سرررردخل ً   أسررررلوبا  بأنررررر ً   أسضررررا  ل االسررررتدال التف سررررة  وسوصرررر  
 بمةاحرل  سمرة فإنر   االنمو جسر   االسرتدالل بعملسر   سقوم  وهو العقل حة   تتبعنا فلو  التدةسسس 

 والشرخ  والقروانسن  النظةسا  ال  للوصول ال  ا  ستبع   ال   العلم   المنه  خطوا   تواز 
 بمجرةد ال السرابق  وخبةاتر    ا ةتر  إلسر  تروح  بمرا  لمشر ل ا حررل إل   سستهد   االستدالل ف 
                                             .المباشررررررة   المالحظرررررر    طةسررررررق عررررررن المشرررررر ل الموقرررررر   خصررررررائ  مررررررن برررررر  ستررررررزود مررررررا
    ( 284 : 1973 ، أحمد )

 ومهاةاترر   وعملساترر  التف سررة  المررداة   فرر   الطلبرر   تعلررسم  لررا ماسرر   حاجرر   فهنررا  
  قرررةة    السررروم  الجامعرررا   مرررن  داعرررد  إن  برررل  التف سرررة(  تعلرررسم ) سررر عل سطلرررق مرررا  وهررر ا

  فر    نوعسر    نقلر   الحدسث   التةبوس   النظةس   وتعد  ، التف سة ف   أ ثة أو مقةة  تدةس 
  الالزمرر    األساسرس   التف سرة  مهراةا   ا تسراب  للمتعلمررسن  تترس    ألنهرا  والرتعلم   التعلرسم
 الحسا . ف  وتطبسقاتها هاواستسعاب  المعةف  لفهم

 ( 41 : 1999  ،  سعقوب )                                                                 
  أجرررل مرررن صرررحسح   بصررروة  التف سرررة علررر  الطالرررب مسررراعد  الررر  سةمررر  التعلرررسم ان إ 

 برد ال  لر  لتحقسرق أنر  ( 1999 الحسلر  ) وسرة  ودقسقر . صرحسح  استنتاجا  ال  الوصول
  إ  الفعرال  التعلرسم ببسئر  تعة  البنا  عملس  ف  شخصسا   فسها الطالب سنهم  بسئ  توافة من
 فعلرررر  ،الصرررر  فرررر  إلسرررر  المعلومررررا  تقررررردم عنرررردما سةاقررررب أو الطالررررب سصرررر   أن س فرررر  ال

 فر  حقهرم سؤ ردوا وأن  بهرم  الخاصر  اسرتنتاجاتهم الر  سصرلوا أن للطلبر  سسرم  أن المدة 
  ل . عمل

 ( 59 : 1999 ،  الحسل  )                                                        
 العوامرررل مرررن عرررامال   سعرررد عامررر  بصررروة  التف سرررة ان الباحررر  سرررة  الصررردد هررر ا فررر و      

  سرراعدهس  مررا وتقرردمها  الحسررا  توجسرر  علرر  سسرراعده  الرر   فهررو  اإلنسرران حسررا  فرر  األساسررس 
  اإلنسررران سسرررتطس  طت سررراوبو  األخطررراة مرررن  ثسرررة وتجنرررب المشررر ال  مرررن  ثسرررة حرررل علررر 
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 فر    سبرد  أن بواسرطت  اسرتطا  إ  ،لصرالح  وتسرسسةها  ثسرة  أموةب ف   والتح م  السسطة 
  الشمسررررررس  الطاقرررررر  وسسررررررتعمل ً   مررررررثال ال وا ررررررب أسررررررةاة وس تشرررررر   افرررررر  الحسررررررا  مجرررررراال 

 أف راة ضرخ  الر   اجترحت  التةبسر   فإن   ل ل   وأسةاةه. ال ون ودةاس  النووس   والتفاعال 
 ؛التلقررسن عررن تبتعررد   رر   المنهجرر  بالعقررل  تحلرر س   نررش  بنررا   تتررس   جدسررد  منهجسررا و 

  المتوقعرررر . لمشررر التهم التصررررد  علررر  قرررادةسن  أجسررررال  إفرررةاز  إلرررر   سرررؤد  ال    لررر   ألن
  ثرررم ومرررن    رررائهم  لتجدسرررد  الطلبررر   لرررد   برررالتف سة   االهتمرررام مرررن  أفضرررل  هنرررا   ولرررس 
 المنشود.  المستو  إل   العقلس   قدةاتهم  لةف 

 (13  :2001ادواةد، )                                                                      
 وعرن نفسر ، عرن طسبا ةأسا س ون ان ال  الفةد حاج  تعن  ال ا  ةستقد ال  الحاج  ان
 عرررردم او النبرررر  او الررررةف  ستجنررررب ان والرررر  بالجررررداة ، الشررررعوة والرررر  لرررر ، خررررةسناال احتررررةام

 الهدافررر  تحدسرررده فررر  بوضرررو  سرررؤثة لنفسررر  الفرررةد سضرررع  الررر   التقررردسة ان  مرررا االستحسررران
 (3 : واخةون،ب )الدةسن               .االخةسن ونحو نفس  نحو والتجاهات 
 سمثرل الر ا  تقردسة ان ( GUARD &LANDSMAN) والنردزمان ةدجرا مرن  رل وسرة 

  مرررا و افسررر  معقولررر  بدةجررر  برررالنف  الثقررر  تتضرررمن والتررر   اتررر  عرررن االسجابسررر  الفرررةد نظرررة 
 الخبررررةا  لتقبررررل واسررررتعداده وجداةترررر  ب فا ترررر  الفررررةد أحسررررا  أسضررررا الرررر ا  تقرررردسة ستضررررمن
 (89 : 1992 ، الةحمن )عبد                                                       .الجدسد 

 وبنفسر  لنفسر  الفرةد سضرع  عرام تقردسة هرو الر ا  تقردسة نأ القرول سم رن سبق مما     
 بررررسن ن أشرررر مررررن لتقلرررر ال الترررر  السررررلبسا و   اترررر  الحتررررةام ترررردعوه الترررر  االسجابسررررا  متضررررمنا
 انخفرر  ا ا امرا ،اجتماعسررا ناجحرا الفرةد  رران  لمرا ل اترر  الفرةد تقردسة اةتفرر  و لمرا ،اآلخرةسن
 االجتماعس . الناحس  من نجاحا اقل س ون فان   ل ات تقدسةه
 
 ان سةسران إ   لر  الر  EYSENCK& WILSON (1976)ولسرون و  اسزنر  وسشرسة  

  بسررة قرردة لرردسهم س ررون الرر ا  تقرردسة فرر  مةتفعرر  دةجررا  علرر  سحصررلون الرر سن األشررخا 
 مررن محبوبرون وأنهرم والفائرد  بالجرداة  أنفسرهم فرر  وسعتقردون ، وقردةتهم  واتهرم فر  الثقر  مرن
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 الر ا  تقردسة فر  منخفض  دةجا  عل  سحصلون ال سن األشخا  بسنما ، اآلخةسن األفةاد
 فضرال باالهتمرام جردسةسن وغسرة فاشرلون أنهرم وسعتقردون  واتهم عن متدنس  ف ة  لدسهم  ونت

                 .جا بستهم قل  عن
                                              (7  :-ب )الدسوق ،                                                                 

 قسمر  و ا  مهمر  ت رون ان سم رن التر  الجوانرب من المةتف  االسجاب  ال ا  تقدسة ان
  لر  سرسنع   إ  شخصرس ، تنمسر  فر  مةاعاتهرا والبحرو  والدةاسرا  التةبو  النظام  وعل 
 (156 : 2004، )هسال    الطلب . دعن التعلم نتاجا  تحسسن عل  ااسجاب
 بسررررما  ستمسررررزون للرررر ا  المةتفرررر  التقرررردسة   و  أن (1991) عررررادل   ررررة وان سرررربقو 
 شرعوة ولردسهم بال فرا   وسشرعةون قسمر ،  ا  ونهادو وسعر أنفسرهم نسحتةمرو  أنهرم منهرا معسن 

 ترررةامحا سنقصرررم للررر ا  المرررنخف  التقررردسة   و  ان نجرررد األخرررة الجانرررب وعلررر  ، باالنتمرررا 
 جانررب مررن اسجابسررا تقرردسةهم دون تحررول بطةسقرر  وسسررل ون أ فررا  غسررة أنهررم وسعتقرردون الرر ا 

 المألوفر  غسرة األف راة عن التعبسة دائما وسخشون بأنفسهم الثق  سفتقدون أنهم  ما ،اآلخةسن
 العرررز  وسفضرررلون مشررراة سن مرررنهم أ ثرررة مسرررتمعسن اآلخرررةسن ظرررل فررر  الحسرررا  إلررر  وسمسلرررون

                                    (9 :1991)عادل،  .االسجابس   والمشاة  ةالتعبس عل  واالنسحاب
 ت رون عنردما المدةسر  الرتعلم خبرة  ان   رة  حرسن الدةاسرا  بعر  اسضرا سربقت  قد و

 الرررتعلم مواقررر  فررر  الررردخول الررر  سمسرررل الطالرررب فررران ناجحررر ، خبرررة   ألسررر وم افئررر  مةضرررس 
 امرررا  ،سررلا بالنسرررب  ناجحرر  خبرررة  سررت ون مواقررر ال تلرر  ان  فررر نفسرر  فررر  ثقرر  و لررر  الجدسررد 
 الررر  سمسرررل مرررا غالبررا ،فانررر  محبطررر  او لرر  بالنسرررب  فاشرررل  خبرررة  المدةسرر  دسعررر الررر   الطالررب
   (299 :1986الطواب، )            اخة . أموة ف  ةضاه تحقسق عن البح 

 بما االخةسن من الفةد سدة   ال   التقدسة  ل  هو ال ا  تقدسة ان ستض  وه  ا،
   بالقسم . واالحسا  االجتماع  والتقبل الفاعلس و  وال فا   الثق  مشاعة سع  
     -: اآلت ب إسجازها سم ن دةاست  ومبةةا  البح  ه ا أهمس  أن لنا ستض   إ
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 الصررررر  طرررررالب تحصرررررسل فررررر  والتنافسررررر  التعررررراون  الرررررتعلم اسرررررلوب  أثرررررة ستنررررراول -1
 أول وهررو لرردسهم الرر ا  وتقرردسة االسررتدالل   سررةهمتف وتنمسرر   الفسزسررا  لمرراد  العلمرر  الخررام 
 .مجتمع  المت سةا  ه ه تتناول ( الباح  علم حدود )ف  بالعةاق تجة  دةاس 
 هرر  العلمرر  الخررام   الصرر  إن إ  ؛(العلمرر  الخررام ) الدةاسررس  المةحلرر  همسرر ا -2
 المةحلر  لطالربا لردخول الممهرد   االعدادسر  للمةحلر  النهائسر  المةحلر  تسبق الت   المةحل 

 الترر   المهمرر  األسرر  مررن سعرردان الرر ا  وتقرردسة االسررتدالل  بررالتف سة فاالهتمررام ،الجامعسرر 
 مسررردان  فررر  إسجررراب  ترررأثسة لهرررم أعضرررا  إلعرررداد التةبوسررر   مؤسسررراتنا بهرررا تهرررتم أن ستوجرررب
 فر  االساسر  العصرب تعتبرة التر  الفسزسا  ف  تحصسلهم زساد  عن فضال ،والتعلسم  التةبس 

 العلمس . ال لسا  معظم دا مفة 
 أهرررردا  مررررن أساسررررسسن هرررردفسن همابوصررررف التحصررررسلو  االسررررتدالل  التف سررررة أهمسرررر  -3
 الر ا  تقردسة دةاسر  اهمسر  الر  عرن فضرال الفسزسرا  علم ومنها عام نحو عل  العلوم تدةس 
 .اسجابا ام سلبا نوعها  ان اسا سستوصل.الطالب لد  الثق  بنا  مؤشةا  احد  ون 

 معرررالم ةسرررم فررر  تسرررهم أن سم رررن نترررائ  مرررن البحررر  إلسررر  توصرررلس مرررا فرررإن سرررةاوأخ  -4
 المدةسررررسن سعرررسن و لرررر  الفسزسرررا ، مرررراد  تررردةس  فررر  المناسررررب  الطةائرررق اختسرررراة فررر  جدسرررد 

   . الفسزسا  تدةس  تطوسة ف  منها لالفاد  التعلسمس  العملس  عل  والقائمسن
 
 
 
 
 
 
 

 البحث: هدف
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 فررر  التنافسررر  والرررتعلم التعررراون  الرررتعلم اسرررلوب  أثرررة تعرررة  الررر  البحررر  سهرررد        
 وتقردسةا االسرتدالل  تف سرةال وتنمسر   الفسزسرا  لمراد  العلمر  الخرام  الص  طالب تحصسل

 االتس : الفةضسا  من لتحقق خالل من لدسهم.  ل ا
 
 متوسررررررط بررررررسن (0.05) داللررررر  مسررررررتو  عنررررررد إحصرررررائس  داللرررررر   و فررررررةق سوجرررررد ال -1

   .الفسزسا  ماد  ف  البح   لمجموعا  التحصسل 
 تنمسرر  متوسررط بررسن (0.05) داللرر  مسررتو  عنررد إحصررائس  داللرر   و فررةق سوجررد ال -2

 االستدالل . التف سة ف  البح  مجموعا 

 تنمسرر  متوسررط بررسن (0.05) داللرر  مسررتو  عنررد إحصررائس  داللرر   و فررةق سوجررد ال -3
 .ال ا تقدسة ل البح  مجموعا 

 

 البحث: حدود
 مدسن  ف  للبنسن والمة زس  دسال  ت إعدادس  ف العلم  الخام   الص طالب-1

 .الدةاس  للعام بعقوب 
 (. 2009 -2008 ) الدةاس  للعام  الثان الدةاس  الفصل -2
 للص  المقةة الفسزسا   تاب من والتاس ( الثامن الساب ، الساد ، الفصول) -3

 .العلم  الخام 
 
 
 
 
 
 

  المصطلحات: تحديد
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 عل الت اسلوب : 

 من: كل عرفه
 :بأن  (2004 محمد) -1

 او شخصررست  خصررائ  سظهررة الرر   التعلسمرر  الموقرر  مرر  التعامررل فرر  المعلررم "طةسقرر 
 فر  المدةسرسن برسن الفةدسر  الفرةوق الر  سرؤد  بحسر  وت تس ات   التدةس طةائق فسها تتفاعل
 (143 :2004)محمد،                                                           ". عملهم
 :بأن  (2004 )لنبس عةف  -2
 إلسصال المعلم بها سقوم الت  المنظم  و المتسلسل  االجةا ا  من مجموع  "

 (135 :2004 نبسل، )                                    الطلب ". ال  المعلوما 
 سرررر تعة  سوجررررد فررررال االن لحررررد المعررررالم واضرررر  غسررررة الررررتعلم اسررررلوب ان نجررررد هنررررا مررررن
 .االن لحد علس  متفق اصطال 
 

  التعاون : التعل   
 من:  ل عةف 

STATMAN  . 1 (1980)  بأن : 
 الرر  الطلبرر  فسهررا ،وسقسررم الصررعوبا  ترر لسل علرر  والعمررل بللترردةس ممسررز  اسررتةاتسجس  

 العملسررررر  تسررررهسل المرررردة  ودوة ، اعضرررررا  6-4 مررررن مجموعرررر   رررررل تت ررررون ، مجموعررررا 
    ( STATMAN ،1980 : 125) . العمل ف  االعضا  جمس  مشاة   ل ع والتا سد

2 . (1993 )ALFRED    بأن : 
  مجموعررا  شرر ل علرر  فسرر  الطررالب وضرر  س ررون تعلسمرر  ألسررلوب أوشرر ل نمررو ج     

            .    معسن  مش ل  حل أجل من سوس  تعمل
                            

                                              ( ALFRED : 1993 : 285 ) 
3 .  (1993) LONNING     بأن : 
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  حسرررر  مررررن  متجانسرررر غسررررة صرررر سة  مجموعررررا  فرررر  الطلبرررر  فسهررررا سعمررررل طةسقرررر        
 .   مشتة   أهدا  تحقسق نحو وستفاعلون العلمس  والخلفس   القدةا 
                                                        ( LONNING : 1993 : 187 ) 
4  .  (1994) AMALUYA     بأن  : 

 المهراةا  واستعمال المناقشا  وتسهسل لمساعد  عدسد  أسالسب تتضمن طةسق         
   .  المهاةا  تل  الستعمال للطلب  مشجع  بسئ  توفسة إل  باإلضاف  التعاونس 

                                          ( AMALUYA : 1994 : 285)  
5 . MATIRU (1995)  بأن :  

 واجب التمام ص سة  مجموعا  ف  واحد  فةسق فسها الطلب  ستعلم تدةس  طةسق 
 .بسنهم فسما االسجاب  التعامل ةا مها فس  وستعلمون محدد،
                                               (123 :1995، MATIRU )  
  : بأن  ( 1999 )عدنان . 6

 غسة مجموعا  ف  الطالب تنظسم تتضمن الت  الصفس  البسئ  تنظسم وسائل  "إحد
 تح  مشتة  عمل انجاز منها ،الهد  العلمس  الخلفس  او القدةا  حس  من متجاس 
  ( 22 : 1999، )عدنان                          ". المدة  وتوجس  اشةا 
 
 : بأن  ( 1999 ) الحسل  . 7

 أعضا   ل سن م  بحس  الطلب  من مجموع  لعمل تنظسمس   هس لس إسجاد "      
 ف  عضو  ل نإ تأ سد م  ومحدد   واضح أدواة وفق عل  التعلم ف     المجموع 
 ( 329  : 1999 ، الحسل  )             . " التعلسمس   الماد   ستعلم  المجموع 

 
 
 
 
 :بأن  (2007) زستون .8
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 (5–2) ص سة  مجموعا  إل  الطالب تقسسم عل  سعتمد تعلسم  تعلم  أسلوب  
 بسن التعاون خالل من و ل  المشتة   المتبادل  األهدا  من مجموع  لتحقسق طالب

 من جما باال القةاةا  إل  والتوصل ، اإلسجاب  المتبادل واالعتماد ، المجموع  أعضا 
  (554 :2007 )زستون،                       .االجتماع  التفاو  خالل

 تحدسد عل  المتخصصسن بسن اتفاق عدم نستش  اعاله المعةوض  التعاةس  من
 بل ،ال اخة  تاة  إستةاتسجس  ،أوأسلوب تاة ،و تدةس  طةسق  فهو التعاون  التعلم هوس 
 اسلوبا ، عَدوه الل سن م  ستفق والباح  ،الإ لس  التعلم  لبسئ  تنظسم اعتبةه من هنا 
 : بأنه  ً   نظريا يعرفه ل ا 

 تقسسم طةسق  عن ستم والخطوا  اإلجةا ا  من مجموع  سضم تعلم  تعلسم  اسلوب
 دوة  الواحد   المجموع  أفةاد من فةد ل ل  متجانس غسة ص سة   مجموعا عل  بالطال
 المطلوب . األهدا  لتحقسق بنشاط مدةسهم وم  بعضهم  م  ستفاعلون محدد

 : فهو التعاون   للتعلم  اإلجةائ   التعةس   أما
 تقسسم خالل  ستم والخطوا  اإلجةا ا  من مجموع  سضم تعلم  تعلسم  اسلوب  
 متجانس  غسة ص سة  مجموعا  عل االولى التجةسبس  المجموع  العلم  الخام  بطال
 ) ممدةسه وم  مبعضه م  ونوستفاعل، محدد دوة ل  الواحد  المجموع  ف  طالب  ل

 .  المحدد  الفسزسا  س تدة  اهدا  لتحقسق  بنشاط ( الباح 
  التنافس  التعل  

 من:  ل عةف  

 بأن  ( 2003 )النجد   -1
 عل  بنا  و ل  ، الفةدس  اف داه لتحقسق طالبال سستخدم  ال   سلوبالا هو "     

 (297 :2003 )النجد ،                            اهدافهم". تحقسق ف  زمالئ  فشل
 
 :بأن  ( 2003 )محمد -2
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 لفةد استعمال ضةوة  ستطلب ال   االمة الفوز احةاز الفةد فس  سحاول "نشاط    
 (35: 2003 )محمد،              البدنس ". و النفسس  وقدةات  قواه ألقص 

 :بأن (2006)  الشسخل  -3

 لتحقسق االخةسن م  او نفس   م الفةد فسها ستناف  الت  التعلسمس  سبلاالسا "احد    
 (31 :2006الشسخل ، )                                                ". ما هد 

 :بأن  (2007) زستون عةف  -4
 م  الطالب تفاعل فس  س ون المتبادل السلب  باالعتماد ستص  تعلسم  أسلوب " 
 ، الهد تقدسة عند تفاعلس  ال سلبس  بسنهم ما ف  العالقا  وت ون سلبسا   تفاعال    ئزمال
 عل  سسحصل ال   ومن ال الب هو من لتقدسة تنافسسا   جمسعهم الطالب لسعم وبه ا
 (554 :2007 زستون  )                                               . الدةجا " أعل 

 ،وستفق تعلسمسا اسلوبا التنافس  التعلم اعتبة  اعاله المعةوض  التعاةس  معظم ان
 .2007 زستون تعةس  وستبن  معهم الباح 

 االجرئ : التعريف
 طلبررر  برررسن التنررراف  مرررن حالررر  اسجررراد اسرررا  علررر  علررر  سقررروم تعلمررر  تعلسمررر  اسرررلوب

 . الفسزسا  ماد  تدةس  اهدا  تحقسق ل ة  الثانس  التجةسبس  المجموع  العلم  الخام 
 :التحصيل  

 (:1960) التةبو  القامو  عةف -1
 عررررراد  ،وتقرررررا  الدةاسرررررس  المواضرررررس  فررررر  الم تسرررررب  والمهررررراةا  المعلومرررررا  انررررر "

     ." معا او للمتعلمسن المعلمون سضعها الت  الدةجا  او باالمتحانا 
   (13 : 1960 )نجاة،                                                          

 
 
 :بأن  WEBSTER(1971)  قامو  عةف -2
 ."محدد  مد  خالل ا  نوع و  ما   دةاس   لمقةة الص  ف  الطالب أدا  أو إنجاز "
                                                         ((WEBSTER,1971,14 
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 : بأن  (1980) احمد -3
 المقننر  التحصرسل اختبراةا   لر  تحردد الدةاسر  فر  ال فا   من معسن مستو  "بلو     

 ( 17 :1980 ، )احمد          . معا" االثنسن او المدةسسن تقدسةا  ،او
  : بأن  (1992) القاعود -4

 فر  الطالرب علسها سحصل الت  بالعالق  وسقا  التعلم بعد الطلب  ستعلم  ما "نات 
   (100 :1992، )القاعود                              . التحصسل"  اختباةا

  : بأن  (2000) عالم -5
 السر  سصرل او زهسحرة  الر   النجرا  بمستو  فةد،او سحققها الت  اال تساب دةج "

   . "معسن تدةسس  او تعلسم  مجال او دةاسس  ماد  ف 
  (305 :2000 )عالم،                                                             

 :بأن (2005جةجس ) -6
 التررررر  وال فاسرررررا  والمهررررراةا  الدةاسرررررس  والمعطسرررررا  المعلومرررررا  مرررررن "مجموعررررر 
   التعلم". س عمل خالل من المتعلم س تسبها

  (149 ،2005)جةجس ،                                                          
 :بأنه نظريا التحصيل الباحث عرفوي
 لماد ا تدةس  ف  البد  قبل المدة  سضعها الت  لألهدا  ب الطل تحقسق مد  هو
 .ألدا ا من معسن وبمستو  محدد ال زمنس ال المد  وضمن د المحد الدةاسس 
 
 
 
 للتحصيل اإلجرائ  التعريف 

 مررن العلمرر  الخررام  الصرر  طالررب ا تسرربها الترر  الفسزسائسرر  المعلومررا  مقررداة هررو    
 أعرده الر   ل سالتحص االختباة ف  علسها سحصل الت  ال لس  بالدةج  مقاسا التجةب  لالخ

 ال ة . له ا الباح 
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    :اإلستدالل   التفكير
 :  من   ل  عةف 

 :بأن  ( MORGON ، 1961) جانموة  -1
 ا ثرة او ةسنعنصر وتة سرب بمرزج مرا مشر ل  حرل الفرةد فس  سحاول التف سة من نو 
   ( MORGON، 1961 :  686 )                  . السابق  الخبةا  من

  :بأن  ( 1971) صلبسا -2
 مجهولر ، قضرس  الر  معلومر  قضرس  مرن الف رة فسهرا سنتقرل منطقسر ، عقلسر  عملس "

 س ررون ،وقررد الخررا  الرر  العررام مررن الف ررة فسرر  سنتقررل ، اسررتنباطسا االسررتدالل س ررون دوقرر
 فسر  أسبد ةساضسا دالالتاس س ون وقد ، العام ال  الخا  من الف ة فس  سنتقل استقةائسا،

      ".س سومقاس مقادسةه حس  من وانما مادت ، حس  من ال الواق  من
  ( 37 : 1971)صلبسا،                                                     

 : بأن ( 1986)  حنان   -3
 مسلم قضاسا أو معةوف  حقائق من التف سة فس  سسسة حس  التف سة من نمط "         

 دون والقضاسا الحقائق لتل  ضةوةس  نتائ  ف  ستمثل ال   المجهول لمعةف  بصدقها
 ( 1983 :  1986 ، حنان )                    . " بالتجةسب االستعان 

 :بأن  ( 1989) ال بسس  -4
 الجزئسررا  الرر  والوصررول قررةاة اتخررا  أو  مشرر ل  حررل تسررتهد  معةفسرر  عملسرر   "     
 عرررد  تشررراب  مرررن عرررام قرررانون الررر  لالوصرررو  أو عرررام قرررانون أو عامررر  قواعرررد تطبسرررق مرررن

     .  "  ئ والنتا المقدما  بسن منطقس  عالق  هنا  ت ون أن وسشتةط متماثل  أجزا 
 ( 253 : 1989 ، ال بسس  )                                                   

 
 :بأن ( 1994) الجباة  -5
 مشرر الت  بعرر  حررل فرر  الفررةد سسررتخدم  الةمررز  التف سررة أنمرراط مررن متقرردم نمررط  "   
 النتسجرررر  الرررر  وصرررروال   المقرررردما  أو الحقررررائق بررررسن المنطقسرررر  العالقررررا   خررررالل  مررررن  هنسررررا  
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 الرررر  والتعمسمررررا  ال لسررررا  مرررررن أو التعمسمررررا  أو ال لسررررا  الرررر  لجزئسررررا ا مرررررن باالنتقررررال
 ( 13  : 1994 ، الجباة  )                                            .    "  الجزئسا 
 : بأن  ( 1996)ال ةسة  -6
 مشر ل  حرل لر ا المنطرق طةسرق عرن بر  ستوصرل الةمرز  التف سرة مرن متقدم نو  هو "  
 مرررن باالنتقرررال ،و لررر  قاعرررد  او عرررام قرررانون إلررر  الوصرررول او قرررةاة اتخرررا  او ،  هنسرررا حرررال

 ". )االستنتاج( الجزئسا  ال  ال لسا  اومن ( )االستقةا  ال لسا  ال  الجزئسا 
  ( 12 : 1996، )ال ةسة                                                       

 : بأن  ( 2002 ) جةوان   -7
 وفررر  المعتقررردا  وتقسرررسم ت ررروسن فررر  المسرررتخدم  العقلسررر  العملسرررا  مجموعررر   "       

 الحجررر  وتقسرررسم تولسرررد العقلسررر  العملسرررا  هررر ه وتتضرررمن زسفهرررا أو اإلدعرررا ا  صرررح  إظهررراة
                .   "   نتائ  ال  والتوصل األدل  عن والبح  واالفتةاضا 

 ( 288 : 2002 ، جةوان  )                                                         
 :بأن  ( 2005) النجد  -8

 عررن  هنرر  حررل أو قررةاة واتخررا  مشرر ل  حررل سسررتهد  الرر   التف سررة أنمرراط مررن نمررط " 
 معلوم ." مقدما  من نتسج  ال  الوصول تتضمن عملس  وهو الةموز طةسق

  (244 :2005 واخةون، )النجد                                                     
 :  ً   نظريا  الباحث  ويعرفه

 معسنرر  مشرر ل  تواجهرر  عنرردما الطالررب سسررتعمل  المجررةد التف سررة أنرروا  مررن متقرردم نررو  
   .معلوم  مقدما  خالل من مجهول  نتائ  إل  للوصول
 
 

 :  اإلستدالل   للتفكير  اإلجرائ   التعريف
 عنررردما العلمررر  الخرررام  الصررر  بالطررر سرررتعمل س المجرررةد ةالتف سررر أنررروا  مرررن نرررو   "
 مرن  وسقرا معلومر  مقردما  خرالل مرن مجهولر  ترائ ن الر  للوصرول معسن  مش ل  متواجهه
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 بنراه الر   االسرتدالل  التف ررسة اختبراة فر  الطالرب علسهرا حصرلس التر  ال لسر  الدةج  خالل
   ."   الباح 

  ال ات تقدير
 :من  ل عةفها

1- (GOOD, 1973)  بأن: 

نجررازه ومظهررةه لقدةاترر  إدةا رر  وستضررمن لنفسرر  الفررةد "إدةا   األخررة  ولألمرروة لعملرر  وا 
 (GOOD, 1973: 524)                                 . السوم " تعامل  من

 &ENGILISH 1958) وان لش ان لش قامو  سعةف  (2005) الفهد عن-2

ENGLISH .)  بأن: 
 االسررتحقاق عررن شخصرر  ح ررم او الفررةد فرر  والسررسئ  الحسررن  للنقرراط صررةس  تقسررسم "    

   ."  نفس  تجاه سحملها الت  االتجاها  ف  عنها التعبسة ستم الت  االستحقاق عدم او
  (17 :2005 الفهد،)                                                          

 : بأن  COPPERSMITH  (1976)سم   وبة -2
 التقسسم ه ا وستضمن ، علس  ظاالحف عل  وسعمل وبنفس  لنفس  لفةدا سضع  تقسسم
 (COPPERSMITH  5-4: 1976 ,  )  . ات  نحو والسلبس  االسجابس  الفةد اتجاها 

 : بأن  ROSENBERG ( 1979 )ةوزنبة  -3  
 الررر ا  تقررردسة ان سعنررر  وهررر ا نفسررر ، نحرررو موجبررر  ام  انررر  سرررالب  الفرررةد اتجاهرررا     
 سشرسة سرلب ال الر ا  تقردسة بسنمرا ، واهمس  قسم   ا نفس  سعتبة الفةد ان ال  سةسش االسجاب 

 (ROSENBERG                                          (1979,. ات  عن الةضا عدم ال 
 
 
  :بأن  LAWRENCE(1981) لوةن -4
 تقدسة ل ا سشسة الموجب والتقسسم سلبسا، او اسجابسا ل ات  الشخ  تقسسم عن عباة   
 .ل ات  المنخف  الفةد تقدسة ال  ةسشس السالب التقسسم بسنما ، ل ات  المةتف  الفةد
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                                                    LAWRENCE,1981 : 246)) 
 : بأن COPPERSMITH (1981)سم   وبة -5

 ب  المحسط العالم سوج  عندما الفةد سستدعسها الت  والمعتقدا  االتجاها  مجموع 
 الشخصس . وقو  والقبول والفشل النجا  بتوقعا  ستعلق فسما و ل 

                                                       (  , 1981  :4-5  COPPERSMITH) 
 : بأن  (1984) الحافظ عبد  -6

 من بقبولها هوشعوة  ل ات  وقبول  بالنجا  شعوةه نتسج  ل ات  الفةد تقدسة هو "   
              ( 17 : 1984، الحافظ عبد )                                                 ." اآلخةسن

 : بأن  DEUX &WRINGHTSMAN (1988)  وةاسمان دو    -7         
  سلبس . او اسجابس  نف  انها عل  سدة  لها تقسسم  ا ان سوا  ، لنفس  الفةد تقسسم 

 ( 98 : 1988، )عمة                                                                        
 : بأن ( 1991) مجد   -8

 ل ل  ،و لدس  مألوف  عادا  من ب  ستمس  ما ول ل ل ات  الفةد سضع  ال   "التقدسة
 بالنف ". الثق  سع   ال   لل ا  االنفعال  الفهم ستضمن ال ا  تقدسة فان

 (229 :1991 )مجد ،                                                                         
 : بأن ( 2005) مةسم -9

 قدةاتررر  مرررن وواثقرررا ائرر ف الفرررةد س رررون ان الررر  الحاجرر  ضرررمنتت الحاجرررا  مرررن "مجموعرر 
 االخةسن". بتقدسة سفوز وان محتةما س ون ان أ  االخةون، ب  سعتة  ان والحاج 

 (470 :2005 )مةسم،                                                                           
 
 
 :بأنه نظريا الباحث عرفهوي
  رران سرروا  تجاهرر  االخررةسن بمشرراعة شررعوةه ومررد  نفسرر  تجرراه الفررةد شررعوة مررد  هررو

   اسجابا. ام سلبا الشعوة  ل 
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  :بأنه اجرائيا ويعرفه
 تجاهر  االخرةسن بمشاعة شعوةه ومد  نفس  تجاه العلم  ام الخ طالب شعوة مد  
 مرررن علسهرررا سحصرررل التررر  ال لسررر  الدةجررر ب مقاسرررا   ، اسجابرررا او سرررلبا الشرررعوة  لررر   ررران سررروا 
   .البح  ه ا ف  المعتمد ال ا  تقدسة مقسا  عل  اجابت  خالل

 
 االعتيادية  الطريقة  :  
 :  من   ل  وعةفها      

 : اأنهب (1983)  ةشد    -1
  مم ن قدة  أ بة الطالب  لتحفسظ المدة   ستبعها  محدد   خطوا  عن عباة  "      

  ( 51 : 1983 ، ةشد  )  .  "  والة ود  بالجفا   تتمسز قد  الت   العلمس  الماد  من
 : ابأنه( 1999 ) الةبسع    -2          

 الماد  وتوضس  لشة  ة المد بها سقوم الت  واإلجةا ا  األنشط  مجموع  "      
 "المدة  قبل من المقدم  والتوضس  والشة  المعلوما  تلق  الطالب دوة وس ون الدةاسس 

 ( 35  : 1999 ، الةبسع  )                                                 .
 : ابأنه( 2003ةمضان )  -3

  مالمرتعل دوة وس رون إخباة  أسلوبب المعلوما  بإلقا  المعلم ستبعها الت  الطةسق   "      
 . " عنها للبح  نشاط إ  دون جاهز  المعلوما  ستلق  إ  اسلبس

 ( 41 : 2003 ، ةمضان  )                                                        
 
 
 
 : ابأنه(2005) العظاما    -4
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  الشة   عملس  ستول  ال   هوف  الةئسس الدوة فسها  للمعلم س ون تعلسمس  طةسق   "      
داة  إلسهم والتحد  اإللقا   طةسق عن للطالب المعلوما  ونقل والتوضس   الموق   وا 
 .  "الةاجع  الت  س  وتقدسم الطالب وتعزسز التعلسم 

 ( 33 : 2005 ، العظاما   )                                                                  
 :  ً   نظريا  الباحث  ويعرفها  

 علرر  الدةاسررس  للمرراد  عةضرر  فرر  المرردة  ستبعهررا  الترر  واإلجررةا ا  الخطرروا   مجموعرر 
   .العلمس  الماد  سالئم ما بحسب س تدة  طةائق استعمالب الطالب

 :  االعتيادية  للطريقة  اإلجرائ   التعريف  أما  
 عةضررر  فررر  ( الباحررر  )  المررردة   ستبعهرررا التررر   واإلجرررةا ا   الخطررروا   مجموعررر  
 مررا بحسررب ترردةس   طةائررق باسررتعمال العلمرر  الخررام  الصرر  طررالب علرر  الفسزسررا   مرراد 
 . العلمس  الماد  سال م
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 نظري طارا
  لمحيييا     فيي   لبحييي   متغضيي    حييي   نظ ضيي  خلفضييي   لباحيي  سيييض     لفصيي  هييي   فيي     

  : لتالض 
 التعاوني: التعلم   ال:

 فهمهييي  ب  سيييط  لالنسيييا    همضتييي   لت يييا    طبض ييي  قييياضما  لمسيييلمض  علميييا   ضقييي               
 بالت يا    ليت ل  ضسياعا      ت ل  لي عملض  ف  التعاون على تح   لت   لسمح   ش ض ت  لالسال 

  ل فيا  جماعي     (1037 -980سيضنا   ب  ض ى ل لك     ست ا ا ت   لمت ل  مض    ب  ز على
  لمجتميي  فيي   لت ييا    لييت ل   نميياط  ميي   جتماعضييا   تطبض يي   لفيي ا نميي  فيي  ف ييا  بييا   تقيي  

 . ل ك   حلقا    لكتاب   لجم      لت ل   لزم ي  لت ل   السالم 
   (18 :2005  لاضب                                                                                 

 

 "كضيي    ل ييال  ضييا علييى كانيي   لت ييا ن  بييالت ل   الهتمييا  با ضيي     (2005سيينا     ضيياف      
  أ  كيييا  ليي ي  ليينف   عليي  فيي  لجشييتال   نظ ضييي    ضيي    حييا (KURT KAFKA "  كافكييا

  العضا . بض   لمتباا   العتماا فضها ضتنا ب نشط  متكامل   حا   جماعا  ل
 (34 :2005 سنا                                                                                        

 ضيييم   ل شييي ض   لقييي   بيييا ضا  مييي   لغ بضييي   ليييبالا فييي   لت يييا ن   ليييت ل   سيييل ب ظهييي   قيييا
 بصيف   ليت ل  ت مضي  عليى سياعا  لي ي  الجتماعضي   لا  سا  ف   (JOHN DEWEY  مش  ع
  لت يا ن  بيالت ل   الهتميا  ز ا  قيا   عالضي  بفاعلضي   لمينه   هيا    تحقضي   لطيالب عنا عام 
  ثبتي   لتي   لط  ئي  مي  الني   لتس ضنا  ف   ست مال   ت     لماض   لق   م   لثمانضنا  ف 

  ليي ي  لتقلضيياي للييت ل  مناسييب بيياض   النيي    الجتماعضيي   كااضمضيي  ال  لج  نييب فيي  جضييا  تحصييضال
  لت ا ن .  لت ل  ط ضق  ف   لملم    لت ا     ح إضجاا على ض كز ال قا

 (94 :2000 طان  ح  لق                                                                          



 

الخلفية النظرية –الفصل الثاني   

 

32 

 لم لميض ل  لت يا ن   ليت ل  أهمضي  هيا    ا   إلا  ة ليض   لت   لت بضي  مفكي ي مي  اعيا ضؤكيا     
  ل ميي  تطيي ض  تسييتها   سييت  تضجض  علييى ض تمييا مفهيي    أنيي    لمتقاميي   ل ييال  بلييا   م ظيي  فيي 

  لتاسيي   لقيي   طالئيي  ميي  بيياأ حضيي      لقضييااي  لمهنيي   لم ليي  أا   تحسييض  ط ضيي  عيي   لت بيي ي
  ال تقيا  في  أثي    بضيا   تطبضقّضيا   نظ ّضيا   ت يا ن  ل  ليت ل  مفهي   عليى  لت كضيز  لميضالاي عشي 

 مما سيي  بأهمضيي   لم لمييض   قتنيياع ت سييض  محا ليي  عيي  فضييال   للم لمييض   لمهنيي   لنميي  ببيي  م 
 .  لفصييييييييييييييييي  إا  ة أسيييييييييييييييييل ب تطييييييييييييييييي ض  فييييييييييييييييي  كمييييييييييييييييياخ   لت يييييييييييييييييا ن   ليييييييييييييييييت ل 

 إ     لت يا ن   ليت ل  مفه   ع   لت بض  ف  جاضا    ماخال   (1995    آخي    ج نسي   قيا  فقيا
 علييى  لطييالب ضقسيي  إ    مشيت ك  أهييا   إلنجيياز   صييغض ة مجم عيا  فيي  م ييا  لطيييالب ض مي 

 ضأخيي    ثيي   لم ليي   ميي  ت لضمييا  ضتلقيي   أ   ب ييا أعضييا   ( 5-2   ميي  مك نيي  مجم عييا 

 . بنجييييييييييييياح  لمجم عييييييييييييي  أعضيييييييييييييا  جمضييييييييييييي  ضنجيييييييييييييز  حتيييييييييييييى بال مييييييييييييي   الشيييييييييييييتغا 

 مي  بالمقا ني     لت يا ن   ل مي  فين   لت يا ن    ليت ل  عي   زمالئ  ج نس   الست  تضجض    فقا  
    لطييالب أا   فيي    إلنتاجضيي   لتحصييض  زضييااة إلييى ضييؤاي    لفيي اي   ل ميي   لتنافسيي   ل ميي 

 . ل     تقاض   لنفسض   لصح   تحس    بضنه   إلضجابض   ل القا  على   لتأكضا
   ( 6 :  1995  ج نس                                                                               
 ب ضيه  ليت ل  كمصياا   لطيالب ضخيا   لت يا ن   ليت ل  أ   لى ( 2000   حج   أشا      
  آلخيي ض   ألعضييا  علييى ض تمييا أفيي  ا     لمجم عيي  أعضييا  أا   أ  إلييى  لييك  ض جيي  ب يي  ميي 

 .أعضائها بض  اضزا   إلضجاب   لمتا خ   العتماا فن   ل لك   للمجم ع 
   ( 90 :  2000حج                                                                                 

  ل يييال  بضاجضييي (  جيييا  غض مباشييي ة بط ضقييي   لت يييا ن   ليييت ل  فكييي ة اعمييي    لييي ض  أهييي   مييي    
       نظ ضييي     إ  ض   لت لييي سيييل   تنظيييض   لمنييياه  فييي   لكبضييي   ألثييي  لييي  كيييا   لييي ي  لشيييهض   لنفسييي 

 . ألقي    بيض   لجمياع   لت يا   خيال  مي  ضنيت   لفي ا عنيا   لتطي    ليت ل  أ  تؤكيا ( بضاجض   
  لتشيييياب   أ جيييي  علييييى بنييييا    شخصييييضاته   ضك نيييي    لم نييييى ضكتشييييف    ألطفييييا  أ  أ ضيييي   قييييا
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 كم صي   مجم عي  ضيم   لتفاعي  أثنيا  في   لطفي  ض مي  إ   آلخي ض    بيض  بضينه    الختال 
   لتفيييييا   مييييي  كثضييييي  عنييييي  ضنيييييت   لييييي ي  لتفاعييييي   ليييييك  أ    لم ل ميييييا   للت لضميييييا  ل تسييييي م

  ضسيياعا  هيي    سييط حيي  إلييى  ل صيي   كضفضيي   ت ليي   السييتماع مهييا ة تنمضيي  إلييى ضييؤاي   لمناقشيي 
   ( 35  : 2005    محما                 . تشجض ها  لف ا مها    غ   على
  إسييت  تضجض  ”  لت ييا ن   لييت ل  أ  ضيي ى ( STEPHEN 1991 ) سييتضف     محمييا  كيي     

 مسيييت ضا  مييي  تالمضييي  منهيييا كييي  تضييي  صيييغض ة مجم عيييا   سيييت ما  فضهيييا  ضيييت  ناجحييي  تيييا ض 
 في  عضي   كي  للم ضي ع فهمهي  لتحسيض  مختلفي  ت لي  أنشيط  ضما س     لقا    ف   مختلف 

 زمالئي      بمسياعاة ضقي   بي  فقيط مي ت ل ضجب ما ضت ل  أ  مسؤ ال   لض    لمختلف   لمجم عا 
      إلنجيييييياز ميييييي  جيييييي  ضحصيييييي   بالتييييييال   لييييييت ل  علييييييى – بهييييييا ض ميييييي    لتيييييي   لمجم عيييييي  فيييييي  –

 ."   لتحصض 
 (  516: 2002 محما                                                                                   

  لميا     في   لت يا ن    ليت ل عليى ق ي ت كضز هناك كا  عش   لتاس   لق   أ  ئ   من      
 أ  إليييى  محيييا ا نطيييا  عليييى  لت يييا ن   ليييت ل  أسيييت م  فقيييا  ل  بضييي   ليييا   فييي  أميييا . ضكضييي ض ألم

   كتيييييييياب  لسيييييييي  اض   ل  بضيييييييي   لمملكيييييييي  فيييييييي  (  ألهلضيييييييي    لظهيييييييي     مييييييييا      ت جميييييييي 

COOPERATION   IN  CLASSROOM ) )  قامتي  .ضي  ل  ب   للغي   إليى ( 1991   عيا   
  لليييت ل   لصيييفض   لم لميييض  تطبضقيييا    تاب ييي  تا ضبضييي   ا     عييياة عبييي   لت لضمضييي    لهضئييي  إليييى

  لتييي   لتيييا ض  ط  ئييي  إحييياى هييي   لت يييا ن  فيييالت ل  لييي     (65 : 2005   ح ضييي ي    لت يييا ن .
 حصييض  لت فيي   إلضجيياب  أث هييا   لا  سييا   لبحيي   أثبتيي   لم اصيي ة  لت ب ضيي   لح كيي  بهييا جييا  

 تحقضيي  أجيي  ميي  م ييا   ت ميي  صييغض ة مجم عييا  علييى  لطلبيي  تقسييض  علييى  ضقيي   .للطلبيي   لا  سي 
 عيي  أف  اهييا عيياا ضزضييا  ال لتحصييض  فيي  متباضنيي   لمجم عييا  هيي   تكيي   أ  علييى م ييض   هييا 
 بضيينه   لتييرز   ضييت    لميينخف    لمت سييط  لم تفيي   لتحصييض    ي ميي  طلبيي  تضيي  أعضييا  سييت 
  نجياح  لمجم عي  نجياح مي   لمجم ع  ف   لف ا  نجاح " م ا   نغ   أ  م ا   نسب  " ش ا  تح 
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   لتقييي ض   ل  ج ييي   لتغ ضييي  فييي   لمسيييؤ لض  مجم عييي  كييي  تتحمييي  كميييا  لفييي ا نجييياح مييي   لمجم عييي 
  لمجم عيييا   تشيييكض    ل يييا   إلشييي    هييي   لم لييي   ا    ب ضيييا   ب ضيييه   ألعضيييا   مسييياعاة
عطا     .ل م    تق ض   ل  ج    لتغ ض     

   ( 38  : 2001     لشضاب     ( 84 : 2002     لحضل  ت فض                                       
  ممييا أكثيي    ف يي   إلنجيياز مسييت ى ت زضييز علييى ض ميي   لت ييا ن   لييت ل  أ   لباحيي   ضيي ى       
 فييي   ن  لت يييا  لييت ل  تجيييا ب  لحاضثييي   ألبحييا  تييي بط إ  ؛ ألخييي ى  لتنافسييض   ليييت ل  أنييي  ع تحققيي 
   تخيا   في   إلنتقيااي  لتفكضي  تحسيض   في  للطاليب ي لفي ا  إلنجاز ف  بالتحس   لتا ض  غ ف 

   لمجتم يييا   فيي   لمجم عييا  ضييم   ألفضيي   للمهييا     لتييا ض  تجييا  إضجابضيي  أكثيي  م  قيي 
   . ألكب   لمتباا    الحت      ل  ت لتقاض    لزضااة

 العناصراألساسية للتعلم التعاوني : -أ 
 تعاضد اإليجابي  :ال .1

   أنه   لطلب   ض تقا أ  ه  ف ا   ا ن ت  أسا  على منظ  لا   متطلب أ   إ        
  أ   لت ا نضييي   لت لضمضييي   لم  قييي  فييي  مسيييؤ لضتا   للطلبييي  " م يييا   ضسيييبح   أ  م يييا   ضغ قييي   " 

 ااة  لميي هيي   ضت لميي   مجميي عته  أعضييا  جمضيي  أ  ميي  ضتأكييا    أ   لمخصصيي   لمييااة ضت لميي  
 علييى  لمجم عيي  فيي  أقيي  نه  ميي  م تبطيي   أنهيي   لطلبيي  ضييا ك عنيياما  إلضجيياب  ا العتمييا  ضتيي  ف 

  العتمياا ضفهي   عنياما  بيال ك  مجمي عته  في  أق  نه  ضنج  ل  ما ه  ضنجح   أ  ضمك  ال نح 
 ضأت : ما ضؤكا فنن  جضا     إلضجاب   لمتباا 

 لمجم ع  لنجاح عنها ىضستغن ال مطل ب   لمجم ع  ف  ف ا ك  جه ا  . 
  مصيياا   بسييبب  لمشييت ك  لجيهيييا إلييى ضقيييام  في ضيييا إسييها   لمجم عيي  فيي  فييي ا لكيي 

                .   لمجم ع  إلى تسنا  لت   لمهم   مسؤ لضا  ا    أ 

 ( 86  : 2002     لحضل     ت فض                                                           
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 لية الفردية والمسؤولية الجماعية :المسؤو  .2
  ل مييي  فييي  بنصيييضب  باإلسيييها  مسيييؤ    لمجم عييي  أعضيييا  مييي  عضييي  كييي  إ       
 عميييي  علييييى بالتطفيييي   لحيييي  ليييي   لييييض  بنضجابضيييي    لمجم عيييي  أفيييي  ا بقضيييي  ميييي     لتفاعيييي 
 عيي  مسيؤ ل   لمجم عي  أ  (1995    ه لبيك  ج نسيي   ج نسي      ضضيض   آلخي ض .
 جهي ا ض  تقي    ألهيا   تليك تحقضي  في  نجاحهيا ميياى  قضيا   تحقضقهيا أها فها  ستض اب

 للمجم عي   لنتيائ  ت ياا  لمجم ع  ف  ف ا ك  أا     ضق    عناما . أعضائها م  في ا ك 
  لف اض . تظه  لمسؤ لض 

 ( إنت نض  :    ب  لمقب   )                                                                 
 لتفـاعل  المباشر  بين  الطلبة  :ا  .3 

 عييي  ب ييي  مييي  ب ضيييه  مباشييي ة ضتفييياعل   أ   لمجم عييي  أفييي  ا مييي   ليييك ضتطليييب      
 ض يا  ال   لهي .  ل  ج     لتغ ض  ت فض   لمجامض  متاب    لما    على   لح     ط ض 

  منهيييا عامييي  أهيييا   لتحقضييي   سيييضل  هييي  بييي    تييي  حييييا فييي  غاضييي  ل جييي   جهيييا     لتفاعييي 
  لتيي   لطييالب بيض   إلضجابضيي   لتفيياعال   تطي ض   لصيي   فيي   للفظي    لتفاعيي  طي ض ت

   . (  لت ب ي  لم ا ا ف  اإضجابض تؤث 
              JOHNSON D.W. & JOHNSON ;1998 :33 )                                   ) 

 مهـارات   التعـاون   :. 4
   ل القييا  تطيي ض   لمناسييب   الجتماعضيي   قييا ل ال تطيي ض  أسييل ب  لطلبيي  ضييت ل       

  ألشييخا  بييض   لت  صيي  مهييا ة مثيي  بضيينه   ل ثضقيي   ل ميي   عالقييا لت زضييز  لشخصييض 
 إنجيياز فيي  فيي ا كيي  ضسييه  بحضيي   لمشييكال  حيي   ط  ئيي    لثقيي جسيي    بنييا    لقضييااة

 أعضييييا  ضتييييا ب ال  لييييك بخييييال     لت ييييا  . نتييييائ   تنظييييض   إلضيييي   لم كليييي   لمهمييييا 
  لطلبيي  ليياى  لمهييا    هيي   تيي  ف   لم ليي  ضفتيي   إ   لييك  علييى  لتقلضاضيي  جم عييا  لم
    ( OKEBUKOLA ; 1986 : 585 )  ألحضا . أغلب ف  ك لك  ألم  ضك   ال  قا
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 المعالجة الجمعية  : .5         
 أفييييي  ا ضقييييي   هييييياط ضق   يييييف   لمجم عييييي ل مييييي  تقييييي ض  نزلييييي بم  لخطييييي ة هييييي   ت يييييا      

 مسييت ى علييى   لت يي   عملهيي  أهييا   تحقضيي  فيي  نجيياحه  مييياى ناقشيي بم   لمجم عيي 
 لمهامه .  لصحض   ألا   إلى  ص ال   بضنه   لتفاع 
  ككيي   لصيي  ل ميي      ل  حيياة للمجم عيي  سيي     لتقيي ض  هيي   فيي  ا     للم ليي       
 : في   لا   ه    ضتمث 

 .م  قب   لمجم عا  كك  -أ 
 .ا   لمجم عا  ف  أثنا  عمله  م  ب ضه   لمشكال   لت  ض  جهها أعض تحلض  -ب 
 لصييغض ة    مجم عيي  بالتغ ضيي   ل  ج يي  حيي   مييياى جيي اة عملهيي  فيي   لمجم عييا  تز ضييا كيي -ج 

 (  31:   2002    لس اي                                   .أ   لص   كك   
 إستراتيجيات التعلم التعاوني : -ب 

 ل   لت يا ن  منحيى في   لتيا ض  تنيا ج في   إطيا     لا  سا   إليى أ   ليت  تشض   لبح        
   ثمانض  ( ط ضق  منها  :  أكث  م
       Peer   Instructionتعليم األقران  :    .1

( ضقييي   كييي   6يييي 3 تييت  عليييى أسيييا  تقسيييض   لطلبيي  عليييى مجم عيييا  عييياا أف  اهييا  مييي         
فضيييا منهيييا تقيييا  م ضييي ع م يييض   ضمهيييا ة أ  إل الكتسييياب    زمضلتهيييا طاليييب أ  طالبييي  بت ليييض  زمضلييي 

  لطلب   ألق  تحصضال  ه   لط ضق   ألكث  شض عا  بض   لط  ئ   ألخ ى.
 (  339:  1999    لحضل                                                           
       Team  Games  Tournamentsمسابقات العاب الفريق :  .2

  ثي  م يا   ضا سي   أعضيا  ( 4 - 3   م  ف   على  لطلب  تقسض  أسا  على تت      
  في  تحصيضلضا   متجانسيض  أعضيا  ( 4 - 3   كي  ضتساب  إ  تحصضله   حسب ضقسم  

  آلخ ض . م  ضتساب  ث  ف ضق  ف  ضت ل   لطالب  إ أي  ا س    ل ي  لم ض ع
                                                               SHARAN ; 1980 : 263  ) 
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    STADفـرق التحصيل  :  .3

( أعضيا  متجانسيض   5-4 تت  على أسا  تقسض   لطلبي  عليى مجم عيا  مؤلفي  مي          
ب يييا عييي    لميييا   للميييااة عليييى جمضييي   لطلبييي  ضقييي   أعضيييا  كييي  مجم عييي    بت ليييض    تحصيييضلضا  

 نا   الختبا  . ال ضسم  له  بالت ا   ف  أث  ب ضه  ب ضا   ضت   ختبا   لطلب  ف اضا  
    Learning  Togetherالتعـلم معــًا :   .4

( أفي  ا  ض يض   لكي   5يي  2 تت  على أسا  تقسض   لطلب  عليى مجم عيا  مك ني  مي          
  مثيي :    لقائييا    لمسييج     لملخيي    ...... (  ت طييى لكيي   مجم عيي  خطيي   م ييض فيي ا ا  

ضخضي   لطلبي   فضهيا الختبيا   في اي  فضيال عي  ة  لمجم عي  كلهيا   أ ضق    لميا   بمكافي  عم 
 .تق ض  عم   لمجم ع   كك 
 (                   20:  2001   لغز ل                                                                      

     Integration  Methodالطريقة التكاملية   :  .5
حسييييب أعيييييا ا طلبيييي   ب لمييييا   علييييى أجييييز     ضييييت   فضهييييا تقسييييض   لم ضيييي ع  لا  سيييي  ميييي      

ميي   لم ضيي ع  لا  سيي    ضلتقيي    ض طييى لكيي  فيي ا جييز  .( أفيي  ا 6ي  5 لمجم عيي   لمؤلفيي   ميي   
على  لجز  نفس  ف  مجم عا  متشابه   ب ا أ  ضيت  ت لي  كي   جييز  مي    لطلب   ل ض  ضحصل  

إليييى أفييي  ا   لمجم عييي   ضخضييي    لم ضييي ع ض يييي ا  لطلبييي  إليييى مجم عييياته   ألصيييلض  لنقييي  خبييي  ته 
 تؤكييا هيي    لط ضقيي   العتميياا  إلضجيياب   لمتبيياا  بييض   أفيي  ا  لمجم عيي   . لطلبيي   الختبييا  جميياع 

ت جيييييي   لمهييييييا     الجتماعضيييييي  لل ميييييي  بفاعلضيييييي   ضييييييم  كيييييي لك      تشييييييجض   لمسييييييؤ لض    لف اضيييييي 
  (Slavin  &  Others ; 1988 : 32 )                          . لمجم ع 

 Group  Investigation   ( GI )طريقة البحث االجتماعي :   .6

   ( أف  ا 6ي  2ضقس   لطلب  ف  ه    لط ضق  على مجم عا  غض  متجانس  تض  م       
تق   ك  مجم ع  با  س   لم ض ع  لمحاا لها  ه  جز  م  م ض ع محاا للص  كل    إ  

ل  ضها على طلب   لص   ضت لى  لضهاضلخ  طلب  ك  مجم ع   لنتائ   لت  حصل   ع
                  لما    لتنسض  بض   لمجامض  لل     لنهائ   ل ي البا أ  ضك   متناسقا  متكامال .

 (  90: 1999  جاب   
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      Cooperative   Learning  Structuresالطريقة البنيوية   :   .7

 لتيي  ضيت  علييى أساسيها  ختضييا   لنشيياطا    ألهيا    لت ب ضيي    غ فضهيا ضقيي    لميا   بصيي      
 ض يييزز هييي    لنييي ع  مييي   ليييت ل   إ  ضشييي ح  لما سييي   لطلبيييته   لسيييل ك  لمت قييي  مييينه  لكييي  نشييياط.

عليى  لقضيااة  تقياض   ل مي   لاى  لطلب   لثق  بالنف    لقا ة على  لت بض  ب ض ح   لقيا ة  لت ا ن 
  لجماع   .                      

 ( 60 :2005   لجمضل                                                                 
 :  ضأت  ب ا  إلطيالع على ط  ئ   لت ل   لت ا ن  ن ى أنها تشت ك بما       

عيييا   لتجيييان   لتحصيييضل   فييي    ت زضييي  أفييي  ا  لمجيييامض  فضهيييا ضيييت  عليييى أسيييا   لتجيييان  أ   .1
 .ب أ  طالبا الط(  5-2مجم عا  تت   ح أعا اها بض    

إنجيياز  لمهميي   لم كليي  لكيي  مجم عيي  ضتطلييب  لتييرز  بييض  جمضيي  أفيي  ا  لمجم عيي  ميي  أجيي       .2
 إنجاز  ألها    لم س م   .

 ضت  ت ضض   ألا    بض  أف  ا ك  مجم ع   إ  ضق   ك  ف ا با    على أكم   ج . .3

فيي  تحقضيي   ألهييا     لمتاب يي  لتأكضييا مشييا ك  جمضيي  أعضييا   لمجم عيي   تكيي   مهميي   لمييا   .4
  لمنش اة  ك لك  إل شاا   لت جض .

ال بيييا أ  ضسييت م   لطلبيي   فيي  جمضيي   لمجم عييا  مهييا     لييت ل   لت ييا ن  مثيي  :  لقضييااة    .5
  مها     التصا     لثق   بالنف .   لك ضست جب تا ضبه  على ه    لمها   .

 التعلم  التعاوني  :مراحل  -ج 
ضهييييا ضييييت  فهيييي   لمشييييكل  أ   لمهميييي   لمط  حيييي   تحاضييييا م طضاتهييييا    ف التعــــر  : أوالً : مرحـــــلة

   لمطل ب عمل  إز  ها   ل ق   لمخص  لل م   لمشت ك لحلها .
 كضفضي     ضيت  فضهيا  التفيا  عليى ت زضي   ألا    ثانياً : مرحـلة بلورة معايير العمل الجماعي  :

 كضفضيي   السييتجاب  آل       لقييي     لمشييت ك  كضفضيي   تخيييا    تحييياضا  لمسييؤ لضا   لجماعضيي    لت يييا  
   لحي   لمشكل    لمط  ح  .مطل ب  لمها     ل  أفي  ا  لمجم ع 
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 ضييت  فضهييا  النخيي  ط فيي   ل ميي  ميي  أفيي  ا  لمجم عيي    لت ييا   فيي   ثالثــاً :  مرحـــلة اإلنتاجيــة :
 إنجاز  لمطل ب بحسب  ألس    لم اضض   لمتف  علضها. 

  ضييت  فضهييا كتابيي   لتق ضيي  إ  كانيي   لمهميي  تتطلييب  لييك أ   لت قيي  إلنهـــا   :رابعــًا : مرحـــلة ا
 ع   ل م   ع   ما ت صل  إلض   لمجم ع  ف  جلس   لح     ل ا .

 دور المعلم في التعلم التعاوني  : -د 
ا  ت . -1         ختضا   لم ض ع  تحاضا  ألها    تنظض   لص     
 م ضن    ختضا  شك   لمجم ع . تك ض   لمجم عا  ف  ض   أس   -2      
 تحاضا   لمهما    ل ئضس     لف عض   للم ض ع   ت جض    لت ل  . -3      
 ض   تحياضا  لمصاا    ألنشط   إلعا ا  ل م   لمجم عا    لم  ا  لت لضم -4      
 جم ع . لم اضا  ألا    لكي  في ا ف    لل م   تحمطل بتز ضا  لمت لمض  باإل شاا    ل -5      
 تشجض   لمت لمض  على  لت ا    مساعاة ب ضه  . -6      
  لمالحظ   ل  عض  لمشا ك  أف  ا ك  مجم ع  . -7      
  ق   لحاج .  على حاة  تقاض   لمساعاة لك  مجم ع ت جض   إل شاا   -8     
  لمتاب    لمستم ة له . ع  ط ض تأكضا تفاع  أف  ا  لمجم ع   -9     
   لمت لم      ما ت يلم  بيط  ألفكا  ب يا  نتيها   ل يم   لت يا ن   ت ضض     -10    

 . تلخضص 
    تحاضا  ل  جبا  . تق ض  أا    لمت لمض -11   
 دور المتعلم في التعلم التعاوني  : -هـ 
 ضشت ك م  زمضل  ف   لنشاط . -1    

فيي  سيي ع   ل ميي   ب يياا  لمحييا ال     فيي  أثنييا  مما سيي   لنشيياط    ضظهيي   لييك  ضبيياي  لحماسيي -2    
  ضهت   بما  ض مل   ضثاب على ما ضق   ب  م  عم  .....  ل  (.

   ألا      ألمييياك  لضقييي   كييي    لمجم عييي     ضسييياعا زمضلييي   ضتبيييااالضت يييا   مييي  زمالئييي  فييي   -3    
 بجز  م   لنشاط  ( .  امنهم
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  مل  .بما ضشت ك    ف ضتناف  م  زمالئ   -4    
 ضتجا ب  لحاض  بها   م  زمالئ . -5    
 ضح  زمضل  على  الستم    ف   لنشاط حتى ضكتم . -6    
 ضنهمك ف  مما س   ألنشط  م  زمالئ  . -7    
 ضتقب  أعما  زمالئ   ض ل  علضها . -8    
 .   ت لضمات لما   ضستجضب إلى ت جضها   -9    

 ( 188:  1998    لجب ي  آخ                                                     
 :  تهونوعي تقويم كم التعلم التعاوني -و 

   آلتض  :  الن  عضأخ  نات    لا    لت ا ن  أحا      
مجم عي  مي   إلجابيا   لتي  ض  في  علضهيا جمضي  أعضيا   لمجم عي    ميا     تق ضي        ضك   ماإ
 صيل   إليى م ياضض   إلجابي   لصيحضح   إ    ألعضيا   لي ض  ا ختبا  عامت سط  إلجاب  ع   ما    

 لتي  ضأخي ها  لنيات   لنهيائ  لليا     الن  عف  ض   ه     ن عضت  ضمك  تق ض  ك   لت ل   لت ا ن 
 لت ييا ن . فضييال عيي  هيي   ضجييب تقيي ض   لكضفضيي   لمثلييى  لتيي  ضييت ل  بهييا  لطلبيي   تقيي ض   مفيياهضمه  

 ه    لتق ض .                                  ض  تغ ض    ج   ع  م ل ماته .  ضجب أ  ضستقب   لطلب  ف   لنها
 ( 88:  1998  اضفضا   ج نس                                                          

 ب ييا إطيييالع  لباحيي  علييى جمضيي  إسييت  تضجضا   لييت ل    لت ييا ن   ممضييز   كيي  منهييا  فيييقا      
لتييا ض    كاسييل ب(  Learning  Together   “ لميي ك      ” ييا    ختييا  إسييت  تضجض   لييت ل  م

(  أ  ه    إلست  تضجض  أثبتي   جيا  ة  2000 قيا أكيّا   ج نس      . ال لى لمجم ع   لتج ضبض  
عالضييييي  فييييي   لتحصيييييض   فييييي  تنمضييييي   لا ف ضييييي  لييييياى  لمت لميييييض  فضيييييال عييييي  إكسيييييابه   لمهيييييا     

  لا  سييا   هيي   مييا أكاتيي   لا  سيي   لتحلضلضيي   لتيي   قييا    الجتماعضيي  ميي  خييال  عييياا ميي   لبحيي   
 ( Johnson  &  Johnson ; 2000 : 13 )               .بها

 ثانيا: التعلم التنافسي:
ظهييي   سيييل ب  لتنييياف   لييي ي ض يييا  حيييا  السيييالضب  لت لضمضييي   لتييي  ع فييي  عليييى ضيييا ت  ميييا     

ا خييي    ضييي  فييي  علييي   لييينف   الجتمييياع تج بييي  مختب( ب يييا إج  ئييي  1897 ) Triplettت ضبلضييي   
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 ضكضي     قيا صيم  تج بتي  ضمختب  عل   لنف  بجام ي  إنياضانا ب الضي  إنياضانا بال الضيا   لمتحياة  ألم
ب ا  ج ع   لى عاا م   لا  سا   قا الحظ    ظاه ة  لتناف  لي  تلي   لضي    لكياف  . محميا  

بصضاغي  نظ ضي   لت يا    لتنافسي   Morton Dentsch  قا قا  م  تض  ا ضتش ( 143: 2004
بتطيي ض  أفكييا  ا ضييتش  Johnson David      قييا  اضفضييا ج نسيي  1962-1949فيي  عييا  

 (1974-1970 ) لتصب  نظ ض  :  العتماا  لمتباا   الجتماع 
خييا  مجم عيي  ميي  ل قيي   ليي ي تأ لمنافسيي  علييى مت سييط   آثييا  قييا تضييمن  تج بتيي  باختصييا  

ف  عليى بكي     لصيضا   قيا  جيا     الطفيا  عنيا قضيامه  بهي    ل ملضي  ( ل150 ألطفا  إلتما    
عليييى حييياة  ثييي  فييي  م قييي  ضتنييياف  فضييي   ثنيييا  مييي  ب ضيييهما      ألا   قيييا تحسييي  فييي     حيييا كييي 

 (322: 1984 س ا                                                  م ق   لمنافس .
  عمي  كي  تلمضي  ضيا  الخي  لكي  ضحقي  تلمضي    حيا ضبنى  لت ل   لتنافس  على  سا         

بنيا  عليى  لسي ع    لاقي    مي   السي ع     عاا قلض  م   لتالمض   الها    ضيت   عطيا   ليا جا 
ل الق   لتباالض  بيض   لتالمضي  عالقي  سيالب     ض تقيا كي  تلمضي   ني  ضحقي  هافي        م   الا ؟(   

 (297: 2003  لنجاي                              فش  جمض   لتالمض   الخ ض .
 لييت ل   عيي  ط ضيي  تنميي       لثقيي  تنشييأ  كييا (1987ج نسيي    (   03003 كيي   لنجيياي     

   تتالشى عنا  ليت ل   لتنافسي        لسي   في  طليب  لم ل ميا    سيتغاللها في   ليت ل    لت ا ن
 قي  حي   لمشيكال  في   طيا  بنضي       لطلب   ل ض  ض مل   ف  م    ض   ي للتحصض   لا  س 

بي  مي  كعليى  لم ل ميا  مي   الخي ض    ليك با جي      لها   لت ا ن  ضس    م   ج   لحصي  
                              لطلبيييييييييييييييييييييييييي   ليييييييييييييييييييييييييي ض  ض مليييييييييييييييييييييييييي   فيييييييييييييييييييييييييي   طييييييييييييييييييييييييييا  بنضيييييييييييييييييييييييييي   لييييييييييييييييييييييييييت ل   لتنافسيييييييييييييييييييييييييي .

 (301: 2003  لنجاي 
 باالعتميياا  لسييلب    ميي  ضتصيي(     لييت ل   لتنافسيي  هيي   سييل ب ت لض2007  ضييا  زضتيي    

  فضييي  تفاعيي   لطاليييب مييي  زمالئيي   لطيييالب تفييياعال سييلبضا  تكييي    ل القيييا   فضميييا    لمتبيياا  ( ضكييي
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 هي   تنافسيضا( لتحقضي  مي   جمبضنه  سيلبض  ال تشيا كض  عنيا تحقضي   لهيا    بهي   ض مي   لطيالب 
 ه   لغالب      لمنتص (   بما  ل ي ضحص  على  حس   ل الما  .

 (554: 2007 زضت                                                                     
(  لييت ل   لتنافسيي  بانيي   لييت ل   ليي ي ضبيي   فضيي   لفيي ا  قصييى 1998 قييا عيي    لجبيي ي        

جها لاضي  لضحصي  عليى  عليى ا جي     مكافئي  مااضي     م ن ضي  بضنميا ضفشي   لي ض  ضنافسي ن  في  
ه    لا ج      لمكافأة لضكي   هي   لفيائز  ال    في   ليت ل   لتنافسي  ضكي   تحي ك  لحص   على 

 (34: 1998   لجب ي           لف ا نح  هاف  ض    تح ك  الخ ض  نح   ها فه .
 قييا ت صييل   لا  سييا   لتيي   ج ضيي  فيي  مجييا   لييت ل   لت ييا ن    لتنافسيي   لييى     لييت ل      

(  قيييا  1981   لتنافسييي   ففييي  ا  سييي  قيييا  بهيييا ج نسييي   عيييا   لت يييا ن  كيييا   فضييي  مييي   ليييت ل
( ا  سيي  منهييا تفيي    لييت ل   لت ييا ن  علييى  لييت ل  65( ا  سيي   ظهيي      نتييائ   122بم  ج يي   
 تف    لت ل   لتنافس . فحسب( ا  سا  8 لتحصض    ف  حض   جا     لتنافس  ف

 (  25: 2008  محما                                                                     
 ال    نتا ئ     غ     هناك  نتقاا   كثض ة ت ج   لى  سل ب  لت ل   لتنافس ب       

   ست مالغب ف   لطلب  نح   سل ب  لت ل   ل ي ض   باتجاها    لا  سا   لحاضث   كا   الهتما
 سل ب م ض  ف   لت ل    تحصضل    ست ما   نظ   ل ج ا   تباط  ضجاب  بض   غب   لطالب ف  

                                                             (65: 2004   ل باي                                                 لا  س .
 انواع التنافس:

 تحاضا  ن  ع  لمنافسا  فمنه  م  قسمها  لى :  بشأ هناك تباض  ف        لخب    
  ليي ي ضسييتطض   حيياالتنيياف   لمباشيي  :  هيي   لمنافسيي  بييض  فيي اض      كثيي  ميي  هييا  م  -1

 ف ا   حا منه   نجاز .
ض   لمباش  : ضحا  عناما ضجتها  لف ا لتحقضي  هيا  م يض   ال ض تميا نجياح غ لتناف   -2

     على  ف  ا آخ ض    نما على   ت .     فشلحص ل  على ه    لها  
 (60  2002   لض                                                                 
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 ثالث   سالضب : على منه  م  قسمها 
  . ل  ت سل ب  لتناف   -1
  سل ب  لتناف   لمقا  . -2

  س ب تناف   الق   . -3

 (  18: 1997  لخضاط                                                                
 م   لت ل   لتنافس   هما:  ض ك   لنجاي ن عا 

   ضيييت ل   لطلبييي   لميييااة  لا  سيييض  فييي   : لتنييياف   لجمييياع  أي  لتنييياف  بيييض   لمجم عيييا  - أ
 لجماعيي   ل  حيياة   ثيي  تتنيياف   لجماعيي  ميي   لجماعيي   الخيي ى عيي  ط ضيي   سييئل  ضجضييب 

 عنها  لجماع   ت طى ا ج  للجاع  بنا  على  سها  ك  عض  فضها .
ضيي زع  لطلبيي  علييى مجم عييا  ثالثضيي  غضيي  متجانسيي  فيي   لتحصييض  : فضيي   لتنيياف   لف اي - ب

بحض  ضتناف   لطلب  على  لم كز  ال   ف  ا  س   لم ضي ع   ب يا    ضا سي   منفي اض  
ضقا  له   لما    متحانا لتحاضا  لطالب  لفائز ف  ك  جماع   بنيا  عليى  لم كيز  لي ي 

نييياف   لطيييالب  لييي ض  حققييي   حققييي   لطاليييب فييي  جماعتييي  ضنقييي   ليييى جماعييي   خييي ى كييي  ض
 لم كييز نفسيي  فيي  ا  سيي  لم ضيي ع  لتييال    هكيي   ض يياا ت زضيي   لطلبيي  فيي  كيي  ميي ة بحضيي  
ضناف  ك  طالب زمضل   ل ي حق   لم كز  ال   ف   لمجم عا   الخ ى   بي لك ضصيب  

                         تيييا ة  خيي ى غضييي  متجانسيييض  فييي   لتحصييض  فييي  كييي  م ضييي ع. لطييالب تيييا ة متجانسيييض  
 (113: 1996  لنجاي 

 المنافسة في العملية التعليمية: استعمالشروط 
ها فيي   لت لييض  تحييااها  الحتضاجييا   لخاصيي  للم ضيي ع     لمييااة  سييت مال    ختضييا   لمنافسيي    
 لقابلض   لشخصض  للمت ل . ل   فا   لت ل  على  ف   سل ب  لتنياف   حسبا  لت لضمض  م   الخ  بال

كميييييييييييا حيييييييييييااها  هييييييييييي    لشييييييييييي  ط (2006 ضييييييييييي ك   لشيييييييييييضخل      ط م ضنييييييييييي ضيييييييييييت  تحييييييييييي  شييييييييييي
 ( ه  : 1980  مضس فسك  

  لا  س . ى   تك    لمنافس  جز   م   لمنه   لت لضم      لمحت   -1
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 سيضل     فضي  مي  أضي عليى نحي    ضتاكا  لما       ل سضل    لمنافسي ( تحقي   الهيا    -2
 سب كجز  متكام  م   لب نام . خ ى    نها س   تست م  ف   ل ق   لمنا

    بأنهيا سي   تلبي  مهيا    ضحتياج  لضهيا   ل  ق   لى حا كبضي  بحضي  ضقتني   لمياثتم    -3
  لمت ل  ف    ق  حضات   ل ملض .

 ني  ضيتق  ق  عيا  لمنافسي   ض ي   أهيا فها  مفاهضمهيا  ل ئضسي  بحضي   مي     ضتأكا  لميا   -4
 لا  .ضستطض   ا  كها بكفا ة عالض  ف   

تكيي   مناسييب  لطبض يي  مكييا   لا  سيي     عيياا  لطلبيي  بحضيي  ضمكيي   سييت مالها  تنفضيي ها فيي   -5
   مناسب  لمست ى  لطالب.   ف ة     تك  لبضئ   لت لضمض   لمت  

 (36: 2006  لشضخل                                                                   
 :فوائد المنافسات في التعليم

( 19982لف  ئا ف   لت لض   قا لخصيها بي           لت ل  على  ف   سل ب  لتناف  عاا  م  
 :  ضأت  أ  اتها  لشضخل  كما 

 ف عنص   لمنافس  ف   لا   ضزضا م  ا ف ض   لمت لمض . ت   -1
 ا ف  عملض   لت ل .ت م  على  ش  ك  لمت ل   ضجاب -2

 . متز ا  لمت ل  بخب     ق ب  لى  ل  ق   ل ل -3

 جمض   ن  ع  لت ل   لمها ي   لم  ف    النف ال .  ضستطض   لطلب     ضت لم   -4

 ى تسيياعا  لم لمييض  علييى  لحكيي  علييى ميياى قييا ة  لمت لمييض  علييى تطبضيي   لحقييائ    لمبيياا -5
   لمها     لت  ت لم ها على  لم  ق   ل ملض   لمختلف .

تيي  ضجييب    ضكيي    كبيي  ميي  ميي   لم  قيي   ل ملضيي   لمهتكشيي  للمييت ل  ب يي   لج  نييب  ل -6
 جها لها    ضتخص  فضها ف   لمستقب .

 سل ب  لمنافس    فيالم ل  لي   ض يا   ست ما م   لم ل    لمت ل  ف  حال    ا   كضختل   -7
 لحك   ل حضا على ف الض  سل ك  لطالب  ل  ض ا  لمصا   ل حضا للم ل ما  بي   لمنافسي    تهيا   
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                                                  ت جض    ا  ة عملض   لتنفض  لتحقض   الهيا    ليى ا جي  عالضي .ا    لم ل   ال شاا   ل صا  ب لك 
 (37:  2006  لشضخل   

 دور المعلم في التعلم التنافسي:
في  ا  سي   لنجياي عليى  ( ا    لم ل  في   ليت ل   لتنافسي   كميا   ا 1987حاا ج نس     

  : لنح   آلت
 مخ جا   لت ل   لمطل ب  م   لنشاط     لتا ضب. تحاضا -1
م  ني   كثي    ا    عطيا  أضيمي   لق  عا     لمهيا   لمطل بي   ع إعطا    شاا   للطلب   -2

 م  طالب آخ .

بحضي  ض  قيب كي  مينه  تحصيض   م  ب ي   لسماح العضا   لص  با  ضتنافس   ب ضه  -3
  الخ .

 : تز ضا  لطلب  بت لضما  محااة مث   -4

 نها   لمهم  بمف اك. عم  ال 
 .  جتها لل ص    لى  لنتضج   س ع   ا  م   لطالب  الخ ض  

 ت لضقا  تسم ها م   لطالب  الخ ض .   هم  أض 

 حسب طلب  لم  ن    لمساعاة م   لم ل  ف. 

 : ن بأ ض  للطلب  ض -5
   زمالئ    بمف ا .  قض فض  م  ب على نح ت ضا م  ك  طالب    ضؤاي  ل م 
   لطييييالب   قضيييملييي     أا ئيييي  مييي  أعمييييا     أا   بسيييضت  علييييى أسيييا  مقا نيييي  عض      لتقييي 

  ت تضب  ف  سل   لا جا .

 تشجض   لطلب  ف  ك  مهم  لفظضا  مااضا ال كا   لتناف  بضنه . -6
 فضييي    سييي ع مقا نييي   عليييى نحييي ت زضيييز  لطلبييي   لييي ض  ض ملييي   بمفييي اه   ضيييؤا    ل مييي   -7

   . بزمالئه  ف   لص  كك
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 التعلم التنافسي: دور الطالب في
 -ضمك   جما  ا    لطالب  ف   لت ل   لتنافس  بي:

 ا   بس ع  قب   الخ ض .ب    لجها النها   لمهم  بتف -1
 عا  تقاض   لمساعاة لآلخ ض  . -2

 طلب  لمساعاة م   لم ل . -3

 ب    لجها ف  ك  مهم  للتناف  م  زمالئ  . -4

 باط بسبب  الخفا  . لتناف  بق ة ف  ك  مهم  ضط حها  لم ل   عا   الح -5

 (113: 1996   لنجاي                                                              
 سلبيات التعلم التنافسي:

 ت ل   لتنافس  منها:ف   الابضا  سلبضا  كثض ة لل  ك  
 للت ا   متباا .   لبتاثض  س -1
 عا   ستحسا .  شك   نب   -2

 نظا   لا ف ض  خا ج . -3

 نخفض  للنجاح. ت ق ا  م -4

 فض   م  ف  منخف . -5

 للت ل .   ا  لتز     هتما  منخفض -6
 منخف  م   لمثاب ة . ىمست   -7

  ناماج  جا ن  منخف  ف  عملض   لت ل . -8

 ثالثا: التفكير االستداللي : 
هما ب ييييا  حييييا    لقييييا     ل قلضيييي  ضمكيييي     تصيييين  علييييى أسييييا  ب يييياض  أساسييييضض  شييييائ ض  

كييي  مييي   الحسيييا    الا  ك  ىتييي ى    تشيييم  قيييا     ل ملضيييا  عليييب يييا  لمح آلخييي        ل ملضيييا
البتكا ي   لتفكض   لناقا    ما قا     لمحت ى  لت  تيؤاي ا    مهميا    ل  ك ة   الستاال    لتفكض  
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ج  عا  فه  تشيم   لقيا     للغ ضي    لقيا     ل ضاضيض     ف   لحضاة  لت لضمض    لمهنض    لتطبضقض  ب
 نض    لقا     لح كض    لقا     لجمالض .  لقا     لمكا

 (297:1986ابو حطب،                                                                  
بييييالتفكض  ض بيييي  عيييي  حاجيييي   لمجتم ييييا   لم اصيييي ة لزضييييااة ث   تهييييا  لبشيييي ض        الهتمييييا     

ل لميا    لمهتميض  بهي    لمضيا   عليى     لتفكضي  عملضي  أساسيض  في    تنمضتها      ضي ى كثضي  مي  
ز لي   ل قبيا   لتي  ت ي  جمض  مضااض   لحضاة  ل   كا  تحسض   لتفكض   ال       نمي    تطيسيتاالل     

 (17: 1999 س ضا           ضا على حا س   .غاض  م غ ب   هافا ف اضا  جم
ا  سيييييي  قضييييييض     مجم عيييييي  ميييييي   لقضيييييياضا        السييييييتاال  عملضيييييي   هنضيييييي  تنطليييييي  ميييييي     

 ساسييي    عليييى  عليييى نحييي  الفت  ضيييا  بغضييي   لت صييي   ليييى  ثبيييا   ل  ق ييي      لحقضقييي     ضقييي   
  م ضنيي    باسييتخال   ة تسلسييلض   بحسييب قيي  نض     مبييااى سييت      الفكييا      الحكييا  بصيي  

كيي   مصييضب  فيي   السييتنتاجا   لنتييائ  منهييا     لحقييائ   لحتمضيي   علمييا    هيي    لط ضقيي  قييا ال ت
 (  62: 2005 ج جض                                  لت  تت ص   لضها.

  م  جهيي       لتفكضيي  ضسييتها  حيي  مشييكل   أ   تخييا  قيي      نميياطميي   نمطييا    السييتاال  ض ييا 
عملضيي   لت كضييب  لييى  تقيي ا عملضتيي   لت كضييب   لحلضيي   إ   سييت ما  لمشييكال  تتطلييب ميي   إلنسييا  

    لقا     الستق  ئض    ف  حض  تشض  عملض   لتحلض   لى  لقا     الستنباطض .
 (3: 1993  لز ب      لكبضس                                                        

نييا   السييتاال  قييا   كبضيي   ميي   الهتمييا  عنييا علمييا   لفلسييف    لمنطيي  منيي  زميي  ب ضييا  لييى  قييا 
ن   لف   ل ي ضكف  ل ملضيا   ل قي  قضيااة منظمي  مضسي ة خالضي  مي   الخطيا   لا ج   لت   ص  با

  أ  ال ضقصيييا   مييي   ليييك  لتقلضييي  مييي  شييي ال     ل لميييا  حضنميييا ض لييي    السيييتاال  عناضييي  خاصييي
الني  مي   هي   نميياط  لتفكضي   لتي  تييؤاي  ؛ النمياط  الخي ى للتفكضي      نمييا  نصيب  ا  سيته  علضيي 

 (22-16:  1970  لشنضط                    لم  ف .  لى كش   لحقائ   تنمض 
 بشيا على  ل غ  م   الخيتال  في   جهيا   لنظي  بيض  علميا   لينف    لفلسيف   ض ى  لباح   

نش    الستاال   نم    تحاضا  ن  ع   ف  ت  ضف   ال  نهيا تكياا تتفي  عليى  ني   حيا  ني  ع  لتفكضي  
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 ضحيا   حلهيا   فضيال عليى  نهي  ضتفقي   عليى    هنياك     لف ا عناما ض  ج  مشكل  مل ل ي ضست
 سييل بض  لالسييتاال  مباشيي   غضيي  مباشيي  . فاالسييتاال   لمباشيي  هيي   سييتاال  قضييض  ميي  قضييض  

  خ ى ا   قضض  ثالث .
فيييا   كيييا  قضيييض  مييي      السيييتاال  غضييي   لمباشييي  هييي   سيييتاال  قضيييض  مييي  قضيييضتض      كثييي 

 ال   كث  م  قضضتض  سم   ستق   .    كا   ستا  قضضتض  سم  قضاسضا 
 (76:1986زضااة                                                                   

(  لقيييا ة  السيييتق  ئض    السيييتنباطض  مييي   لقيييا     ل قلضييي   ال لضييي  Thurstonكميييا عيييا ث سيييت    
 (111-110:  1982ض      لش                                               .   لثمان

 شييا   لييى  السييتاال  بن عضيي   فقييا نميي  ج  له ميي  لليي كا   ( عنييا تصيينضف  لالBurt مييا بضيي    
 السيييتق  ئ    السيييتنباط  ضيييم  مسيييت ى  ل القيييا   لييي ي مثييي   حيييا  لمسيييت ضا   ال ب ييي  للتكييي ض  

 (101:  1981 عط                                                          ل قل .
ضييييا   السييييتااللض  فيييي  ب يييياض  ميييي   ب يييياا  لتفكضيييي  لم(  ل Guilsordفيييي  حييييض   ضيييي   كضلفيييي ا 

عامي  م  في   لمنظ ميا   ل مزضي  .  آلخي    عامي  م  في   ل القيا  بيض   ل مي ز   حياهما لم  في  
ما عام   النتاج  لتقا ب  لل القيا  بيض   حاه ف  ب اض   خ ض  م   ب اا  لتفكض   النتاج   ضضا 

 (149:  1986 عكاش      عام   النتاج  لتقا ب   للمنظ ما   ل مزض . الخ   ل م ز   
ضسييتا  منهييا    نتضجيي    ضتضييم   السييتاال  عييااة ثالثيي  عناصيي  هيي   مقاميي    حيياة     كثيي 

 (68:  1977 زضا         عالق  بض   لمقاما    لنتضج  .   لتسلض  بالمقاما  ىتت تب عل
ب  سييط  تفكضيي   السييتاالل  تكيي   با ضاتيي  عنييا  طفييا   لم حليي   البتا ئضيي   علييى  ليي غ  ميي      ل

 تميا عليى  ل ملضيا   لمنطقضي  ال ت  تي ل     لمتقاميبصي  ت العتماا على  شضا  محس س    ال  ني  
أي عنياما ضياخ   لطفي  م حلي   ل ملضيا   لشيكلض   لتي  تبيا    ضظه   ال ف  با ضا   لم  هق  تق ضبا

                        (85: 1979  ل طا    لشض                                   .    سن 12-11ف  س  
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 لتفكضيي   السييتاالل  قييا ة فط ضيي  ض لييا  لفيي ا  هيي  مييز ا بهييا بيي  هيي   أ    ميي   لخطييأ  العتقيياا 
 ضظه  بص  ت   ال لض  عنا  لطف  باالعتمياا عليى  ل ملضيا    نتاج تفاع  عامل   لنض    لخب ة

 حسض   ضنم   لى    ضص   لى  على مست ضات  ف   لم  ح   ل م ض   لمتقام . ل
 (147:  1970 عضس ي                                                                

ض ى  لكثض  م   لت ب ضض  ض   ة تنمض   لتفكض   الستاالل  عنا  لطالب لما ل  م   همضي  في    
مشييكال    ضنييا     تخليي   الهييا    ل اميي  فيي  م  حيي   لت لييض   ل ييا  فيي   كتسيياب  لم  فيي   حيي   ل

 (Eisenberg, 1974 :225)                             لتفكض .  الهتما  به    لن ع م
 اقسام االستدالل : 

   الستاال  قسما  : 

  فيي   لييى م حاجيي أ.  سييتاال  ضيي   ي :  هيي   نتقييا   ليي ه   لم ليي    لييى  لمجهيي   ميي  غضيي  
  لط ضق   لت   صل  ب   لى  لك    ل لك سم   ستاالال ض   ضا .

 (93:  1999  لف ف                                                                
 ب.  ستاال  نظ ي :  ه  قسما  : 

ا   ميي  ا     سيط    أي مي   سيتاال  مباشي  :  هي   نتقيا  ضي   ي مي  مقامي   ليى نتضجي  
ال ض جييا ميي            لييك مثيي  كيي   لطلبيي  حاضيي     ميياا علييى أي تصيي   فيي  قضييض   خيي ى العت
 . م   لطلب  غض  حاض  ه 

أي باالعتميياا    سييتاال  غضيي  مباشيي  :  هيي   نتقييا  ميي   كثيي  ميي  مقاميي   لييى نتضجيي  ب  سييط 
   هييي  بالب هنييي  عليييى قضيييض  ب  سيييط    عليييى تصييي      تصييي     م جييي اة فييي  قضيييض     قضييياضا

 :   على ضنقس   الستاال  غض   لمباش    ض      كث مقامت
:  هيي   سييتاال   سييتنباط  غضيي  مباشيي   ضتكيي   ميي  ثييال  قضيياضا هيي   االســتدالل القياســي أ.

   ليي ه  فضيي  عنييا  نتقاليي  ميي   لحقييائ   لم ل ميي  م  هيي  مييا  سييت  مقييامتا  كبيي ى  صييغ ى  نتضجيي 
  ه  ن عا  :  ا  لى مقص ا ما بصحتها لضص  بهل لى  لحقائ   لمجه ل  ق  عا مس
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 ستثنائ  :  ه  ما ت كب م  مقامتض    الهما ش طض    خ  ها مق  ن  بكلم   لكي (  هي   عيض  
 حييا ط فيي   لشيي طض     نقضضييها  مثاليي  : كلمييا كانيي   لشييم  طال يي  كييا   لنهييا  م جيي ا  لكيي  

  لشم  طال   فالنها  م ج ا .
  ه  ن عا  :  (ك ل    قت  ن  :  ه  ما ل  ضشتم  على كلم 

. حملييي  :  هييي  ميييا ت كيييب مييي   لحملضيييا  فقيييط  مثالييي   لحاضيييا م يييا     كييي  م يييا  م صييي  1
 للح   ة   فالحاضا م ص  للح   ة .

 كلميا   كلما جا  لطاليب ز ا تحصيضل  /. ش ط  :  ه  ما  شتم  على قضاضا ش طض   مثال 2
 ز ا تحصضل  ق ي  الم  ف  نجاح  .

 ضنقسي         حكي  عيا :  ه   نتقا  م  حاال    حكا  جزئض   ليى  ئياالستدالل االستقرا ب.
 :  على

.  الستق     ل لم   لناق  :  ه   نتقا  غض  ض   ي م   لحك  على  لجزئضا   لى  لحكي  1
علييى  لكليي   ميي   لحكيي  علييى  لحيياال   لمشيياهاة  لييى  لحكيي  علييى كيي   لحيياال   لممكنيي .  ميي  

اا بييالح   ة   لنحييا  ضتميياا بييالح   ة   اللمنضيي   ضتميياا بييالح   ة   لحاضييا  المثليي  علضيي  :  لحاضييا ضتميي
 جمض   لم اا  تتماا بالح   ة .       اللمنض   م اا   

.  الستق     ل ضاض   لكام  :  ه   النتقا  م   لحك  على مجم ع  م   العا ا  لى  لحكي  2
ضقبي   6   ل ياا  2ضقب   لقسيم   4 اا    ل 2ضقب   لقسم  على  2مثا   لك  ل اا   على جمض ها
 عييا ا ز جضيي  .      8   6   4   2   العييا ا  2ضقبيي   لقسييم  علييى  8   ل يياا  2 لقسييم  علييى 

 . 2جمض   العا ا  لز جض  تقب   لقسم  على 
 النييي  ع  هييي   ى.  السيييتق     لصييي  ي  لكامييي  :  هييي   لحكييي  عليييى  لجييين  بميييا حكمنيييا بييي  علييي3

شيامال بحضي  ال ضفلي  أي ني ع مي   لمشياهاة   ش ط  حصا   الني  ع  حصيا    ستق    ضقن  كام  ب
    لتج بييي   مثييييا   لييييك  نسييييا  ضتيييينف     لحضيييي    ضتيييينف     لنبييييا  ضتيييينف  .  النسييييا    لحضيييي    

 ك   لكائنا   لحض  تتنف  .    لنبا  ه  ك   لكائنا   لحض  .     
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 (17-13:  1986 س ضاق س                                                      
 ن ع  خ   ه  1996 ضضض   لس اي 

مشياب  لي    فهي   نتقيا  مي   آخ   بحك  جز   :  ه     تحك  على جز  ج. االستدالل بالتمثيل
حال  جزئض   لى حال  جزئض   خ ى ل ج ا ب    لشب  بض   لحالتض  .  م   المثل  على  لك مي  

 ا  لتشاب  بض   الثنض  .ل ج     حب لث با  خا  م   ل  عض

 (41:  1996  لس اي                                                          

  السيتنتاج قيا   سيتق        ميافقا  كا     قسا   الستاال  تك    ما  ستنتاجا  1998 ل  قف   ما 
مياباشي    ما    ضكي   م  ضك    ما شكلضا  ص  ضا(     نشائضا   الستنتاج  لشكل  غضي  مباشي   .     

 . ا      ستق    ناقص ا  اما    ضك    ستق    تامف ما  الستاال   الستق  ئ  
 (499-498: 1998   ل  قف                                                         

 :   معـوقـا ت  االستدالل
 لسييلض   ليي ي ضييؤاي بييا      كثضيي  ميي   لم  قييا   لتيي  تييؤاي إلييى ضيي    السييتاال هنيياك       

 إلى ض    لقا ة ف   ل ص   إلى حل    ق      صحضح  منها  :
 لمحا لي    لخطيأ  في  م  جهي   لم  قي   عليىض    لم ل ما  كما  ن عا   إ  ض تما  لف ا  -1

 م الج   لمشكال   .
ى الحظييا  سييطحض  ممييا ضييؤاي إليي م  أ  مؤشيي   عتميياا  لفيي ا علييى مقيياما  غضيي  اقضقيي   -2
 .  ف  إصا    ألحكا  تس ع
 فك ة م ضن   . بشأ قيل  ف    لح   أميا   لفي ا ضج ل  ض ان   لجم ا  -3
 عيا  ت  ف   لمناخ  لنفس   لميالئ   لصيال   لفي ا  . -4
 ف  ب    ألحضا   إلى حي  م ض   تفضضل  على غض   م   لحل   .  نحضاز  لف ا -5
 مفاهيض  م يضن   . بشأ في  ا تبياض   جها   لنظي  لياى  أل -6
 ضي     لثيق   بالنفي   لياى  ب     ألفي  ا  . -7
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 (  222:  1983(       آلل س    أمضم      80:   1987    لتي                    
   ( :Reasoning Interpretation Theoriesنظريات تفسير االستدالل )

 حيياهما ضشييم   :سييتاال   نهييا تسييض  فيي   تجيياهض ميي   لنظ ضييا   لتيي  تنا ليي  مفهيي    ال ضظهيي 
نظ ضييييا   ال تقييييا   لم  فيييي  . فاالتجييييا   ال   تنييييا   مفهيييي     الخيييي  لنظ ضييييا   ل املضيييي  لليييي كا     

ا      ضشض   ليى  ل   مي  م  ا      ضؤكا خصائص   كضفض  نم      م  عا   لى نح  الستاالل
(  لييييي ي ض يييييا  لييييي كا  م  افيييييا Sperman مييييي   صيييييحاب هييييي    التجيييييا  سيييييبض ما      لميييييؤث ة فضييييي 
ع    ل كا  بان   ا  ك لل القا    لمت لقا   لت  تق   ف  ج ه ها على  الستاال   إ لالستاال  

                                                      ظهييي   ب ييي   بحاثييي   نييي   كثييي   الختبيييا    تشيييب ا بال امييي   ل يييا  هييي   ختبيييا   السيييتاال  .
 (256:  1976     لسضا

 ميا نظ ضيا   التجيا   لثيان     لتي  كيا   شيه ها نظ ضي  بضاجضي  في   ال تقيا      لنمي   لم  فيي   
 ألطفيا    لمي  هقض     لاى ال سضماتنا ل   لتفكض    الستاال  بش   م   لتفصض    ل ض ح    فقا

ث هيييا تيييأثض   فييي  لييينف   مييي  أك ت يييا مييي  أكثييي  نظ ضيييا   لنمييي   لم  فييي  شيييض عا فييي  مضيييااض  علييي   
 الطفييا    لميي  هقض   ليياىنهييا أ ليي   لتفكضيي    السييتاال   لمنحييى  لم  فيي    ل قليي (   فضييال عيي  أ

أ   نظ ضييي   هتمييي  با  سييي   - ليييى حيييا ميييا-ت يييا  إ قييي   لمبكييي ة  هتماميييا كبضييي   هفييي   لم   ال سيييضما  
 (51: 2002  عا           ح.    لتفكض    الستاال  به    ل ض

 :االستداللي كيرالتف قياس طرق
 لهيا علمضي  محا لي  نهياأ  ليك  إلنسيانض   ل لي   تقيا  في  ميا  مه تطي       لنفسي   لقضيا  ح كي  ات ي

  لمختلفي  نشياطاته   مظياه   ألفي  ا سيل ك تفهي  عليى تسياعانا  لتي    لنظ ضي   لمنهجضي  أصي لها

  لكمضي  أ  مقيا   ل هي  ك  مفاا  سؤ   ع   لنفس   لقضا  مفه    ضجضب   : 263) 1991صال  (

 نسبضا   كمضا تقاض   ض ط   لنفس   لقضا  أ  بم نى  لف ا  لاى  لصف  أ   لخاصض  ه   م   لم ج اة

 .قضاسها  لم  ا  لخاصض  ف   لم  ف  للف ا للنشاط
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كي  " ث  نيا ضك  ل يال  بهيا نيااى مسيلم  عليى ضقي   عامي  بصف   لنفس   لقضا  أ  بال ك    لجاض 
 هي   عليى  بنيا   ) 2000  لسيضا " (قضاسي  ضمكي  بمقيا   ض جيا ميا  كي  قيا  بم ض جيا ض جيا  ميا

  لقيا  عليى   لت ي   قضاسي  ضمكننيا    م جي ا  السيتاالل   لتفكضي  ا   ميا بأني   لقي    لمسيلم  ضمكننيا

  لقيا ة مي  لاضي  ميا كيا  فين    بأق  ني  مقا ني  م ق ي  تحاضيا نسيتطض   لفي ا   بي لك ضملكي   لي ي

 علضي   لحفياظ إليى سي ضنا م تف يا   قيا   كيا         تا ضبي   إليى تنمضتي  سي ضنا نخفضيا  م  السيتااللض 

 :( 2001 الستاالل  كما لخصها  ل تضب    لتفكض  ط   قضا   ب ز  م . من  فااةلال  ه ت جض
 :السلوكية المالحظة -1

 لتي   كضفضي  ل   صيا م ضني  لظياه ة  لمقصي اة  لم  قبي  عليى ضنطي ي  لقضيا  في  أسل ب  لمالحظ 
للقيائ    لتقاض ضي    ألحكيا  ضي  ل  ت  لتحضيز   عي  بم يز  هي  كميا  تسيجضلها  ل  قي  في  بهيا تحيا 

 أ  " لقيا    ا  سي  مينه " كتابي  في  بالت ني   ل  سي   ل يال  حيا     قيا ( لمالحيظ  بالمالحظي 

 مي   غاضتي   هافي   بالمالحظ   لقائ  ضحاا كأ   اق  م ض عض   كث   لمالحظ  لج   ضض  م اضض 

  لت لضمي ( نالحظي   لي ي  لفي ا نشياط م  مت ااة ج  نب  لمالحظ  تشم   أ . لبا ض   لمالحظ  من 
  لمبحي   شخصيض  فهي  عليى  ليك سياعا كلميا  لمالحظي  مجا   تس  فكلما..)  الجتماع    لمهن    
 مصياا  مي  تيأت   لتي   لم ل ميا  مي   لمالحظي  عنيا  لباحي  فضيا ض .قا  تي   لمالحيظ(  تقياض (

  لم ل ميا  عليى  لحصي   في    سيت مال ضمكي  مصيا   ضهمي   أال…) زمال  لما سيض   لمتن عي   

  لشخ   لمالحظ .     ع 
 :يالذات التقرير -2

 مهيا    مسيت ى ض ط ضقي  لتقي   نفسي   هي  عي  فكي ة  لمبحي   ض طي  أ    لي  ت بيالتق ض  ضقصيا

 مي   لحيا   بطبض    لض   فض  نفس   لمبح   م  م ل ما  على  لحص   م   الستااللض   لف ا

 أنفسيه    تضي  بط ضقي  م  بطاقا  لضق   للمبح ثض  قا ض كأ   الستااللض  مها  ت  ع   لت بض  ف   لف ا

 ضك ني   أ  ضجيب ميا م  في  عليى أنفسيه   لمبحي ثض  ضسياعا  لتق ضي   هي     السيتااللض   لمهيا    في 

 أ  ضجيب   تي  بمالحظي   لمبحي   قبي  قضيا   لكي    مهيا    ل تليك في  ضنقصه   ما مها ة م  علض 
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 لي ع   عليى قا تي  عليى  ضت قي  أضضيا  مها  تي    السيتاالل   لتفكضي  مفهي   ب ضي ح ض ي  
 .  آلخ ض  م   الجتماع   لتفاع  أثنا  ف  ب  ت    م  قبتها  الستبصا   

 :بالفرد المحيطين تقديرات  -3
 لبياحثض   ت  جي   لتي   لصي  با      لي  ت  لتق ضي  أسيل ب إليى ت جي   لتي   لنقا   ج  لب   نظ  
 إضيافضا أسيل با  لبياحث   تبنيى  لمختلف  فقيا  لم  قي  في  للفي ا  لف لي  لسيل ك  مالحظيته  أثنيا ف  

   أ ضسيكن   لي ي  لحي  في  أق  ني  كيان   سي    بيالف ا  لمحضطيض  تقياض    عليى في   لحصي   ضتمثي 
خ  ن  لاض     أ   ل م  ف   ؤسا   أ  م لمض   أ   م   ل أ  ف   لما س    زمال   ضز انا أ  ضمك     

  لمفتي    ألسيئل  إليضه  ت جي   حضنميا  السيتااللض    لمهيا    في  مسيت    عي  نسبضا بص  ة   ضح 

  صيفا  ضقيام   فقيا متكي  ة بصي  ة  لفي ا  ضالحظي    نهي  بميا مني   بياال   عنهيا لضجضبي   ت جضههيا للفي ا

 مي  تفياعله  م يا  ز ا كلميا  خصي ب  اقي   كثي  تصيب  بالف ا  لمحضطض  تقاض     أ  . بالاق  ضتس 

 . لزمنض  ةما ل لط    فقا بها ضشاها ن  أ  م   ضتفاعل    لت   لسل كض   لمجاال   لف ا  تن ع 
 :النفسية االختبارات  4 -

 م يض  بتصيمض  ا تقي  لمضيب ط  أ   لمقنني   لظي    مي  مجم عي  عي  عبيا ة  لنفسي   الختبيا 
 تحياضا  م  جهي  في  أ  م ضني  بضئضي  متطلبيا  أ  ظي    في   لسيل ك مي  عضني  عليى للحصي  

   للفظضي   ألسيئل  شيك   لتحياضا  أ   لظي    هي   تأخي  ميا  غالبيا  لطاقي   أ   لجهيا تتطلب أقصى
 .  لقضا  تنمض   لتفكض   الستاالل  لاى عضن  بحث   الختبا     لباح  ه    م  قا  ست

 (20-18 2001  ل تضب                                                             
   Self Esteem:         الذاترابعا: تقدير 

 : الذاتمفهوم  
أشييا  إلضييي  قييا ها فيي   لحضيييا     لقاضميي  ف سييت مالميي   لمفييياهض   لتيي  شيياع   ليي   ض ييا مفهيي   

طيي    أ سييط    كييا   لفالسييف    لمفكيي     ل يي ب أمثييا   لمفكيي     لض نييانض   أمثييا  سييق  ط   أفال
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   لك ض  باسما   لنف   لملهم    لل  مي    لبصيض ة   لمطمئني  آ ب  سضنا   لغز ل    قا جا  ف   لق  
 (   810:  1980  زه                        الما ة بالس   .  

فييي   ضييي ح فييي  علييي   لييينف  ضتحييياا م نيييا  ب  لييي    فييي  نهاضييي   لقييي    لتاسييي  عشييي  بييياأ مفهييي   
تتييي اا (   ب ييا أ  كيييا  ليياى ب يي   ل لميييا  قبيي   لتييا ض     James 1890كتابييا    جييضم   

 ( 71:   1971  ه ك  لنازي           .  ل     بض   ل  ح  ت تسمض
أل   إلنسيا  كيا    م   ب ز  لمفاهض   لنفسض   لتي  بحي  فضهيا علميا   لينف   ل    ض ا مفه   

 (   65 : 2003  عل       .أفض  على نح ى لم  ف  نفس   فهمها ضس    ما ضز 
 ليت ل  بالمشياهاة    نتضجي   ا ا ف ي   ضتكي   نتضجي  خبي    تا ضبضي  متن عي      ل      مفه   

  الخ ض   لم ث ة ف  حضات   قب له  ل  مما ضؤاي  لى قب     ت  . 
ك   س ض ا  ف   لطف ل   لمبكي ة أل  لاى  ألطفا  م  نم   لجس   ل ي ض  ل    ضتط   مفه   

    أنثييى  أ  كييا   كيي        هتمييا   لطفيي  ضكيي   فضهييا منصييبا حيي   نفسيي  فضسييتطض     ضمضييز   تيي
 عنيياما ضبيياأ بالل ييب ميي    ( سيين   3ضسييتطض     ض يي    سييم   ب يي   جييز   جسييم  فيي  عميي   

ضيي  سيي   ضتطيي   لاضيي  مفهيي    ألطفييا   آلخيي ض  ضبييا  بمقا نيي    تيي  م هيي  فييا   كانيي   لمقا نيي   ضجاب
  ضجاب  نح    ت     ما     كان   لمقا ن  سلبض  فضك   مفه ما سلبضا ع    ت  .

 (  92:  1997  قطام                                                   
لياى  ل اضيا مي   صيا م   لمفاهض   لمؤث ة ف  نم   لشخصيض    سيتق   ها حتيى   ل     مفه   

 ض   لق ة  لثالث   لمؤث ة ف  نم   لشخصض   لى جانب عام   ل   ث    لبضئ  .  لمنظ  
 ض يييييا  ب ضيييييه  بنيييييا  مهميييييا فييييي   لشخصيييييض    متغضييييي   ميييييؤث   فييييي  تحاضيييييا  لسيييييل ك   فهمييييي  .                                       

  3  : 2001  webseed,   لت جضي      أهمضي  بالغي   ضمثي  مكانيا ج ه ضيا في  صيا (    مميا 
 (   78:  1992  ص  لح              لنفس  .                                        
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هي   لم نيى  لم بي  عي  إا  ك  لفي ا لنفسي  في  ضي   عالقاتي  بياآلخ ض      لي    ض ا مفهي    
   طبض ييي  م  فييي   لفييي ا ب  تييي  لهيييا تيييأثض  كبضييي  فييي  سيييل ك    شخصيييضت    لييي   فييين  سيييل ك  لفييي ا 

 (  362:  1988  صال               صضت  تتأث    بما ضحمل  م  مفه   ل  ت .  شخ
  لي    قا أكا   لا  سا  أ  أسيالضب م املي   ل  لياض  مي   ل   مي   الساسيض  لتكي     مفهي   

  مفهي       ض   لحماض   لز ئاة   لتالض     لقس ة   الهما  تسه  ف  تك  إ  إ   نم  لاى  الطفا  
 لطفا  ف  حض  أ  أسيل ب  ل عاضي    لحيز    ليا   مي   ل   مي   لتي  تسيه  في  نشيأة  سلب  لاى

 (   239 - 204:  1990  ا  ا          مفه        ضجاب  لاى  الطفا  .
  قا ضؤاي  لمفه    لسلب  لل     لى نش   ب    لمشكال   لا  سض   كال س ب     لتيأخ    

 الضجياب   ليى  لنجياح   لسي ااة في    ل   حض  ضؤاي مفه     له  ب م   لما س   ف    لا  س  
                                             بثقييي  عالضييي  . جييياز   غالبيييا ميييا ضلجيييأ  ليييى حييي  مشيييكالت لحضييياة  نمييي  مسيييت ى  لطمييي ح  ا فييي   إلن

  533  :1973   Hansen   ) 
محيا اة  الب ياا عي   ل ناصي   لمتك ني  ضي   لمنسيق     ل  تم   فكيا   لفي ا   ل    ضتك   مفه   

  لتصيييي      لتيييي  تحيييياا   فيييي  كضن نتيييي   لا خلضيييي    لخا جضيييي    تشييييم  هيييي    ل ناصيييي    لمييييا كا
  ليي    تسييمى   كمييا ضيين ك   ج  ئضييا فيي   صيي   لفيي ا ل  تيي  كمييا ضتصيي  ها هيي   ليي   خصييائ  
سيض ة  لتي  ض تقييا أ  (      لميا كا    لتصي      لتي  تحياا  لم  self  perceived لما كي    

  ليي    لتفاعي   الجتميياع  مي   آلخيي ض  تسيمى عيي  ط ضي  إ  ضتمثلهييا  لفي ا    آلخي ض  ضتصي   نها
  لمييا كا    لتصيي      لتيي  تحيياا  لصيي  ة  لمثالضيي  للشييخ    (  social self الجتميياع    

 (.  ideal self لمثالض     ل    ل ي ض ا أ  ضك   علضها   تسمى 
 (   257:  1980  زه                                                              

   Self Esteem: الذاتتقدير 
    لييي   با  سيييا    هتماميييا  تنا لييي  مفهييي    هتماميييا   لسيييضك ل جض    لييي   نالييي  ا  سييي     
مييي   سيييالضب  لسيييل ك   فضيييال عييي    تباطييي    اجضا   ضضيييم  عييياب صيييف  مفه ميييا سيييضك ل   هاتقييياض  



 

الخلفية النظرية –الفصل الثاني   

 

57 

   مختلفيي   فهيي  ضيي تبط بال القييا   لشخصييض   لمتن عيي    بميياى شيي     لفيي ا بييالت  ف  ميي  بمتغضيي  
بيالظه   في     خي   لخمسيضنا    لي   " بياأ  ت   مي   الخي ض    في   ل  قي     مصيطل  " تقياض  

مييي   لقيييي    ل شييي ض     سيييي عا  ميييا  خيييي  مكانتيييي  لييياى  لبيييياحثض    ل لميييا  بجانييييب  لمصييييطلحا  
حسيي  تقيياض   لميي   ل  تيي    ليي ي ضشييض  هيي    لمفهيي   با جيي  أساسييض   لييى  ليي    الخيي ى فيي  نظ ضيي  

 (   76:  1992  سلضما                        ش     بجا  ت   كفاضت  .
 

غ  فالتقيياض   ليي ي ضصيي    ليي   متييا خ   لييى حييا كبضيي  ميي  مفهيي     ليي   مفهيي   تقيياض    ضبييا  أ  
 سييتجابات  نحيي  نفسيي   نحيي   الخيي ض    ضييؤث  فيي    لفيي ا لنفسيي  ضييؤث  ب ضيي ح فيي  تحاضييا  ها فيي    

إ  قا تختل  ط ضق   ا ف ي   لفي ا  (  423:  1984قا ت  على  لت ام  م   لحضاة.    لا ضن    
فيالف ا  لي ي ضقيا    تي  تقياض   عالضيا   لتجا ب  لحضاة  تقبله  ل  ته  عليى  في  مسيت ى تقياض ه  لهيا

 ضجاب   ف  حض      لف ا  ل ي ضمتلك تقياض     طئيا ل  تي   ضمض   لى تقب    ت     لاض  مفه      
  ضشيم  مفهي    لشيخ         ل   أي لاض  مفه       سلب  . فمفه     ضجا ص  ب  ف  تقبلها

ض   ل ي ضصن    ما ضتمسيك بي  مي  عياا   مال في   لتق    ل   تقاض   ف  حض  ضتضم ع  نفس   
 (6: 1982 لحافظ    عبا          لاض  م   عتبا   ل  ت .

   لييي   (   تقييياض    Self – concept    لييي   مصيييطلح  مفهييي     سيييت ما لييي لك تييي    
Esteem - self  ي  في  ب  لي    ض يا تقياض    في  ب ي   لا  سيا  عليى  نهميا مفهي     حيا 

 (  byrne   1984:  427       .  ل         ل ام  لمفه    لا  سا   حا  لمك نا   ل ئضس
ض ييا  شييم  ميي    ليي   ؤكييا ب ضييه  علييى  ليي غ  ميي   ل القيي  بييض   لمفهيي مض     مفهيي     لكيي  ض

 (   46:  1992  ض ق ب                .   ل   حض   ألفكا     لمشاع  م  تقاض  
بالصيييييح   لنفسيييييض   خل هيييييا مييييي   المييييي        ضييييياضييييي تبط   تباطيييييا عال  لييييي    ضبيييييا    تقييييياض  

"  جي ا عالقي  عكسيض   بااللي   حصيائض     trimplyمبضلي    الضط  با   لنفسض        جيا " ت  
   كلما ز ا  ا ج   لقل  لاى  لف ا قل  ا ج  تقاب    ت    كلما كيا       لقل   ل   بض  تقاض  

 (        ( Trimply, 1989 : 823  نخف   لقل  لاض  . ضاعال  ل   تقاض  
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ضفتقيي     لييى  لثقيي  بييالنف   بقييا  ته     قييا ليي  ته     كمييا     الفيي  ا  ليي ض  ليياضه  تقيياض    طييى
   الضط  با   لنفسض    الجتماعض  .  كالحا   ب    لمش ضنتابه   لش    بالضأ    

                                                    496  :1980  etal     lynn    ) 
ا بشخصيض   ج ضئي  ب ضياة ف  حض      لشيخ   لي ي لاضي  تقياض  عيا   ل  تي  ضتمتي   ليى حيا مي

ع   لخج    ال باك  ضمض   لى مخالط   لنيا   مشيا كته   جتماعضيا  ضكي    قي  حساسيض   تي ت   
 (   cheek & buss   1981:  38م   لشخ   ل ي لاض  تقاض    طى  ل  ت .   

أي   تفييياع ا جتهيييا جيييا  قيييا ضيييؤاي بيييالف ا  ليييى  لغييي      لييي     ضبيييا      السييي    فييي  تقييياض  
 تك ض  ص  ة غض  صااق     غض    ق ض  ع  نفس     قا ضؤاي هي   بي   ليى  لسيل ك   لمنحي    
    لي ك   ضختلفي   عي   إ   ضي تبط بيالجن   لي      تقياض  سضما سل ك  لتخ ضب   ل ا         ال

 النييا    النييا  فيي  ا جيي  تقيياض ه  ليي  ته  لكيي   لا  سييا  تباضنيي   فيي  تحاضييا  الفضييلض  لليي ك     
لياى  النيا   عليى   لي   "  ليى     تقياض   1993      شا   ا  سي  " جب ضي     ل   تقاض  ف  

 (   214:  1993  جب ض                  عنا  ل ك   . مما ه  علض 
 ف  حض   ت صل  ا  سا   خ ى  لى     ل ك    كث  تقاض   ل   ته  م   النا  .   
  لي   ؤث ة في  نمي  مفهي   تقياض  ميطفا  م   ل   مي   ل  ت ا  سالضب  لتنشئ   الجتماعض  لال  

 بالتك ض    لنم  من  م حل   لطف ل . لاى  لطف    ل   فان  ضباأ
                                                           49   :1980   peak  ) 

حا لتيي   لتكضضيي   ضتطيي   ميي  خييال   لخبيي        لم  قيي   لتيي  ضميي  بهييا  لطفيي  فيي   ثنييا  م    
 (    196:   1995 عبا  لحمضا                                  م   لبضئ   لمحضط  ب  .  

 :  الذاتالنظريات التي حاولت تفسير مفهوم 
   م ظ  نظ ضيا  علي   لينف  أ  بياالح ى م ظي  علميا   لينف  في  جمضي  مضااضني   ضظه      
   ال     لباحيي   شييا   لييى ب يي  هييؤال   لمنظيي ض      لييمفهيي    ىخيي  بصيي  ة  أ    صيي  ةتتنييا   ب

     -مباش  م  هؤال  : على نح   ل    ل ض  تنا ل   مفه   
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  لروجرز        الذاتنظريةSelf Theory   
   بنضي  علييى  ؛لكيا     جي ز مي   حيا  نظ ضيا   لي       شيملها  لي   ت يا نظ ضي           

(   لي ي ضي ى     81:  1980.   زهي         Rogers سا  ا  سا   خب    مت ااة ل  ج ز 
ال  فك ة  لف ا ع    ت  لها ا    ساسي  في  تحاضيا شخصيضت   في    ه  ج ه   لشخصض   ل   

                                آلبيا .  ث  بخب     لفي ا  لمباشي ة  ضتميضتأ  ل    نماط سل كضات  .  ضشض    ج ز  لى    مفه   
 (   108:  1998   لا ه ي   

علييى  ليي غ  ميي   سييتق        ثب تيي   لييى حييا كبضيي   ال أنيي    ليي    ضشييض   ضضييا  لييى    مفهيي    
 ضمك  ت اضل   تغضض   تح  ظ     ل الج  لنفس   لمتم كز ح    لمست شا  .

 ( .  291:  1980  زه                                                       
    لما كييييييي   لييييييي   ج  نيييييييب منهيييييييا مفهييييييي    عنيييييييا "  جييييييي ز"  لييييييي  عييييييياة    لييييييي أ  مفهييييييي        

perceived self)    أي      لفي ا كميا   لي     تصي   ت  عنهيا (    لتي  ت ني  ميا كا   لفي ا
 ضمثي  ميا كا   آلخي ض     social self – concept الجتماعضي    لي   ضيا كها هي    مفهي   

مالحظياته  للفي ا فيي   ب  سيط   آلخي ض ا كا  ضك نهيا عي       لفي ا  تصي   ته  عنهيا   هي    لمي
 أثنا  ت امله  م   . 

   ideal self-concept  " لمثييال  "   ليي   هيي  مفهيي     ليي     لجانيب  لثاليي  لمفهيي       
 لفيي ا عيي   لصيي  ة  لتيي  ضحييب    ضكيي   علضهييا    ليياى ليي ي ض نيي  مييا كا    لتصيي      لم جيي اة 

 ا  لفي ا    ض ملي    ضصي   لضي     لي ي ضنبغي     ضكي   في  حيا ا  لمثيال    ميا ضي  لي    ت كي  
 (    278: 1994   لشنا ي                                      لممك . 
  : نظرية كاتل 

  أميا   أ   لف لضي لحقضقضي    لي    لمثالضي    ضسيمضها   لي    ل  ق ضي      لي   لقا مضيز كاتي  بيض    
 لف لضي  هي   لفي ا كميا ضنبغي    ل     إ    أ   لتطل ض لطم ح  ال   ها ب لمثالض  فضطل  علض  ل   
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                                             لمثالضييي  هييي  كميييا ضييي ا أ  ضييي ى  لفييي ا نفسييي .  لييي   أ  ضقييي  أنييي  فييي  أكثييي  لحظاتييي  منطقضييي    أ  
   ( 521:  1971  ه    لنازي  

 : نظرية ماسلو في الحاجات 
اسل  في  نظ ضتي  خمي  مجم عيا  مي   لحاجيا   ألساسيض  عليى شيك  هي   قاعاتي  لقا أث  م 

 لحاجا   لجسمض    لفسض ل جض   م  ث  حاجا   ألم   تلضها حاجا   النتميا   مي  ثي   حاجيا  
ضصيي   لضهييا عنيياما   ليي   ليي لك فييا  حاجييا  تقيياض     ليي    أخضيي   حاجييا  تحقضيي    ليي   تقيياض  

 ألمنضيي    لحصيي   علييى جماعيي  ضنتميي  إلضهييا    ميي  ثيي  ضصيي   ليييى ضشييب  حاجاتيي   لفسييض ل جض    
نفسييي  عييي   حتييي     آلخييي ض  لييي    ليييى  لشييي    بالكفاضييي   طضبيييا   تحقضييي    تييي  حضنهيييا ضكييي    لفييي ا  أضيييا  

 ( 483:  1984   لا ضن            لجا  ة   لتقب  م   آلخ ض  . 
 : نظرية كوبر سمث 

  ا ا  الف يييا    لييي   ض  ال مييي  عملضيييا  تقييي  ضتضيييم  كييي  لييي   ضييي ى كييي ب  سيييم     تقييياض   
مفهي   مت ياا  لج  نيب    ضقسي  ت بضي   لفي ا   لي       هيب  ليى    تقياض     الستجابا   لافاعض 

هييي  إا  ك  لفييي ا ل  تييي    صيييف  لهيييا    لت بضييي        لييي  تعييي  تقييياض   ل  تييي   ليييى قسيييمض :  لت بضييي  
تيي  تفصيي  عيي  تقيياض   لفيي ا ل  تيي     لتيي  تكيي    لييى  السييالضب  لسييل كض   ل  الشييا ة لسييل ك   هيي  

 لحقضقي     ض جيا   لي   قياض  تمتاح  للمالحظ   لخا جض     ضمضز بض  ن عض  مي  تقياض  لي    : 
ألفيي  ا   ليياى لييافاع   ض جييا   ليي   عنييا  ألفيي  ا  ليي ض  ضشيي     بالف يي   نهيي      قضميي     تقيياض  

 (22:  2003     لحمضاي  قضم .  ل ض  ضش      نه  غض    ي
  : نظرية زيلر 

ضحييا  فيي   ال  ليي   ض    بنييا   الجتميياع  لليي      إ     تقييهيي   ل  ليي   ضيي ى زضليي  أ  تقيياض   
 لييي ي ضقييي   بييي   لفييي ا   لييي   م ظييي   الحضيييا  إال فييي   إلطيييا   لم ج ييي   الجتمييياع      أ  تقييياض  

ما تحيا  تغضي    في  بضئي    ل يال   لي  ق     لي لك عنيا  لي   ل  ت  ضل ب ا    ل سضط بض  مفه   
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ن عضيي   لتغضيي     لتيي  تحييا  فيي   هيي   ل اميي   ليي ي ضحيياا  ليي    لشييخ   الجتميياع  فييا  تقيياض  
ا  ك  لها  تق                                                            ( ziller     1969 : 84    .                     ضم     

  : نظرية ادلر 
فالطفي   لصيغض  عنياما    لي   أهمض  عام   لنق   ل ض ي ف  تحاضا مفه   ضؤكا  ال  "    

ضقيييا   نفسييي  بالكبيييا   لييي ض  ضتمت ييي   بالم  فييي   لتامييي   المييي   لييي ي ض ليييا شييي     بيييالنق  فضييي   ليييى 
 (  243 : 1986  ا نسض                            لكفاح م  أج   لتف   . 

 ل ضييي ض   لتييي  ضمكييي     تكييي    ضجابضييي  أ   حصييي   لفييي ا  "  الييي  "  لا نضييي   سيييت ما ليي لك     
إ         بي       الصياقا      لمحضطي سضما  ل  لا  آلخ ض  ال م  على  لقب     السناا   لتشجض 

   ه   لش    بالقا ة   لمكان .  ل   مفه       قا ضقلبا   لا نض   لى ق ة      السناا   لقب   
                                                       29 : 1987   mehudirata     ) 

 جييا  لباحي     "   جيي ز " هيي  ميي    ليي   مفهي    عيي نظيي ض  ممميا تقييا  ميي       ب ي   ل    
   كثيي  علمييا   ليينف   ليي ض  تنييا ل   هيي    لمفهيي   بالتفسييض    لتحصييض  حتييى أ  نظ ضتيي  سييمض  بيي 

  ليي   لمفهي م  ها  تحاضيا لمنطلقييا   لنظ ضي  لي لك تكي   هي   لنظ ضي   لتيي   عتميا  في  تفسيض  
ا ميي  " نظ ضيي  مييهمييا منطلقييا  فيي  بنائه  ليي    تقيياض    ليي   سييضما أ  مقضييا  مفهيي     تقيياض ها  ال

   ج ز " .          
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 دراسـات سـابقـة  
 Previous   Studies 

 أواًل : عـرض دراسات سابقة  :
 .المحـور األول :  دراسات   تتعلق بالتعلم التعاوني والتنافسي معًا 

 
 (:,Willard & Gloria 1979و جلوريا ) ددراسة ويالر  -1
بتفاعلها مع  التقليدية(و  طريقة التدريس )التعاون, التنافس هدفت الدراسة الى معرفة اثر 

التحصيل في المفاهيم االجتماعية. باستخدام عينة  فيمستوى السؤال )عال أم منخفض( 
ثالث  على( طالبا من طلبة الصف الخامس األساسي قسموا بالتساوي 96دراسية تكونت من )

 ي :أتمجموعات كما ي
ى مجموعات تتكون وزع الطلبة إل إذالمجموعة التجريبية األولى: درست بالطريقة التعاونية  

كل مجموعة من خمسة أو ستة طالب, بحيث يرتبط نجاح الفرد بنجاح المجموعة ككل, مع 
السماح ألعضاء المجموعات باالتصال مع بعضهم البعض لتحقيق الهدف المحدد حيث كان 
المعلم يطرح السؤال ويعطي الوقت ألعضاء المجموعة للتشاور مع بعضهم البعض للوصول 

 حد .إلى جواب مو 
عمل كل طالب بمفردة في اإلجابة  إذالمجموعة التجريبية الثانية: درست بالطريقة التنافسية 

عن األسئلة وحل الواجبات, وتم وضع أسماء الطلبة على لوحة لتحديد مراكزهم في كل حصة, 
على التعزيز والجوائز. أما يحصلون األوائل األكثر نجاحا  ةوكان يحصل الطلبة الخمس

 ة الثالثة فاعتبرت كمجموعة ضابطة درست بالطريقة التقليدية.المجموع
واعد الباحثان لهذا الغرض اختبارين: األول تكون من أربعة أسئلة ذات مستوى صعوبة     

منخفض لقياس مستوى التذكر والفهم, والثاني تكون من أربعة أسئلة ذات مستوى صعوبة 
ركيب. وقد طبق االختباران كاختبار واحد في متوسط لقياس مستوى التطبيق, والتحليل, والت
 اليوم التالي بعد االنتهاء من التجربة مباشرة .
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 وكانت أهم النتائج التي توصال إليها:
تفوق أداء مجموعة التعلم التعاوني, وأداء مجموعة التعلم التنافسي, على أداء مجموعة    

التذكر والفهم والمستويات العليا من التعلم التقليدي على االختبار الكلي الذي قاس مستوى 
 التعلم كالتطبيق, والتحليل, والتركيب . 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء مجموعة التي تعلمت بطريقة التعاون,  -1
على أداء المجموعة التي تعلمت بطريقة التنافس على االختبار الذي قاس مستوى التذكر 

 والفهم فقط .    
فروق ذات داللة إحصائية بين أداء مجموعة التعلم التعاوني ومجموعة التعلم وجود  -2

 التنافسي على االختبار الذي قاس المستويات العليا ولصالح التعلم التنافسي . 

أن الطريقة التنافسية في التعلم أكثر أثرا من الطريقة التعاونية في حالة  على وهذا يدل     
ن التعلم, في حين ال يوجد فرق بينهما في حالة تنمية التعلم على تنمية المستويات العليا م
 المسويات الدنيا كالتذكر .

 (:82-85  1979 Willard & Gloria,) 
 (:,Linda Skon & others 1981دراسة ليندا سكون وآخرون ) -2
التعرف على اثر كل من طريقة التعاون, وطريقة التنافس, والطريقة  هدفت الدراسة الى 

 الفردية على اتجاهات الطلبة نحو طرق التدريس التي تعلموا بها.وقد درسوا في دراستهم :
 طريقة التدريس )التعاون, التنافس, الفردية( . -1
 نمط المجموعات )متجانسة, وغير متجانسة( .  -2

 قدرة الطالب )عليا, متوسطة, منخفضة( . -3

عادة ايقيس القدرة على ا اوا اختبار استعملو          لتعبير المجازي لتصنيف والتذكر, وا 
 قصصية في الرياضيات .  تكالوالتفسير, وحل مش
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( طالبا وطالبة, من 86وا عينة تكونت من )استعملولتحقيق أهداف دراستهم فقد        
ناث, وقد تم توزيعهم من اإل من (42( منهم ذكور و )44طلبة الصف الخامس األساسي )

وسطة, دنيا(, والجنس )ذكر, أنثى( على المجموعات الثالث )التعاون, حيث القدرة )عليا, مت
التنافس, الفردية( بنسب مئوية متساوية تقريبا, وقد وزع الطلبة على المجموعات الثالث كما 

 : يأتي
مجموعة التعلم التعاوني: حيث أكمل الطلبة معا أوراق العمل, وتشاركوا مع بعضهم  -1 

كار, ومساعدة بعضهم البعض, وبلغ عدد طالب هذه المجموعة البعض في المواد, واألف
ن ( متجانسو 12القدرة التعليمية, و) ( غير متجانسين في15( طالبا وطالبة, وكان منهم )27)

( 8( قدرة عليا, و)9غير المتجانسين في القدرة فكان منهم )ى لافي القدرة التعليمية, وبالنسبة 
 ( قدرة دنيا . 10قدرة متوسطة, و)

تنافس طلبة الصف مع بعضهم البعض ليحاول كل واحد  إذمجموعة التعلم التنافسي :  -2
منهم احتالل المراكز األولى في ترتيب الصف, وتم مقارنة أداء كل طالب مع أقرانه في نفس 

القدرة ( غير متجانسين في 15( طالبا وطالبة, كان منهم )27الصف, وبلغ عدد طالبها )
في القدرة فكان  نن في القدرة األكاديمية, وبالنسبة لغير المتجانسيمتجانسو  (12األكاديمية, و)

 ( قدرة دنيا . 8( قدرة متوسطة, )10( قدرة عليا, و)9منهم )

عمل كل طالب بمفرده في أداء المهام الموكلة إليه, بغض  إذمجموعة التعلم الفردية:  -3
لراجعة والتعزيز بناء على أدائهم. بلغ عدد النظر عن أداء اآلخرين, واستقبل الطلبة التغذية ا

( قدرة 9( طالبا وطالبة, وبالنسبة لغير المتجانسين في القدرة فكان مهم )32طالب المجموعة )
 ( وقدرة دنيا .8( قدرة متوسطة, و)15عليا, و)

وعلى اختبار الحق, واستبانه تقيس اتجاهات الطلبة نحو طرق التدريس التي تعلموا        
 فقد توصل الباحثون إلى النتائج التالية:  بها,
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تفوق أداء المجموعة التي درست بطريقة التعلم التعاوني على كل من مجموعة طريقة  -1
 التعلم التنافسي, وطريقة التعلم الفردي .

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء المجموعة التي تعلمت بطريقة التعاون  -2
 تبار عامل قدرة الطالب العالية , والمنخفضة . وطريقة التنافس باع

أن اتجاه الطلبة نحو الطرق التدريسية الثالث )التعاون, التنافس, الفردية( كانت ايجابية  -3
 دون وجود فروق بينها .

 .لذا فقد تفوقت طريقة التعلم التعاوني على كل من الطريقة التنافسية, والفردية

بقتين أن التعلم التعاوني والتنافسي يتفوقان على الطريقة ويتضح من الدراستين السا    
في التدريس مع المرحلة األساسية, مع أفضلية بسيطة للطريقة التعاونية على  ةالتقليدي

التنافسية في تنمية المستويات الدنيا من التعلم, والطريقة التنافسية على التعاونية في تنمية 
 المستويات العليا . 

(83 :1981 Linda Skon & others, ) 
 (:  ,Okebukola & Ogunniyi 1984دراسةاوكيبوكوال واجني ) -3
( اثر طريقة 1996وباستخدام المرحلة الثانوية بنيجيريا فقد كما لخصها )النجدي ,  

التعاون, والتنافس,والطريقة الفردية على التحصيل في مادة العلوم واكتساب المهارات العملية . 
( طالبا من طلبة الصف التاسع 1025حثان في دراستهما عينة تكونت من )البا استعملو 

( 12( سنة, اختيروا عشوائيا من )13.4بالمدارس الثانوية بنيجيريا, بلغ متوسط أعمارهم )
 مدرسة . 
 Science Achievementاختبارين من نوع االختيار من متعدد ) نواعد الباحثا     

Test )يقيس مهارات العلوم العملية  ألخرواعام لمادة العلوم, يقيس التعلم ال احدهما
(Science Practical . ): وكان أهم ما توصال إليه 
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كان أداؤها أفضل من أداء  ين المجموعات التي درست بطريقة التعلم التعاونأ -1
 المجموعات التي درست بطريقتي التنافس, والفردية بشكل عام .

ريقة التعلم التنافسي في اكتساب المهارات العملية على تفوق أداء مجموعات ط -2
 المجموعات التي درست بطريقتي التعلم التعاوني, والتعلم الفردي . 

وهذذذا يذذدل علذذى أن طريقذذة الذذتعلم التعذذاوني أفضذذل مذذن طريقذذة الذذتعلم التنافسذذي والفذذردي       
فسي والفذردي أفضذل مذن طريقذة حالة اكتساب المعلومات النظرية, في حين أن طريقة التعلم التنا

 التعلم التعاوني في حالة اكتساب المهارات العملية .
(1984 Okebukola & Ogunniyi,  ) 

 ( :,Roger T.Johnson & others 1985جونسون وآخرون ) ردراسة روج -4
الحاسوب, وطريقة  عمالهدفت الدراسة الى التعرف على اثر طريقة التعلم التعاوني باست

 التنافسي والطريقة الفردية على التحصيل في مادة الحاسوب, واالتجاه نحوها .التعلم 
( طالبا وطالبة من طلبة الصف الثامن 71لهذا الغرض عينة تكونت من ) استعملوقد    

موزعين على ثالث شعب دراسية, تم اختيارها بناء على قناعة معلمي تلك الصفوف بأهمية 
 ي : أتتم توزيع الشعب على طرائق التدريس الثالث كما يالتعلم بمساعدة الحاسوب, وقد 

, ا( طالب13( طالبا وطالبة منهم )24شعبة تعلمت بالطريقة التعاونية: بلغ عدد طالبها )
تم تشكيلهم كمجموعات تتكون كل مجموعة من أربعة طالب, عملوا معا  إذ( طالبة, 11و)

يقاس نجاح الفرد بنجاح المجموعة ككل النحاز المهمات المرتبطة بالحاسوب بشكل جماعي, و 
 . 

( طالب, 11( طالبا وطالبة, منهم )22شعبة تعلمت بالطريقة التنافسية: بلغ عدد طالبها )
 إذمن أربعة طالب,  ة( طالبة, وتم تقسيمهم أيضا كمجموعات تتكون كل مجموع11و )

فضل وأسرع من بقية أفراد يتنافس أفراد المجموعة الواحدة ألداء المهام المطلوبة منهم بشكل أ
( طالبا وطالبة منهم 25شعبة تعلمت بالطريقة الفردية: بلغ عدد طالبها )و نفس المجموعة . 
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( طالبة, وقسم الطلبة فيها أيضا إلى مجموعات تتكون كل مجموعة من 11, و)ا( طالب14)
رنة أدائهم طلب منهم أن يقوموا بالمهام المطلوبة منهم بشكل فردي, ومقا إذأربعة طالب, 

 مسبقا . ةمضبوطة محدد ربمعايي

 وقد قيس تعلم الطلبة من خالل الحكم على نجاحهم في:   
أداء الواجبات على أوراق العمل اليومية: والتي تتطلب فهم الطلبة لما تعلموه وقدرتهم  -1

 على تطبيقه عمليا .
 ت .   االختبار التحصيلي الذي قاس القدرة على اإلدراك, وحل المشكال -2

ت كمؤشر على نجاح الطلبة في استعمل إذأداء الطلبة في المهام عملية )جمع الذهب(  -3
 حل المشكالت. 

 الحاسوب .  عمالاستبانه قاست اتجاه الطلبة نحو الطريقة التي تعلموا بها باست -4

خدام وكانت نتائج دراستهم أن أداء المجموعة التي تعلمت بطريقة التعلم التعاوني باست    
الحاسوب كان أعلى من أداء المجموعة التي تعلمت بطريقة التعلم التنافسي, والطريقة الفردية, 
كما أظهرت النتائج أن مجموعة طريقة التعلم التعاوني حصلت على عالمات في حل 

لفهم, والتطبيق بشكل أعلى من مجموعة طريقة االمشكالت العملية المتمثلة بجمع الذهب, و 
 افسي, ومجموعة الطريقة الفردية . التعلم التن
كمال أوراق العمل الخاصة بمجموعة التنافس, في إوكما تفوق الذكور على اإلناث في    

دراك الحقائق, وحل المشكالت في الطرق إحين تفوقت اإلناث على الذكور في مجالي 
 التدريسية الثالث )التعاون, التنافس, الفردية( .

بات نحو طريقة التعلم مقارنة باتجاهات الطالب, فقد وجد أن اتجاهات الطال إذومن    
في الطريقة  ال سيمااتجاهات الطلبة كانت أعلى من اتجاهات الطالبات نحو طريقة التدريس و 

 تفوقت طريقة التعلم التعاوني على كل من الطريقة التنافسية والفردية., و التنافسية 
 (668  :1985 Roger T.Johnson & others, ) 
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 ( : ,Kelly-Brian 1992دراسة كيلي براين ) -5
التحصيل األكاديمي واالتجاه نحو طريقة  فياثر التعلم التعاوني والتعلم التنافسي   

التحصيل  فيالتدريس, فقد أجرى هدفت الدراسة الى التعرف على اثر التعاون, والتنافس, 
وباستخدام ثالث مجموعات للدراسة  الطلبة في الرياضيات واتجاهاتهم نحو هاتين الطريقتين,

 كما يلي:
 . الستة سابيعاألالمجموعة التعاونية: ودرست بطريقة التعلم التعاوني طيلة  -1
فترة التجربة والتي  والالمجموعة التنافسية: ودرست هذه المجموعة بطريقة التنافسي ط -2
 ستة أسابيع . تاستمر 

ست هذه المجموعة أول أسبوعين بطريقة التعلم در  إذالمجموعة التعاونية التنافسية :  -3
التجربة درست بطريقتي التعاون والتنافس,  في اثناءالتعاوني, وفي الثالثة أسابيع المتوسطة 

 وفي األسبوع األخير درست بطريقة التنافس الفردي . 

وفي اختبار تحصيلي في الرياضيات طبق قبل أجراء التجربة بثالثة شهور, وبعد        
 النتهاء من التجربة, توصل الباحث إلى: ا

تفوق طلبة التعلم التنافسي في التحصيل الدراسي على كل من طلبة التعلم التعاوني  -1
 التنافسي, وطلبة التعلم التعاوني فقط .

كان اتجاه طلبة التعلم التعاوني التنافسي أكثر ايجابية نحو التعلم التعاوني من مجموعة  -2
 , أو مجموعة التعلم التنافسي . التعلم التعاوني

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو التعلم التنافسي . -3
  (1992 Kelly-Brian, ) 

 (:,Reid 1992دراسة ريد ) -6
تحصيل طالب  فيهدفت الدراسة الى معرفة اثر التعلم التعاوني مقابل التعلم التنافسي 

( طالبا من 50استخدام لهذا الغرض عينة تكونت من ) إذات, الصف السابع في مادة الرياضي
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طالب مدرسة ابتدائية قسمت إلى مجموعتين : مجموعة تجريبية درست بطريقة التعلم 
التعاوني, وأخرى درست بطريقة التعلم التنافسي, وأعطيت المجموعتان اختبارا تحصيليا قبليا, 

 وبعديا .
فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين قبل التعلم  وكانت نتائج تجربته عدم وجود      

جراء التجربة(, في حين أشارت النتائج إلى وجود تحصيل أفضل للمجموعة التجريبية إ)أي قبل 
التي درست بطريقة  لبعدي عن المجموعةافي االختبار  التي درست بطريقة التعلم التعاوني

 (,Reid 1992: 32)                                   التعلم التنافسي . 
 :(  1996دراسة النجدي ) -7

تحصذذيل طذذالب الصذذف  فذذياثذذر بنيذذة الذذتعلم التعذذاوني والتنافسذذي  معرفذذة الذذىة سذذادر هذذدفت ال
, وذلذك مذن  ةالثالث الثذانوي فذي الكيميذاء, واتجاهذاتهم نحذو األداء العلمذي باسذتخدام هذذه الطريقذ

:طريقذذذذة التذذذذدريس )تعاونيذذذذة , تنافسذذذذية , تقليديذذذذة ( ,  يذذذذةتاآلخذذذذالل دراسذذذذة المتغيذذذذرات المسذذذذتقلة 
والجذذنس )ذكذذر , أنثذذى(, والقذذدرة العامذذة لطالذذب )عليذذا , متوسذذطة , منخفضذذة( فذذي حذذين كانذذت 

 المتغيرات التابعة : التحصيل في الكيمياء , واالتجاه نحو طريقة التدريس .
البا وطالبة وزعوا إلى ( ط394واستخدام لهذه الدراسة عينة عشوائية تكونت من )      

وطالبة درسوا بطريقة التعلم  ا( طالب133ثالث مجموعات :المجموعة األولى وتكونت من )
, وكان المعلم يقدم األفكار مجموعات غير متجانسة التحصيل علىقسم الطلبة  إذالتعاوني 

ينجح لجميع  سية في بداية الحصة ثم يتعاون الطلبة بأداء المهمات المطلوبة منهم إلى أنالرئ
 في فهمها, ويختم المعلم الحصة بنظرة شاملة للدرس تتضمن خالصة للمادة المقدمة . 

( طالب 111درست بطريقة التعلم التنافسي وكان قوامها ) فقدأما المجموعة الثانية :       
مجموعات صغيرة, ويقوم المعلم بتحديد األهداف المطلوب  علىقسم الطلبة  إذوطالبة, 
ا من المهمة, ويتنافس أفراد كل مجموعة معا للوصول إلى الهدف قبل اآلخرين, في تحقيقه
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يقوم المعلم بعرض المفاهيم  إذحين درست المجموعة الثالثة بالطريقة التقليدية المعتادة 
 والمعلومات الجديدة مع التركيز على حفظ التالميذ لها .

ؤاال من النوع المقالي غطت فقراته ( س30وطبق الباحث اختبارا تحصيلنا كون من )     
 استعملهي التذكر, والفهم, والتطبيق, و  ةثالثة مستويات معرفية في الوحدة التعليمية المدروس

( 56مقياسا أخر لقياس اتجاهات الطلبة نحو طريقة التدريس في مختبرات الكيمياء تكون من )
 عبارة .
( 0.05حصائية عند مستوى الداللة )=وكانت نتيجة دراسته وجود فروق ذات داللة إ     

بين المجموعات التي درست بطريقة التعاون والتنافس والطريقة التقليدية لصالح المجموعة 
كانت متوسطات عالمات الطلبة لكل من التعاوني والتنافس والتقليدية  إذالتعلم التعاوني, 

ات داللة إحصائية ( على التوالي. كما وجدت فروق ذ 13.133,م=16.180,م=20.428)م=
( في التحصيل بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث, في حين لم 0.05عند مستوى الداللة )=

( في التحصيل ترج للتفاعل بين  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 طريقة التدريس والجنس, أو للتفاعل بين الطريقة والقدرة والجنس .

أثر قدرة الطلب التعليمية فقد تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية الى بة أما بالنس       
 إذ( في التحصيل لصالح طلبة القدرات العليا وعلى طلبة القدرات المتوسطة والدنيا, 0.05)

كانت متوسطات عالمات الطلبة في كل من القدرات العليا والمتوسطة والدنيا 
ذات  تظهر هناك فروق لم في حينوالي, (على الت12.295,م=14.039,م=20.478)م=

( في التحصيل بين الطلبة ذوي القدرات المتوسطة 0.05) ةداللة إحصائية عند مستوى الدالل
 والدنيا, وال للتفاعل بين طريقة التدريس وقدرات الطالب .

 ما يتعلق باالتجاه نحو الطريقة التعليمية أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة وفي       
( لصالح طريقة التعلم التعاوني عن التعلم التنافسي 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )
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(, مقابل 216.71على مقياس االتجاه للتعاون )م= مكانت متوسطاته إذوالتعلم التقليدي, 
 ( للتقليدية .177.68( للتنافس, و)م=205.05)م=

ي التعلم التنافسي, والطريقة لذا فقد تفوقت طريقة التعلم التعاوني على كل من طريقت
 .التقليدية

 :(1997أبوعميرة )دراسة  -8
التحصيل في  فياثر كل من التعلم التعاوني والتعلم التنافسي هدفت هذه الدراسة الى معرفة 

( طالبا, تم 135الرياضيات لدى طالب الصف األول الثانوي, باستخدام عينة تكونت من )
 :  ييأتإلى ثالث مجموعات كما  متوزيعه

بواسطة ( طالبا, درست بطريقة التعلم التعاوني 45مجموعة التجريبية أولى : تكونت من )
لى مجموعات تتكون كل مجموعة من أربعة إلى خمسة طالب يعملون معا عتقسيم التالميذ 

 ن يتعلم ويعلم رفيقه في المجموعة .التحقيق أهداف الموقف التعليمي, وعلى كل تلميذ 
( طالبا, ودرست بطريقة التعلم التنافسي 43جريبية ثانية : وتكونت من )مجموعة ت    

مجموعات, يكون التنافس بين المجموعات وليس  علىالجمعي التي تعتمد على تقسيم الطلبة 
 بين األفراد .

طالبا, درست بالطريقة التقليدية التي تتركز فيها  (47) مجموعة ضابطة : وتكونت من   
 ة حول المعلم والمحتوى الدراسي, أكثر من الطالب الذي يكون دوره سلبيا . العملية التعليمي

( فقرة 20ن: األول تكون من )يالدراسة أعدت الباحثة اختبارين تحصيل ولتحقيق اهداف
لقياس تحصيل الطلبة في وحدة "المعادالت", والثاني: لقياس قدرة الطالب على حل المشكالت 

 ( فقرة من نوع التمرينات والمسائل اللفظية . 20اللفظية, وتكون أيضا من )
 :  يأتيوكانت النتائج كما  

 -أوال : نتائج اختبار التحصيل األكاديمي :
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( في التحصيل االكاديمي 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -1
قليدية(, لصالح بين المجموعات التجريبية )التعاون, والتنافس(, والمجموعة الضابطة )الت

كانت متوسطات عالمات الطلبة لكل من التعاون والتنافس  إذالمجموعات التجريبية, 
 ( . 9.76(, وللتقليدية )م=13.53, م= 14.11)م=

( في التحصيل 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2   
, لصالح الطريقة التعاونية, ووجود ةياالكاديمي بين طريقة التعلم التعاوني والطريقة التقليد

فروق في التحصيل االكاديمي بين طريقة التعلم التنافسي والطريقة التقليدية , لصالح طريقة 
 التعلم التنافسي .                                                                  

ي التحصيل األكاديمي, بين (ف0.01عدم وجود فروق ذات داللة عند مستوى الداللة ) -3
 طريقة العلم التعاوني, وطريقة التعلم التنافسي .

 :  ةثانيا: نتائج اختبار حل المشكالت اللفظي   
( في اختبار حل 0.01الداللة ) ىوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  -1

ة الضابطة المشكالت اللفظية بين المجموعات التجريبية )التعاون, والتنافس( والمجموع
كانت متوسطات عالمات الطلبة لكل من  إذ)التقليدية(, لصالح المجموعات التجريبية, 

 ( . 11.45(, وللتقليدية )م=21.16, م=19.67ي )م=سالتعاون والتناف
( في اختبار حل 0.01الداللة ) ىوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  -2 

عاوني والطريقة التقليدية, لصالح التعلم التعاوني, المشكالت اللفظية بين طريقة التعلم الت
األكاديمي بين طريقة التعلم التنافسي والطريقة التقليدية, لصالح  لووجود فروق في التحصي

 التعلم التنفسي . 

( في التحصيل األكاديمي, بين 0.01عدم وجود فروق ذات داللة عند مستوى الداللة ) -3
 قة التعلم التنافسي .      طريقة التعلم التعاوني, وطري
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توصلت الدراسة إلى تفوق طريقة التعلم التعاوني, والتعلم التنافسي في التحصيل و    
 .األكاديمي على الطريقة التقليدية

 (219-181: 1997)ابو عميرة, 
 . االستدالليدراسات تتعلق بالتفكير   المحـور الثاني:
:  (1980 )دراسة الوسن  1-  

الى معرفة االثر النسبي لطريقة  هدفتريكية و يفي الواليات المتحدة االم اجريت الدراسة
 . االستدالليتنمية التفكير  فيالتدريس 

وكذذلك  عاما,( 12) أعمارهمطالبا في الصف السابع متوسط  (50)اختار الباحث عينة من 
ن متكذافئتين وكانت المجموعتا عاما, (21) أعمارهمطالبا في المرحلة الجامعية ومتوسط  (36)
الباحذذث اختبذذارا مذذن اعذذداده,  اسذذتعملتوى النمذذو المعرفذذي وفذذي معامذذل الذذذكاء اللفظذذي .مسذذ يفذذ

بهذذذدف  وجذذذرى تذذذدريس المجمذذذوعتين بطريقذذذة واحذذذدة هذذذي دورة الذذذتعلم, للمجمذذذوعتين قبليذذذا وبعذذذديا,
 . االستدالليتنمية التفكير 

 كانت اهم النتائج هي :
 الحسي . االستدالليمرحلة التفكير  % من طالب الصف السابع ,هم في 1-31
 . االستداللي% من طالب المستوى الجامعي, هم في مرحلة التفكير  2-31
طالب المستوى الجامعي افضل من طالب الصف السابع في استجاباتهم على  -3

 االختبار البعدي .
 الحسي, عن ضعف عدد اإلجرائي رمرحلة التفكياجاب طالب المستوى الجامعي في  -4

 االسئلة تقريبا, مقارنة بنظرائهم من طالب الصف السابع .
 ) Lawson 1980 ,  37 : -39 ( 
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 ( : 1997 ،عزيز)دراسة  -2
الى معرفة اثر استخدام انموذج جورج بوليا لحل  هدفتاجريت الدراسة في العراق ,و      

 لطالب الرابع العام .  االستدالليفي تنمية التفكير  المشكالت ,
الباحث اعدادية للبنين في مدينة الموصل ,واجرى اختبارا عشوائيا لتطبيق التجربة  اختار
 32انموذج بوليا ,وبواقع  وفقا درست على ممن شعب الرابع العام ,احداه ششعبتينعلى 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          طالبا ايضا .    32درست بالطريقة المعتادة وبواقع    واألخرىطالبا 

اختبذار الكبيسذي لقيذاس  اسذتعملتم التحقق من التكافؤ بذين المجمذوعتين فذي عذد المتغيذرات, و 
عرضذه علذى عذدد مذن  بعدعليه  راتيعند الطالب ,بعد اجراء عدد من التغي االستدالليالتفكير 

مذن صذدقها وثباتهذا بطريقذة التجزئذة  التأكذدتذم  فقذرة , 40االختبار مكونذا مذن صار الخبراء, عليه 
وبعذذد  لمعرفذذة مذذدى تكذذافؤ المجمذذوعتين , االسذذتدالليواجذذري اختبذذارا قبليذذا فذذي التفكيذذر  النصذذفية,

وفذذذذذي  , االسذذذذذتدالليتفكيذذذذذر مذذذذذوعتين فذذذذذي الجانتهذذذذاء التذذذذذدريس اجذذذذذرى الباحذذذذذث اختبذذذذذارا بعذذذذديا للم
 التحصيل وفي الذكاء للمجموعتين االولى والثانية . 

 واظهرت النتائج :     
بين المجموعتين لصالح المجموعة  االستدالليوجود فروق دالة احصائيا في التفكير  -1

 التجريبية .
 ستداللياالوجود فروق دالة احصائيا بين االختبارين القبلي والبعدي في التفكير  -2   

 للمجموعة التجريبية لصالح االختبار البعدي .
 االستدالليانعدام الفروق الدالة احصائيا بين االختبارين القبلي و البعدي في التفكير  -3

  للمجموعة الضابطة .
(ب -, أ 1997) عزيز ,    
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 ( :  1999دراسة )  عدنان ،  –3
ل أنمذذوذجين  مذذن نمذذاذج الذذتعلم  التعذذاوني  هذذدفت هذذذه الدراسذذة إلذذى تعذذرف أثذذر اسذذتعما       

ابذذذن الهيذذذذثم   /لذذذدى طلبذذذة كليذذذة التربيذذذة االسذذذذتداللي فذذذي الكيميذذذاء فذذذي التحصذذذيل وتنميذذذة التفكيذذذر
أجريذذت هذذذه الدراسذذة فذذي العذذراق ذ  جامعذذة  , 1998ذ  1997المرحلذذة األولذذى للعذذام الدراسذذي 

   .بغداد
سم الكيميذاء فذي كليذة التربيذة إبذن الهيذثم ذ اختار الباحث عينة من طلبة الصف األول ذ  ق    

 ( طالبًا وطالبة ووقع االختيار على الشعب :186جامعة بغداد, تكونت من )
( طالبًا وطالبة وتدرس على  62تمثل المجموعة التجريبية األولى وعدد أفرادها ) -أ       

 .وفق أنموذج التعلم التعاوني )  المجموعات  الصغيرة  (
( طالبًا وطالبة وتدرس 64مثل المجموعة التجريبية الثانية وكان عدد  طلبتها )ت -ب      

 .على وفق أنموذج  التعلم التعاوني ) المجموعات  الكبيرة (
(  طالبًا وطالبة وتدرس على 60وتمثل المجموعة الضابطة وكان عدد أفرادها ) -جذ      

  .وفق الطريقة التقليدية  
( فقذذذذرة وتحقذذذذق مذذذذن صذذذذدقه  20بذذذذارًا تحصذذذذيليًا موضذذذذوعيًا يتذذذذألف مذذذذن )أعذذذذذدب الباحذذذذث اخت     

( فقرة وتحقق من صدقه وثباتذه وبعذد 33يتألف من ) االستدالليوثباته, كما أعدب اختبارًا للتفكير 
االنتهاء من التجربة التي استمرت فصاًل دراسذيًا كذاماًل طبذق الباحذث االختبذار التحصذيلي البعذذد 

 حصائيًا فأظهرت ما يأتي  :ي, وحللت  النتائج إ
( في معدل درجات الطلبة 05,0داللة إحصائية عند مستوى )  اتوجود فروق ذ -1      

 .وكانت لصالح الطريقة التعاونية 

( في تنمية التفكير 05,0داللة إحصائية عند مستوى)  اتوجود  فروق ذ  -2      
على وفق أنموذج التعلم   لتي تدرسلدى طلبة المجموعة التجريبية األولى ا   االستداللي

 .التعاوني  ) المجموعات  الصغيرة ( على الطريقة  التقليدية  
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( في تنمية التفكير 05,0داللة إحصائية عند مستوى )  اتعدم وجود فروق ذ  -3      
 على وفق  أنموذج التعذلم الذين يدرسون المجذموعة التجريبذية الثانيذة بيذن طلذبة االستداللي

التعذاوني ) المجموعات الكبيرة ( وطلبة المجموعة الضابطة الذين  يدرسون على وفق الطريقة 
 التقليدية.

 : ب ذ  د  ( 1999)  عدنان ,  
 (  :2002 ،وعــد )دراسة   - 4

هذذدفت الدراسذذة إلذذى معرفذذة أثذذر اسذذتعمال أنمذذوذجي سذذكمان ورايجلذذوث  فذذي التحصذذيل       
أجريذذذذت هذذذذذه    .الب الصذذذذف الخذذذذامس العلمذذذي فذذذذي مذذذذادة الفيزيذذذذاءلذذذذدى طذذذذ االسذذذذتدالليوالتفكيذذذر 

( طالبذًا مذن طذالب الصذف 99تألفذت عينذة الدراسذة مذن ) .ذذ محافظذة نينذوى الدراسة  في العذراق
( طالبًا لكل مجموعذة مذن المجذاميع   الذثالث ) 33الخامس العلمي في إحدى المدارس وبواقع )

المتغيذذذرات  ثذذذم أعذذذذدب  ئذذذت  المجذذذاميع فذذذي بعذذذضن ومجموعذذذة ضذذذابطة ( كوفيتجذذذريبيتن يمجمذذذوعت
وتحقذذق مذذن صذذدقهما وثباتهمذذا, اجريذذت  االسذذتدالليالتحصذذيل العلمذذي والتفكيذذر  الباحذذث اختبذذاري

بعذذذد ذلذذذك تطبيذذذق اختبذذذاري التحصذذذيل العلمذذذي  2002ذ  2001التجربذذذة خذذذالل العذذذام الدراسذذذي 
 تم تحليل النتائج باستعمال:و  ,البعذذدي االستدالليوالتفكير 
 في المقارنات المتعددة واتضح: ( Tuky ), وطريقة ( ANOVA )تحليل التباين      

 االستدالليذ عدم  وجود فروق ذي داللة إحصائية بين متوسطات درجات التفكير 1
للمجموعة التجريبية األولى التي درست باستعمال أنموذج سكمان والمجموعة التجريبية   

 أنموذج رايجلوث .الثانية  التي درست  باستعمال 
للمجموعة   االستدالليذ  وجود فروق داللة إحصائية بين متوسطات درجات التفكير 2

التجريبية األولى التي درست باستعمال أنموذج سكمان والمجموعة الضابطة التي درست   
بالطريقة االعتيادية ولصالح المجموعة األولى, وكانت الفروق دالة أيضًا بين متوسطات  
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رايجلوث  للمجموعة التجريبية الثانية التي درست باستعمال أنموذج االستدالليت التفكير درجا
 التجريبية الثذذانية. والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية ولصالح المجموعة

ذ وجود فروق معنوية بين متوسطات درجات التحصيل العلمي بين مجموعات البحث  3
داللة إحصائية بين المجموعتين الثانية والثالثة ولم تكن ذا داللة إحصائية   تالثالث, كانت ذا
 المجموعتين األولى والثالثة  . بين األولى والثانية وكذلك بين المجموعتين

وفي ضوء النتائج أوصى الباحث بضرورة إدخال نماذج تدريسية في مفردات  مقرر       
على االهتمام بتعليم التفكير ال سيما   التفكير طرائق التدريس للعلوم, وحذث المعلمين 

 .     االستداللي
 :  أ ذ  ب  (  2002) وعذذد ,   

 (  :  2004)دراسة   نضال   – 5
هذذدفت الدراسذذة إلذذى تعذذرف أثذذر أنمذذوذجي دورة الذذتعلم والعذذرض المباشذذر فذذي التحصذذيل       

وأجريذذت فذذي  .األول المتوسذذطفذذي الرياضذذيات لذذدى طالبذذات الصذذف  االسذذتداللي وتنميذذة التفكيذذر
( طالبذة مذن متوسذطة الوفذاء  للبنذات 107تكونذت عينذة الدراسذة مذن ) .العراق ذذذ محافظذة بغذداد 

ثذذذالث شذذعب أجذذذري التكذذذافؤ بذذذين المجموعذذذات الذذذثالث فذذذي  ىعشذذذوائيا علذذذقسذذذمت  .بمدينذذة بغذذذداد
( فقذذذرة مذذذن نذذذوع 45( فقذذذرة منهذذذا )50مكذذذون مذذذن ) ياختبذذذار تحصذذذيلتذذذم بنذذذاء  .بعذذذض المتغيذذذرات

 االسذتداللي( فقرات مقالية, واختبذار لقيذاس التنميذة المتحققذة للتفكيذر  5متعدد, و)  ناالختيار م
( فقذذذرة مذذذن نذذذوع االختبذذذارات الموضذذذوعية لغذذذرض التحقذذذق مذذذن حصذذذول  التنميذذذة 30مكذذذون مذذذن )
 ي اختبار قبلي للمجموعات الثالث .ة, وتم التثبت من صدقهما وثباتهما, ثم أجر االستداللي
 ذ  المجموعة التجريبية األولى درست على وفق  أنموذج دورة التعلم.      
 ذ  المجموعة التجريبية الثانية درست على وفق أنموذج العرض المباشر.      
 ذ  المجموعة الضابطة درست على وفق الطريقة التقليدية  .       
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التحصيلي  ( أسبوعًا وفي نهاية التجربة طبق االختبار13جربة )الت قاستمر تطبي       
البعدي للمجموعات الثالث ولتحليل البيانات تم استعمال اختبار  االستداللي رواختبار التفكي

تحليل تجانس التباين للكشف عن حالة الفروق المعنوية, واالختبارالتائي للمقارنات الزوجية 
للكشف عن  (ANOVA)حادي ية وبعدية, وتحليل التباين االقبلدرجات  اتلمجموعة واحدة ذ

 :تيوكانت نتائج الدراسة كما يأ الفروق المعنوية  بين المجموعات الثالث,
تفذذذذذوق المجموعذذذذة التجريبيذذذذة األولذذذذى التذذذذي درسذذذذت وفذذذذذق أنمذذذذوذج دورة الذذذذتعلم علذذذذى  -1    

مكونذات المعرفذة   الرياضذية المجموعتين التجريبيتين الثانية والضابطة في التحصيل ككل وفذي 
 .( 05,0عند  مستوى  داللة ) االستدالليكل على حذدة  وفي  تنمية  التفكير 

المباشر تفوق المجموعة التجريبية الثانية التي درست على وفق أنموذج العرض  -2      
على واحدة  المجموعة الضابطة في التحصيل ككل وفي مكونات المعرفة الرياضية كل  ىعل
 .(05,0عند مستوى داللة  ) االستدالليذدة وفي تنمية التفكير ح

 .االستدالليوفي  ضوء ذلك أوصت الباحثة  باالهتمام بتنمية التفكير        
  :  أ  ذ  ب  ( 2004) نضال  ,                                             

 (:2005، النعيمي)دراسة  -6   
تعرف على اثر استخدام نمطين تعليميين وفق أنموذج برونر ال الدراسة الى تهدف     

االستكشافي في اكتساب المفاهيم الفيزيائية لدى طلبة الصف الرابع العام وتنمية تفكيرهم 
( 129( طالب وطالبة وبواقع )255وميلهم نحو الفيزياء .تكونت عينة البحث من ) االستداللي
ثالث مدارس اعدادية واحدة للبنات واثنتان للبنين ( طالبة اختيروا عشوائيا من 126طالب و)

وتم تقسيم العينة الى ستة مجموعات متكافئة احصائيا في عدد من المتغيرات )حاصل الذكاء 
الميل نحو و  االستدالليالتفكير و المعدل العام  ودرجة الفيزياء للصف الثالث المتوسط  و

ذكور ودرست المجموعتان التجريبيتان لدى الفيزياء( بواقع ثالث مجموعات لالناث وثالثة لل
واالختياري في حين درست المجموعتين الضابطتين لكال  الذكور واالناث بالنمطين االستقبالي
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الجنسين بالطريقة االعتيادية . كلف الباحث مدرسي ومدرسات مادة الفيزياء في تلك المدارس 
ضوء النمطين التدريسيين  بالتدريس وفق خطط تدريسية تم وضعها من قبل الباحث في

النموذج برونر االستكشافي فضال عن الطريقة االعتيادية واستمرت التجربة فصال دراسيا 
( وللتحقق من هدف البحث وفرضياته اعد الباحث 2005 – 2004كامال من العام الدراسي )

ارا للتفكير ( فقرة بصيغته النهائية واختب40من ) ااختبار تحصيلي للمفاهيم الفيزيائية مكون
( فقرة بصيغته النهائية كما اعتمد الباحث على مقياس الميل 21مكون من ) االستداللي

( فقرة وبعد جمع 34( مكون بصيغته النهائية من )2002للفيزياء الذي اعدته الموسوي )
البيانات وتحليلها احصائيا باستخدام الوسائل االحصائية كاالختبار الفائي العاملي وباتجاهين 

   واختبار شيفيه للمقارنات البعدية وتوصل الباحث الى النتائج اآلتية :
يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسط اكتساب المفاهيم الفيزيائية بين افراد  -1

مجموعات البحث عند متغيري طريقة التدريس لصالح النمطين, ومتغير التفاعل بين الطريقة 
ة نية ذكور موازنة مع الضابطة اناث والتجريبية الثالثالثا والجنس لصالح المجموعة التجريبية

 .  اناث موازنة مع الضابطة ذكور
بين افراد مجموعات  االستداللييوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسط نمو التفكير  -2

البحث عند متغير طريقة التدريس لصالح المجموعات التجريبية التي درستا بالنمطين موازنة 
 قة االعتيادية. بالطري
ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسط نمو الميل , نحو الفيزياء بين مجموعات  -3

 .  البحث تبعا لمتغير الطريقة والجنس والتفاعل بينهما
 ب( -: أ2005)النعيمي,                                      

 
 
  دراسات  تتعلق بتقدير الذات  المحـور الثالث :   
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ق التدريس وتقدير الذات في ائلم يعثر الباحث على دراسة سابقة ربطت بين متغير طر 
يرا لذات االدبيات التربوية والنفسية, لذا سيستعرض بعض الدراسات التي ربط متغير تقد

 بمتغيرات اخرى وكما يأتي:
 (:  1988،شعيب)دراسة  -1

ين تقدير الذات والقلق والتحصيل هدفت الدراسة الى التعرف على نمذجة العالقة السببية ب
  لدى المراهقين من المجتمع السعودي.

( تلميذة من تالميذ وتلميذات نهاية 144و ) ,ا( تلميذ148تكونت عينة الدراسة مقدارها)
(, وتم اختيار العينة 15,4بلغ متوسط اعمارهم ) إذالمرحلة المتوسطة , بمدينة مكة المكرمة , 

 بالطريقة العشوائية .
( وهي اداة تستخدم Castanida, 1956الباحث مقياس القلق الصريح اعداد)  تعملاس

لقياس القلق لدى االطفال والمراهقين بعد ان نقله الى العربية ليناسب عينة بحثه , ومقياس 
( فقرة تقس تقير الذات لدى 45تقدير الذات اعداد "رونالد شيني" وهو مقياس مكون من )

 المراهقين.
 
 لدراسة الى ما يأتي:توصلت او  
توجد فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث من تالميذ المرحلة المتوسطة  ال -1

 في تقديرهم للذات او االبعاد  المكونة له.
 قلق لديهم.ليرتبط التحصيل الدراسي لدى كل من الذكور واالناث سلبيا مع درجة ا -2
حصيل الدراسي لدى المراهقين في المجتمع ان للقلق تاثيرا سلبيا مباشر على الت -3

 السعودي.
والتكيف  ةان بعض مكونات تقدير الذات كتقدير المراهق لذاته كقيمة في الحيا -4

 عالقة سببية.   , ليس بينها وبين التحصيل الدراسييالمدرس
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 للذات والتحصيل لدراسي. ان ثمة عالقة سببية بين لتقدير االجتماعي -5
 ( 141: 1988)شعيب,                                                      

 (:1989،كفافي)دراسة -2

 في عالقته بالتنشئة الوالدية واالمن النفسي. تقدير الذات هدفت الدراسة الى التعرف على
( طالبة من المرحلة الثانوية , من الطالبات القطريات  153تكونت عينة الدراسة من )

 سيات العربية االخرى.وغيرهن من من الجن
الباحث مقياس التنشئة الوالدية كما يدركها االبناء من اعداد الباحث, ومقياس  استعمل 
 ومقياس" كوب سمث" لتقدير الذات."البراهام مسلو"  األمن
 :يأتيتوصلت الدراسة الى ما  
 .ي وشعور االبن باألمن النفس ,أساليب صحيحة من وجهة النظر التربوية و النفسية-1
 : (1989كفافي,)   .هناك عالقة موجبة بين الشعور باألمن, وتقدير الذات -2
  

 (:1990،عكاشة)دراسة  -3

تقدير الذات وعالقته ببعض المتغيرات البيئية والشخصية  هدفت الدراسة الى التعرف على
بين  ( طفال تتراوح اعمارهم197) تكونت عينة الدراسة من.لدى عينة من أطفال مدينة صنعاء

العام الدراسي  ي( عاما من اطفال مدينة صنعاء بالجمهورية العربية اليمنية ف12,5 -9,5)
( 42رعاية األيتام وعددهم ), (. تم تقسم مجموعة االطفال المختارين من دار1985 -1984)

طفال الى ثالثة أقسام , طبقا لحالة الحرمان بفقد األب, او االم , او كليهما, كما تم تقسيم 
الباحث مقياس"  استعملالطفال في مؤسسة رعاية األحداث الى ايتام غير أيتام. ا

 لقياس "تقدير الذات" لدى اطفال المدرسة االبتدائية . Lawswqلويزك"
 توصلت الدراسة الى ما ياتي:

راسة ان لنوع الرعاية التي يعيش في كنفها الطفل دورا هما في تقديره داظهرت ال-ا
في الرعاية االسرية,  اشكال للرعاية متمثلة ةبين ثالث ةلمقارنلذاته . حيث تمت ا
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ودور رعاية االيتام, والرعاية في مؤسسات االحداث. واوضحت النتائج ان اعلى 
المجموعات في تقدير الذات هي مجموعة االطفال العاديين , وتليهم مجموعة 

 اية االحداث.دعين بمؤسسات رعو االطفال االيتام, واخيرا مجموعة االطفال الم
ره دكشفت الدراسة عن وجود تاثير واضح لحرمان الطفل من احد والديه على ق.ب

 ذاته , ويزداد هذا التاثير بفقد كال الوالدين.

اكدت الدراسة وجود عالقة بين تقدير الطفل لذاته , وتحصيله الدراسي خاصة .ج
               اضيات.يلمقرري اللغة العربية والر 

 :  (1990)عكاشة,                                                       
 (:1993، شوكت)دراسة  -4

هدفت الدراسة الى التعرف على تقدير الذات وعالقتذه باالتجاهذات الوالديذة والعالقذة مذع      
 االقران.

( طالبذذا مذذن طذذالب الصذذف الثذذاني 388( طالبذذا اختيذذروا مذذن)150تكونذذت عينذذة الدراسذذة مذذن)
 انوي العام بمدينة االسماعيلية بجمهورية مصر العربية.الث

راهقين , ومقيذذذاس االتجاهذذذات الوالديذذذة كمذذذا مذذذالباحذذذث مقيذذذاس تقذذذدير الذذذذات لذذذدى ال اسذذذتعمل  
يدركها االبناء, ومقياس العالقات االجتماعية بين الطالب وجميعها من اعداد الباحث, واختبذار 

 اعي االقتصادي لالسرة .توني للذكاء , واستمارة المستوى االجتم
 تي:توصلت الدراسة الى ما يأ

توجد فروق دالة احصائيا بين مجموعات البحث في ادراك اتجاهات اآلباء التي تتسم  -1
المستوى المرتفع من  وبالديمقراطية مقابل التسلطية , واالستقالل مقابل االتكال. فالمراهقون ذو 

 ا تتسم باالستقالل والديمقراطية.تقدير الذات ادركوا اتجاهات االباء بانه
ال توجد فروق دالة احصائيا بين مجموعات البحث في اتجاهات االمهات كما يدركها  -2

 (87: 1993,شوكت)                                                      االبناء.
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 ( :1996،المطوع )سة درا -5

 بين التوازن النفسي وبعض المظاهر مثل : الى التعرف على  طبيعة العالقة ةهدفت الدراس
الدافعية لإلنجاز, واالتجاه نحو االختبارات, وتقدير الطالب لذواتهم في ضوء بعض المتغيرات 

الديموغرافية  ) الجنس, والمرحلة التعليمية, والصف الدراسي  ,و المستوى االقتصادي 
 واالجتماعي,والعمر الزمني, وترتيب الطالب في األسرة(.

ذكرا  50( طالب من المرحلتين اإلعدادية والثانوية)107تكونت عينة الدراسة من )  
 من اإلناث(.57و

النفسي, ومقياس االتجاه نحو  نالباحث أربع أدوات هي: مقياس التواز  استعمل  
 االختبارات, ومقياس الدافعية لإلنجاز, ومقياس تقدير الذات.

 توصلت الدراسة الى ما يأتي:
دال إحصائيا ما بين تقدير الذات واالتجاه نحو االختبارات لعينة  برتباط موجوجود ا -1

( . كما يوجد ارتباط دال إحصائيا بين تقدير الذات ولدافع 0.005) الدراسة عند مستوى داللة
 (.0.005الى اإلنجاز عند مستوى داللة )

لدافع الى اإلنجاز ال توجد فروق دالة إحصائيا في كل من متغير التوازن النفسي, وا -2
 .وتقدير الذات, واالتجاه نحو االختبارات

 ( 143: 1996)المطوع ,
 
 
 

 (Black،1996بالك ) دراسة -6
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هدفت الدراسة الى التعرف على العالقة بين تقدير الذات , ومتغيرات النوع والحالة 
مرحلة الدراسي لدى طالب ال لاالجتماعية ,العرق, اصل العرق, صفات العائلة والتحصي

 المتوسطة.
%(  من اللون االبيض, 54متوسطة, ) ةن طالب مدرسم ا( طالب90تكونت عينة الدراسة )

 %( من االخرين.15,2%( من ذوي اللون االسود )18,2و)
وفكنر  (Duboiاستبيان تقدير الذات الذي طوره كل من دوبوي)  الباحث استعمل

(Fegner( وفلبس )Phillips.) 
 ما يأتي:توصلت الدراسة الى 

 ان تقدير الذات عادة ما يكون له اتجاهات متعددة.  -1
 تمثل العائلة القوة الدافعة لتنمية تقدير الذات االكاديمي. -2

للحالة االجتماعية ير الذات عند االناث والذكور يعزا ال يوجد فرق بين تقد -3
طويلة من  مدةرسة لدواالقتصادية. اما الطالب الذين يعيشون بمفردهم في المنزل بعد الم

جدا للطالب  مهملديهم انحراف في تقديرهم لذاتهم. وتقدير الذات للشكل الخارجي فالوقت 
 .ياعال اجامعي االذين تكون امهاتهم  متعلمات تعليم

 
(Black, 1996: 170) 
 
 
 

  : (1999،الخضير )دراسة  -7
 هدفت الدراسة الى :  
ة تقدير ألذات عينة من طالبات تدريبي توكيدي في تنمي جالتحقق من فاعلية برنام  -1

 الجامعة مرتفعات األعراض االكتئابية.
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 تدريبي توكيدي في خفض درجة االكتئاب لديهن. جالتحقق من فاعلية برنام -2

( طالبة من طالبات جامعة الملك سعود الالتي تعانين من 38) تكونت عينة الدراسة من 
ودرجة  حيث العمر, ودرجة االكتئاب,مجموعتين متكافئتين من  علىاالكتئاب, تم تقسيمهن 

 واالخرى تجريبية . ,تقدير الذات, احداهما ضابطة
 ت الباحثة في دراستها االدوات االتية:استعمل

 لذات من إعداد الباحثة.امقياس تقدير  -1
مقياس االكتئاب الصادر من مستشفى الصحة النفسية بالطائف من اعداد " فهد  -2

 م(.1993الدليم" , واخرون)

 نامج التوكيدي من اعداد الباحثة.البر  -3

 تي:توصلت الدرسة الى ما يأ
داللة إحصائية في درجة االكتئاب بين القياس القبلي, والبعدي  فرق ذيعدم وجود -1

 للمجموعة التجريبية . 
القياس القبلي ,  وجود فرق ذا داللة إحصائية في درجة تقدير الذات بين نتائج كل من -2

موعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج التوكيدي وذلك لصالح القياس والقياس البعدي للمج
 البعدي.
داللة إحصائية بين متوسطات رتب افراد المجموعتين الضابطة  وجود فرق ذي -3

والتجريبية على مقياس تقدير الذات بعد تطبيق برنامج التدريب التوكيدي, وذلك لصالح 
      .المجموعة التجريبية

رجات المجموعة الضابطة دا داللة إحصائية بين متوسطات الرتب لوجود فرق ذ -4
والمجموعة التجريبية , في االكتئاب بعد تطبيق برنامج التدريب التوكيدي , لصالح المجموعة 

 ( 56 :1999الخضير , )                                   التجريبية .
 (:2005 ،هيالت)دراسة   -8
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تعرف على اثر التعليم المختلط على تقدير الذات لدى عينة من الى ال ةهدفت الدراس  
طالبات الجامعة األردنية وطالبات كلية األميرة عالية الجامعية, ومعرفة عالقة تقدير الذات 

بين مجموعة الطالبات في التعليم المختلط ومجموعة الطالبات في التعليم غير المختلط 
 لمعدل التراكمي .اسية, وار باختالف كل من المرحلة الد

( 139( طالبة من كلية التربية في الجامعة االردنية, و)139) تكونت عينة الدراسة من 
 من كلية االميرة عالية الجامعية. طالبة

الباحث اختبار تقدير الذات الذي طورته القسوس المؤلف من ثمان وثالثين فقرة  استعمل
 د التاكد من خصائصه السيكومترية.تقيس الجانب العقلي واالجتماعي واالنفعالي بع

 تي:توصلت الدراسة الى ما يأ
داللة احصائية في مستوى تقدير الذات بين مجموعة الطالبات,  في  ق ذويوجد فر  -1

, تعزى الى اختالف المعل طالتعليم المختلط و مجموعة الطالبات,  في التعليم غير المختل
 ع ممتاز, جيد جدا.التراكمي , ولصالح المعدل التراكمي المرتف

داللة احصائية في تقدير الذات بين مجموعة الطالبات,  في التعليم  ال يوجد فرق ذو -2
باختالف المرحلة الدراسية. واوصى  طالمختلط و مجموعة الطالبات,  في التعليم غير المختل

ية تقدير الذات , لما له عالقة ايجاب لى سيماالباحث بتنمية جوانب الشخصية كافة ,و 
بتوفير التعليم المختلط وغير المختلط بحيث يستطيع  فضال عن توصيتهبالتحصيل الدراسي , 

 الطلبة االلتحاق بالتعليم الذي يرغبون فيه.
 (154:  2007) هيالت, 

 ( :2005، فهدال)دراسة  -9 
 :معرفةوهدفت الى اجريت الدراسة في العراق   
وتقديرالذات لدى تالميذ الصف درجة االضطرابات السلوكية و مفهوم الذات  -1

 االدس االبتدائي تبعا لمتغير الجنس)ذكور واناث(.
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عالقة االضطرابات السلوكية بمفهوم الذات وبتقديرها لدى تالميذ الصف السادس  -2
 االبتدائي.

تالميذ  تلميذ تلميذة من (400 ) من مكونة عينة ةالباحث تر ااختلتحقيق هدف البحث 
 (200بواقع ), 2004 -2003للعام الدراسي  ديالىفظة افي مح الصف السادس االبتدائي

 ( تلميذة )اناث(.200تلميذ )ذكور( و)
 , مقاييس جاهزا لقياس االضطرابات السلوكية ومفهوم الذات وتقدير الذات ةالباحث اعتمدت

 .بعد عرضه على مجموعة من الخبراء المختصين  بعد التحقق من صدقها وثباتها
اييس الثالثة على عينة البحث وتحليل االجابات وحساب الدرجات توصلت وبعد تطبيق المق
 الى النتائج التالية:

ان درجات االضطرابات السلوكية )العدوان, والعناد, واالنطواء, والغضب,  -1
واالنانية( عند عينة البحث كانت اقل من النتوسط النظري لمقاييسها وبفرق دال احصائيا عند 

 وكانت هذه النتيجة ايضا لدى التالميذ والتلميذات على انفراد. ,(0,001مستوى داللة )
ان العدوان والعناد والغضب كانت متوسط درجاتها لدى الذكور اكبر هي عند  -2

فيما أتضح ان االنطواء واالنانية كان متوسط  ,(0,001االناث وبفرق دال عند مستوى)
 (.0,001ال احصائيا عند مستوى)درجاتها  لدى االناث اكبر مما هي لدى الذكور وبفرق د

ان متوسط مفهوم الذات سواء لدى عينة البحث او لدى الذكور واالناث منها كل  -3
( وهذا 0,001على انفراد اقل من المتوسط النظري للمقياس وبفرق دال احصائيا عند مستوى )

 د ما لدى تالميذ محافظة ديالى.حيعني ان مفهوم الذات ضعيف الى 

الذات لدى عينة البحث او لدى الذكور واالناث منها كل على  ان متوسط تقدير -4
( وهذا مؤشر 0,001انفراد اقل من المتوسط النظري للمقياس بفرق دال احصائيا عند مستوى )

 الى ان تقدير الذات لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي غير ذي داللة احصائية.
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ان والعناد واالنطواء ومفهوم بين كل من اضطراب العدو  طلم يكن معامل االرتبا -5
 (.0,05الذات بداللة احصائية عند مستوى )

الذات وكل من االضطرابات الخمسة  تقديررتباط بين معامل االفيما اتضح ان   -6
 (.  0,05) كانت داللة احصائية عند مستوى

 سالدراسة ان االضطرابات السلوكية لدى تالميذ الصف الساد اظهرت نتائج         
الى النظري لمقاييسها وكذلك بالنسبة  طدائي في محافظة ديالى كانت واطئة قياسا بالمتوساالبت

 مفهوم الذات وتقدير الذات.
ت الباحثة بفتح مراكز لإلرشاد النفسي في المدارس االبتدائية وتوعية المعلمين وصا 

ئية وعدم اإلساءة لهم والمعلمات بأهمية تنمية مفهوم الذات وتقديرها لدى تالميذ المدرسة االبتدا
 بتوفيرد من االضطرابات السلوكية حوان تعمل المدرسة االبتدائية و االسرة العراقية على ال
 . توفير المناخ التربوي المناسب لتنمية شخصية الطفل 

 ( . ط -: ح2005,  الفهد) 
 

  .ثـانيـًا : مقــارنـة عـــامة عـن الدراسات  السابقة  
  
  :      bjective  of  the   Studyسة هــدف  الدرا  -1

في بعض  التعاوني والتنافسي مأثر التعلفي دراسات المحور األول هدفت إلى معرفة       
 ,Willard & Gloria 1979و جلوريا ) ددراسة ويالر  اكالتحصيل كمالمتغيرات التابعة 

اوكيبوكوال )دراسةو  ( ,Linda Skon & others 1981دراسة ليندا سكون وآخرون  )و
جونسون وآخرون  رروج)دراسة  و، ( ,Okebukola & Ogunniyi 1984واجني 
1985 Roger T.Johnson & others,)و ، ( 1992دراسة ريد Reid,)  دراسة و

-Kelly 1992دراسة )كيلي براين ),و( 1997دراسة أبوعميرة ) ، و(  1996النجدي )
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Brian, )التعرف على أثر  استعمال بعض طرائق  لىفهدفت إ نيأما دراسات المحور الثا
  أخرى  مختلفة,  وعلى متغيرات االستدالليالتدريس أو النماذج التعليمية على تنمية التفكير 

,اما (2005) النعيميدراسة و ,( 2004ضال , ن( ودراسة ) 2002مثل دراسة ) وعذد , 
يم التعاوني على تنمية فكانت تهدف الى قياس اثر نمطين من التعل ( 1999عدنان ، دراسة )
, ودراسات المحور الثالث هدفت الى قياس تقدير الذات عند العينات االستدالليالتفكير 

 المختلفة وعالقتها بمتغيرات مختلفة منه التحصيل .
ما هدف البحث         والتنافسيالتعلم التعاوني لوبي ساالحالي فهو التعرف على أثذر  وا 

  . وتقدير الذات االستداللير التفكيتنمية و  التحصيلفي 
 
  :      Size  of  Sample حجـــم العـــيـنة    -2
 

من حيث الجنس والعدد  )  تباينت الدراسات في حجم العينة ومراحلها الدراسية     
 والمستوى الدراسي ( وكما موضح في الجدول اآلتي:

 
 
 
 
 
 
 

 حجم العينات(1جدول )
 المستوى الدراسي العدد ةجنس  العين الدراسة والسنة ت

 أوال ً  :  دراسات   المحــور  األول 
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1 1979 Willard & Gloria, الصف الخامس االساسي 96 ذكور 

2 1981 Linda Skon & others, الصف الخامس االساسي 86 ذكور+اناث 

3 1984 Okebukola &  الصف التاسع الثانوي 1025 ذكور 

4 1985 Roger T.Johnson &, الصف الثامن 71 ذكور+اناث 

5 1992 Kelly-Brian, دارسي الرياضيات  لم تذكر 

6 1992 Reid, الصف السابع 50 ذكور 

  394 ذكور+اناث ( 1996النجدي ) 7

 الصف االول الثانوي 135 ذكور (1997أبوعميرة ) 8

 نيا ً :  دراسات   المحــور  الثـانيثـا 

1 Lawson   ,  1980 صف السابعال 50 ذكور 

 الرابع العام 64 ذكور 1997،عزيز  2

 الجامعة 186 ذكور+اناث 1999عدنان ،  3

 الخامس العلمي 99 ذكور 2002وعــد،  4

 األول المتوسط 107 إناث 2004   ،ل  نضـا 5

 الرابع العام 255 ذكور+اناث 2005، النعيمي 6

 الثالثدراسات   المحــور   تالثا:

 المرحلة المتوسطة 292 ر+اناثذكو 1988شعيب، 1

 المرحلة الثانوية 153 اناث 1989كفافي، 2

 دار رعاية االيتام 197 ذكور 1990عكاشة، 3

 الصف الثاني الثانوي 150 ذكور 1993شوكت ، 4

 االعدادية والثانوية 107 ذكور+اناث 1996المطوع ، 5

6 1996،Black المتوسطة 90 ذكور 

 الجامعة 38 اناث 1999الخضير ،  7

 الجامعة 278 اناث 2005هيالت، 8

 السادس االبتدائي 400 ذكور+اناث 2005الفهد ، 9

   :      Experimental   Designالتصـميم التجريبي -3
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ففي دراسات المحور  تباينت الدراسات السابقة في استعمال التصاميم التجريبية,        
دراسة كيلي ذا االختذبار القذبلي والبذعدي, مثذل دراسة  ماستعملت بعذض الدراسذات التصذمي االول
( , 1996و دراسة النجدي) (,1992Reidريد) ( ودراسة,Kelly-Brian 1992براين )

 (1997 )عزيز, ودراسة (Lawson  , 1980كدراسة) وكذلك في دراسات المحور الثاني 
 ,النعيمي) ودراسة  (2004 نضذال,) ودراسة (2002وعذذد, ) ودراسة (1999عدنان, ) ودراسة
اختبارا ( 1999الخضير, فقد استعمل في دراسة) اما في دراسات المحور الثالث  ( 2005

 قبليا وبعديا.
 االستداللي التفكير ختبارابعديين هما  قبليين واستعمل اختبارين  الحالية وفي الدراسة      

 .هاء التجربةبعد انت ومقياس تقدير الذات واختبار بعديا في التحصيل
   :    Hypothesis   of   the   Researchفرضيا ت  البـحـث   -4

فرضذذيات حاولذذت أن تتحقذذق منذذه مثذذل:  لهذذاوجذذد الباحذذث أن بعذذض الدراسذذات قذذد وضذذع     
( ,Linda Skon & others 1981( ودراسذذة ),Willard & Gloria 1979)دراسذذة 

 & Roger T.Johnson 1985) ( ودراسة,Okebukola & Ogunniyi 1984ودراسة ) 

others,, األول مذن دراسذات المحذور  (1997,( ودراسة ) أبذوعميرة  1996( ودراسة )النجدي
 والمحور الثالث. يوكذلك الحال لدراسات المحور الثان

ثذذالث فرضذيات صذذفرية وسذذيعمل علذذى اثباتهذذا مذذن وفذي الدراسذذة الحاليذذة وضذذع الباحذذث       
وجذذذذود الفرضذذذذيات فذذذذي البحذذذذذوث  عتقذذذذادا مذذذذن الباحذذذذث بضذذذذذرورة وذلذذذذذك ا .خذذذذالل تجربذذذذة البحذذذذث

اهذذذذداف البحذذذذوث نحذذذذو تحقيذذذذق  موتعمذذذذل علذذذذى تذذذذوجيهه ينالتجريبيذذذذة ألنهذذذذا تذذذذنظم جهذذذذود الباحذذذذذث
ت بمشذذذكال منتيجذذذة لشذذذعوره مالتحقذذذق مذذذن فكذذذرة معينذذذة تكونذذذت لذذذديهالموضذذذوعة سذذذلفا فظذذذال عذذذن 

قذة سذببية  يجذري البحذث  مذن الفرضذية كمذا هذو معذروف عنهذا تعبذرعن عال وذلذك الن وثهم,بحث
   .أجل اكتشاف صحتها والتثبت منها 

    :     Tools  of  the  Researchالدراساتأ د وات  -5
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السابقة باالختبارات الموضوعية من نوع  تمثلت األداة المستعملة مع الدراسات      
ارا من عدة واختب (,Okebukola & Ogunniyi 1984) متعدد مثل : دراسة  ناالختيار م

تحصيلياكما في واختبارا  (,Willard & Gloria 1979)مستويات كما في دراسة 
( من دراسات المحور االول اما في دراسات 1997( ودراسة )ابو عميرة,1996دراسة)النجدي,
(  Lawson   ,  1980كما في دراسة)  التفكير االستاللي اختباراستمل  المحور الثاني
( ودراسة )نضال, 2002( ودراسة) وعد,1999ودراسة )عدنان, ( 1997ودراسة)عزيز,

إضافة الى اختبارات اخرى اما في دراسات المحور الثالث  (2005( ودراسة )النعيمي,2004
  المحور. فقد استعمل مقياس تقدير الذات في كل دراسات

 :قياسوماختبارين  فسوف يستخدم الباحث ثالث ادوات هيأما في الدراسة الحالية      
 .  تحصيلياألول : اختبار       
 . قبلي وبعدي االستدالليالثاني: اختبار لقياس التفكير       
 الثالث: مقياس تقدير الذات قبلي وبعدي     

  :      Statistical   Meansالوسائل اإلحصائية  -6

    استعمل فقدالسابقة وسائل إحصائية مختلفة لتحليل البيانات,  استعملت الدراسات      
واالختبار  (2000ودراسة )نضال,( 1997كما في دراسة )عزيز, ( t- test )االختبارالتذائي 

(  فقذد  2002أما دراسة ) وعذذد,    (2005الفائي العاملي باتجاهين كما في دراسة ) النعيمي,
 .المقارنات المتعددة في  (Tuky)مع طريقة   ( ANOVA )استعملت تحليل التباين

واشذذتركت معظذذم الدراسذذات السذذابقة فذذي اسذذتعمال الوسذذائل اإلحصذذائية معذذادلتي التمييذذز       
لحسذذذذاب معذذذذامالت الصذذذذعوبة والتمييذذذذز   KR- 20 )  (والصذذذعوبة ومعادلذذذذة كوبر,ومعادلذذذذة 

فذذذذي الوسذذذذائل  ومذذذذن المالحذذذذظ أن هنذذذذاك  تباينذذذذًا واضذذذذحًا بذذذذين الكثيذذذذر مذذذذن الدراسذذذذات .والثبذذذذات
 .ب متطلبات الدراسة اإلحصائية المستعملة وحس
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ومعادلذذذة شذذذيفيه ( ANOVA )تحليذذذل التبذذذاين  أمذذذا الدراسذذذة الحاليذذذة  فسيسذذذتعمل        
Shefeeh فضذذذذذال عذذذذذن وسذذذذذائل إحصذذذذذائية أخذذذذذرى, مثذذذذذل معذذذذذادلتي التمييذذذذذز  للمقارنذذذذذات البعذذذذذدة

 لحساب معامالت الصعوبة والتمييز والثبات.  (KR-20)ومعادلة ,والصعوبة, ومعادلة كوبر
   The  Study  Resultsـــائـج الـدراسـة :  نتـ  - 7

ن معظم التي توصلت لها الدراسات في المحوراألوال الحظ الباحث من خالل النتائج       
الدراسات اثبتت فاعلية اسلوب التعلم التعاوني في رفع تحصيل عينات بحوثهم مقارنة 

أن هناك شبه اتفاق على األثذر المحورالثاني في و  باالسلوب التنافسي والطريقة االعتيادية
التفكير  تنمية التي استعملت في هذه الدراسات على  اإليجابي لجميع النماذج واإلستراتيجيات

المجال الثالث اظهرت نتائج الدراسة اهمية التقدير الذات وعالقتها بمتغيرات وفي  ,االستداللي
وسيقوم  والتحصيل. قوية بين تقدير الذاتوالعالقة ال كثيرة مثل التنشئة الوالدية والجنس والعرق,

الباحث بمناقشة نتائج الدراسة الحالية ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة في الفصل الخامس 
 الحقًا.

 .ثـالـثـًا : جــوانـب االستفادة من الدراسات السابقة  
 في ضذوء ما تقدم  يستنتج الباحث ما يأتي  :      
األثر الواضح  الستعمال التعلم التعاوني المحوراألول  دراسات يتضح من خالل -1      

ستراتيجياته   تفي التحصيل ومتغيرات اخرى والتي تم التطرق اليها اثناء سرد الدراساوا 
   االستدالليأن تنمية التفكير  يالمحور الثانالباحث من خالل دراسات  الحظه ماو -2

وبناء برامج لتنمية التفكير بشكل  سيتطلب استعمال اساليب تدريس وطرائق تدري
 .بشكل خاص  االستدالليعام والتفكير 

ان تقديرالذذذات وتنميتذذه يتطلذذب تظذذافر الجهذذود المحورالثالذذث  يتضذذح مذذن خذذالل دراسذذات -3
بذذين البيئذذة واالسذذرة والمؤسسذذات التعليميذذة لتعطذذي ثمارهذذا تنميذذة شخصذذية الفذذرد لبنذذاء افذذراد لذذديهم 

 .الثقة بانفسهم 
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من الوسائل اإلحصائية المستعملة في الدراسات السابقة واستعمال الوسائل   االستفادة  -4
 .اإلحصائية المالئمة لتحليل بيانات الدراسة الحالية 

في  بق استلهم الباحث الكثير من االفكار في االعداد والتخطيط الجراء تجربة بحثهسمما 
و للتجربة ة المة الداخلية والخارجيوضبط الس واختيار العينة, ,بيمجال اختيار التصميم التجري
فضال عن تفسير النتائج التي  وتطبيقها,واعداد ادوات البحث  ,وتحضير مستلزمات التجربة,
 ستحتصل من التجربة الحقًا. 
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 ت البحثاجراءا     
يتنااا هذ  اااصل لرضااااذ اءاااا  رتخاااءليلا لرث اااتيثثا تااا  لرصمااا  ثااا  ميااا  ليتيااا ء لرتااااثي      

لرتخءيصااا  لرثن  اااي هتمثياااث ثختثاااي لرصمااا  هليتيااا ء لرعيناااا هت ااا تة لرثخثهاااا ا هتمثياااث لرثااا ث  
 ا تاااا  لرصماااا  هلرييااااي لرتثءي اااايا هعثللرعلثيااااا هاااااي ضا لسضااااءلا لر ااااله يا هل ثهلا لرث اااات

 لست :لرنمه  يتن هره  لرص م  الى لرت  لره  ئذ لإلما ئيا 
 Experimental  Designالتصميم التجريبي  :   -أوال 

لرتاثي  لرتخءيص  لرثن  ي رلصما  ه ثياا  صياء   نام يااث  لرهي اذ لر الي  رام    إّ  سيتي ء  
هلرتمقاااا  ثاااا   هلرهاااااهذ إرااااى نتاااا ئو يث اااا  ه  يعااااهذ ريهاااا  تاااا  لإلخ صااااا ااااا  ث اااا لا لرثءل ااااا

( ه ااه يث ااذ ثييياا ا رتخااءليلا لرتاا  تث اا  لرص ماا   102:  1981تءاااي ته  ا لربهصعاا    
ا      ث  ليتصا ء لرضاءها رلهااهذ إراى نتا ئو اا  لرعينا ا صاي  لرثتمياءلا لرث اتقلا هلرت صعاا

هيتهناااااي ليتي ءنااااا  رلتااااااثي  لرثن  اااااي الاااااى يصيعاااااا ه اااااثلي    ( 115:  2003لرثمااااابء    
 ايعتثث لرص ما  لرتااثي  لرتخءيصا  ص   راصل .يءلتم هلرظءهي لرت   ينااضص  تا  ظلها لرصم  هثتم

 لراصي لرخبئ  ه  ست :
 اختبار بعدي المتغير التابع المتغير المستقل اختبار قبلي التكافؤ المجموعة

 الزمني العمر تجريبية أولى

 الذكاء
 المعلومات السابقة

التحصيل في الفيزياء 
 للسنة السابقة

مقياس التفكير -1
 االستداللي

مقياس تقدير -2
 الذات

 التحصيل-1 التعاوني مالتعل
التفكيرررررررررررررر -2

 االستداللي
تقررررررررررررررررردير -3

 الذات

اختبرررررررررررررررار -1
 تحصيلي

مقيرررررررررررررراس -2
 التفكير
 االستداللي

مقيرررررررررررررراس -3
 الذات تقدير

تخءيصيا 
   نيا

 التعلم التنافسي

 ا صيا
الطريقة 
 االعتيادية

 يبي( التصميم التجر 1مخطط)

 Sample  of  the  Research:  عرينرة البرحرث  -ثانيا   

 هلإلاثلثيااا ثياا رى رلصنااي  إاثلثيااا ياايي لراااي لرياا ثم لرعلثاا  تاا  لرصماا  ناااثي  ء ليتاا    
صاااهء    ثياا رى ثم تظااارلثثيءيااا  لرع ثااا  رتءصيااا   تي هلرتاا صع صعقهصااانااا ي  تاا   لرثء بيااا رلصنااي 
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   هتا   هليص ثهلتقا إثلء  لرثثء تي 2009-2008لرع   لرثءل   صعث ل  ت  بي ءتهث  ت  ناثيا 
ثثء اااا تلصااا  ثتيلصااا ا لرتااااثي   نظاااءل رعاااث  هخاااهث صعاااث لياااص ثهلتقاااا لرق ااا   ليتيااا ء لرثثء اااتي 

لرتخءيصااا  لراااص  يمتااا و لراااى ثخثاااهاتي  تخاااءيصيتي  هثخثهااااا اااا صيا  لص س يهخاااث تااا  ثاااثلءم 
رثثء ااتي  نظااءل إلصااثلي إثلءتاا   اا تي  لرثثء ااتي  ثثء ااا تمااه   ااي   ااعي هتاا  ليتياا ء للرقااا ي 

الااى ثيتصااء تيبياا ي يااا  هخهااب  ههثهلا ثيتصءيااا  لرثثء ااتي لمتااهلي ه  تعهنهثاا  لرتاا   ثااي لرص ماا 
تقعاااا   تاااا  ه ااااي   لرااااى ل  لرثثء ااااتي تاااااي ااااا الااااى تمقياااا  إخااااءلي لرتخءصالرص ماااا  ت اااا اث 

 .لختث ا  هلنتا ث  ثت  صم  
ياايي لاثلثيااا ثياا رى  ءلرثثء ااتي  ثااهباي  الااى  ااعصه  ت يتاا هنااث هخااث لرص ماا  ل  ياايي     

 رت اه  لرثخثهااا لرتخءيصياا لر  نياا اه( عصا اي( لرثخثهاا لرتخءيصيا لسهراى ه اعصا  ثنه  رت ه 
 .ارت ه  لرثخهاا لرا صي   لإلاثلثيا لرثء بياث اه( هليت ء  عصا

( يتا   ااعصا  ا  ( ي رصا 37لناي  ا  صه   ( ي رصا112 لرثخثهاا ا لرا ي  ا يصلا  ااااثث ياي    
يي ( صعاااث صراا  تاااّ  ل اااتصع ث لرياااه( ي رااي تااا   اااعصا  ا38 (   ه اهتااا   اااعصا ا  ( ي رصاا37  ها
ت   لهلرييي لرصي  ر  ي تء ه  لريصء   ت  لرث ث  لرثءل يا ث  لرعا   لرث ا    سثتي ه ي لرءل ص

اينااا  هصصر  صلا  ااثث هتااءلث  ي  ( ي رص  ث  لرثخثها ا لر13ا  هاثث لثلي صعا لسيتص ءلا 
  ي رصا( 33رثخثهاا ا لرا ي  صهلنااي ال صاي  ي ثاهبا  ي رصا( 99لرصم  ت  لرثخثهاا ا لرا ي  ا

 ( هثن ه: 2ت   اذ ثخثهاا ه ث  ثهاح ت  لرخاثهذ ا
 ( 2جردول  )

 عينرة  البحث طالبتوزيع 
ب بعد عدد الطال

 االستبعاد

ب عدد الطال
 ينالمستبعد

قبل  بعدد الطال
 االستبعاد

 ةالمجموع الشعربرة

 التجريبية األولى   ب 37 4 33

 التجريبية الثانية   أ 37 4 33

 الضرابطرة   أ 38 5 33

 المجمرروع    112 13 99
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    Equivalent  of  the  Groupsتكافؤ المجموعات  :  -ثالثا 

ه اي لختثا ا    هلماث  هثاياا الى لرءض  ث  ل  خثياي لتاءلث ايناا لرصما  ثا  ثنيقاا خمءلت    
هتااهبيعه  الااى لر ااعي  اا   ا ااهلئي  ثاا  نصااذ إثلء  لرثثء ااتي   هلنتااا ث  ثت اا صم لرااى مااث ثاا  

 هر   لرص م  لءتأى لرقي   صت  تة لرثخثها ا ص رثتميءلا لآلتيا: 
 Age  of  Time  ( in  month ) العمر الزمني) باألشهرر ( :  -1  

ي هتاّ  لري اا صهصل لرثتميء ث   اهي ا ل ماهلذ لرثثنيااا رليايلرماهذ الى لرثعلهث ا  ت ّ  
( هنااث هخااث هّ  ثته اي 2 الرعثء لربثنا  ص   اهء ثلما   هم  ي ر ذ ي ريت خيذ  نا لرتهرث 

(   6.9ثعياااااا ء  ا صاااااا نمءلي (  اااااهءلا  190.09لرتخءيصيااااااا ل هرااااااى ا ي لرثخثهااااااايهاثااااا ء ياااااا
 9.41(  اهءل ا  صاحنمءلي ثعيا ء  ا 191.6ر  نياا اي لرثخثهااا لرتخءيصياا ليهثته ي هاث ء ي
( 9.70(  ااهءل ا صااحنمءلي ثعياا ء  ا 192.39ي لرثخثهاااا لرااا صيا ايءياا (   هثته ااي هاثاا 

 ( هثن ه :3ا  ث  ثهاح ص رخثهذ
 ( 3جدول )

 المجموعات الثالث بالطلالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغير العمر الزمني 
 ةالمجموعر المتوسط الحسابي ياالنحراف المعيار 

 التجريبية األولى 190.09 6.90

 التجريبية الثانية 191.6 9.41

 الضرابطرة 192.39 9.70

  

تمليذ لرتص ي  رثعءتا  لرضءه  صي   اصه لرثته اي ا  تصاي  هّ  لرضاءه  را  ت ا  صل  يثل هص  ت     
 4(  ث  ثصي  تا   لرخاثهذ ا 2,96( هثءخا  مءيا ا 05,0ثسرا إما ئيا انث ث تهى ثسرا ا 

   :لآلت ( 
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 (4 جدول  )
 المجموعات  الثالث  طالبلتحرليرل  التربراين  لمترغرير  العمرر الزمرني  

درجرررررررررررررة  مصدر التباين
 الحرية

متوسررررررررررررررررررط  مجموع المربعات 
 المربعات

الداللرررررررررررررررررررة  النسبة الفائية
 الجدولية المحسوبة اإلحصائية

بين 
 45.21 90.42 2 المجموعات

0.589 3.7 

 ضيء ثلذ
 انث ث تهى
 ثسرا  
0.5 
 

داخررررررررررررررررررررررررررررررل 
 96 المجموعات

3734.498 76.81 
 98 المجموع

 

  (The  Mental  Age   Intelligence)  : العمر العقلي ) الذكاء  (  - 2
ء ثاا  ه  االرااص  يعاااث  ( Raven )ل ااتعثذ لرص ماا  ليتصاا ء لرثاااضهت ا لرثتت صعااا راءلتااا         

لرقاااثء  لرعقلياااا لرع ثاااا صهااااضم هلماااثل ثااا  ليتصااا ءلا  تااا  نيااا م هل اااتعث سثقااا ييم لراااص  ي  ااايها ا 
( هرثاا  يثتل اام ثاا  تهلئااث رثعءتااا  396:  2000لرااص  ي لرثتمااءء  ثاا  ا ثااذ  لرلمااا  ا اااي     

ن صليااااا لرضاااااءث الااااى لرثيمظااااا هلرضهاااا  هس ااااتنص ي لرااااءهلصي  هلرعيناااا ا صااااي  ل  ااااي ي ا لرااااثص     
هثا   اّ  م اي ثته اي لراص  ي   لرعيناا الى خثيي ييي ( هنث يص   صل لسيتص ء 31: 1983

 .( 3 ا(  ثلم   5لرثعي ء  ر ذ ثخثهاا   خثهذ ا  هلسنمءلي
 ( 5جردول  ) 
 العقلي )الذكاء( لطالب المجموعات  الثالث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغير العمر

 ةالمجرموع متوسط الحسابيال االنحراف المعياري

 التجريبية األولى 41.39 8.8

 التجريبية الثانية 45,43 9.05

 الضررابطرة 44.03 8.03
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 راا    ت اا  لرضااءه  ه ّ  رثته ااي ا تصااي لهص  ااتعث ذ تمليااذ لرتصاا ي  رثعءتااا لرضااءه  صااي   اااصه   
ه ثاا  ثهاااح تاا  (   96 2( هثءخااا مءيااا  ا 05,0ثسرااا إمااا ئيا اااانث ث ااتهى ثسرااا ا  اصل

 هثن ه  : ت (  6لرخثهذ ا
 ( 6جرردول  )

 تحرليل التباين  لمتغير العمر العقلي ) الذكاء (  لطالب المجموعات الثالث
مصررررررررررررررردر 

 التباين
درجررررررررررررررررررررة 

 الحرية
مجمررررررررررررررررررروع 

 المربعات
متوسرررررررررررررررط 
 المربعات 

الداللرررررررررررررررررررررررة  النسبة الفائية
 الجدولية المحسوبة اإلحصائية

بين 
 63.4 126.8 2 المجموعات

0.846 3.7 
 غير دال
 عند مستوى

 05,0داللة 
داخل 

 96 المجموعات
7199.03 74.99 

 98 المجموع 
 
 اختبار  المعلومات  الفيزيائية  السابقة : -4

  General Achievement In Physics ( previous  Knowledge ) 
صقا ص رثعلهثاا ا لرضيبي ئيااا رااثى  ناا   لرص ماا  صحاااثلث ليتصاا ء يهااثي إرااى نياا م لرثعءتااا لرث اا   

ثا   لاتقاء ( 10ا ثنها (  تقء  إيتص ءيا 20ييي لرثخثها ا لر ي   يت ه   صل لسيتص ء ث  ا
هرتأ ياث  ايثا لسيتصا ء نصاذ تيصيقام  ااءا   ثا  ناهع لرثق صلاا(  10اه لسيتي ء ث  ثتعثثنهع 

 اا   لرضيبياا ي هلرث ااءتي  ي  تاا  لرضيبياا ي هيءلئاا   لرتااثءيم هثثء اااايتالااى ثخثهاااا ثاا  لرث
ثاااي ثضتااا   ( 4 اهصعاااث  هياااص  ءلئهااا  ااااثرا صعاااا لرضقاااءلا متاااى ظهاااء صاااايمتم لرنه ئياااا ثلمااا  

  تااا   2008/ 12/   8 ااا  يصااا  الاااى ثخثهاااا ا لرصمااا  لرااا ي  صتااا ءي  ( 5تااااميمم ثلمااا ا
 ( 7تاااا  لرخااااثهذ ا  م اااا ي لرثته ااااي لرم اااا ص   هلسنمااااءلي لرثعياااا ء  رااااثءخ ا  ااااذ  ثخثهاااااا

 .( 6ثلما  ا
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 ( 7جرردول  ) 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغير المعرفة المسبقة لطالب المجموعات الثالث

( S ) االنحراف المعياري ( X ) ةالمجرموع المتوسط الحسابي 
 التجريبية  األولى 10.27 2.63

 التجريبية  الثانية 11.45 2.92

 الضرابطرة 10.48 2.84

 ايذ لرتصا ي  رثعءتاا لرضاءه  صاي   اصه لرثته اي ا تصاي  هّ  لرضاءه  را  ت ا  صلهص  تعث ذ تمل  
(  ثااا  ثهااااح تااا   96 , 2( هثءخاااا مءياااا ا 0  05ثسراااا إماااا ئيا اناااث ث اااتهى ثسراااا ا  

 .( هثن ه  8لرخثهذ ا
 ( 8جرردول  ) 

 تحليل التباين لمتغير المعرفة المسبقة لطالب المجموعات الثالث
مصدر 
 التباين

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

الداللة  النسبة الفائية
 الجدولية المحسوبة اإلحصائية

بين 
 13.1 26.20 2 المجموعات

1.298 3.7 
 غير دال
 عند مستوى

 0 ,05داللة
داخررررررررررررررررررررررررل 
 96 المجموعات

968.97 10.09 
 98 المجموع
 درجات الفيزياء للصف الرابع العام  -5
ي هتااّ  ت ااخيذ رليااي  ااخذ لرقيااثرماااهذ الااى لرثعلهثاا ا لري اااا صهااصل لرثتميااء ثاا  ل تاا ّ    

 ي لرثخثهاااايياار ثءخاا ا لرضيبياا ي( هناااث هخاااث هّ  ثته ااي  7اثلماا   ر ااذ ي رااي يثءخااا لرضيبياا 
 ثءخااااا ا لرضيبيااااا ي(  هثته اااااي 12.67ثعيااااا ء  ا صااااا نمءلي (  اااااهءلا 76.45ا لرتخءيصياااااا ل هراااااى

ثءخا ا (   هثته اي 12.76ثعيا ء  ا صا نمءلي( 74.30لر  نياا ا ي لرثخثهاا  لرتخءيصيايير
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( ه ثاااا  ثهاااااح  14.58ثعياااا ء  ا صاااا نمءلي( 76.45ي لرثخثهاااااا لرااااا صيا ايياااار لرضيبياااا ي
 : لآلت (  9ص رخثهذ ا

 ( 9جردول  ) 

ب  الطل الرابع العام فدرجة الفيزياء للصالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغير 
 ثالثالمجموعات ال

( S ) االنحراف المعياري ( X )  ةالمجموعر المتوسط الحسابي 

 التجريبية األولى 77.27 12.97

 التجريبية الثانية 72.24 12.76

 الضرابطرة 76.90 14.58

 اتمليذ لرتص ي  رثعءتا لرضءه  صي   اصه لرثته اي ا  تصاي   هّ  لرضاءه  را  ت ا  صل  ذثعهص  ت   
( ه ثااا  ثصاااي  تااا  لرخاااثهذ 96 ,2( هثءخاااا مءياااا ا 05,0هى ثسراااا ا ثسراااا إماااا ئيا اناااث ث ااات

 هثن ه:ت  (  10ا

 ( 10جدول  )
 المجموعات الثالث طالبل الرابع العام فدرجة الفيزياء للصتحليرل التبراين لمتغرير 

مصرررررررررررررررررردر 
 التباين

درجررررررررررررة 
 الحرية

مجمررررررررررررررررررررررررروع 
 المربعات

متوسررررررررررررررررررط 
 المربعات 

الداللررررررررررررررررررررررررة  النسبة الفائية
 الجدولية المحسوبة اإلحصائية

بررررررررررررررررررررررررررين 
 259.677 519.354 2 المجموعات

1.406 3.7 
 غير دال
 عند مستوى

 0 ,05داللة
داخررررررررررررررررررررررل 
 96 المجموعات

17435.33 184.743 
 98 المجموع
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 البحث: ترابعا. مستلزما
 تحديد المادة العلمية: -1

ريااا ثم لرعلثااا  رلعااا   لرثءل ااا  ت هناااا لرثااا ث  لرعلثياااا ثااا  ثقاااءءلا  تااا ي لرضيبيااا ي رلااااي ل    
 ل  الر اا ثم  لر اا صي  لر اا ث  هلرت  ااي( هصعااثتاااهذ  هءصعااالرااص  ل ااتثذ الااى  2008-2009

هصرا  رتمثياث ثا   هاايهمثثا لرثا ث  لرعلثياا  نا   لرص ما  صتملياذ ثهااها ا ثضاءثلا لرضااهذ 
لريياااي لريااايي تااا  ثخثهاااا ا لرصماا  هرتمثياااث لسضاااءلا لر اااله يا ههااااي ينصماا  ل  يتعلثااام 

   لرتثءي يا تاي ا  ل تيثلثه  ت  ت  صن ي تقءلا لسيتص ء لرتمايل .
        Formulation  Behavioral  objectivesالسلوكية : االغراضصياغة  -2

تعاااث ل  اااثلي لر اااله يا ا ه اااثلي ناااايء  لرثاااثى يث ااا  ااااي ضته  ص ااا ذ  اااله  ي اااتييي        
رلقياااا م  ( ا ل ( ه اااا  اصاااا ءلا ثااااا ضا صاااااثنا   43:  1996رعاااا ن   لري رااااي لرقياااا   صاااام هناااا صي ا

 .تاي ث  يتهني ثا  لرثتعل  لرقيا   صم ت  نه يا لرثهني لرتعليث  
 (  734:  2000ا ني ث   ه يءه                                                         

اهع لرعلث   هل  ثلي لر له يا ثهثا رلثتعل  ث  مي  هنه  ت عءه ص س تث   ص رثه  
(  هتأت   156:  1999هي تييي لري ري ييره  ثعءتا تقثثم ت  لرعثليا لرتعليثيا ا لرميلا   

اثلثله ثيا ل  ثلي صهاضه  ثريذ اثذ   رص م  ت  ه ن ي تيصي  لرتخءصا هصن ي لسيتص ء هل 
 ( 194:  1974ا لرلق ن                            0لريهثيا لرييي  لرتثءي يا

هثمتااااهى  لرياااا ثم لرعلثاااا  هتاااا  اااااهي ل  ااااثلي لرع ثااااا رتااااثءيم ثاااا ث  لرضيبياااا ي رلاااااي   
(  ثتاا ا  اله ي  ثهبااا الاى  ث اتهي ا  148لرضاهذ ل ءصعا لرثقءء تثءي ه  تثا اي ضا ا

هثمتاهى لرثا ث  لرتعليثياا الاى ثخثهااا ثا  يصاءلي هثثء ا  لرثا ث  صله  لرثعءتيا  ا  اءااا 
هااا  رلثمتاااهى هثناااا ااااي ضته  هلاتثاااثا خثياااي ل  اااثلي لرتااا  ( رلتمقااا  ثااا  تمييت 1ثلمااا  ا

% ( تاااااأ  ء ثاااا   ءلي لريصااااءلي هنااااث ءهايااااا  لرتعاااااثييا 80مااااالا الااااى ن ااااصا  لتضاااا   ا 
الاى  ءلي لريصاءلي هتهخيها ته   هصاصر  هااصح  لرثقتءما ههايث لرنظاء تا  صعاا ل  اثلي صنا ي ا

 صااي ( ثهباااا 8لماا اث.  االه ي ا (  ااثت  148 اااثث ل  ااثلي لر االه يا تاا  ااايمته  لرنه ئيااا ا
 (11ا  لرضاهذ  ث  ت  لرخثهذ
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 (11جدول) 
 األغراض السلوكية للفصول االربعة)السادس، السابع، الثامن، التاسع(

 المواضيع الفصول
 مستوى األهداف

 المجموع
 تقويم تركيب تحليل تطبيق استيعاب تذكر

الكهربائية  السادس
 35 2 3 4 8 8 10 الساكنة

كهربائية التيار  عالساب
 62 3 6 11 14 14 14 المستمر

 40 0 3 6 2 10 19 المغناطيسية الثامن
 11 0 1 1 1 3 5 االلكترونيات التاسع
 148 5 13 22 25 35 48  المجموع

   Planning  of  Instruction  preparationإعداد الخطط  التدريسية : -3
إصل إ ات  صحااثلث يياا رثء ام  لص  ه  اء نخ ما ا  تخعاذ لرثاثءم سنها تعث يياا لراثءم ثهثاا   

( ه  هءلي ه  ثءم ن خح ييا  ص  إاثلث   تخعذ ثا  لرثاثءم  2000يءى ا ن ثء ه يءه    
 .الى ها  ص   ثلي لرت  يءلث إ   صه   رلتيثيص نتيخا رثءم ثعي 

 (   132: 2000   عثا                                                    
ت رعثذ لرتءصه  صهخم ا   هلرتثءيم صهخم يا   يمتا و إراى يياي تهااي  الض ا هنصاذ تنضياص   

   .لرعثذ متى يتث   لرثثءم ث  اث   تمقي  ه ثلي ثعينا 
 ( 231:  1985ا  ن هلت                                                             

 ي  الاى هتا  ثمتاهى لرثعتثاث   رلعا   لرا هت   اهي صر  هاّث ا ييي تثءي يا رلثخ ثيي 
  هااااّث لرص ماا  ا      هص س ااتن ث لرااى ل  ااثلي لر االه يا لرتاا  لاااثا 2009ا  2008لرثءل اا  

  االهص ييااا تثءي اايا ر ااذ ثخثهاااا ص ساتثاا ث الااى ل ثصياا ا هلرثااا ثء لرثتااهلتء  مااهذ ه ( 28
 .  هلريءيقا لساتي ثيا  هلرتن ت  لرتعل  لرتع هن  
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ا نثااا صو ثااا   اااصه لريياااي الاااى ثخثهااااا ثااا  لريصاااءلي هلرثم ثاااي  رصياااا   ثاااثى هناااث اءاااا
تمقيقهاا  رد ااثلي لرتاا  هاااعا ثاا  هخلهاا   هتاا  اااهي ثيمظاا ته  هتهخيهاا ته  لخءيااا صعااا 

   (.11( ه ا10ها (9الرتعثييا اليه  رتأيص ايمته  لرنه ئيا ثلم  
 Tools  of  the  Research أدوات البحث: .خامسا

 :ر التحصيلياالختبا -ه
اااثثا ليتصاا ءلا لرتمااايذ رتقااثيء ثاا  ماااذ الياام لري رااي ثاا  لرثعلهثاا ا لرتاا  تعلثهاا  له 

( هتعتصااااء ليتصاااا ءلا لرتمااااايذ ثاااا  ل اااا   1989:433لرثهاااا ءلا لرتاااا  تااااثءي اليهاااا  الرع اااا ي 
رعثليااا لرتقااهي  لرتءصااه  هص اا ذ ياا   لرتقااهي  لراااض   ااهلي  ثيلهصااالسثهلا رخثااي لرثعلهثاا ا لر

 ث  لاثلث لرثعل . ل لسيتص ءلا ثقننا   نا  صه 
 (81: 1985الرمءيي                                                                   

لرث اثهرا ص رصما   هصرا  صعاث لسنتها ي  ها ارلثهاا لرياييهنث هاث ليتصا ء رقيا م تماايذ 
 (Multiple choicesثا  ثتعاثث  هليتيء: ليتص ء ث  ناهع لسيتيا ء لسءصعاث  ثءل ا لرضاهذ 

ثااا  نااا  ااااميء ه اااه  يتاااأريه اااصل لرناااهع ثااا  لسيتصااا ءلا ( 18ثلمااا ا( تقاااء  42لرث اااه  ثااا  ا
 ااةلذ ثتصااهع صعااثث ثاا  لرصااثلئذ لرثقتءمااا  لرتاا   اا  صث  صااا لخ صاا ا لمااث   ي ااه  اااميم   نبراااصث

  (Hills, 1982:203)            هلسيءي ا ي يئا له نءيصا ث  لراهلي.
 رطة االختبارية )جدول المواصفات(: الخا-أ

تعاااث لري ءياااا لسيتص ءياااا ثااا  لرثتيلصااا ا لس ااا م تااا  لااااثلث لسيتصااا ءلا لرتماااايليا  سنهااا  
تتاااث  تهبيااي تقااءلا لسيتصاا ءالى لست اا ء لرءئي ااا رثمتااهى لرثاا ث  لرثءل اايا هلس ااثلي لر االه يا 

ى ن ااي ثئهياااا الهبل ( تع ااام لرتاا  ي اااعى لسيتصاا ء رقي  اااه   هي ااا ء تاا   اااصل لرخااثهذ اااا ث  لرااا
 لس ثيا لرن صيا ر ذ ثخ ذ ث  ثخ سا لرثمتهى هر ذ نثي ث  لنث ي لر له  ثنم. 

  نا(2-1:  2002( الرثقصذ  1990:59السث                                     
لرث اااثهرا ص رصمااا     لسءصعااااراااصل تااا  لااااثلث ي ءياااا ليتص ءياااا تتااااث  ثمتاااهى لرثااا ث  رلضااااهذ 

 (12 خثهذا .م ي لرثهاها ا لرثءل ياصباا لرضقءلا هه 
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 الخارطة االختبارية )جدول المواصفات( الختبار التحصيل العلمي (12جدول) 
ع

و
جم

لم
 ا

 تذكر استيعاب تطبيق تحليل تركيب تقويم

وى
محت
ن ل
وز

 

ات
فح
لص
د ا
عد

 

صررل
 الف

زن
الو

 
3%

 

زن
الو

 
9%

زن 
الو

 
15%

 

زن
الو

 
17%

 

زن
الو

 
24%

 

زن
الو

 
32%

 

 عررررررردد الفقرررررررررررات

16 0 2 2 3 4 5 35،7%  50 6 

12 0 1 2 2 3 4 30،7%  43 7 

9 0 1 1 2 2 3 21،4%  30 8 

5 0 0 1 1 1 2 12،1%  17 9 

42 0 4 6 8 10 14 100%  140 

موع
مج
 ال

 
   ري ئلالرعثث لر ل×هب   ذ ث تهى ث  لسضءلا لر له يا× اثث لرضقءلا ر ذ يليا = هب  لرثمتهى 

 : Validity  الصدق -ب
   Face Validity  : الصدق الظاهري -1

( ثااااا  صه  لريصاااااء  1اااااااءا تقاااااءلا لسيتصااااا ء الاااااى ثخثهااااااا ثااااا  لرثم ثاااااي  ثلمااااا  تااااا      
 ي لءلئهاا  صاااثث ااايميا ايااهصراا  س لرضيبياا يهلسيتااا   تاا  ثخاا ذ لرتءصيااا هيءلئاا  تااثءيم 

 .لرث ثهرا ص رصم   لرضقءلا هت  ني م ثمتهى لرث ث  لرثءل يا
  Content Validity:صدق المحتوى  -2

( ه  ل  430: 1989ه ه يعن  ثثى تث يذ صنهث لسيتصا ء رلثمتاهى لرثاءلث ني  ام الرع ا ي     
اث  لرثمتهى يءتصي ص سخ صاا اا  لر اةلذ: لراى ه  ماث ي اه  لسيتصا ء نا ثءل الاى نيا م ثخا ذ 

 (  127: 1990السث                                       ثمثث ث  لر له .    



 إجرأت البحث -الفصل الرابع

 

108 

  هرتمقي  اث  لسيتصا ء تقاث لاتثاث لرااث  لرثنيقا  الرااث  لرظا  ء  هااث  لرثمتاهى(    
اءااااا تقاااءلا لسيتصاااا ء هلس اااثلي لر ااااله يا الاااى ثخهااااا ثاااا  صه  لريصاااء  هلسيتااااا    لص

( 42  هصلاا  اااثث   اسصااثلي لءلئهاا  مااهذ ثييثااا لرضقااءلا لرتاا  لاااثا ثاا  لخلهاا   هثااثى ثييثتهاا
( تثااا لااا ث  اااي ضا 1تقااء  يقاايم  ااذ ثنهاا  ضءااا   االه ي  هتاا  اااهي لءلي لرثم ثااي  اثلماا  

صعااا لرضقاااءلا هلخاااءلي لرتعاااثييا الاااى صعااااه  لسياااء هل اااتيثل  م ااا ي لرن اااصا لرثئهياااا ه ااايلا 
  هتعااث لرضقااء  ااا رما لصل مااالا الااى لريااييلمااا ئيا رقصااهذ لرضقااءلا هااايميته  رث ااتهي ا 

   (.1%( ث  لءلي لرثم ثي  ه ث   ه ثهاح ت  اثلم  80ا
 
 تعليمات االختبار التحصيلي:  -ج

 تعليمات اإلجابة:  -1

ناءلي   اذ تقاء  صعن ياا  لرياييهيلاي ثا    لاييا لرتعليث ا لري ااا ص سيتصا ء لرتماايل     
   (. 18ا    ليتي ء لرمءي لرص  يث ذ لرخهلي لراميح ههاعم لث   ءن  لرضقء  ثلم 

 التصحيح: مفتاح -2

ريخ صاااا لري يئااا له لرثتءه اااا له لصل  ااا    ثءخاااا هلمااث  ريخ صاااا لرااااميما هاااضءهاييااا     
   ( ثضت   لسخ صا ا  تقءلا لسيتص ء.19ا ن   ل  ء ث  صثيذ هيهاح ثلم 

 تطبيق االختبار التحصيلي على العينة االستطالعية:  -د
رلصنااي   ثاا  ياايي لاثلثيااا لرثعاا ءي  ي رصاا (60انااا ثاا  تاا  تيصياا  لسيتصاا ء الااى اينااا ث ه     

هصراا  رلتأ ااث ثاا  هاااه  لرضقااءلا هتعليثاا ا لإلخ صااا  20/4/2009تاا  صعقهصااا تاا  يااه  لس نااي  
هت اايي  لرضقااءلا لر ااهلا خااثل له لراااعصا له لرم ثاااا  صهااثي إااا ث  اااي ضته  هتقااثيء لرهنااا 

 ا لرث اااتمء  تاا  ت ااخيذ لنتهااا ي لهذلرااص  ت ااتمءنم لإلخ صاااا ااا  لسيتصاا ء  هرماااءا اااصي لرهناا
( 90هصعااث لمت اا ي لرثته ااي لربثناا  رييتصاا ء تصااي  لناام  اا   ا  تاا  لإلخ صااا ي راايهليااء  ي رااي

 (20هنث   نا ثءخ ا ييي لرعينا لس تييايا  ث  ت  ثلم  اثنيقا تقءيص . 

 التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار: -هر
 هت ثذ  صه لرعثليا م  ي لست : 
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 تمييز الفقرة:  ادلةمع -1
%( ثااا  لسهءل  50ءتصاااا لهءل  لسخ صاااا تن بريااا   هلخاااء  تق اااي  لسيتصااا ء لراااى ثخثاااهاتي  ا    

%( ثاا  لسهءل  لرم ااالا الااى لثنااى 50لرم ااالا الااى لالااى لرااثءخ ا الرثخثهاااا لرعلياا ( ه ا
نهتهاااا   لرااااى ل  لرضقااااء  خيااااث  لصل   نااااا  (Brown)لرااااثءخ ا الرثخثهاااااا لرااااثني ( هي اااايء صااااءله  

   Brown, 1981) : 104ا %( تث  ته . 20لرتثييبيا ا
( راصر  تها  خياث  0.60-0.20نث تصي  ل  تقءلا لسيتص ء نث تءلهماا نهتها  لرتثييبياا صاي  ا    

 (. 20ثلم  ا
 معامل صعوبة الفقرة:   -2

 ( رااااصل يعااااث0.80-0.20تااا  ليخاااا ث ثع ثاااذ لراااااعهصا ري اااائلا لرثهااااهايا هنااااث تااااءله  صاااي  ا    
 (.  20لسيتص ء خيثلا لنم ث  خها اعهصا تقءلتم اثلم  

 ثبات اختبار التحصيل:  
رم اا ي ثع ثااذ  صاا ا لسيتصاا ء مياا  صلاا   (Kuder-Richardson-20)ل ااتيثثا ثع ثرااا     

( ه اصل ياثذ الاى ل  لسيتصا ء يمظاى صثءخاا خياث  0.86ثع ثذ لر ص ا لرثم هي صهصه لريءيقاا ا
   .ث  لر ص ا 

 لبدائل الختبار التحصيل: فعالية ا -4
تااا  ل اااتيثل  ثع ثراااا تع رياااا لرصاااثلئذ لري يئاااا رخثياااي تقاااءلا لسيتصااا ء   ههخاااث ل  ثعااا ثيا     

 .  (21ثلم ا تع ريا لرصثلئذ   رصا  هرصر  اثا خثيي لرصثلئذ لري يئا تع را

 اختبار التفكير االستداللي:   -ب
( تقاااء  هتااا  ليخااا ث صعاااا 27ر  ث اااه   ثااا  اااااثلث ليتصااا ء رلتض ياااء لس اااتثسحنااا   لرص مااا  ص     

 :  يأت لريا ئ  لر  ي هثتءيا رهصل لسيتص ء ه ث  

 صدق االختبار:  -1
(  340: 1998يعاااااث لسيتصااااا ء اااااا ثن  لصل  ااااا   يقااااايم ثااااا  لااااااث رقي  ااااام تقاااااي اااااااهث    

  ذثع نااااا( هرمااااءا تمقياااا  اااااث  لسيتصاااا ء ل اااات2-1:  2002ايااااا ئ  لسيتصاااا ء لرخيااااث 
( 1هصراا  صعءااام الااى ثخثهاااا ثاا  لرثم ثااي  اثلماا   (Face Validity)لراااث  لرظاا  ء  
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ه ااه لراااهء  لسهريااا رييتصاا ء  هيتناا هذ تعليثاا ا لسيتصاا ء هثااثى ثنتهاا  هثءخااا ثاا  تتثتااي صاام ثاا  
 (  680:  1985الرمءيي                            ثهاهايا. 

لرتم ااي  ت اااصح لسيتصاا ء تاا  هنااث تاا  ل ااتصثلذ هتعااثيذ همااصي صعااا تقءلتاام تاا  اااهي نتاا ئو     
 (. 14( تقء  ثلم  ا25اهءتم لرنه ئيا ث هن  ث  ا

  

 تعليمات االختبار:  -2
 تعليمات اإلجابة: -أ

نااءلي   ااذ تقااء  صعن يااا  لريااييهاااثا لرتعليثاا ا لري اااا ص إلخ صااا ااا  لسيتصاا ء هيلااي ثاا      
  عم لث   ءن  لرضقء .هلي لراميح ههااا انه  ص يتي ء لرمءي لرص  يث ذ لرخاهلسخ ص

 التصحيح:  مفتاح -ب
لاييااا ثءخاااا هلمااث  ريخ صاااا لرااااميما هاااضء ريخ صاااا لري يئااا له لرثتءه اااا له لصل  ااا       

 ( ثضت   لسخ صا ا  تقءلا لسيتص ء. 15ا ن   ل  ء ث  صثيذ  هيهاح ثلم 
 تحليل فقرات االختبار االستداللي:  -3

 ي ت : هت ثذ  صه لرعثليا الى م  ي ث  

 معامل صعوبة الفقرة: -أ
ل  لرضقاااءلا لسيتص ءياااا تعاااث اااا رما هخياااث  تااا  لرتيصيااا  لصل  ااا   ث اااتهى  (Bloom)ياااءى     

هالياام تاا   ثع ثااذ لراااعهصا  (Bloom, 1971, :60)( 0.85-0.20اااعهصته  يتااءله  صااي  ا
ثاا  خهااا ( هيتءتااي الااى  ااصل ل  لسيتصاا ء يعتصااء خيااثل 0.80-0.21رضقااءلا لسيتصاا ء تءلهمااا ا

   (.16ااعهصا تقءلتم ثلم 
لاتثااا ثلا الاااى لرصي نااا ا لرتااا  تااا  لرمااااهذ اليهااا  ثااا   ثبرررات اختبرررار التفكيرررر االسرررتداللي:  -ج

(  ي رصاا  ثااا  يااايي لرااااي 110تيصياا  لإليتصااا ء الاااى لرعينااا لس اااتييايا لرثةرضاااا ثااا  ا
لثياااا لريااا ثم لرعلثااا  ثااا  يااايي  اااي  ثاااثلءم  ااا  لاثلثياااا لر اااءيي لرءاااا  رلصناااي  هلاث

لرثعاا ءي رلصنااي  هلساثلثيااا لرثء بيااا رلصنااي   تاا  ل ااتصع ث ياايي رتااء ه  لسخ صااا ااا  صعااا 
 لرضقءلا م ي  ص ا لإليتص ء
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رمااءا م اا ي ثع ثااذ  صاا ا ثءخاا ا ليتصاا ء لرتض يااء لس ااتثسر  رلعينااا لس ااتييايا تقااث تاا     
ايا ميا  يضااذ رم  ي  صا ا ل  ائلا لرثهااه  (Kuder-Richardson-20)ل تيثل  ثع ثرا 

ل ااتعث ذ  ااصه لرثع ثرااا تاا  م رااا لسيتصاا ءلا ثاا  نااهع لإلخ صااا لرثنتقاا   الرثهاااهايا( صلاا  ثع ثااذ 
( ه صل يثذ الى ل  لسيتص ء يمظى صثءخاا خياث  ثا  لر صا ا ص رن اصا لراى لس ائلا 0.78لر ص ا ا

 لرثهاهايا. 
 فعالية البدائل الخاطئة: -د

 يثاا  نااهع لسيتياا ء ثاا  ثتعااثث ي ااه  لرصااثيذ لرياا ي  تاا  لسيتصاا ءلا لرثهاااهايا لرتاا  ت ااه 
تعا س اناثث  يخاصي اااثثل ثا  لريلصاا ثا  لرثخثهاااا لراثني  يبياث الاى اااثث لريلصاا تا  لرثخثهاااا 

 لرعلي   هي ه  لرصثيذ ل  اء تع رياا  لث  بلثا نيثتم ت  لر  ري. 
 (229: 1980الرصمثلث                                                      

هصعااث ل ااتيثل  ثع ثرااا تع ريااا لرصااثلئذ لري يئااا رخثيااي لرضقااءلا لرثهاااهايا هخااث ل  ثعاا ثيا 
   .(17ثلم ا تع ريا خثيي لرصثلئذ   رصا  هرصر  اثا خثيي لرصثلئذ لري يئا تع را

 :مقياس تقدير الذات  -ج
هلراااص    ( 1994ا  Hudson هث اااه  نصاااذلرُثعااااث ثاااا   تقاااثيء لراااصلا ثقيااا م لرص مااا  ُهاتثااااث

هيصقااام الاااى ايناااا ثااا  يااايي هي رصااا ا  (12ثلمااا  ا نقلااام لراااى لرعءصياااا اثخاااث  لرث اااهن  (
تقاثيء   إص هخااث تيام هثل  ثيئثاا رقيا م ت  خثههءيا ثاء لرعءصياا لرثءملا لر  نهيا هلرخ ثعيا

 اينا لرصم  رلثصءءلا لستيا: ييرثى ي لرصلا
 .رهاه ل  لرثقي م الى ثءخا ا ريا ث  لرص  يا هل -1
هصثاااا  هّ  ايناااا لرصماااا   ثن  ااااي رلتيصيااا  الااااى يااايي لرثءملااااا لساثلثياااا لرثقيااا م   ه  -2

راااصل تأنااام يمقااا  ضاااءا لرصمااا  تااا  نيااا م  يااايي لرااااي لريااا ثم لرعلثااا  لرمااا ر  ثااا  
 .اينا  لرصم   ييرثى  ي  تقثيء لرصلا

رم خاا لرص ما  رقيا م هثلصيا   إّ  لرثقي م ن صي ا ُيعاث ثقي   ا خثيثلا ثا  ميا  بثا  إااثلثه -3
 .  صل لرثتميء
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صهاا  لرثقياا م ثاا  مياا  اااثنم ه ص تاام هم اا ي اااعهصا   ثاا  لرثثياابلا لرتاا  تثتااي هصاا رءض      
لرص ما  لرقيا   صاصعا لإلخاءليلا نصاذ تيصيقام الاى ايناا  لرصما   لءتأىتقءلتم هنثءته  لرتثييبيا  

 ه ث  يأت :
 : لإليتصاا ء ثاا  يخااي ه   يقي اام   يقاااث ص راااث  لرثنااا لرتاا  يقاايم صهاا  صرردق المقيرراس

   .ث  هخذ تأثيته  لاثرلهظيضا لرت   لسيتص ءهثثى تأثيا 

 (  154:  1997ا لرم ه                                                                 
هلّ  هتااذ يءيقااا س اتيءلو لراااث  لرظاا  ء   ا  اااءا تقااءلا لرثقيا م الااى  ثخثهاااا  

 .الى ايميته  ت  ني م لراضا لرت  يءلث ني  ه ث  لريصءلي رلم   
 ( Allen  &  Yen     1979 :  96ا                                              

هص رءض  ثا  تثتاي لرثقيا م ص رااث  إس هّ  لرص ما  نا   صحيخا ث لرااث  لرظا  ء  رلت صاا ثا      
( 1الي هلرثيتااي   رصيا   ءهيها  ثلما  يثتم ثء    نيا  هنث ت  اءام الى ثخثهاا ث  لريصاء 

تثا   %(80صن اصا  ا هتخثء لإل  ء  لرى ه  لرص م  لاتثاث ثءخاا ثهلتقاا  ءلي لريصاءلي هلرثم ثاي 
رهااصل لرثعياا ء رااا  ياات  ه  تمييااء الاااى  تااه  مااهذ ااايميا  اااذ تقااء  ثاا  تقااءلا لرثقيااا م  ههتقاا ا 

 .تقءلا لرثقي م  هصصر  ت رثقي م يعث ا ثن  ا 
 يعااءي لر صاا ا صأناام لست اا   تاا  لرنتاا ئو هيعااث لإليتصاا ء   صتاا ا إصل مااالن   س :ثبررات المقيررا

           الاااااى لرنتااااا ئو نض اااااه  راااااثى إاااااا ث  تيصيقااااام الاااااى ل تاااااءلث لنض اااااه  هتااااا  ظاااااذ لرظاااااءهي نض اااااه .
(   38 اتييايا لرثةرضاا ثا  السعيناا لرت  تيصي  لرثقي م الاى (.  30:  1981ا لربهصع     

اي لريا ثم لرعلثا  تا  لاثلثياا لريلاي لرناايث تا  صعقهصاا لرت صعاا رثثيءياا ي رص  ث  ييي لر
 .8/12/2008لرتءصيا ت  ثم تظا ثي رى ت  

ي  م ا  تا  الاى لرعيناا لسيتصا ءهلاتث ثلاالى لرصي ن ا لرت  ت  لرمااهذ اليها  ثا  تيصيا     
(   ثلمااا   0.74 ا (  لص صلااا  ثع ثاااذ لر صااا ا  ءهنصااا   -لرضااا  صااا ا لإليتصااا ء ص  اااتعث ذ ثع ثراااا ا

( هيعااث  ااصل لرثع ثااذ خيااثلا هيث اا  لساتثاا ث الياام  إص ه اا ءا ل ثصياا ا لرااى هّ   لسيتصاا ءلا 13ا
   .(85,0ا   60,0تاُعاث خيث   إصل     ثع ثذ  ص ته  ماهءلا صي  ا
 (    Hills  ; 1976  :  152ا                                                         
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                                                 . تطبيق التجربة:سادسا
رتيصي  لرقصل  سيتص ء لرتض يء لس تثسر  هثقي م تقثيء لراصلا تا   صثها خءها لرتخءصا ص-1
هلث  ليتص ء لرثعلهث ا لر  صقا هليتص ء لرص  ي ت  يصقاا تا  ياهث  لسءصعا ي  .8/1/2009/يه  

 هلريثيم الى لرتهلر . 

  2009/  2/ 11ص  اااء لرص مااا  صتاااثءيم ثخااا ثيي لرصمااا  لرااا ي  لاتصااا ءل ثااا  ياااه  لريثااايم  -أ
هصهلني   ي  ما  ثءل يا ه صهاي  ا ر اذ  ثخثهااا  2009/  4/  24هلنتها يه  ل مث 

   . تعهياياهت  تعهيا  لرعيذ صما  
 تيصي  لرييي  لرثءل يا لرثيااا ر ذ ثخثهاا هالى لرنمه لست  : -ب
لراتعل  لرتعا هن  ههتا   ل الهيثء اا الاى هتا   ( : ب) شعبة  االولىلتجريبية المجموعة ا - ه

 لرييهلا لستيا:
تاا   ااذ ثخثهاااا هثاا     يي( ياا5عا ثخاا ثيي  هصهلنااي ا ااصتق ااي  ي رصاا ا لراااي الااى  .1

ث ااتهي ا تمااايليا ثيتلضااا ا ثءتضااي   ثته ااي   ثاانيضا ( هياات  صراا  م ااي لرتمااايذ 
صيصيعاااا لراااتعل     ييلر ااا صقا    ااا   يااات  تعءياااي لريااا  تااا  ليتصااا ء لرثعلهثااا ا  لرضيبي ئياااا

 ااا صق ا  ااا  يااات  تعياااي   ييتعاااءا رهااا  لريااايلرتعااا هن  هتهاااايح يياااهلا لرعثاااذ لرتااا  رااا  
لرثخثهاااا هي صااا صراا  تاا  ثتتااء ياا    ص ااذ  ثخثهاااا  ييثاا  ياا ر ااذ ي راايل ثهلء 

ص ر ا ذ  ث ءم  اذ ي راي ثهء ا يالى ه  تتصثذ  صه ل ثهلء ص  ذ ثهء  ت   ذ ماا ه 
 لراميح ث  ييذ ثت صعا لرثثءم هتهخيه تم  هل ثهلء     :

ثلء  لرنق ش صهاثهي   هنظا    يه  القائد : -ه  عثذ الى تهبيي لرثهث ا صي  هتءلث لرثخثهاا هل 
. 

قاااااه  ص  اااااتي  لرثهثاااااا  يملقاااااا لرهااااااذ صاااااي  لرثاااااثءم هلرثخثهااااااا إص  هه اااااالمنسرررررق:  -ي 
هتاااءلث ثخثهاتهااا  هلس تض ااا ء ثااا    لرثيلاااهي ثااا  لرثخثهااااا لرقيااا   صهااا  هتهباهااا  الاااى

تهلخههاااا  لرثخثهاااااا  اااا  إااااا ث  ثلياااا  اثااااذ    اهه ث اااا للرثااااثءم ااااا  ه  ضثااااها 
 .لرثخثهاا إريم ت  نه يا لرثءم 
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لرنهااااا ئ  رعثاااااذ   عثاااااذ الاااااى ناااااءلي  هلخاااااي لرثخثهااااااا هناااااءلي  لرثليااااا يه القرررررار  :  -و 
 .لرثخثهاا  

الااااى      هت اااخيعه عثااااذ الاااى صاااا  ءه  لرمثااا م صااااي  هتاااءلث لرثخثهاااااايه  المشرررجع : -ث 
 .الى ه ثذ هخم   لرقي   صهلخصه

لرثخثهااااا صعاااث    ييعثاااذ الاااى ت اااخيذ ثليااا  ثااا  تهااااذ إريااام يااايه  المسرررجل : -هرررر       
 .لنته ي لرثهثا هتقثي  لرثلي  الى  يئا تقءيء نه ئ 

صعااث  إنهاا ي  ااذ ثخثهاااا لرثهثااا لرث لضااا صهاا  ياات  نااءلي   لرثلياا  ثاا  ن ئااث لرثخثهاااا  .  ب
لسخ صااااا لراااااميما ري اااائلا لرثخاااا ثيي ل يااااءى هياااات  ياااايذ صراااا   لرتأ يااااث الااااى هثاااا   

هصعث لسنته ي ث  ناءلي  ثليا  خثياي لرثخا ثيي يات   لرتقياي  صاي  لرثخا ثيي  .لرثيءهما
الاااى ه ااا م لرثناااا تااا  لإلخ صاااا  هلرهناااا لرث اااتمء    ااا  يعثاااذ لرثاااثءم الاااى  تاااثهي   

هيعثاااااذ الاااااى خثاااااي   .تااااا  لراااااثت تء تاااااثهي  صرااااا  الاااااى لر اااااصهء  لهلإلخ صاااااا لرااااااميما 
 .لرثليا ا هتاميمه   هت ليثه  لرى لرثخ ثيي  ت  لرثءم لرق ث  

ا  لرتن ت ا لرتعال    ل لهيثء ا الى هتاا  ) شعبة  أ ( :  الثانيةالمجموعة التجريبية   ب
Constructivist  Learning  Model : ههت  لرييهلا لستيا ) 

 .ر ذ ثخثهاا ييي(  3( ثخ ثيي هصثعثذ ا  9ا هلئي  الى ا  لريييتق ي   .1
يعي  لرثثءم ثقثثاا ثء اب  اا  ثهااهع لراثءم ياص ء تيها  ه ا  لرقاهلني  لرتا    ايت   .2

 .لاتث ث   
 ر ذ ثخثهاا  هتتاث  : ي ريتهبيي هءنا اثذ لر .3

 .ثهاهع  لرثءم   -أ             
 .لر ةلذ لرءئي   رلثءم  -ب          
 .هل خهب  لرثتهلتء  ر ذ ثخثهاا ل ثهلا  -ج          
 .تنضيص ل ن يا هتثهي  لرنت ئو   -د          
 ثهااهع لراثءمت  لرمهلء مهذ  رليييتهيأ تءاا يلس تعثلث رخل ا لرمهلء  إص  -هر         

 . رثيه
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ثلياااذ لرثيتصاااء تااا  ه نااا ي تنضياااص   ردن ااايا هثاااثى   لرياااييثت صعاااا لرثاااثءم رتمء ااا ا  .4
 .هلرث  اث  الى تمقي  صر   ا ثهاهع لرثءمثن نالى  نثءته 

لراهلءث  تا   ائلا إريه  هاثذ ثلي   صهء  ري ت  تهال ت  لرنت ئو لر لريييثن ن ا  .5
 . ته  له ي رثهاهع لرثءمراث   اثليا  مله لرثءم هلرثيلهي 

هثيمظااااا   ثهاااااهع لرااااثءم تاااا  نه يااااا لرماااااا لرثءل اااايا مااااهذ ييتهخياااام ه اااائلا رلياااا .6
صااهء  ااميما هتااميح  لريياأ  رلاثءم    لإلخ صا هثاثى ل ت ا صهلرتميء لرم اذ ت
 .لر  صقا    هيصءته لريييالى ثثو لرمذ لرثن  ي ثي ثعءتا  هينث  هخث هلرعثذ

تاا  لرااثءم    ااا  ل ن اايا لرتاا  تاا  تنضيااص   هتهبيعهاا  الاايه تاااميح ثليااا ا لرياايي .7
 .لرق ث  ه صل يتض  ثي ث  ههءثه 

 (  Yager : 1991  52 :(  ها 443: 1996لريليل  ه يءه   ا                       
ثء اا  اصه لرثخثهااا ص  اتعث ذ لريءيقاا لساتي ثياا   ا  ( : أالمجموعة الضابطة )شعبة   -ج

 .لرتقليثيا ( يهلذ  تتء  لرتخءصا  
ثء اا لرثخا ثيي لرتخءيصياا  لرا ي  تا  لرثيتصاء رتاهلتء ل ثهلا هل خهاب  لرثيتصءياا  لرتا   -4

   0تيم خم ه ت  ام ه ههرا مء ا لريييلرثهثا الى ه ثذ ه  ت  اث ت  لنخ ب
 صعث لسنته ي ث  تثءيم لرث ث  لرثءل يا  لرثقءء   رلتخءصا  ت  تيصي  ث  يأت  :  -5

 4/  26ث  هصرا  ياه  لسماث اصلا لرصعااء لراا م لرتض يء لس اتثسر  هثقيا م تقثيااثقي -أ         
 /2009       

 .  2009/  4/ 28لسيتص ء لرتمايل  هصر  يه  لر ي  ي  -ب       
هتقااااثيء  لس ااااتثسر هثقياااا م لرتض يااااء  لرتمااااايل يتصاااا ء  سءتصااااا لرصي ناااا ا لري اااااا ص -6

 .لرتملييا لإلما ئيا لرثن  صا ياهخء     لرصلا
   Statistical  Means. الوسائل اإلحصائية : سابعا
 هه تعثذ ت  :(   ANOVA: )  حادياألتحليل التباين   -1

 ثخثها ا لرصم  لر ي  ت :لرت  تة   -أ      
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ثءخاااا لرضيبيااا ي  لرعقلااا    لرثعءتاااا لرث اااصقا   لرعثاااء لربثنااا    لرعثاااءلرتماااايل    لسيتصااا ء      
 .تقثيء لرصلا   لس تثسر رتض يء ل رلاي لرءلصي لرع   

 .تمليذ لرنت ئو  - ي

 
     لفقرات  :         اتمييز    معادلة -2 

 ثا        ع                          

 ا    =   ااااااااااا        
 (  1/2ا                            
 ا   =  نه   تثييب  لرضقء  .

 = اثث لإلخ ص ا لراميما ت  لرثخثهاا لرعلي  . ع 
 =  اثث لإلخ ص ا لراميما ت  لرثخثهاا لرثني  . ث 

 ( 289:  1998ا همثث                ي  .                       =   اثث هتءلث لرثخثهات
 
 لفقرات اإلختبار :  السهولةمعامل    -3

 ث+      ع                     

      =   اااااااااا     
            
 ا . ههر  =  ثع ثذ  لر     
 =  اثث لإلخ ص ا  لراميما  ت   لرثخثهاا  لرعلي  . ع      
 =   اثث لإلخ ص ا  لراميما  ت   لرثخثهاا  لرثني  . ث      
 ( 289:  1998    =   اثث هتءلث لرثخثهاتي  .                       ا  همثث        
:  رم اا ي  صاا ا ليتصاا ء   [ K R  -  20 ]  20 -ريتشاردسررون  -رمعادلررة  كيررود  -4

 : هلرتمايذ لرعلث  لس تثسر لرتض يء 
N                     ∑  p . q                     

R1 =  ---------   [   1  -   ----------  ]                 
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          n – 1                     S1
2                                                                                                            

     n   ثث لرضقءلا لرثهاهايا . =  ا 
p   . لرن صا صي  اثث لرثخيصي  ا  لرضقء  صاهء  اميما إرى ثخثهع لرثخيصي  = 
q     لرن صا صي  اثث لرثخيصي  ا  لرضقء  صاهء  ضيء اميما إرى ثخثهع لرثخيصي = 

S1 . لرتص ي   رييتص ء   ذ  = 
 (Stanly, 1972: 111)                                                                     

 رم  ي  ص ا ثقي م تقثيء لرصلا:  كرونباخ -امعادلة الف -5

 

2ثو ع                                
 

 ( اااااااااا  -1ا = اااااا لرض 

 2ع                  1-     
 (165: 2000ااي  

 
 :ثع ثرا  يضيم -6
 
 
 
 
 

 (Ferguson ,1981 : 255 & 308ا
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   : Results  presentationأواًل : عـرض النتـائـج 
المجمةةةين  ن ال جةةةر ب  ن اايلةةةة يالمان ةةة  يالمجمينةةة  الرةةةاب    ةةة  اا  بةةةار  نبةةة  للمقارنةةة أ . 

ا  يجد  ةر  وي دالة  صحصةائ   ننةد م ة ية دالة   الفرر   األيلة القائل  :ال حص ل  ي قا 
.يلل حقةة  مةةن  ةةو  لمجمينةةات البحةة    ةة  ل الةةدرجات ال حصةة ل   ات( بةة ن م ي ةة 0.05)

( 26بةةةةال حق  مةةةةن دالةةةة  الفةةةةري  بةةةة ن درجةةةةات ال حصةةةة    ملحةةةة  )قةةةةاب الباحةةةة  الفررةةةة   
يكمةا ( SPSSيالحق ب  ااجصائ  ) (ANOVA)لمجمينات البح  با   داب  حل   ال با ن 

 (13الجدي )   
 ( 13جــدول  ) 

  في االختبار التحصيلي نتائج تحليل التباين لدرجات المجموعات الثالث
مصدر 
 ال با ن

درج  
 الحر  

مجميع 
 المربعات

م ي   
 المربعات

الدال   الن ب  الفائ  
 الجديل   المح يب  اإلحصائ  

ب ن 
 المجمينات

 
2 

513.051 256.525 

6.317 2.68 
دا  نند    

 م  ية
 0.05دال 

دا   
 المجمينات

96 3898.606 
40.61389 

 4411.657 98 المجميع

( ي ة  اكبةر مةن الق مة  الجديل ة  6.317المح ةيب  كانةت )  F)مةن الجةدي  ان ق مة  )ي   رة  
( يبولك  ر ض الفرر   الصةفر   الرئ  ة   اايلةة ذ لةوا  يجةد  ةري  معني ة  بة ن درجةات 2.68)

  ال حصةةةة   لل ةةةة    ةةةة  المجمينةةةةات الةةةةم    عةةةة ا الةةةةة ال ر قةةةة  ال در  ةةةة   الم ةةةة عمل   ةةةة  كةةةة
 مجمين . 

ياجةةةة  ال حقةةةةة  مةةةةةن الدالةةةةة  ااحصةةةةةائ   للفةةةةةري  اينةةةةةدم ا يل حد ةةةةةد ا جةةةةةا  الفةةةةةري  لمعر ةةةةة     
( يمعادلةةة  يةةة ف   SPSSاا ةةةال   ال در  ةةة   اكمةةةر  انل ةةة  ا ةةة  دب الباحةةة  الحق بةةة  ااحصةةةائ  )

 (14الدرجات يكما    الجدي  )  للمقارنات البعد   ا  بار م ي 
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 (14جدي )
  (Scheffe)  الفري  ب ن الم ي  ات با   داب معادل  ير  دال  

 

 المجمين 
 الم ي  ات

 الراب   ال جر ب   المان   ال جر ب   اايلة
30.424 26.000 25.272 

 5.151 4.424 ةةةة     30.424 ال جر ب   اايلة
 0.727 ةةةة     4.424 26.000 ال جر ب   المان  
 ةةة     0.727 5.151 25.272 الراب  

الم ي ةةةةةة ات  نالفةةةةةةري  بةةةةةة ( مةةةةةة  قةةةةةة ب  3.9يبمقارنةةةةةة  ق م )يةةةةةة ف  ( المح ةةةةةةيب  ال ةةةةةة    ةةةةةةاي  )
 (  ب ن ما  ا  :14للمجمينات الم   الميرح     جدي  ) 

  المجمينة  ال جر ب ة  اايلةة  يجيد  ر  و  دال  احصائ   بة ن م ي ة  درجةات  حصة -1
   درجةات  حصة   المجمينة  ال جر ب ة  يب ن م ي ال   در ت با   داب ال علب ال عاين  

   المان   ال   در ت با   داب ل علب ل نا    يلمصلح  المجمين  ال جر ب   اايلة.
  المجمينة  ال جر ب ة  اايلةة  يجيد  ر  و  دال  احصائ   بة ن م ي ة  درجةات  حصة -2

ب   ال   در ت با   داب ال علب ال عاين  يب ن م ي   درجات  حصة   المجمينة  الرةا
 يلمصلح  المجمين  ال جر ب   اايلة.   ال   در ت با   داب ال ر ق  اان  اد 

  المجمينة  ال جر ب ة  المان ة   يجيد  ر  و  دالة  احصةائ   بة ن م ي ة  درجةات  حصة -3
ال علب ل نا    يب ن م ي ة  درجةات  حصة   المجمينة  الرةاب    ال   در ت با   داب
 يلمصلح  المجمين  ال جر ب   المان  .   ن  اد ال ر ق  اا ال   در ت با   داب

 
المجمةةين  ن ال جةةر ب  ن اايلةةة يالمان ةة  يالمجمينةة  الرةةاب    ةة  اا  بةةار  نبةة  للمقارنةة .  ب 

ا  يجد  ةر  وي دالة  صحصةائ   ننةد م ة ية دالة   الفرر   األيلة القائل  :ال حص ل  ي قا 
 ل ةةة   القبلةةة  يالبعةةةد  فك ةةةر اا ةةة دال ال   ا  بةةةار  درجةةةات  ةةةري  ( بةةة ن م ي ةةة 0.05)

بةةةةال حق  مةةةةن دالةةةة  الفةةةةري  قةةةةاب الباحةةةة  .يلل حقةةةة  مةةةةن  ةةةةو  الفررةةةة   لمجمينةةةةات البحةةةة  
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( لمجمينةةةةات البحةةةة  با ةةةة  داب 24ملحةةةة  ) القبلةةةة  يالبعةةةةد  ال فك ةةةةر اا ةةةة دال  درجاتب نةةةة
 (15الجدي )( يكما    SPSSيالحق ب  ااجصائ  ) (ANOVA) حل   ال با ن 

 ( 15ـدول  ) جـ
ن ائج   حل    ال با ن  لدرجات  المجمينات  الم    م ي  ات الفري  ب ن اا  بار القبل  

 يالبعد   لل فك ر اإل  دال  لدة المجمينات الم  
مصدر 
 ال با ن

مجميع  درج  الحر  
 المربعات

م ي   
 المربعات

الدال   الن ب  الفائ  
  الجديل  المح يب  اإلحصائ  

ب ن 
 108.768 217.535 2 المجمينات

15.668 2.68 
دا  نند    

 م  ية
 0.05دال  

دا   
 96 المجمينات

666.424 6.942 
 98 المجميع
( ي ة  اكبةر مةن الق مة  الجديل ة  15.66المح ةيب  كانةت )  F)مةن الجةدي  ان ق مة  )ي   رة  

 ةةري  يلةةة ذ لةةوا  يجةةد  ةةري  معني ةة  بةة ن ( يبةةولك  ةةر ض الفررةة   الصةةفر   الرئ  ةة   اا2.68)
لل ةةةةة    ةةةةة  المجمينةةةةةات الةةةةةم    عةةةةة ا الةةةةةة ال ر قةةةةة  ال در  ةةةةة    ال فك ةةةةةر اا ةةةةة دال درجةةةةةات 

 الم  عمل     ك  مجمين . 
ياجةةةة  ال حقةةةةة  مةةةةةن الدالةةةةة  ااحصةةةةةائ   للفةةةةةري  اينةةةةةدم ا يل حد ةةةةةد ا جةةةةةا  الفةةةةةري  لمعر ةةةةة     

( يمعادلةةة  يةةة ف   SPSSب الباحةةة  الحق بةةة  ااحصةةةائ  )اا ةةةال   ال در  ةةة   اكمةةةر  انل ةةة  ا ةةة  د
 (16الدرجات يكما    الجدي  )  للمقارنات البعد   ا  بار م ي 

 
 
 (16جدي )

  (Scheffe) ير  دال  الفري  ب ن الم ي  ات با   داب معادل   
 

 الراب   ال جر ب   المان   ال جر ب   اايلة المجمين 
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 0.181 2.727 3.697 الم ي  ات
 3.515 0.969 ةةةة     3.697 ال جر ب   اايلة
 2.545 ةةةة     0.969 2.727 ال جر ب   المان  
 ةةة     2.545 3.515 0.181 الراب  

الم ي ةةةةة ات  نالفةةةةةري  بةةةةة ( مةةةةة  قةةةةة ب 1.11يبمقارنةةةةة  ق م )يةةةةة ف  ( المح ةةةةةيب  ال ةةةةة    ةةةةةاي  ) 
  ا  : (  ب ن ما16للمجمينات الم   الميرح     جدي  ) 

  ال فك ةةةر اا ةةة دال درجةةةات   ةةةري  يجةةةيد  ةةةر  و  دالةةة  احصةةةائ   بةةة ن م ي ةةة نةةةدب  -1
لمجمينةةةة  ال جر ب ةةةة  اايلةةةةة ال ةةةة  در ةةةةت با ةةةة  داب الةةةة علب ال عةةةةاين  يبةةةة ن م ي ةةةة  درجةةةةات 
 حصةةةةة   المجمينةةةةة  ال جر ب ةةةةة  المان ةةةةة  ال ةةةةة  در ةةةةةت با ةةةةة  داب لةةةةة علب ل نا  ةةةةة  يلمصةةةةةلح  

 ة. المجمين  ال جر ب   اايل
المجمينة     ةري  درجةات ال فك ةر اا ة داليجيد  ر  و  دال  احصائ   بة ن م ي ة   -2

ال جر ب ةةةة  اايلةةةةة ال ةةةة  در ةةةةت با ةةةة  داب الةةةة علب ال عةةةةاين  يبةةةة ن م ي ةةةة  درجةةةةات  حصةةةة   
يلمصةلح  المجمينة  ال جر ب ة    المجمين  الراب   ال   در ت با   داب ال ر ق  اان  اد ة

 اايلة. 
   ةةري  درجةةات ال فك ةةر اا ةة دال  ةةر  و  دالةة  احصةةائ   بةة ن م ي ةة  درجةةاتيجةةيد  -3

الةةة علب ل نا  ةةة  يبةةة ن م ي ةةة  المجمينةةة   المجمينةةة  ال جر ب ةةة  المان ةةة  ال ةةة  در ةةةت با ةةة  داب
 يلمصلح  المجمين  ال جر ب   المان  .   ال ر ق  اان  اد  الراب   ال   در ت با   داب

مق ةا   قةد ر  ن ال جةر ب  ن اايلةة يالمان ة  يالمجمينة  الرةاب    ة المجمين   نب  للمقارن  ج.
ا  يجةةةد  ةةةر  وي دالةةة  صحصةةةائ   ننةةةد م ةةة ية دالةةة   الفررةةة   األيلةةةة القائلةةة  :ي قةةةا  الةةةوات

لمجمينةةات البحةة   ل ةة   القبلةة  يالبعةةد   قةةد ر الةةوات درجةةات  ةةري  ( بةة ن م ي ةة 0.05)
ال فك ةةةةر ل حق  مةةةةن دالةةةة  الفةةةةري  ب نةةةةدرجات بةةةةاقةةةةاب الباحةةةة  .يلل حقةةةة  مةةةةن  ةةةةو  الفررةةةة   

( لمجمينةةةةةةات البحةةةةةة  با ةةةةةة  داب  حل ةةةةةة  ال بةةةةةةا ن 24ملحةةةةةة  ) القبلةةةةةة  يالبعةةةةةةد  اا ةةةةةة دال 
(ANOVA) (  يالحق ب  ااجصائSPSS    يكما )( 17الجدي) 

 ( 17جــدول  ) 
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ر القبل  ن ائج   حل    ال با ن  لدرجات  المجمينات  الم    م ي  ات الفري  ب ن اا  با
 يالبعد   نلة مق ا   قد ر الوات لدة المجمينات الم  

مصدر 
 ال با ن

مجميع  درج  الحر  
 المربعات

م ي   
 المربعات

الدال   الن ب  الفائ  
 الجديل   المح يب  اإلحصائ  

ب ن 
 المجمينات

2 385.275 192.636 

6.377 2.68 
دا  نند    

 م  ية
 0.05دال  

دا   
 يناتالمجم

96 
2946.360 30.691 

 98 المجميع
( ي ة  اكبةر مةن الق مة  الجديل ة  6.377المح ةيب  كانةت )  F)مةن الجةدي  ان ق مة  )ي   رة  

( يبولك  ر ض الفرر   الصةفر   الرئ  ة   اايلةة ذ لةوا  يجةد  ةري  معني ة  بة ن درجةات 2.68)
 قةةةة  ال در  ةةةة   الم ةةةة عمل   ةةةة  كةةةة  ال حصةةةة   لل ةةةة    ةةةة  المجمينةةةةات الةةةةم    عةةةة ا الةةةةة ال ر 

 مجمين . 
ياجةةةة  ال حقةةةةة  مةةةةةن الدالةةةةة  ااحصةةةةةائ   للفةةةةةري  اينةةةةةدم ا يل حد ةةةةةد ا جةةةةةا  الفةةةةةري  لمعر ةةةةة     

( يمعادلةةة  يةةة ف   SPSSاا ةةةال   ال در  ةةة   اكمةةةر  انل ةةة  ا ةةة  دب الباحةةة  الحق بةةة  ااحصةةةائ  )
 (18) الدرجات يكما    الجدي   للمقارنات البعد   ا  بار م ي 

 
 
 
 
 
 
 (18جدي )

  (Scheffe) ير  دال  الفري  ب ن الم ي  ات با   داب معادل   
 



 عرضها ومناقشتها نتائج البحث -الفصل الخامس 

124 

 المجمين 
 الم ي  ات

 الراب   ال جر ب   المان   ال جر ب   اايلة
4.121 1.393 0.697 

 4.818 2.727 ةةةة     4.121 ال جر ب   اايلة
 2.909 ةةةة     2.727 1.393 ال جر ب   المان  
 ةةة     2.909 4.818 0.697 الراب  

الم ي ةةةةةة ات  نالفةةةةةةري  بةةةةةة ( مةةةةةة  قةةةةةة ب 2.7يبمقارنةةةةةة  ق م )يةةةةةة ف  ( المح ةةةةةةيب  ال ةةةةةة    ةةةةةةاي  ) 
 (  ب ن ما  ا  :18للمجمينات الم   الميرح     جدي  ) 

المجمينةة    قةةد ر الةةواتدرجةةات  ةةري  يجةةيد  ةةر  و  دالةة  احصةةائ   بةة ن م ي ةة   نةةدب-1
 ةةري  درجةةات  قةةد ر ال جر ب ةة  اايلةةة ال ةة  در ةةت با ةة  داب الةة علب ال عةةاين  يبةة ن م ي ةة  

المجمينة  ال جر ب ة  المان ة  ال ة  در ةت با ة  داب لة علب ل نا  ة  يالمجمينة  ال جر ب ة  الوات 
 اايلة. 

المجمينةةةة  الةةةةوات   ةةةةري  درجةةةةات  قةةةةد ريجةةةةيد  ةةةةر  و  دالةةةة  احصةةةةائ   بةةةة ن م ي ةةةة   -2
  ةةري  درجةةات  قةةد رال جر ب ةة  اايلةةة ال ةة  در ةةت با ةة  داب الةة علب ال عةةاين  يبةة ن م ي ةة  

يلمصةةلح  المجمينةة    المجمينةة  الرةةاب   ال ةة  در ةةت با ةة  داب ال ر قةة  اان  اد ةةالةةوات 
 ال جر ب   اايلة. 

المجمينةة  الةةوات   ةةري  درجةةات  قةةد ريجةةيد  ةةر  و  دالةة  احصةةائ   بةة ن م ي ةة  نةةدب  -3
  ةةةري  درجةةةات  قةةةد رالةةة علب ل نا  ةةة  يبةةة ن م ي ةةة   ر ب ةةة  المان ةةة  ال ةةة  در ةةةت با ةةة  دابال ج

يلمصةةلح  المجمينةة    ال ر قةة  اان  اد ةة المجمينةة  الرةةاب   ال ةة  در ةةت با ةة  دابالةةوات 
 ال جر ب   المان  . 

 
  :  Results  Interpretation ثانـياً  :  تفسير  النتائـج

 بح   مكن ال يص  صلة ما  أ    :من العرض ال اب  لن ائج ال
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( يجيد  ري  وا دال  صحصائ   ب ن م ي    درجات 18.16.14جداي  )ذال  ر  من     
ي مكن ي قد ر الواتذ  يال فك ر اا  دال ذ ذال حص ل المجمينات الم      اإل  بار     

  .ال عل م  الم  عم      در   ك  مجمين   لي  ن  ع ة ولك صلة اا
نلة      ق  ب ال ا  يج  المجمين  ال جر ب   اايلة م  الم  عم  ال عاين  ال علب ا لي  

ل  ادة  ال لب مجام    عاين      ب بالن  ج  صلة  ي  ر ب ئ    عل ب  عاين      م ر ي حف  
 كما  ع قدذ حص   انلةيمن مب اليصي  صلة   الميكل  صل  ب الميارك     انجا  الم م 

ال علب يبناء  يارك بفانل     للم علب ل   كبر  ي ر  رصا ال عاين ال علب  ا لي  ن  الباح 
 ر  نن  ن مراح   . علم  بنف   ي رع     مياقف  علب حق ق   مياب   للح اة ال يم  

 ال عاين ال علب  ا لي 
ر للحيار   او القرار(  ع    رص   كب ) الدنةيةذ ااك يافذ اق راح ال ف  رات يالحلي ذ  

يال فان  البنةّاء ب ن المعلب يالم علب ي  رًا ب ن الم علم ن  نف  ب الو   ؤد  بدير  صلة   ادة 
 .ذ ي  ب ولك من     األني   العلم    ي الر يب يحلي  األ ئل  يال مار ن الف   ائ   حص  

باان ماد نلة  يان الفرص  ال انح  ل ال  المجمين  اايلة    ممار   ال فك ر ياا  دا 
ب  بال عاين م   م ئ   ق  ي   جي من الد مقرا     وا   يبدين ام ءات مبايرة من المدر ذ

م ما كان م  يا ب  ا راد المجمين نلة الحيار يالمناقي  ياح راب آراء قائب  مر   ي اد ء
يال عب ر  محددذاليالنقد البناء يصيًا صلة  ال دف  م ما كان نين اذ ي قب  اإلجاباتالدرا   

نن الوات  ا ب بيك  كب ر     نم   ا جاب   ل فك ر ب اا  دال  ي قد ر ب لوا  ب.اامر الو  
ال علب  لي  كما  رة الباح   ّن ا  كين  ي ال ب     ر    حص ل ب الدرا       و  المادة.

يا اح ييي   ع  بدا يال فك ر الجمان  يالعم  ماب ن ب ااندماج  ال    نلة ال عاين  يج 
الجر ة األدب   ياليجان     صبداء الر    ل ب الفرص  لل عب ر نن ارائ ب مما نمة لد  ب

ان ااح ا  بالررة نن الن ائج يلد لد  ب  .  راد المجمين  م يالميارك  اإل جاب   الفانل  
  قد ر نال  لويا  ب

نلة    ال عاين ال علب   لي ا في  المجمين  ال جر ب   األيلة ال   ا  عملت  صن      
الدرا ات ال    ال    يصلت قر ب  من ماالمجمين  الراب   ال   ا  عملت ال ر ق  اان  اد    
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اجر ت    مجا  ال علب ال عاين  يال نا    الة ان ال علب ال عاين  كان ا ر  من ال علب 
( ذ 1981ب ا جين ين ناب)قاب ال   درا   ال   كما     ر   م  ية  حص   ال لب ال نا    ذ

( درا   من ا  في  ال علب ال عاين  نلة 65( درا   اظ رت ان ن ائج )122ح   قاب بمراجع  )
  ف  م  ي  ( درا ات  ق   في  ال علب ال نا   8ال حص  ذ    ح ن يجد )  ال علب ال نا     

اا لي  ال نا     يال ر ق  مقارن  ب  ال عاين   ال  ن ائج الكم ر من الدرا ات ال   ا  عملت اا
درا   ل ندا  كين  )ي ,Willard & Gloria)1979ي جلير ا) ددرا   ي  ر  يمن ااان  اد   
 1984ايك بيكيا ياجن  )درا  ي  ( ,Linda Skon & others 1981يآ رين 

Okebukola & Ogunniyi, ) 1985جين ين يآ رين  رريج)درا    يذ Roger 

T.Johnson & others,) ذ( 1992ي درا   ر د Reid,) (  1996يدرا   النجد ) درا   ي ذ
( ال   اظ رت ,Kelly-Brian 1992يا   ف  م  ن ائج درا   ك ل  برا ن ) (1997 بينم رة )

ن ائج ا  في  المجمين  ال    علمت باا لي  ال نا    نلة المجمين  ال    علمت باا لي  
 من الدرا ات ال     عل   با  عما  النماوج ال در     ي  ف    رًا م  الكم ر .،ال عاين 
درا   ) ينةد ذ ( ذي  1997)            درا   ن    مم      نم   ال فك ر اإل  دال   الحد م 
كما   ف  م  ن ائج درا   .(2005) النع م درا   ي  ذ( 2004را ذ ن( يدرا   ) 2002

ال    علمت باا لي  ال عاين  كمجمينات المجمين    رت  في ظال   ا(  1999ندنان ذ )
 صغ ر    ال قك ر اا  دال  مقارن  بالمجمين  ال    علمت بال ر ق  اان  اد  

    :  Conclusion ثالثـًا : اإلسـتنتـاجـات   

     ريء الن ائج ال    يص  صل  ا البح  ا  ن ج الباح  ما  أ   :
عةةاين  يال نا  ةةة   ةة   ةةدر   مةةةادة الف   ةةاء  ةة  المرحلةةة  امكان ةة  ا ةة  داب ا ةةةليب  الةة علب ال  -1

 الماني      ريء اامكان ات الم اح     مدار نا حاا.
يال ر قةةةة  اان  اد ةةةة  نلةةةةة ا ةةةةلي  الةةةة علب ال نا  ةةة  الةةةة علب ال عةةةاين  نلةةةةة ا ةةةةلي     رةةةل   -2

 ال حص  .
 . ر ال حص  ا  بانلة ال ر ق   اان  اد       نا   ال ال علب  ا لي  في    -3
 . ا  بار ال فك ر اا  دال ال علب  ال عاين  نلة ال ر ق  اان  اد       ا لي  في    -4
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ال فك ةةةر   نم ةةة  ةةة   ال نا  ةةة الةةة علب  ا ةةةلي نلةةةة  ال عةةةاين الةةة علب   ةةةلي ا  رةةةل   ا  يجةةد  -5
 اا  دال  

 .ال فك راا  دال  في  ا لي  ال علب ال نا    نلة ال ر ق  اان  اد       نم    -6
 . قد ر الوات. نم  نلة ال ر ق  اان  اد        ال عاين ال علب  ا لي  في    -7
 قةةةد ر   ةةةلي  الةةة علب ال عةةةاين  نلةةةة ا ةةةلي  الةةة علب ال نا  ةةة   ةةة   نم ةةة ا  رةةةل   ا  يجةةةد  -8

 .الوات.
 . قد ر الوات.    لي  ال علب ال نا    نلة ال ر ق  اان  اد       نما  رل   ا  يجد  -9

  :        Recommendations    رابعـًا  :  التـوصــيات
     ريء ن ةةائج البح   يص  الباح  بما  أ   : 

ا ةةة عما  ا ةةةليب  الةةة علب ال عةةةاين   ةةة   ةةةدر   مةةةادة الف   ةةةاء لةةةدير  اليارةةة    ةةة   ح ةةة ن    -1
ار  بمةةا  نا ةة  ال رائةة  يبنةةاء المةةد بال فك ةةر لةةدة ال ةة   مةة  اا ةةو بعةة ن اان بةةار  صةةم 

  .الم  حدم  
 عل م ة   ا ةال   ة  ديرات  اصة   ة   رائة  ال ةدر     رةمن المدر ةات ي  نمدر ة الصيراك -2

 . الف   اء  در         ب     ا  من ا اا لي  ال عاين  ان ا حد م  
ب  ذ ر  لل لا ال    عل ب ال فك ر     رم ن مادة منا ج ي ر  ال در      كل ات ال رب -3

  نن ا ال   ي رائ  ال در   الحد م  ال    نم  ال فك ر.
ايراك المدر  ن يالمدر ات    ديرات  ربي   حي   ب   نم   ي ص   الم علب يمن ا  -4

  قد ر  لوا   الو   ؤد  ب  الة المق  بالنف .
لة صن اء رريرة انداد برامج  لف  ين   حي    ال    نم    قد ر الوات يالو   ؤد  ا -5

 .اابناء المق  بالنف  
 

     Propositions:     خامساً   :  ا لمـقـتــرحـــات
 ا  كماًا  للبح  الحال   ق رح الباح  ما  أ    :
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ال فك ر الناقد اي  نم   اا جا ات اي ا ال    در     ا رة ي امر ا درا   ممامل  بإ  عما   -1
 . نم    حق   الوات

  نم    نياع   رة من ال فك رللبح     م غ رات ا رة مم   ل و  الدرا    درا   ممامل -2
 .اي  نم    حق   الواتذاي  نم   اا جا ات ال فك ر العلم ذ  ي ال فك ر الناقد ك

درا   ممامل     مراح  درا      رة مم :المرحل  الم ي     ي المرحل  اإلنداد     م   -3
 .ن بار    و م غ رات   رة  بنظر اا
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     :              Arabic  References  أوالً  :  املصـادر  العـربيـة
 

 لع الثالةة  االتنميةةو لالتمةةلع ال فمةةل  ةةل ال ةة(.1989)إبررهيم حداررويودب و رر د ب رر  .1
د.ددددا به ،دويهديل الح،دومشق،د1،دطمماالت مختارة

بد،دمكتبر دينجل ر5،دطدعفع النفس التربليد(.1986)يببداط ،دفؤيودبآمالدصاوق .2
د.صه  د،ديلقامهةيلم

له  دي تخويحدي تهيت ل تيديلرتل حديلتلرابجيديللملريد "(.1997)يببدعم هةد،دمابات .3
د"فريدتل ر حديله اار اتدلروبدطرال ديلمها ر ديلاراجبةديللامر ديبيلتل حديلتجاف يديللمل

د.44،ديللوولراسات  ل المناهج لطرق التلريس،د
د،يلقرامهةدويهديلجهار ديللهب ر ،دد،تلريس ال فلعديامودخ هةدكاظحدب لود  يدزكي: .4

1974. 

د،ديلمكت ديلمصهةديلاو ث،9،دطدأصلل عفع النفس(.1973) امودعزتدهيلح .5
د.يلقامهة

،دتهلمر دملخل  ل التربيو لعفةع الةنفسد–يلتل حدبيلتل  حد(.1982)يهاهدلبهجدم بز .6
دا نديلول  ي،دعماوةدشؤبنديلمكات .د

،ديلمؤ  رر ديللهب رر دل وهي رراتدملسةةلعو عفةةع الةةنفس التربةةليد(.1987)ق  ررلودهزد .7
دددب هبت.دبيلجشه،

،دعفةةع نفةةس الطفللةةو لالمراهمةةو(.1983)ينلب رري،دلمررالدا رر ندب م مرر دع رريدخرران .8
دلامل دبغويو،دبغويو.

مصمحااا  دصص ا صصالتقووو  و  قالقيوووا صص(.1990)اإلمااا  مصصمىاااحموصصمآخااا  ص   ااا    .9

 .صصصص غدا صالآكخةم

ائل دفريدمرجهاديلمهرام حديله ز ائ ر دينخطرا ديلشر(.1987)يلبابةد،دمالوةديبرهيم حد .11
،دك  ر درسالو ماجستيردلوبدط ب ديلص ديلخامسديلل ميدفيدمهكزدماافظ دبغويو،

 .يلتهب  ،دلامل دبغويو
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هرود،دتهلمر دلربيودكراظح،دملالتجليةل  ةل تةلريس ال فةلعد(.1987)با زه،ديلبرهت .11
د.يإلجما ديللهبي،دب هبت،دلبجان

د،دبكالرررر ديلمطببعررررات،3طد،ال فمةةةةل منةةةةاهج الب ةةةة (.1977)برررروبة،دعبرررروديلررررهامن .12
د.يلكب ت

،دويهديلهكرررهدم جةةةع مصةةةطف ات التربيةةةو لالت فةةةيعد(.1981)بررروبة،ديامرررودزكررري .13
د.يلقامهةديللهبي،

"دفاع   دي تخويحديألللا ديلتل  م  دفريدد(.1997)ببقابص،دخالودبلاللدعب ود .14
لراسةةات مجفةةو تاصرر لدتالم ررمديلمها رر دينبتويئ رر دفرريدمرراوةديلل رربحدبوبلرر ديلبارره ن"،د

د.2عوودد24،دمل ودال فلع التربليو
د  مو هد،درسالو الم فع،د"تطب هديلهكهديلمجطقيد"(.1987)يلترل،دشاو  د امو .15

د.(6(دب)5يللوو)د،عمان،د،دبزيهةديلتهب  دبيلتل  حيلتبا قدبيلمطببعاتديلتهبب  
،دطرائق التلريس ال امو(.2112)  تبف قد امودمهعيدبمامودمامبوديلا  .16

د.عماند،عل جشهدبيلتبز دة  هدويهديلم،د1ط
أساسةةةةيات عفةةةةع الةةةةنفس د(.1984)،دعبرررروديلررررهامندعرررروسنما رررريديلررررو ترررربق،د .17

دويهديلجشهدل طباع ديللهب  ،دلجون.د،،دلبندبي  يدبيبنوةالتربلي
،ويهديلجهارر د1،دطمهةةارات التةةلريسد(.1985)يلام ررودلررابهبيخهبندولررابهدعبرر .18

د.يلقامهةديللهب  د،
،دويهديلهكررهد1،طدسةةتراتيجيات التةةلريس ال ةةاعإد(.1999)لررابهلابهعبرروديلام ررود .19

د.يلقامهةيللهبي،د
"صقياا اصالكمكي اتدااكدتلنصلح بااةص(.1994)الجباا   مصمآخاادصمآاانصالااد  ص اا    .21

، ك ياةصالك  ياةصن ا ص  ادص-ج معةص غدا ص- ن ءصص تحبيق"صمص غدا صص-الخ ح ةصالخك دحةص

 .رسالة  ماجستيرغيرمنش رة

سةةةةةيةفلجيو د(.1998)،دمامرررررودمصرررررطه يللبرررررهة،دي رررررما دعبررررروديللرررررالدبيلرررررو   .21
د.ديلقامهةد،،دعالحديلكت دل جشهدبيلتبز عالت الن لالتنا س لالفرليو
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تقرررررو هديلرررررميتدبيلتك ررررر ديلموه ررررريدلررررروبدد(.1984)لبه ل،مب ررررر دعبررررروديلخرررررالق .22
 .ددومشقد،1،ديللووالمجفو ال ربيو لب ل  الت فيع ال الليلطال ديلمكبه،د

،دويهد ات التربيةةةو لالت فةةةيعم جةةةع مصةةةطفد(.2115)لرررهل سدم شرررالدلرررهل س .23
د.1يلجها ديللهب  ،دب هبت،دلبجان،ط

،د1،دمهررام حدبتطب قررات،دطت فةةيع التفةيةةرد(.1999)لررهبين،دفتارريدعبرروديلررهامن .24
د.ي ديللاملاويهديلكت

،دويهدمفةةةاهيع لتطبيمةةةات ت فةةةيع التفةيةةةرد(.2112)لرررهبين،دفتاررريدعبررروديلرررهامن .25
ددد.يألهونديلهكهدل طباع دبيلجشهدبيلتبز ع،

"صأث صندكخدا صثالثصندك اتيجي تصتد  سيةص(.6005)نمصه  مصمآخدصالجخي  .62

الخ ح ةصصصطالبصلدىصالخ طئصل خم هيمصال   ضيةصالمهمل كغي صالخم هيخنصصلخع لجةص

أطرقحة  دكت راه غير  ك يةصصالك  يةمصالخسكنى  ةمصمص غدا مصالج معة"الخك دحةص

 .صمنش رة

مرويهسديلظهرهيندد"،دتهلمر دت ةالنلالت فةيع ال"د(.1995)لبج بندو ه و،دبآخهبن .27
د.يألم   ،ديلمم ك ديللهب  ديل لبو  

إلارة بيئةةو الت فةةيع لالةةت فعن ر الناريةةو لالممارسةةو ". (2111د):الرري،د امررو .28
د.يلهكهديللهبي،دمصه ،دويهلاخل الفصل اللراسل (

إويهةديلهصرررلدبو ررر ب ديلرررتل حديلتلرررابجيدب اررره دفررريدد(.2115)اه رررهة،دماشرررحدبكررره .29
د.دديإلجتهج تد، ديلوهي ي،دباثدتاص لديلطال

ص .00 صثن ءص آيوصق دم صأث ص(.1997)الآس م أد   ي صم صاتدكج ابصفنصصادكخدا "

ن  ص/ك يةصالك  يةصمص غدا م"الجغ افيةصصلدىصالح لب تصفنصم  ةتنخيةصالكمكي اإلدكدتلنص

ص.أطرقحة دكت راه غير منش رة  دمص

هدبال ر ب ديللروبيجيدلروبدتقو هديلرميتدبعالقترد(.2113)يلام وة،دمامودا وين .31
 ،ديكاو م ر دجرا  ديللهب ر يرترسةالو ماجسةلمتب ط دبمرو نديله را ،ديط ب ديلمها  د

د.دددحدينمج  ،دك   ديلوهي اتديلل  ال ل بد
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"دترررروا هديله اارررر اتديلتهك ه رررر دبيلملاصررررهةدفرررريدد(.1986)اجرررراندع  رررر د رررر طان .32
بةدبمو جرر ديله ررا "،دتجم رر ديلتهك ررهديإل ررتونليدلطررال دبطالبرراتديلصرر ديألبلديلارراج

دلامل ديلم  د لبو.د،مجفو ةفيو التربيو
يارررررهدي ررررر ب ديلمجاف ررررراتدبيلتغم ررررر ديلهيللررررر دد(.1998)يلا ررررراجي،دمامرررررودخاررررره .33

ك  رر ديلتهب رر دد،أطرل ةةو لةتةةلرا يلمقاهجرر دفرريديلهارراديلاهكرريدبيلتاصرر لدبكررهةديلقرروح،د
د.ددلامل ديلمبصلد،  يله اا

،دويهدفيمةةةةل ناريةةةةو لممارسةةةةوالتصةةةةميع الت د(.1999)يلا  رررر ،دمامررررودمامرررربو .34
د.يألهوندعمان،يلم  هة،

تروه بيدتبك روةددافاع  ر دبهجرامد(.1999)يلخا ه،دغاوةدبجرتدعبروديبدبرندع ري .35
مرررررندطالبررررراتديللاملررررر دمهتهلررررراتديألعرررررهي دد فررررريدتجم ررررر دتقرررررو هد لرررررميتدلررررروبدع جررررر

د،ديله ا د،دك   ديلتهب  د،دلامل ديلم  د لبو.درسالو ماجستير،دينكتئاب  
مفةةةةاهيع ال فةةةةلع ال امةةةةو لالصةةةة و  ةةةةل د(.1995) ب رررر دبآخررررهبندديلخ   رررري، .36

د.دد صجلاد،دمطابعديلكتا ديلموه ي،الصفلف األرب و األللى
يارررهدي ررر ببيديلتجرررافسديلرررميتيدبيلمقررراهندفررريدتل ررر حدد(.1997)يلخ ررراط،دفررروي ديكرررهح .37

،دك  ررر ديلتهب ررر ديله ااررر  ،درسةةةالو ماجسةةةتيربلررر ديلمهررراهيتديلاهك ررر دبكرررهةديلقررروح،د
د.صللمبديلامل د

،دمطبلر دعفةع نفةس الصخصةيود(.1991)ويبو،دعز زداجادبجراظحدماشرحديللب روة .38
 .لامل دبغويو

مكتبرررر دينجل رررربديلشخصرررر  دبرررر نديل رررربي دبيلمرررره ،دد(.1991)ويبو،دعز ررررزداجررررا .39
 .يلمصه  ،ديلقامهة

د.يألهونويهديلهكهدد،عفع النفس االةفينيةل(.1998)يلويمهة،دصالحدا ن .41
،دويهد ةةةل التةةةلريس لترجمتهةةةا عمفيةةةا يةةةوالنار د(.2111)وهبزة،ديفجررراندجظ ررره .41

د.ددف  ط ند،يلشهبقدل جشهدبيلتبز ع،دهيحديب
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ق رراسدتقررو هديلررميتدفرريد"(.1984)يلرروه جي،دا رر ندعبرروديللز ررز،دبمامررود ررالم  .42
د،3،دمل رررروب ةةةةل  للراسةةةةات  ةةةةل االتجاهةةةةات لالميةةةةلل النفسةةةةيو،د"يلب ئرررر ديلقطه رررر 

د.ددمطابعديلوبا ديلاو ا ،دقطه،د2للز ي
مميةةاس د: ندعبرروديللز زبعبرروديلبمررا دكامررلدبمامرروديامررود ررالم يلرروه جي،دا رر .43

 .ديلقامهةد،ويهديلهكهديللهبيتملير الذاتنةراسو ت فيماتن  

د،دمكتب دينجل بديلمصه  ،ديلقامهة.دلليل تملير الذاتدويلو بقي،دملوةدمام .44
،دويهد3،دطالطرائةةف ال فميةةو مةةلخل لتةةلريس ال فةةلعد(.1986)يلررومهوي ،دصرربهة .45

ددد.يلملاه 
،ددأهميةةو ال فةةلع البيلللجيةةا  ةةل  ياتنةةا(.1972)يلومهوي ،عبرروديلمل ررود ررهااند .46

يلمشرررهبلديله ررراوةدلتطرررب هدتررروه سديلل ررربحديلب بلبل ررر دفررريديلمها ررر ديلااجب ررر ،دمطبلررر د
د.يلقامهةديلتقوح،

تهلمرر د ررل وديامرروديلاكرر ح،ددعفةةع الةةنفس الففسةةفل (.1986)وبج رر ل،دلرري،  .47
د.وويهديلشؤبنديلاقاف  ديللام ،دبغوي

ع ررررحديلكترررر دل جشررررهد،دعفةةةةع نفةةةةس الت ةةةةالند(.2115)يلررررو  ،دمامررررودمصررررطه  .48
 .قامهةيلد،بيلتبز ع

 الوووتعاو العموووا   (.1998) هجااا ت  ميااادص ج نسااا  مصت جخاااةص فعااا صمآخااا  ص .49

ص.مصمى مصع لمصالككب1مصطصقالتعاو  الفردي التعاقن قالتنافس قالفرد ة

مصرررهةدمكتررر ديليل،د18،دطاصةةةلل عفةةةع الةةةنفسد(.1985)هيلرررح،ديامرررودعرررزت .51
د.يلاو ثد،دين كجوه  

"د اررهدإ ررتخويحدطه قرر ديلررتل حديلتلرررابجيدد(.1999)يلهب لرري،دجل رر دمامرربودا رر ن .51
فرريدتاصرر لدطالبرراتديلصرر ديلارراجيدملهررودإعررويوديلمل مرراتدبتجم رر ديتلررامهندجاررربد

رسالو ماجستير غير إبنديله راح،د/ماوةديلل بحديللام د"د،دلامل دبغويود،دك   ديلتهب  
د.دمنصلرة
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،دب ررهبت،دويهدد1ط،داألسةةس ال امةةو  لفتةةلري  .(1983ربآخررهبنلب رر دهشرروةدد .52
 يلجها ديللهب  ددد.

،دمكتبرر دينجل رربدأسةةالي  عمفةة ب م فةةع ال فةةلع مسةةهلليات  (.1974)هشرروةدلب رر  .53
دد.يلقامهةديلمصه  ،

"دياهدي تخويحديأللغازديلصبه  دفريدتروه سديلل ربحد(.1995)يلهكابي،دهيئودكطهيند .54
رسةةةةالو لل ررررحدلرررروبدتالم ررررمديلصرررر ديل رررراوسدينبتررررويئي"،ددفرررريدتجم رررر ديلم ررررلدجارررربدي
د.ددبغويو،دك   ديلتهب  /يبنديله احد،دلامل ماجستير غير منصلرة

،داسةتراتيجيات  ةل ت فةيع لتمةليع ت فةع الريا ةياتد(.2113)همااندم لودبروبة .55
د.عماندبيلجشه،د ،دويهديلهكهدل طباع1ط
د.يلقامهةد،الحديلكت عدعفع نفس النمل د(.1981)زمهين،داامودعبوديل الح .56
،دلالممةةاييس النفسةةيو االختبةةارات(.1981)يلزببلرري،دعبرروديلل  ررلدإبررهيم حدبآخررهبن .57

 .ددديلمبصلد،دلامل ديلمبصل

،دتعالقو التفةير االستلاللل للى طفبو الجام و بب ض المتغيرا(.1993).رررررررررررر .58

ص.دلامل دبغويودمهكزديلبابثديلتهبب  دبيلجه   د،

ديلقرامهةد،،دملهودينتاراو1،دطالملسلعو الففسفيو ال ربيو(.د1986)ز اوةدبملن .59
د.دد
،دالناريو البنائيو لاسةتراتيجيات تةلريس ال فةلعد(.2117)ز تبن،دعا  دمامبو .61

دلشهبقدل جشهدبيلتبز ع،دعمان،دينهون.يويهدد،1ط
،ديلقرررررامهةد،دويهداالسةةةةةتمرام لالمةةةةةنهج ال فمةةةةةلد(.1977)ز رررررويندمامررررربودفهمررررري .61

د.يللاملاتديلمصه  
،دطرائةةق التةةلريس ال امةةو لتنميةةو التفةيةةرد(.2111)ل ررامهيئي،دماشررحدبيخررهبني .62

د.ويهدينملدل جشهدبيلتبز ع،دبغويو،د2ط
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،دويهدالت ريةةةف بمنةةةاهج ال فةةةلعد(.1986)ل ه اقب ررري،دمامررروديامرررودمصرررطه ي .63
ديلاقاف دل طباع دبيلجشه،ديلقامهة.

د،دمجشرررررراةديلملرررررراه ،2،دطعفةةةةةةع الةةةةةةنفس االجتمةةةةةةاعلد(.1984) ررررررلودلررررررالل .64
 .دد كجوه  يإل

ملا  هديلتهب  ديلل م  دلمهيارلديلتل ر حديللراحدفريد(."1976) لودعبوديلبما دجاوه .65
،دك  رررر دهيلقررررامهة،دلاملرررر ديألزمررررد ن رر.ل.غ.ع(يللررررهيقدمررررندخرررراللديلكترررر دبيلمقررررههيت

د.يلتهب  د
مصالىفصطرائق  تدر س العا مص(.6000)ن   ص      صدعدصعبدصال ه ب .22

صص.الع ا صصص تص زا ةصصالك  يةم الخع خال ا دصمع هدصالخع خي ص

لصرح اللا ح المنسق لناع السةفع يد(.1996)يل لوة،دعبوديلم  دعبوديلهامن .67
د،دويهدينجباهدل طباع دبيلجشه،دبغويو.1،دطالمرلنق

يارهدي رتخويحديجمربمل ندمرندجمرامجديلرتل حدد"د(.1999) ل ود،عوجانداكمتدعبرو .68
 ررهدين ررتونليدلرروبدط برر ديلصرر ديلتلررابجيدفرريديلك م ررا دفرريديلتاصرر لدبتجم رر ديلتهك

،داطرل ةةو لةتةةلرا  غيةةر منصةةلرة،د"يبررنديله رراح/ينبلدق ررحديلك م ررا دفرريدك  رر ديلتهب رر 
دلامل دبغويو،دك   ديبنديله اح.

بجرررا دمق ررراسدتقرررو هديلرررميتدلررروبدع جررر دمرررندد(.1992) ررر  ماندعبررروديلرررهامند ررر و .69
،د24ترا ،ديللروويلمصره  دل ك،ديله ئر دمجفو عفةع الةنفسيطهالدا بج  دبوبل دقطهد،د

 .6يل ج 

الةةةةةت فع الت ةةةةةةالنل  اسسةةةةةة   لاسةةةةةةتراتيجيات   (.2115ر رررررجا دمامرررررود رررررر  مان .71
د.ديلقامهةد،،دعالحديلكت لتطبيمات 

دد.ديلقامهةدد،،دويهديلهكهديللهبيد4طد،دالذةامد(.1976)يل  و،دفؤيوديلبهي .71
،دمطبلرررر دتمةةةةليع ال مفيةةةةو الت فيميةةةةود(.1976)يلشررررب ي،دإبررررهيم حدمهرررروةدبآخررررهبن .72

د.ه ،دبغويو،يلملا
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جمملرر ديللالقرر ديل رربب  دبرر ندتقررو هديلررميتدبيلق ررقدد"(.1988)شررل  ،دع رريدمامرربو .37
مجفةةةو ال فةةةلع ،دلاملررر ديلكب رررت،د"بيلتاصررر لدلررروبديلمرررهيمق ندمرررنديلملتمرررعديل رررلبوة

 .2،ديللوو16يلمل ود،اإل صائيو
،دويهديلجهارر داسةةس المنطةةق لالمةةنهج ال فمةةلد(.1971)يلشررج طي،دمامررودفتارري .74

د.بتب هدد،يللهب  
تمةةلير المراهةةق لذاتةة  لعالقتةة  باالتجاهةةات اللالليةةو د(.1993)شرربكت،دمامررو .37

 مهكزديلبابثديلتهبب  ،دك   ديلتهب  ،دلامل ديلم  د لبو.لال القات مع االقران  
"دفلال ررر دإ رررتخويحد  ررر ب ديلتلرررر حديلتلرررابجيدد(.2111)يلشررر ا ،دفا زمامرررودفجررروة .76

يلجاقرروددلرروبدطالبرراتديلصرر ديللاشررهددبطه قرر ديلمجاقشرر ديللماع رر دفرريدتجم رر ديلتهك رره
 إبررررندهشررررو،/يأل ا رررريدفرررريدمرررراوةديللغهيف رررر د"،دبغررررويو،دلاملرررر دبغررررويو،دك  رررر ديلتهب رررر 

 .أطرل و  لةتلرا  غير منصلرة

د،ديلقامهة.2،دطالفرلق الفرليو  ل الذةام(.1982)يلش خ،د   مانديلخاهة .77
عيدلررمبةدترراا هدي رر ببيديلتجررافسديلررميتيدبيللمرراد(.2116)يلشرر خ ي،دلمرر د ررم ه .78

ين تقاللدمقابلدينعتماودع ر ديلملرالدينوهيكريدفريدتل رحدبياتهراظدبلر ديلمهراهيتد
ب ررر دله ااررر  دل بجررراتد،لاملررر د،ك  ررر ديلتهداطرل ةةةو لةتةةةلرا ين ا ررر  دبرررالكهةديلطرررائهة،د

 .بغويو

 مصج معةص غدا .الشخصية بين النظر ة قالقيا ص.(1988  لحمصق دمصحسي ) .79

 لوب باألصال  بعالقتها يللق ي ل جمب ب ال   مهيالد(.1991)صالحديامودمامو .81

د.32 ،عوو6 مل و،دتربليو لراسات " ديببظبي" يلااجبة يلاالث طال ديلص 
"مهراهيتديلتله ر ديلل مريدلروبدد(1991)صه  دماموديامودبتماحدي ماع لدتمراح .81

د،3،دمل رومجفةو الب ة   ةل التربيةو لعفةع الةنفسطال ديللامل ديلويه  ندل ل بح"،د
ديلقامهة.ددمل ديلمج ا،دلاد،2عوو
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،دمل ر ديباراثد"وهي  دتطب ه  دلمق راسدمههربحديلرميت"د(.1992)صبيلا ،دمامو .82
،دعمرررراند41يللرررروود،8يلمل ررررود،سفسةةةةفو ال فةةةةلع االنسةةةةانيو لاالجتماعيةةةةويل همررررب ،د

ددد.،ينهون
ارهديلجلراودبيلهشرلدفريديلمبقر ديلتل  مريدع ر د(.1986يد)يلطبي د،د  ودمامربو .83

د.،ديلقامهةدالتربيو الم اصرة،دمديلموه  دينعويو  تقو هديلميتدلوبدتالم 
،دويهداختبةةار تمةةلير لةةذات لفمةةراهمين لالراصةةةلين(.1991)عبررويبدمامررودعرراول .84

 ديلقامهة.دد،يلهكهديللهبي

،د1،دطاتجاهات  ليثو  ل تلريس ال فلع(.1996)،دهؤب دعبوديلهزيقالع نن .85

ص.عماندويهديلهكهدل طباع دبيلجشهدبيلتبز ع،

،دويهديلشرررهبقد2،دطأسةةةالي  تةةةلريس ال فةةةلعد(.1996)عرررا  ددمامررربودز تررربن .86
د.ل جشه،دعمان،ديألهون

،دالناريو البنائيو لاسةتراتيجيات تةلريس ال فةلعد(.2117)عا  ،دمامبودز تبن .87
دد،دعمان،دويهديلشهبق.1ط
يوي دارلدديوبهديلتلرابندبيلتجرافسدبيلههو ر دفرد"د(.2114)يللباوةد،داامرودمبراه  .88

د،يلمل رومجفةو ال فةلع التربليةو لالنفسةيو،د" بر ديلصر دينبلدين ا ريعجودط مشك  
د.4،ديللوو5
تمنين ممياس تملير الذات  ل السفلك د(.1991)ل   دعبوديلام رود،عبوديلاافظ .89

ديلقامهة،دويهديلجها ديلمصه  .داألةاليمل رةراس ت فيمات(  
 طةرق الب ةة  ال فمةةلد(.2111) خررالصدمامرودبمصرطه دا رر ندعبروديلاهر ظ، .91

ويهددلامل ديلمج ا،د،لالت فيل األ صائل  ل المجاالت التربليو لالنفسيو لالريا يو
د.يلكتا دل جشه



 مصادر البحث ـ المصادر العربية

 

 

139 

بجرررا دمق ررراسدتقرررو هديلرررميتدلررروبدع جررر دمرررندد(.1992)عبررروديلرررهامند ررر ود ررر  مان .91
،ديله ئرر د24،ديللرروومجفةةو عفةةع الةةنفسيطهررالديلمها رر دينبتويئ  "وهي رر د رر كبمته  ".د

د.قامهةيلد،م دل كتا ايلمصه  ديلل
وهي رر دم ويج رر دلجمرربدين ررتونلدفرريدمها رر دد(.1984)عبرروديلررها ح،دط لررتدا ررن .92

يللم  اتديلا   د)يلل اج  (دلوبدتالم مديلا ق دينبل دمنديلتل  حدين راسدفريدارب د
د،دتشه ندينبل.دالمنصلرة جام ومجفو ةفيو التربيو ،دجظه  دب ال ه

 مهراهيت لتجم ر  مقترهو هجراماب فاع  ر د"(.2111)مامو جامس بن يللت بيد،دخالو .93

،دلاملر د"يله را  يلااجب ر دبمو جر  يلمها ر  طرال  مرن ع جر  يلتهك هين رتونليدلروب
 )ينجتهج ت(.،رسالو ماجستيريلم  د لبو،دك   ديلتهب  ،د

"د اهدإ تخويحد جمبمل ندمندجمامجديلتل حدد(.1999)عوجانداكمتد ل ود .94
لتهك هديإل تونليدلوبدطال ديلص ديلتلابجيدفيديلك م ا دفيديلتاص لدبتجم  دي

أطرل و لةتلرا  غير يألبلدق حديلك م ا د"،دبغويو،دك   ديلتهب  دإبنديله اح،د
د.منصلرة

،دويهد2،دطمبةةةالل الميةةةاس لالتمةةةليع  ةةةل التربيةةةود(.1989)بآخرررهبنعز رررزد رررماهةد .95
د.يألهوندبيلتبز ع،يلهكهدل جشهد

ادلاررلديلمشرركالتدفرريدياررهدي ررتخويحدجمرربمجدببل ررد(.1997)دعز ررز،ديامررودشررها  .96
رسةةةالو ماجسةةةتير غيةةةر ،دتجم ررر ديلتهك رررهدين رررتونليدلطرررال ديلصررر دييلهيبرررعديللررراح

د.،دك   ديلتهب  دلامل ديلمبصلمنصلرة
جمررربديلتهك رررهد (.1979)يلشررر خدويللز رررزديامررريللطررراه،دعبررراسدع ررريدي رررلو،دبعبرررود .97

مجفةو ،د روهدبب ال رهعجوديلمهيمق نديللهيق  ندفيداب ديلتلهب ديلك م اب ر دينبلر دنجهديلمجطقي
د.دد،دمطبل دمؤ   ديلاقاف ديللمال  ،دبغويو3،دلال فلع التربليو لالنفسيو

د،1،دطاختبارات الةذةام بةين التطةرف لاالعتةلال(.1981)عطب دمامبود ا ر ن .98
دب هبت.ويهدينجولس،د
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"د اررهدجظرراحديلتل رر حديلشخصرري)دخطرر دد(.2115)يللظامرراتد،د ررماه د ررلبودامرربود .99
بجيدفيدتاص لدطال ديلص ديلهيبعديأل ا يدفريديل غر ديللهب ر دك  ه(دبيلتل حديلتلا

رسةةةالو ماجسةةةتير "د،دعمررران،ديللاملررر ديلهاشرررم  ديلبارررثديلل مررريدبيلوهي ررراتديلل  رررا،د
د.دغير منصلرة

"ي تقهي ديلتكب نديللام يدل قروهيتدين رتونل  دد(.1986)عكاش د،دمامبودفتايد .111
 ،دلامل دصجلا .ديومجفو ةفيو التربفيدمها تيديلمهيمق دبيلهشو"د،د

تقرو هديلرميتدبعالقترهدبربل ديلمتغ رهيتديلب ئ ر دد(.1991)عكاش ،دمامبودفتاري .111
يلكب ت رر دلتقرروحديلطهبلرر د يللمل رر دبيلشخصرر  دلرروبدع جرر دمررند طهررالدمو جرر دصررجلا ،

ديلكب ت.د،يللهب  
لالنفسةةل أساسةةيات    يالميةةاس لالتمةةليع التربةةل د:عررالح،دصررالوديلررو ندمامرربود .112

د.2111،ديلقامهة،دويهديلهكهديللهبي،د1،دطات  الم اصرةلتطبيمات  لتلجه
يلميتدلوبديلطال ديلمشاهك نددحتطبهدمههبدد(.2113)ع ي،دإ ماع لدإبهيم ح .113

مجفو ةفيو فيديلجشاطاتديله اا  دب قهيجهحدغ هديلمشاهك ن)وهي  دمقاهج (،د
د.3،ديللامل ديلم تجصه  ،ديللووالتربيو

،دويهدو ال القةةةةةةات االجتماعيةةةةةةوسةةةةةةايةلللجي (.1988رعمرررررره،دمررررررامبودمامرررررربو .114
د.ين كجوه  د،يلملهف 

"د اهي  ررررتخويحدإ ررررتهيت ل  دك بزمررررا هد(.2112)يللجبكرررري،د ررررجوسدعبرررروديبدلرررروبلد .115
بم رررررهلدب تج ررررربندبم  رررررويدتابرررررادفررررريدتجم ررررر ديلتهك رررررهديإل رررررتونليدبيكت رررررا ديلمهرررررام حد

 ررر ديلتاه خ ررر دبيناتهررراظدبهرررادلررروبدطرررال ديلصررر ديلهيبرررعديللررراحد"،دلاملررر دبغرررويو،دك 
د.أطرل و لةتلرا  غير منصلرةإبندهشو،د/يلتهب  

د،،دمجشرروةديلملرراه سةةيةلللجيولراسةةات د(.1971)ع  رربة،دعبرروديلررهامندمامررو .116
د.ين كجوه  

،دويهد1،دطمةةةلال لطرائةةةق الت فةةةيع  ةةةل التربيةةةو المتجةةةللةد(.1971)غالررر داجرررا .117
د.ب هبتديلكتا ديل بجاجي،
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مصمككبةصاتنج  صالترب يالتق  و قالقيا  النفس  قص(.1977)الغ  بمص مز ة .108

صالخى  ةمصمى .

(دبجرا ديختبراهدل تهك رهدين رتونليدلتالم رمد1996يلغه هة،د لوةدلا رحدعط ر د) .119
يلمها رر دينبتويئ رر د،دك  ررر ديلتهب رر ،ديبرررندهشررو،دلاملررر دبغررويود)ه رررال دمال ررت هدغ رررهد

دمجشبهة(د.
ننصفنصص"صأث صندكخدا صأد  بصالكع مصالكع  (.6001)الغزالنمصجخيلص  يدصته  ص .110

صط لب ت صصتآىيلص صالجغ افية ص صم  ة صالخع خ تصفنص ص صنعدا  مصص"الىفصالث ننصمعهد

صص.منش رة ررسالة ماجستير غيصم  دص غدا مصك يةصصالك  يةصن  

د.ب هبتدويهديلهيئوديللهبي،د،م جع ال فلع النفسيود(.1988)فاخهدعاقل .111
هديلمكتبريد،دوي1،دطم ةايير الفةةرد(.1999)يلههفبه،دمامودعبروديل ط ر دصرالح .112

د. به  د،ل طباع دبيلجشهدبيلتبز ع،دومشق
يناررطهيباتديل رر بك  دبعالقتهررادبمههرربحديلررميتدد(.2115)يلههررو،ديخررالصدع رري .113

،دك  ررر داطرل ةةةو لةتةةةلرا  غيةةةر منصةةةلرة،د بتقرررو همادلررروبدتالم رررمديلمرررويهسدينبتويئ ررر
د.يلتهب  ،ديللامل ديلم تجصه  

د.1988،د،دلامل دبغويواسالصخصيو بين الناريو لالميد:صالحدقا حدا  ن .114
يارهدطه قر ديلرتل حديلتلرابجيدفريديلتاصر لدفريديللغهيف ر د"(.1996)يلقاعبوديبهم ح .115

،ددمجفةةو الب ةةل  التربليةةو،د"بمههرربحديلررميتدلرروبدطررال ديلصرر ديللاشررهدفرريدينهون
د.(4لامل دقطهد،ديل ج )

فاع  رر دلررتل حديلتلررابجيدفرريدتاصرر لديلطررال د(."2111)يلقاطاجي، ررالحدبررندع رري .116
دمجفو ةفيو التربيةو،د"  ديتلاماتهحدفيديلوهي اتدينلتماع  دبالمها  ديلمتب رط بتجم

د)ينجتهج ت(.د17،دلامل دينماهيتديللهب  ديلمتاوة،ديللوو
"يارهدي رتخويحدارالثدي رتهيت ل اتدلتروه سد(د2000)يلقه شي،دمهوةدع بيندعبربو .117

ط بررر ديلصررر ديلهيبرررعديلمهرررام حديله ز ائ ررر دفررريديلم ررربلديلل م ررر دبيلتاصررر لدبين رررتبقا دل
ددد.لامل دبغويود،يبنديله اح/ك   ديلتهب  د،أطرل و لةتلرا  غير منصلرةيللاح"،د



 مصادر البحث ـ المصادر العربية

 

 

142 

د.،دينهون،دويهديلشهبقطرق لراسو الطفلد(.1997)جا  دمامودقطامي، .118
بينمررنددتقررو هديلررميتدفرريدعالقتررهدبالتجشررئ ديلبيلو رر (.د1989)كهرافي،دعررال ديلررو ن .119

لاملررر ديلكب رررت،دمل رررسديلجشرررهديلل مررري،دد،يتيلجه ررري،دوهي ررر دفررريدعم  ررر دتقرررو هديلرررم
د.،ديلكب ت35،ديللوو9،ديلمل ومجفو ال فلع االجتماعيو

"ديلتهك هيإل ررررتونليدبعالقتررررهدبالتاصرررر لدفرررريدد(.1989)يلكب  رررري،دعبرررروديلبياررررود .121
ماوةديله اا اتدل ص ديلهيبعدديإلعرويوةد"د،دلاملر دبغرويو،دك  ر ديلتهب ر دإبرندهشرو،د

 .ددرسالو ماجستيرغيرمنصلرة

"يارهدي رتخويحدهزمر دتل  م ر دفريدتروه سديللغهيف ر دد(.1989)يلك زةد،دهل ديامو .121
ع رررر دتاصرررر لدتالم ررررمديلصرررر ديل ررررابعديأل ا رررريدبيتلامرررراتهحدجارررربديلتل رررر حديلررررميتي"د

د.،داز هين1،دعوو3يلمجصبهة،دجلامل دد،مجفو ةفيو التربيو،
،داتجاهةةات  ليثةةو  ةةل المنةةاهج لطةةرق تلريسةةهاد(.1997)كررباهدا رر ندكبلرر  .122

ديلقامهة.دحديلكت ،عال
،د1،دتهلم د لودعبروديلرهامن،دطاالختبارات لالمماييسد(.1983)تا  هدل بجا،د ، .123

ددد.ب هبتديلشهبق،دويه،
مصطصتودر س المو اد  اتجتما يوة (.1974)ال ق ننمصأحخدصحسي صصأحخدصص ضا ا  .124

 مصع لمصالككبمصصالق ه ة.ص6

،دبيةةةةةو لفتربيةةةةةوالمجفةةةةةو ال ر يلتل ررررر حديإل لرررررابي،دد(.1996)ماكبهم ررررر ،دف ب ررررروج .125
د.،دمطبل ديلمجظم ديللهب  دل تهب  دبيلاقاف دبيلل بح،دتبجسدد1،ديللوو16يلمل و

وهي  دتهاع  ر دعام  ر دلمههربحديلرميتدبتقرو هد"د(.1991)ملوةدعبوديلكه حداب   .126
د"،يلميتدبيلتهك هدينبتكاهةدلوبدع ج دمندينطهالدباله نديلخامسدبيل رابعدين ا ري

،دلاملرر دمرةةةد لراسةةات الطفللةةو،د1ل طهرلديلمصررهة،ديلمل ررويلمرؤتمهديل ررجبةديلهيبررعد
د.ع ندشمس"
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المرصةةةل إلةةةى أسةةةفمو التربيةةةو لطةةةرق د(.2112)دمامرررودصرررالحدبرررندع ررريدلررران .127
،دمكررر دالتةةةلريس لءبةةةام  لالةةةلعاة لالم فمةةةين لمةةةن يهمةةة  تربيةةةو أبنةةةام المسةةةفمين

دددد.2يلمكهم ،دمكتب د الح،ددط
،دويهديلاقافرر د1،طدس ال ةةاعالمةةلخل الةةى عفةةع الةةنفد(.2114)مامررودي ررحدمامررو .128

دل جشهدبلتبز ع،دعمان.د
،دويهديلاقافرر د1،دطالمةلخل الةةى عفةع الةنفس ال ةاع(.د2114)مامرودلا رحدمامرو .129

د.عماند،بيلجشهدبيلتبز ع
اللراسو النفسيو لف ةللان لالصةغ   (.2113)مامودا ندعالبةدبمامبودعجران .131

د.د،ديلقامهة1،طلالت ص   ل الريا و 
،دمجفو الم فعمقال ،دحديلتلابجيدبيلاا  ديآللي،ديلتل د:مامودا ندعمهين .131

ددد.د2115مصه،ديإلجتهج تد،د
د.1ط،دويهديلجها ديللهب  ،دب هبت،دلبجان،دعفع نفس الت فعد(.2115)مه حد   ح .132
"دياهدي تخويحدخهيئطديلمهام حدفريد(.1998)يلمشهويجي،د ه دإبهيم حدعبوديلكه ح .133

اجيدمتب رررررطدفررررريديلمهرررررام حدتصرررررا حديألخطرررررا ديلشرررررائل دلررررروبدطالبررررراتديلصررررر ديلاررررر
د.،دلامل دبغويو،دك   ديلتهب  /يبنديله احرسالو ماجستير غير منصلرةيلك م ائ  "،د

يارررهديلتل ررر حديلمخرررت طدع ررر دتقرررو هديلرررميتدلررروبد"(.2117)مصرررطه دقا رررحدمررر الت .134
مجفةةو  ،"ع جرر دمررندطالبرراتديللاملرر دينهوج رر دبطالبرراتدك  رر دينم ررهةدعال رر ديللامل رر 

د.1،ديللوو8يلمل و،لامل ديلباه نددك   ديلتهب  ،نفسيو ال فلع التربيو لال
يلتررربيزنديلجه ررريدلطرررال دبطابررراتديلمرررها ت ند"د(.1996)يلمطررربلد،دمامرررودا رررن .577

ينعويو رر دبيلااجب رر دبعالقتررهدبررويفعدينجلررازدبينتلررا دجارربدينختبرراهيتدبتقررو هديلررميتد
يلتهبب رررر دد،ديلمل رررروديلاررررامن،ديلل رررربحدمجفةةةةو جام ةةةةو المفةةةةك سةةةة لل.دبوبلررر ديلبارررره ند

 .بيلوهي اتدين الم  د،ديله ا 
بررررندصررررالح،دإ ررررتهيت ل اتديلتل رررر حدبيلررررتل ح،دمقالرررر ديإلجتهج ررررت،ددددددددديلمقبررررل،دعبرررروديب .136

 بوبند ج .د
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،دويهديلاقاف دل طباعر د1،دطملخل الى المنطق الصلريد(.1975)مههين،دمامو .137
د،.يلقامهة،دبيلجشه

،دويهدبيئرررلد2،دطديةةةو م اصةةةرةنمةةةاذر تربليةةةو ت فيمد:جب رررلديامرررودعبررروديلهررراوةد .138
د.2114دعمان،دد،ل جشهدبيلتب ع

،د1طد،قةةةاملس التربيةةةو لعفةةةع الةةةنفسد(.1961)جلررراه،دمؤ رررودلبهيئ رررل،دبخرررهبن .139
 يللامل دينمه ك  ،دب هبت.

يلررررتل حدبطه قرررر دديلتلررررابندبيلتجررررافسدع رررر د"د(.2118)يلجلرررراه،د ب رررر دمصررررطه  .141
 ا رريدبينبلدارراجبةدتاصرر لديلط برر دفرريدمرراوةديله اارر اتدفرريديلصرره نديلخررامسدين

 ديلوهي راتديلل  را،دلاملر د،دك  ررسالو ماجسةتيربيتلاماتهحدجابدكلدمنديلطه قت ن،د
د.يلجلاو

(.دياررهدبج رر ديلررتل حديلتلررابجيدبلتجاف رريدع رر د1996يلجلرروة،ديامررودعبرروديلررهامن) .141
تاص لدطال ديلص ديلاالثديلااجبةدفيديلك م ا دبيتلاماتهحدجاربدينوي ديللم ريد،د

د(.3،4(د،ديللوو)2،ديلمل و)و لاجتماعيولراسات تربلي
اتجاهةةات  ليثةةو  ةةل :دد(2115)يلجلرروة،ديامررودبمجرر دعبرروديلهرراوةدبع رريدهيشررو .142

،د1،دطلالناريةو البنائيةو رت فيع ال فةلع  ةل  ةلم الم ةايير ال الميةو لتنميةو التفةية
دويهيلهكهديللهبيدد.

  طةةةرق لاسةةةاليدد(.2117د)ديامرررودبمجررر دعبررروديلهررراوةدبع ررريدهيشرررو،د،يلجلررروة .143
ددد.يلهكهديللهبي،دويهديلقامهة،د1،دطتلريس ال فلع  ليثو  ل لاستراتيجيات

ص.1985مصطصمصعخ  مصص ا صالم ق  مص او النفس  الترب يالآخيدمصصنش اتنمصعبدص .144

 جمرررربمليدوبهةديلررررتل حدبيللرررره ددي ررررتخويح"د اررررهدد(.2114)جاررررالدمترررريدبطررررهس .547
اارر اتد"لاملرر دبغررويودفرريديله دين ررتونلييلمباشررهدع رر ديلتاصرر لدبتجم رر ديلتهك ررهد

 .دأطرل و لةتلرا  غير منصلرةك   ديلتهب  دإبنديله اح،د
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ياررررهدجمطرررر ندتل  م رررر ندبفررررقد"د(.2115)عصرررراحدمامرررربودع رررر دمامررررود،يلجل مرررريد .541
 مهرررام حديله ز ائ رررر دبتجم ررر دتهك ررررهمحدين ررررتونليدفررريدتاصرررر لديلط برررر دل جمررربمجدبهبجررررهد

 .يطهبا دوكتبهي ،لامل ديلمبصل،ك   ديلتهب  ،  نمبم  هحدجابديله ز ا
 جمرربمليد رركماندبهي ل  رربثدددي ررتخويح"د اررهد(.2112)بعرررودمامررودجلرراةدصرربهة .147

بيلتاصر لديلل مريدلروبدطرال ديلصر ديلخرامسديلل مريدفريدددين رتونليفيديلتهك هد
ماوةدديله ز ا "،دبغويو،دلامل دبغويو،دك   ديلتهب  دإبرنديله راح،د طهبار دوكتربهي دغ رهد

د.  مجشبهة،
ياررررهدي ررررتخويحدطه قرررر ديلترررروه سدبانكتشررررا دد"1999))دبآخررررهبنبفررررائي،دمامررررود .148

،د"يلمبلررهدين ررتقهيئيدفرريدتاصرر لدط برر ديلصرر ديلتا ررعدفرريديله اارر اتدبقطررالدغررزة
كرراجبنديلارراجي،د-،داز ررهيند4-3،دويئررهةديلتهب رر دبيلتل رر حد،يللررووو الم فةةع لالطالةة فةةمج

د.دد،عمان
هبقدل جشهد،دويهديلش3،دطمملمو  ل عفع النفسد(.1998)يلبقهي،دهيفن .149

دبيلتبز عدعمان،دينهون.
"ديارررهدي رررتخويحديلمررروخلديلتررراه خيدفررريدتررروه سد(.2111)يلرررهزيقدع ررريدبن ،دعبرررو .151

يله ز رررا دلطالبررراتديلصررر ديلاررراجيديلمتب رررطدفررريدتقرررو همندل ل رررحدبيلل مرررا دبتاصررر  هند
بغويو،ك  ررررر ديلتهب ررررر د/يبرررررند،دلاملررررر درسةةةةةالو ماجسةةةةةتير غيةةةةةر منصةةةةةلرةيلوهي ررررري"،د

د.2111،يله اح
،دويهديلههقران،د1،ديلطبل دالجليل  ل ت فيع ال فلعد(1989)ا  ندجشبين لقب د .151

ددد.إهبو،ديألهون
مجشررراةدد،د2،طخبةةةرات  ةةةل االل ةةةا  لفصةةةغار لالةبةةةار(.2112)يلررر ندبو رررعدفرررهج .152

ددد.دين كجوه  ددد،يلملاه 
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 150 المالحق  

  ( 1)ملحق         

 االستعانة بخبراتهم في إجراءات هذا البحث تقائمة بأسماء السادة الخبراء الذين تم                   
 نوع االستشارة* مكان العمل االختصاص اللقب العلمي اسم الخبير ت

1 2 3 4 5 6 
ابحاث جامعةديالى / مركز  علم نفس تربوي استاذ د. سامي مهدي العزاوي  .1  √ √     واالمومة ةالطفول
 √ √ √ √ √ √ االساسيةجامعة ديالى / كلية التربية  فيزياءطرائق تدريس  استاذ د. علي مطني علي  .2
      √ التربيةالجامعة المستنصرية / كلية  فيزياء استاذ د.نادر فاضل حبوبي  .3
  √ تربيةالالجامعة المستنصرية / كلية  فيزياء استاذ د.خضير عباس مشجل  .4

 √   
طرائق تدريس  استاذ مساعد د. نادية حسين يونس  .5

 علوم الحياة
جامعة بغداد / كلية التربية 

 √  ابن الهيثم –
√    

 √  ابن الهيثم –جامعة بغداد / كلية التربية  فيزياءطرائق تدريس  أستاذ مساعد د. فاتن محمود حسن  .6
√ √ √  

 √ √    √ التربية  الجامعة المستنصرية / كلية  فيزياءطرائق تدريس  عدأستاذ مسا د. واثق عبد الكريم ياسين  .7
  ابن الهيثم –جامعة بغداد / كلية التربية  فيزياءطرائق تدريس  أستاذ مساعد د. فدوى عباس الصالحي  .8

√ 
√ √  √ 

  التربيةالجامعة المستنصرية / كلية  فيزياءطرائق تدريس  أستاذ مساعد د.ساجدة جبار لفتة  .9
√  √   

جامعة ديالى / كلية  علم نفس تربوي أستاذ مساعد د.عدنان محمود المهداوي  .11
 √ √     التربية/االصمعي

 √  التربية  األساسيةالجامعة المستنصرية / كلية  علو الحياةطرائق تدريس  أستاذ مساعد د. احمد عبد الزهرة  .11
√  √  

   ابن الهيثمجامعة بغداد / كلية التربية  علم نفس تربوي أستاذ مساعد د. فاضل صبار جودة  .12
√ √ √  

 √ √ √ √  √ المفتوحة/ديالىالكلية التربوية  فيزياءطرائق تدريس  مدرس المعموريد.عصام عبد العزيز   .13
  √     ابن الهيثمجامعة بغداد / كلية التربية  كيمياءطرائق تدريس  مدرس د. بسمة محمد احمد  .14

 √ √     التربية/االصمعيجامعة ديالى / كلية  علم نفس تربوي مدرس يديالعبد.مظهر عبد الكريم   .15

جامعة ديالى / كلية  علم نفس تربوي مدرس د.لطيفة ماجد محمود  .16
 التربية/االصمعي

 
 

  √ √ 

جامعة ديالى / كلية التربية  فيزياء مدرس مساعد ياسر اسماعيل حميد  .17
 االساسية

√   √   
جامعة ديالى / كلية التربية  فيزياء عدمدرس مسا وصفي محمد كاظم  .18

 االساسية
√ 

 
√ √   

مشرف  رضا احمد لطيف  .19
 اختصاص

مديرية التربية محافظة  فيزياء
 ديالى

√ 
 

 √   
   √   √ ديالىمديرية التربية محافظة  فيزياء اختصاصمشرف  محمد عباس الكرخي  .21
 اعدادية ديالى /تربية ديالى فيزياء مدرس بكر عبد الكريم  .21

√   √   
 طبيعة االستشارة

.  األغراض السلوكية2     اختبار المعلومات السابقة .        .  1      
 . االختبار ألتحصيلي4. الخطط التدريسية                         3
 .مقياس تقدير الذات6. اختبار التفكير االستداللي .               5
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(باألشهرجريبيتين والضابطة)العمر الزمني لطالب المجموعتين الت  

المجموعة 

 الضابطة

األولىالمجموعة التجريبية  المجموعة التجريبية الثانية  ت 

210 199 185 1 

209 190 182 2 

189 204 187 3 

195 182 188 4 

196 180 190 5 

196 185 194 6 

198 181 204 7 

197 180 188 8 

213 194 203 9 

198 193 180 10 

197 190 196 11 

196 185 202 12 

193 192 185 13 

193 191 201 14 

196 190 198 15 

179 181 190 16 

203 182 192 17 

180 182 189 18 

183 216 190 19 

182 199 200 20 

192 181 181 21 

179 215 184 22 

186 201 187 23 

184 184 185 24 

207 189 188 25 

183 191 195 26 

197 204 181 27 

202 192 184 28 

179 192 192 29 

180 191 185 30 

183 202 197 31 

188 189 182 32 

186 196 188 33 
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( 3)ملحق  

 العمر العقلي)الذكاء( لطالب للمجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة

 ت المجموعة التجريبية االولى المجموعة التجريبية الثانية المجموعة الضابطة

32 50 47 1 

27 37 54 2 

20 22 33 3 

52 48 29 4 

39 53 56 5 

50 50 41 6 

53 39 47 7 

45 44 44 8 

49 37 26 9 

50 53 36 10 

42 41 47 11 

27 54 35 12 

47 57 43 13 

52 31 24 14 

41 47 46 15 

51 34 41 16 

44 42 23 17 

43 44 27 18 

42 28 47 19 

46 47 45 20 

46 39 53 21 

43 42 48 22 

51 51 46 23 

43 52 42 24 

49 49 50 25 

50 56 47 26 

48 44 39 27 

54 41 36 28 

49 41 53 29 

38 46 36 30 

46 30 39 31 

37 57 37 32 

47 28 49 33 
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 (4ملحق ) 
 العام في المعلومات السابقة في مادة الفيزياء لاختبار التحصي

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  بغداد جامعة              

كلية التربية                
النفسعلم قسم التربية و         

/ الدكتوراهالدراسات العليا      

 المحترم……………………………………………األستاذ الفاضل 
 ..تحية طيبة 

أثرررر اسرررلوبي الرررتعلم التعررراوني و التنافسررري فررري الدراسرررة الماسرررامة  إجرررراءيررررام الباحرررث 
لمررادة الفيزيرراء  وتنميررة تفكيرررهم االسررتداللي و تقرردير  الخررامس العلمرريتحصرريل طررلب الصررف 

ذلررق قيامررج برراجراء التيررافم بررين المجما ررات فرري بعررث المتميرررات المررم رة  امنهررا ( ا ألررذات لررديهم
(إلفررررراد العينررررة الترررري سررررا  ترررردر  افرررر   ةالعررررام فرررري الايميرررراء  المعرفررررة السرررراب  لمتميررررر التح رررري

األساليب التدريسية المذيارة أ اله اقد تطلب ذلرق بنراء اختبرار التح ريل العرام فري مرادة الايميراء  
 االختبررار. انظررا لمرا يعهرده الباحرث فررييم مرن خبررة ادرايرة فري هررذا المجرال يعررث  لرييم ف ررات 

 اتعديلها ان تطلب ذلق .  جادة الايمياء لبيان راييم في  حة ف راتاالمحدد بم
 
 

             الباحث                                                                           
 توفيق قدوري محمد                                                                     
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 احر  ةالعبار  رقم بيتابة اذلق اآلتية  العبارات من ليل ال حيح الجااب ختار:ا1 
اإلجابة. ارقة في ال حيح االختيار  

  

: بر  ابت باتجاه أخرى إلى ن طة من حريتج في الجسم ي طعج الذي المست يم المسار .يسمى1  

  د.السر ة.          ج.اإلماحة.     المسافة. ب.       االنطال .أ.

   ابتًا: ناترضج آخر جسم إلى بالنسبة الجسم ماقع في المستمر التمير .يسمى2
  المسافة. د.        السر ة. ج.     ب.الحرية.     أ.االنطال .

 
 فان  أ(    ن طة إلى  اد  م  ب( ن طة إلى  أ( ن طة من مست يم بخط جسم تحرق .إذا3

سااي:ي إماحتج م دار  
   ار ب.                 ب أ المسررررار أ.طال

ب أ المسار طال د.ن                  ب أ المسار طال ضع  ج.            
 

 م دارها مسافة اقطع  األالى الدقي ة في متر (50  م دارها مسافة ف طع شخص .سار4
: فان لذلق ال انية الدقي ة في متر (70   
 

      منتظم. انطررالقج ب.                 منتظمة. أ.سر تررج 
  منتظمة. غير د.سر تج                منتظم. غير انطالقج ج.

 
  أا شيلج أا الجسم أبعاد من يمير أن يحاال أا يمير الذي المم ر .يسمى5

ب: الحريية حالتج  
ال اة. د.         ج.ال درة.         ب.الطاقة.        الشمل. أ.  
 

فيها: متمريم جسمال امن يأن ا يبدا التي الن طة .تسمى6  
د.المريم.   األ ل ج.ن طة   ال  ل. ب.مريم    االستناد. ن طة أ.  
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بسبب:  ار يسااي األرث مريم في الجسم .امن7  
  الجررهات. جميع من الجذب قاة أ.تسااي

الجررراذبية. مجال من الجسم ب.خراج  
  األرث. ليتلة بالنسبة الجسم يتلة ج. مر

لجسرررم.ا يتررلة في د.ميررررادة   
 

بر: بال ا  دليج  ند المطاط من سا   لى السالبة الشحنات تالد .ياسر8   
  للبراتانات. السا  ف دان ب.           لإلليترانات. السا  ف دان أ.

للنياترانات. السا  ايتساب د.         لإلليترانات. السا  ج.ايتساب  
  

حاتها: من المادة  ملية هي التسامي ظاهرة  .ان9  
 

ال لبة الى السائلة ب.                  السائلة الى أ.ال لبة  
المامية الى د.السائلة                 المامية الى ج.ال لبة  

 
نستخدم: جسم شحنة ناع  ن .لليش 10  

                      متعادل. يهربائي أ.يشا  
معلامة. بشحنة مشحان يررهربائي ب.يشا    

    الشحنة. معلام ررررغي يررهربائي ج.يشا 
  ممرث(. باألرث ما ال يهربائي يشا  د.

 
 
 

 

 في ال ياسية الاحدات من يناسبها (ما أ   ال ائمة في الايميائية الم ادير امام ضع :2 
  ب( ال ائمة
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 ال ائمة ب( ال ائمة أ( ت
(            قياسج احدة التردد 1  نياتن أ 
(            قياسها احدة المادة ي افة 2  الجال ب 
(            قياسج احدة اليهرائي التيار 3  االام ج 
(            قياسج احدة المنجم الشمل 4  الااط د 
(            قياسها احدة اليهربائية الشحنة 5  الاالت هر 
(            قياسج احدة اليهربائي المجال شدة 6  الااراد ا 
(            قياسج احدة اليهربائية ال درة 7 3يمم/م م   
(            قياسج احدة الجهد فر  8  الهنري ح 
(            قياسج احدة الامن 9  متر/ انية ط 

(            قياسج احدة االنطال  10  األمبير ي 

 
 هرتم ق
 اليالام م
 نياتن/يالام ن

 
(5) ملحق  

الساب ة(  المعرفة ايمياءال في العام التح يل الختبار الت حيح مااتيح  

 

 1  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ت 
 ب ج ج أ ب د ج ب ب ج اإلجابة

 2  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ت 
 ط أ هر د ن م ب ي م ق اإلجابة

 

(6) ملحق  

في مادة الفيزياء لطالب للمجموعتين التجريبيتين والمجموعة المعلومات السابقة درجات 

 الضابطة
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 ت المجموعة التجريبية االولى المجموعة التجريبية الثانية المجموعة الضابطة

11 6 11 1 

12 12 15 2 

6 6 12 3 

11 10 3 4 

11 10 11 5 

19 10 12 6 

13 12 12 7 

6 16 7 8 

12 11 14 9 

11 11 8 10 

7 12 9 11 

8 10 9 12 

14 7 10 13 

10 13 10 14 

10 9 13 15 

6 14 6 16 

10 12 7 17 

10 17 10 18 

9 6 16 19 

6 12 10 20 

1 10 10 21 

16 10 7 22 

5 9 10 23 

11 12 11 24 

15 17 8 25 

14 14 13 26 

8 13 9 27 

9 13 11 28 

12 11 11 29 

11 10 12 30 

18 15 12 31 

9 12 11 32 

15 16 9 33 

 

( 7)ملحق  

يبيتين والمجموعة الضابطةدرجات الفيزياء للصف الرابع العام لطالب للمجموعتين التجر  
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األولىالمجموعة التجريبية  المجموعة التجريبية الثانية المجموعة الضابطة  ت 

62 59 80 1 

92 68 85 2 

86 69 75 3 

73 70 70 4 

55 75 93 5 

91 70 50 6 

87 58 86 7 

90 82 68 8 

72 53 76 9 

90 53 60 10 

65 65 64 11 

60 90 68 12 

73 75 92 13 

94 90 63 14 

70 79 90 15 

51 94 87 16 

72 65 62 17 

96 90 74 18 

54 76 96 19 

50 84 75 20 

91 64 93 21 

70 61 89 22 

58 65 93 23 

90 54 90 24 

62 92 83 25 

94 95 63 26 

72 56 88 27 

93 77 56 28 

77 61 88 29 

82 67 66 30 

90 73 56 31 

82 90 88 32 

94 64 83 33 

األغراض السلوكية: ( 8ملحق )  

 ت
 المستوى الفصل السادس 
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 يتاقع من الطالب ان ييان قادرا  لى ان:
 2 يوضح عملية التكهرب  1
 1 يعدد أنواع الشحنات الكهربائية 2
المواد الموصلة والشبه الموصلة والعازلة نيميز بي 3  4 
قياس الشحنة ةيذكر وحد 4  1 
نات بنواة الذرة المتعادلةيبرر ارتباط االلكترو 5  6 
 5 يفسر قانون كولوم على الشحنات النقطية 6
يناقش العبارة)يطبق قانون كولوم على الشحنات النقطية او االجسام الكروية  7

 المشحونة التي يمكن تحديد مركز الشحنات فيها( 
6 

الكهربائية على سطوح األجسام الموصلة تيعلل سبب استقرار الشحنا 8  2 
 5 يلخص مفهوم الكهربائية الجوية 9
يبين رأيه في سبب خروج وهج من قمم الجبال واألشجار وصواري السفن أثناء  10

 حصول الزوابع الرعدية
6 

 1 يعرف المجال الكهربائي  11
 1 يعدد صفات المجال الكهربائي 12
 3 يرسم المجال الكهربائي لشحنة موجبة 13
لشحنة سالبة يرسم المجال الكهربائي 14  3 
 3 يرسم المجال الكهربائي لشحنتين مختلفتين 15
المنتظم وغير المنتظم  ييميز بين المجال الكهربائ 16  4 
في نقطة خارج كرة معزولة ومشحونة ييحسب شدة المجال الكهربائ 17  3 
 5 يلخص مفهوم الجهد الكهربائي 18
 1 يعدد خواص سطوح تساوي الجهد 19
القة بين شدة المجال الكهربائي وانحدار الجهديشتق الع 20  3 
 1 يعرف السعة الكهربائية  21
 3 يبرهن بان السعة الكهربائية لكرة معزولة تتوقف على نصف قطر الكرة  22
 2 يصف المتسعة بأسلوبه الخاص 23
ثرة في سعة المتسعة  ؤيعدد العوامل الم 24  1 
وجود عازل بين لوحيها يبين سبب ازدياد سعة المتسعة عند 25  2 
أنواع المتسعات  يعدد 26  1 
 4 يميز بين المتسعة الثابتة و المتسعة المتغيرة  27
 3 يربط المتسعات بطرائق مختلفة  28
 1 يحدد خواص ربط المتسعات  29
 4 يميز بين الربط التوالي والتوازي للمتسعات  30
من خارج الكتابيحل مسالة حول المتسعات  31  3 
 2 يوضح كيفية زيادة سعة المتسعة بزيادة ألواحها المتقابلة  32
 1 يذكر العوامل التي تتوقف عليها شدة المجال الكهربائي في نقطة بالقرب من شحنة نقطية  33
باسلوبه الخاصالعازل بين لوحي المتسعة على سعة المتسعة  عيوضح تأثير نو 34  2 
اسية يشتق الفاراد بالوحدات األس 35  2 
 2 يشرح عمل كيفية عمل مانعة الصواعق لحماية األبنية من تأثير الصواعق  36

 الفصل السابع
 5 يلخص مفهوم التيار الكهربائي  37
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 2 يعرف التيار باسلوبة الخاص  38
 1 يذكر وحدة قياس التيار الكهربائي  39
بائية  راف و سرعة انتشار الطاقة الكهرجيميز بين انطالق االن 40  4 
قانون أوم  يستنتج حدود استخام 41  5 
 1 يحدد العالقة بين فرق الجهد و المقاومة حسب قانون أوم  42
 1 يذكر وحدات قياس المقاومة  43
 1 يحدد العالقة بين التيار والمقاومة حسب قانون أوم  44
شروط تطبيق قانون أوم  يستنتج 45  5 
و الفولتية لموصل معدني   يستنتج العالقة بين التيار 46  2 
باسلوبه الخاصيوضح العالقة بين مقاومة الموصل و درجة حرارتها  47  2 
( ان يناقش العبارة)قانون اوم ال ينطبق على جميع الموصالت 48  6 
 5 يلخص مفهوم المقاومة في الدائرة الكهربائية 49
 3 يرسم العالقة بين التيار و الفولتية لصمام مفرغ  50
 4 يحلل سبب انخفاض المقاومة عند انخفاض درجة حرارتها   51
 4 يفصل العوامل المؤثرة في المقاومة الكهربائية لموصل معدني  52
 3 يجري تجربة حول تأثير درجة حرارة الموصل في مقاومتة  53
باسلوبه الخاصيوضح عالقة طول السلك بمقاومتة  54  2 
 2  هالعرضي لسلك بمقاومتيوضح عالقة مساحة المقطع  55
 2  تهانوع مادب ةيوضح عالقة مقاوم 56
 4 يحلل كيفية تغير المقاومة الكهربائية للمواد حسب نوعيتها  57

 5 يلخص بمعادلة واحدة العوامل المؤثرة في المقاومة في درجة حرارة معينة  58
 1 يعرف المقاومة النوعية للمادة  59
ت يذكر أنواع المقاوما 60  1 
مكونات المقاومة الثابتة  بعض يذكر 61  1 

 4 يميز بين المقاومة الثابتة و المقاومة المتغيرة  62
والمعادن األخرى من حيث عالقة المقاومة بدرجة حرارتها    ريميز بين الثرمستو 63  4 
 3 يربط المقاومات على التوالي  64
 3 يربط المقاومات على التوازي 65
ن الربط التوالي و التوازي للمقاومات يميز بي 66  4 
 2 يوضح الفولتية الكلية المجهزة لمجموعة مقاومات مربوطة على التوالي باسلوبه الخاص 67
 2 يوضح الفولتية الكلية المجهزة لمجموعة مقاومات مربوطة على التوازي باسلوبه الخاص  68
ة التوالي    على كيفية مرور التيار الكهربائي في دائر يوضح 69  2 
على كيفية مرور التيار الكهربائي في دائرة التوازي  يوضح 70  2 
من خارج الكتابيحسب المقاومة المكافئة لمجموعة مقاومات مربوطة على التوالي  71  3 
من خارج الكتابيحسب المقاومة الكافئة لمجموعة مقاومات مربوطة على التوازي  72  3 
في الربط التوالي للمقاومات الكلية مةيستخلص قيمة المقاو 73  6 
في الربط التوازي للمقاومات  الكلية يستخلص قيمة المقاومة 74  6 
للمقاومات  طيعرف الربط المختل 75  1 
الشبكة الكهربائية  ءيجزي 76  4 
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الفولتميتر و االميتر  استعماليقيس المقاومة ب 77  3 
التيار بدقة للمقاومة الصغيرة في آن واحديحلل عدم امكانية قياس الفولتية و  78  4 
مقاومة عالية للفولتميتر مقارنة بالمقاومة المراد قياس جهدها استعماليبين سبب  79  4 
باسلوبه الخاصيوضح تغيير الخطأ النسبي في قياس المقاومة الصغيرة  80  2 
خاصباسلوبه اليوضح تغيير الخطأ النسبي في قياس المقاومة الكبيرة  81  2 
قنطرة وتستون   يوضح الفائدة العملية من 82  1 
لسؤال خارج الكتاب قنطرة وتستون استعماليقيس المقاومة ب 83  3 
باسلوبه الخاصيشرح مكونات قنطرة وتستون  84  2 
 3 يستخدم القنطرة الوترية لقياس المقاومة  85

 5 يستنتج معادلة الدائرة الكهربائية المقفلة  86
س القوة الدافعية الكهربائية لنضيدة  يقي 87  3 
 3 يقيس المقاومة الداخلية لمصدر ) ق.د.ك ( 88

طرائق ربط الخاليا يذكر 89  1 
 1 يذكر صفات ربط التوالي للخاليا  90
 1  يذكر صفات ربط التوازي للخاليا  91
 4 يميز بين الربط التوالي والتوازي للخاليا 92
للخاليا  يوضح الربط المختلط 93  2 
كيرشهوف األول )قانون حفظ الشحنة ( نقانو يذكر 94  1 
قانون كيرشهوف الثاني  )قانون حفظ الطاقة ( يذكر 95  1 
لسؤال من خارج الكتابيحسب القدرة للتيار  96  3 

 الفصل الثامن

 2 يوضح دور علم المغناطيسية في حياتنا 97
ية التطور التاريخي لعلم المغناطيس يذكر 98  1 
كولوم على الشحنات يوضح اثر قوة 99  2 
 5 يفسر سبب التجاذب والتنافر بين الشحنات 100
قانون كولوم استعمالب ةفيزيائي ةيحل مسئل 101  3 

 1 يعرف المجال المغناطيسي  102
 4 يحلل عدم أمكانية الحصول على قطب مغناطيسي منفرد 103
 1 يعرف الفيض المغناطيسي  104
عرف كثافة الفيض المغناطيسي ي 105  1 
 1 يذكر وحدة قياس الفيض المغناطيسي  106
 1 يذكر وحدة قياس كثافة الفيض المغناطيسي 107
 1 يحدد العالقة بين الويير والماكسويل  108
 1 يحدد العالقة بين التسال والكاوس  109
 1 يحدد مسار الشحنة في مجال مغناطيسي  110
باسلوبه الخاصران الشحنة بمسار دائري في مجال مغناطيسي يوضح سبب دو 111  2 
 2 يوضح سبب دوران الشحنة بمسار لولبي في مجال مغناطيسي  112
 1 يعرف المغناطيسية األرضية  113
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باسلوبه الخاصيوضح كيفية قياس زاوية الميل المغناطيسي  114  2 
 1 يعرف زاوية االنحراف المغناطيسي  115
حركة الشحنات في المجال المغناطيسي األرضي  يذكر 116  1 
 2 يبين اتجاه المجال المغناطيسي  117
 4 يحلل المجال المغناطيسي بسلك طويل يمر فية تيار كهربائي  118
 3 يكتب معادلة المجال المغناطيسي لملف طويل يمر فية تيار كهربائي  119
خل الملف اكبر مما هو عليه في خارجه يحلل سبب كون كثافة الفيض المغناطيسي دا 120  4 
 5 يلخص العزم المغناطيسي لحلقة يمر فيها تيار كهربائي  121
 1 يذكر وحدات قياس العزم المغناطيسي  122
 2 يعطي أمثلة حول العزم المغناطيسي  123
 1 يعرف العزم المغناطيسي الذاتي  124
وران الجسيمات حول نفسها )الذاتي( يميز بين العزم المغناطيسي الناتج من د 125

 والعزم المغناطيسي الناتج من دوران التيار في جسم معين  
4 

 1 يعرف المزدوج االلكتروني  126
 2 يشرح خاصية النفوذية المغناطيسية لوسط معين   127
 2 يوضح النفوذية المغناطيسية النسبية  128
سب نوعيتها يستنتج النفوذية المغناطيسية للمواد ح 129  5 
 1 يعرف المواد الدايا مغناطيسية 130
 4 يقارن بين صفة الدايا و البارامغناطيسية من حيث تأثيرها بدرجات الحرارة 131
الدايا و البارامغناطيسية ديميز بين النفوذية النسية في الموا 132  4 
 1 يعرف المواد الفيرومغناطيسية 133
لفيرومغناطيسيةيذكر استعماالت المواد ا 134  1 
 5 يلخص ظاهرة التخلف المغناطيسي 135
باسلوبه الخاص ييبين منحني التخلف المغناطيس 136  2 
 1 يعرف الحديديات أو الفيرايت  137

 الفصل التاسع

 2 يوضح انحراف اإللكترون في مجال كهربائي 138
 2 يشرح انبعاث اإللكترون بالتأثير الحراري 139
اإللكترون بالتأثير الحراري ثبة حول انبعايجري تجر 140  3 
 5  ةظاهرة الكهروضوئياليلخص  141
 4 يحلل خواص األشعة المهبطية 142
 1 يتعرف على الصمام الثنائي 143
 2 يشرح تركيب الصمام الثنائي عال التفريغ 144
 1 يذكر استعمال الصمام الثنائي 145
 1 يتعرف على الصمام الثالثي 146
 1 يذكر استعماالت الصمام الثالثي 147
 1 يتعرف على جهاز راسمة الذبذبات  148

  ( 9ملحق)
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 الموضوع:   المادة:الفيزياء                                                                   

                                                                             الخامس العلمي          الصف : 

( دقيقة45الزمن :)                                                                                        

التاريخ/                                                                                        

 

-الهداف السلوكية:   

 جعل الطالب قادرا على ان:

يصف المتسعة بأسلوبه الخاص -1  

يعدد العوامل المؤثرة في سعة المتسعة -2  

يبين سبب ازدياد سعة لمتسعة عند وجود عازل بين لوحيها  -3  

يربط المتسعات بطرق مختلفة -4  

يحدد خواص ربط المتسعات -5  

حول المتسعات  يحل مسالة -6  

 

-الوسائل التعليمية:  

 السبورة ، الطباشير

 

دقائق(  5) المقدمة:  

الجهد الكهربائي و سطوح تسوي الجهد و الشححنة الكهربائيحة و تأثرهحا  ةدرسنا في الحصة السابق

، اما درسنا لهذا اليوم عن موضوع المتسعات و العومل المؤثرة في في زيادة  يبالمجال الكهربائ

ان سعة المتسعة وطرق ربط المتسعات وخواص كل طريقة من طرق الحربط ضضحافة الحى او نقص

 حل مسائل حول ربط المتسعات

 

دقيقة( 30)عرض الدرس :  

 بعد ان تم توزيع الطالب حسب المجموعات التعاونية وبعد تحديد ادوار الطالب كل مجموعة . 

شحكالت التحي تحواجههم فحي حيحاتهم : يذكر المحدرس الطحالب باهميحة التعحاون فحي ححل الم لمدرسا

اليومية مصداقا لقوله تعالى )وتعونا على البحر والتقحوى وال تعحاونوا علحى االثحم والعحدوان( ويبحين 

لهم ان المجموعة التي ستتعاون ستكافأ كلها اما لمجموعحات التحي لحم تتعحاون للتوصحل الحى انجحاز 

السححبورة )المتسححعة( الثححارة انتبححاه المهمححة ستخسححر هححذه المكافححاة ثححم يكتححب عنححوان الححدرس  علححى 

علحى  الطالب وبعد ذلك  مناقشة الطالب عن معلوماتهم عن استخدامات المتسعات يدون المدرس

السبورة  االسئلة التالية والتي تسمى) توضيح المهام (ويطلب االجابة من جميع المجاميع االجابحة 

 كل غموض من المدرس:عليها بعد التداول ويمكن لمنسق المجموعة ان يستفسر عن 

 العوامل المؤثرة في سعة المتسعة؟ ما هي المتسعة ؟ ما -1
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 ما اثر وضع العازل بين لوحي المتسعة ؟ وما سبب ذلك؟ -2

 ة                       وبعحححححد كتابحححححة األسحححححئلة يوجحححححه الطحححححالب لالنتظحححححام فحححححي مجموعحححححاتهم والتحححححي تسحححححم         

 )المرحلة االنتقالية( 

أفراد كل مجموعة بصورة منفحردة وبهحدوء ويعمحل المحدرس علحى مسحاعدة  ثم يبدأ النقاش بين

المجاميع من خالل اإلجابة عن الغموض أو االستفسارات ويكون المنسحق هحو حلقحة الوصحل بحين 

المدرس والمجموعة . ويعمل قائد مجموعة على التأكد من مشحاركة جميحع طحالب مجموعتحه فحي 

انة بالكتحاب لقحراءة محا يتعلحق بالمهمحة الموكلحة. والمشحجع النقاش أما القاريء فيعمحل علحى االسحتع

 يعمل على بث روح الحماس لدى طالب مجموعته إلنجاز المهمة بالسرعة والدقة الممكنة 

أما الملخص فيعمل على تلخيص ما توصلت ضليه المجموعة أما المسجل فيقوم بتدوين 

جموعته مجموعة ما توصلت ضليه م لمقرر ك ضالجواب وبعد ذلك يعر  

وأخيرا بتلخيص الدرس وكتابة اإلجابة الصححيحة علحى السحبورة ويطلحب محن الطحالب تحدوين 

 ذلك في دفاترهم بعد مكافئة المجموعات لتي توصلت ضلى اإلجابة الصحيحة .

 ثم يحث المجاميع للمهمة الجديدة وهي اإلجابة عن األسئلة التالية:

 

 عة المتسعة؟ماهي طرق ربط المتسعات وما اثر ذلك على س -1

 ما وحدة قياس سعة المتسعة؟ -2

وبعد زمحن يححدده المحدرس إلنهحاء هحذه المهمحة يطلحب محن المجحاميع عحرض محا توصحل ضليحه ، ثحم 

يختار اإلجابة األكثر دقحة  ويحدونها ويطلحب محن جميحع الطحالب كتابتهحا ويكحافيء المجموعحة التحي 

 أنجزت المهمة في الفترة المحددة 

ة ختم الدرس ... وهكذا حتى يتم تحقيق االهداف التي تم وضعها  وهذه المرحلة تسمى مرحل

 الواحد تلو االخر.

دقائق ( 5:) التقويم  

ما هي المتسعة وما هي العوامل  المؤثرة في سعة المتسعة؟ -1  

ما تاثير العازل في سعة المتسعة ؟ -2  

ما تاثير زيادة المسافة بين لوحي المتسعة عل سعتها؟ -3  

نوع العازل يؤثر في سعة المتسعة؟هل اختالف  -4  

:الواجب ألبيتي  
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167ص رس الواجب ألبيتي وهو أسئلة وتمارين الواجب الفصلديعطي الم  

 المصادر:

2007فياض عبد اللطيف النجم وآخرون،الفيزياء للصف الخامس العلمي،وزارة التربية، -1  

2003حسن حسين زيتون، استراتيجيات التدريس،-2  

( 10ملـحـق)   

وذج خطة تدريسية وفقا السلوب التعلم التنافسيأنم  

 

الموضوع: المتسعات                                                         المادة:الفيزياء          

( دقيقة45الخامس العلمي                                                      الزمن :)الصف :  

التاريخ/                                                                                     

-االهداف السلوكية:   

 جعل الطالب قادرا على ان:

يصف المتسعة بأسلوبه الخاص -1  

يعدد العوامل المؤثرة في سعة المتسعة -2  

يبين سبب ازدياد سعة لمتسعة عند وجود عازل بين لوحيها  -3  

بطرق مختلفة يربط المتسعات -4  

يحدد خواص ربط المتسعات -5  

يحل مسالة حول المتسعات  -6  

-الوسائل التعليمية:  

 السبورة ، الطباشير

دقائق( 5) المقدمة:  

الجهد الكهربائي و سطوح تسوي الجهد و الشحنة الكهربائية و تأثرها  ةدرسنا في الحصة السابق

ضوع المتسعات و العومل المؤثرة في في زيادة ، اما درسنا لهذا اليوم عن مو يبالمجال الكهربائ

او نقصان سعة المتسعة وطرق ربط المتسعات وخواص كل طريقة من طرق الربط ضضافة الى 

 حل مسائل حول ربط المتسعات

 

دقيقة( 30:)عرض الدرس  

: يؤكد المدرس على التنافس الشريف جزء من حياتنا ليومية ويححثهم علحى المنافسحة فحي  لمدرسا

سحة النحه تنحافس شحريف يحؤدي بالفحائز علحى نيحل المكافئحة والمراكحز المتقدمحة بحين اقرانحه  ثحم الدرا

يكتب عنوان الدرس  على السحبورة )المتسحعة( الثحارة انتبحاه الطحالب وبعحد ذلحك  مناقشحة الطحالب 

علححى السححبورة  االسححئلة التاليححة والتححي  عححن معلومححاتهم عححن اسححتخدامات المتسححعات يححدون المححدرس

وضححيح المهححام ( ويطلححب االجابححة مححن جميححع الطححالب بصححورة تنافسححية مححع تنبححيههم بعححدم تسححمى) ت

 التداول او طلب المساعدة اال من قبل المدرس:

 العوامل المؤثرة في سعة المتسعة؟ ما هي المتسعة ؟ ما -1

 ما اثر وضع العازل بين لوحي المتسعة ؟ وما سبب ذلك؟ -2
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للتنحافس فحي علحى ححل األسحئلة المطروححة علحى ان يكافحأ وبعد كتابة األسئلة يوجه الطحالب         

 .ااإلجابة في الوقت المحدد له الطالب بناء على دقة وسرعة

  

ثم يبدأ النقاش باخذ اإلجابات عن كل سؤال من كحل طالحب يقحوم باالجابحة علحى ان يراعحى فحي 

ول السحؤال الحى ذلك دقة االجابة والوقحت المححدد و فحي حالحة عحدم االجابحة فحي الوقحت المححدد يحح

 طالب آخر لالجابة عنه ويعمل المدرس على مساعدة  الطالب في االجابة عن استفساراته  

واخيرا بتلخيص الدرس وكتابة اإلجابة الصححيحة علحى السحبورة ويطلحب محن الطحالب تحدوين 

ذلححك فححي دفححاترهم بعححد مكافئححة الطححالب الححذين توصححلو الححى االجابححة الصحححيحة  تبعححا لدقححة االجابححة 

 السرعة التي اجاب بها الطالب عن السؤالو

 ثم يحث الطالب للمهمة الجديدة وهي االجابة عن االسئلة التالية:

 ماهي طرق ربط المتسعات وما اثر ذلك على سعة المتسعة؟ -3

 ما وحدة قياس سعة المتسعة؟ -4

وبعد زمن يحدده المدرس النهاء هذه المهمة يطلب محن الطحالب عحرض اجابحاتهم بصحورة فرديحة 

دون االشتراك  محع زمالئهحم، ثحم يختحار االجابحة الكثحر دقحة  ويحدونها ويطلحب محن جميحع الطحالب 

 كتابتها ويكافيء الطالب الذين انجزو المهمة حسب  الفترة المحددة والدقة المطلوبة.

و يتم ختم الدرس بتلخيص الدرس وكتابة  االجابة الصحيحة على السبورة  ويطلب من الطالب 

دفاترهم. تدوين ذلك في  

دقائق ( 5:) التقويم  

ما هي المتسعة وما هي العوامل  المؤثرة في سعة المتسعة؟ -1  

ما تاثير العازل في سعة المتسعة ؟ -2  

ما تاثير زيادة المسافة بين لوحي المتسعة عل سعتها؟ -3  

هل اختالف نوع العازل يؤثر في سعة المتسعة؟ -4  

:الواجب البيتي  

167ص لبيتي وهو أسئلة وتمارين الواجب الفصلرس الواجب أديعطي الم  

 المصادر:

2007فياض عبد اللطيف النجم وآخرون،الفيزياء للصف الخامس العلمي،وزارة التربية، -1  

2003حسن حسين زيتون، استراتيجيات التدريس، -2  

 

 

 

 

 

 

(11ملحق)  
 أنموذج خطة تدريسية وفق الطريقة التقليدية 
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    المادة:الفيزياء                                                                    الموضوع:  المتسعات 

           

( دقيقة45الزمن :)                                              الخامس العلمي الصف :       

 التاريخ/                                                                                 

-االهداف السلوكية:   

 جعل الطالب قادرا على ان:

يصف المتسعة بأسلوبه الخاص -1  

يعدد العوامل المؤثرة في سعة المتسعة -2  

يبين سبب ازدياد سعة لمتسعة عند وجود عازل بين لوحيها  -3  

يربط المتسعات بطرق مختلفة -4  

يحدد خواص ربط المتسعات -5  

المتسعات  يحل مسالة حول -6  

-الوسائل التعليمية:  

 السبورة ، الطباشير

 اسلوب العرض الدرس:

دقائق( 5:  )المقدمة  

الجهححد الكهربححائي و سححطوح تسححوي الجهححد و الشحححنة الكهربائيححة و  ةدرسححنا فححي الحصححة السححابق    

ي ، اما درسنا لهذا اليحوم عحن موضحوع المتسحعات و العومحل المحؤثرة فح يتأثرها بالمجال الكهربائ

في زيادة او نقصان سعة المتسعة وطرق ربط المتسحعات وخحواص كحل طريقحة محن طحرق الحربط 

 ضضافة الى حل مسائل حول ربط المتسعات

دقيقة( 30: )عرض الدرس  

 المدرس: المتسعة هي احدى مكونات األجهزة الكهربائية فما هي وما فوائدها؟

عححازل  وتسححتعمل لخححزن الطاقححة احححد الطححالب: المتسححعة هححي عبححارة عححن موصححلين بينهمححا وسححط 

 الكهربائية

 المدرس: جيد

 المدرس :سعة المتسعة تقاس بوحدة تسمى الفاراد فما هو الفاراد؟
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لوحيها شحنة مقدارها كولوم واحد ليكحون  داحد الطالب :الفاراد هو سعة المتسعة عندما يحمل اح

 فرق الجهد بين لوحيها فولطا واحدا 

 المدرس: احسنت

عني ان هناك عوامل تعتمد عليها سعة المتسعة فما هي ؟لمدرس: هذا ي  

 المدرس: العامل االول المساحة المقابلة للوحي المتسعة  

 المدرس: احسنت  فما العامل اآلخر؟

 احد الطالب: البعد بين لوحي المتسعة

 المدرس: جيد   هل هناك عامل اخر؟

سعة المتسعة احد الطالب: نعم نوع العازل بين لوحي المتسعة يؤثر في  

 المدرس: احسنت .

المدرس: العازل الذي يمكن ان نضعه بين لوحي المتسعة قد يكون زجاجا او خشبا او أي عازل 

 اخربدال من الهواء فما تاثيره في سعة المتسعة يزيدها ام ينقصها؟

 احد الطالب :  يزيد من سعة المتسعة 

فعالم تعتم هذه الزيادة ؟  المدرس: طالما ان وضع العازل يزيد من سعة المتسعة  

 احد الطالب: تعتمد على نوع المادة العازلة

 المدرس: بما ان وضع العزل يزيد من سعة المتسعة فما تفسير ذلك 

احد الطالب: العازل يحتوي على الكترونات مقيدة والمصل يحتوي على وفرة من االلكترونات 

ائي  الحرة و يكونان متعادالن بمعزل عن المجال الكهرب  

 المدرس: وما يحصل اذا سلط مجال كهربائي ؟

 احد الطالب: يتغير مسار االلكترونات حول النواة حي تسلك مسارا بيضويا

المدرس: جيد وهذا يؤدي ان مركز الشحنات السالبة ال ينطبق على مركز الشحنات الموجبة  فم 

والعازل  يضعف من شدة تاثير ذلك؟احد الطالب: ذلك يؤدي الى نشوء مجال كهربائي للذرة 

المجال قبل ادخال العازل وبما ان ) ف = شدة المجال *المسافة بين الوحين ( فان ذلك يؤدي 

 نقصان في فرق الجهد بي ن لوحي المتسعة  

 المدرس: احسنت اجابة ممتازة وبما ان سعة المتسعة هي )س=ش/ف( 
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هداف وهكذا يستمر المدرس يشرح ويناقش الطالب لتحقيق بقية اال   

دقائق ( 5:) التقويم   

ما هي المتسعة وما هي العوامل  المؤثرة في سعة المتسعة؟ -1  

ما تاثير العازل في سعة المتسعة ؟ -2  

ما تاثير زيادة المسافة بين لوحي المتسعة عل سعتها؟ -3  

هل اختالف نوع العازل يؤثر في سعة المتسعة؟ -4  

:الواجب البيتي  

167ص يتي وهو أسئلة وتمارين الواجب الفصلرس الواجب ألبديعطي الم  

 المصادر:

2007فياض عبد اللطيف النجم وآخرون،الفيزياء للصف الخامس العلمي،وزارة التربية، -1  

.2003 حسن حسين زيتون، استراتيجيات التدريس، -2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  12ملحق )   
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
التربية كلية / بغداد جامعة        

النفسعلم قسم التربية و          

الدراسات العليا      
اختبار تقدير الذاتاستبيان اراء المحكمين لفقرات   

 المحترم……………………………………………األستاذ الفاضل 
 تحية طيبة ..

أ ررر اسررلابي الررتعلم التعررااني ا التنافسرري فرري تح رريل طررالب الدراسررة الماسررامة   إجررراءيرررام الباحررث 
ت ردير ( المررث قيرا  لمادة الايمياء  اتنمية تاييرهم االستداللي ا ت ردير ألرذات لرديهم ام  العلميالخال   

. انظررا لمرا يعهرده  بت ردير الرذاتاختبرار خراص  اسرتعمالتطلب ذلرق  الخام  العلميلدى طلبة ال    الذات
 ف راتررجفرري  ررحة  رأييررم لبيرران االختبررارالباحررث فررييم مررن خبرررة ادرايررة فرري هررذا المجررال يعرررث  لررييم ف رررات 

 اتعديلها ان تطلب ذلق . 
   ااالحتراممع فائ  الت دير                        

 
 
 

 الباحث                                               
 توفيق قدوري محمد                                           

 
 
 
 
 
 
 

 مقياس تقدير الذات
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ادران الفقــــــــــرة ت كثيرا  أحيانا 

 ما

    اشعر ان اآلخرين لن يحبوني لو أدركوا أو عرفوا حقيقتي 1

اشعر ان اآلخرين قادرون على التفاعل أو التواصل مع  2

 غيرهم بشكل أفضل

   

    اشعر ضنني شخص محبوب 3

    عندما أكون مع اآلخرين ، اشعر ضنهم سعداء بوجودي معهم 4

بون في الحديث معياشعر ان اآلخرين يرغ 5     

    اشعر ضنني شخص كفء)متميز( للغاية 6

    اشعر ضنني اترك انطباعا جيدا لدى اآلخرين 7

    اشعر ضنني في حاجة ضلى المزيد من الثقة بالنفس 8

    عندما أكون مع األغراب اشعر بالتوتر الشديد 9

    اشعر ضنني شخص ممل 10

    اشعر ضنني شخص غير محبوب 11

    اشعر ان اآلخرين يستمتعون بحياتهم أكثر مني 12

    اشعر ضنني أصيب اآلخرين بالملل 13

    اعتقد ان أصدقائي يرون ضنني شخص مرح 14

    اشعر ان لدي ضحساسا عاليا بالدعابة أو الفكاهة 15

    أكون شديد االنتباه عندما أكون مع األغراب 16

لكانت حياتي أفضل من ذلك بكثيرلو ضنني مثل اآلخرين  17     

    اشعر ان اآلخرين يقضون وقتا طيبا عندما يكونون بصحبتي 18

اشعر ضنني شخص غير مرغوب فيه عندما أتفاعل مع  19

 اآلخرين

   

    اشعر ضنني أعاني ضغوطا نفسية أكثر من اآلخرين 20

    اشعر ضنني شخص لطيف 21

ثيرااشعر ان اآلخرين يحبوني ك 22     

    اشعر ضنني شخص مقبول من اآلخرين 23

    أخشى ان اشعر بالحماقة عند مواجهة اآلخرين 24

أصدقائي يقدروني جيدا ناشعر أ 25     

 مالحظة/

( يكون باالتجاه العكسي.25،23،22،21،18،15،14،7،6،5،4،3تصحيح العبارات) -1  

بحدا، نحادرا جحدا، قلحيال جحدا، احيانحا، محرات ان المقياس االصلي كان يححوي سحبعة بحدائل هي)ا– 2

كثيرة، معظم الوقت، كل الوقت ( فارتأى الباحث ان يستبدلها بثالث بدائل كما ورد في اعاله 

 ويريد رايكم في ذلك.

 علما ان المقياس مطبق على البيئة المصرية من قبل مجدي محمد الدسوقي

(13 )ملحق  
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دير الذاتمقياس تق يالعينة االستطالعية فدرجات   

 

 ت الدرجة ت الدرجة

37 20 34 1 

37 21 39 2 

36 22 40 3 

37 23 41 4 

40 24 47 5 

39 25 45 6 

41 26 54 7 

47 27 34 8 

36 28 51 9 

48 29 37 10 

42 30 39 11 

47 31 43 12 

40 32 40 13 

32 33 32 14 

38 34 42 15 

47 35 40 16 

51 36 57 17 

35 37 50 18 

45 38 39 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14)  ملحق  
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  اختبار التفكير االستداللي

 عزيزي :

 

،اختر االجابة االختبار الذي بين يديك هو الغراض البحث العلمي ويقيس قدرتك على التفكير 

.الصحيحة بعد قراءتك لفقرات االختبار بدقة وعناية   

 

    االجابة على ورقة االجابة يرجى عدم الكتابة على اوراق االختبار، بل تكون مالحظة:

 المرفقة معه.

 

 

حسب قاعدة ارخميدس لألجسام المغمورة "كل جسم يغمر في مائع ما يفقد من وزنه بقدر ب. 1

ن في ين متساويتان  في الحجم ومختلفتين معدنيتين المائع المزاح" فإذا غمرنا كرتوز

 الوزن في مائع  كالماء فانهما :

 وزنها أكثر من الكرة الخفيفة.تفقد الكرة الثقيلة من  .أ 

 يفقدان القدر نفسه من وزنيهما. .ب 

 تفقد الكرة الثقيلة من وزنها اقل من الكرة الخفيفة . .ج 

. يل األشعة المتاامية الساقطة  لى  دسة المة تتجمع في بمرتها فاذا اضعنا  دسة المة فري 2
 مسار أشعة الشم  . فان أشعتها :

مع خلف بؤرتها .        ج. تتجمع أمام بؤرتها.أ. تتجمع في بؤرتها .   ب.  تتج  

في البيرات المتحرية ييان ذراع ال اة ضع  ذراع الم اامة . فاذا أردنا رفع جسم امنج  .3
: نياتن بااسطتها . فان ال اة الالممة هي 200  

 أ.نصف وزن الجسم             ب. بقدر وزن الجسم             ج.ضعف وزن الجسم  .د 

 

المادة هي عبارة عن كتلة وحدة الحجوم ، لذا فان كثافة السائل في وعاء معين تقل كثافة 04

 عندما:

 أ.تزيد كتلته ويقل حجمه

 ب. تقل كتلته ويقل حجمه

حجمه دج.تقل كتلته ويزي  

: اً . المادة هي كل شيء يشغل حيزا في الفراغ وله كتلة . بما أن الهواء مادة ضذ5  

 ي الفراغ .للهواء كتلة وال يشغل حيزا ف .أ 

 ليس للهواء كتلة وال يشغل حيزا في الفراغ . .ب 

 للهواء كتلة ويشغل حيزا في الفراغ.  .ج 
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في العتلة من النوع الثاني تكون المقاومة بين القوة والمرتكز ، وفي العتلة من النوع الثالث  .6

لمقاومة تكون القوة بين المقاومة والمرتكز ، فاذا كان ربح القوة يساوي النسبة بين ذراع ا

 الى القوة فان ربح القوة في العتلة من النوع الثالث تكون : 

 اكبر منه عند العتلة من النوع الثاني .  .أ 

 اقل منه عند العتلة من النوع الثاني .  .ب 

 بقدر الربح عند العتلة من النوع الثاني.  .ج 

 

و يحدعى  وف األخحرىنالعحام أي يمكحن ان يأخحذ الحدم للصح بالمسحتلم (AB.يدعى صحنف الحدم  ) 7

( و Aمحمحود صحنف دمحه )  .وف األخحرىناهحب العحام أي يمكحن يحزود الحدم للصح( بالوOصنف )

 ( هذا يعنى ان محمود يستطيع اخذ الدم من :AB( و باهر صنف دمه )Oفالح صنف دمه )

 فالح و باهر . . أ

 .فقطفالح  . ب

ج. باهر فقط .         

حصور ينتقحل بالتسحاوي ضلحى جميحع حسب قاعدة باسكال الضغط اإلضافي المسلط على مائع م .8

أجزاء ذلك السائل ، فإذا سلط ضغط أضافي علحى السحائل المحصحور والموضحح فحي الشحكل، فحان 

 في  : ااندفاع السائل سيكون متساوي

 جميع االتجاهات. .أ 

 االتجاه االمامي فقط. .ب 

 االتجاهين االعلى واالسفل. .ج 

 

فاذا حسب ضمط الماء المسلط  لى يتاق  ضمط السائل الساين  لى ارتاا ج اي افتج .  .9
 حداهما في ماء النهر ااألخرى في ماء البحر   ييان :إسميتين  لى العم  ناسج 

 متساوي على السمكتين . .أ 

 اكبر على السمكة في ماء البحر. .ب 

اكبر على ألسمكه في ملء النهر.ج.  

 لمعيسته خفيف لذا فأنالمناطيد والبالونات، والهليوم غاز  لء. الغازات الخفيفة تستخدم في م10 

 بشكل :

 أ. محدود في المناطيد و البالونات .

 ب. واسع في المناطيد و البالونات.

 ج. اليستخدم نهائياً في المناطيد والبالونات .

: على. مخلد جالس بين اسامة وعلي، اسامة في يمين مخلد هذا يعني بان علي جالس 11  

 يمين اسامة. . أ

 يمين مخلد . . ب

 ج.يسار مخلد.
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الصححلبة بطريقححة التوصححيل و فححي السححوائل و الغححازات بطريقححة  األجسححام. تنتقححل الحححرارة فححي 12

وضححع جهححاز  فححإذا  االشححعاع تسححمى ،( تنتقححل فححي الفححراغ بطريقححة ثالثححة الحمححل وانهححا )أي الحححرارة

 ابعد ركن قرب السقف عن طريق  الى ههواء ساخن قرب ارض الغرفة، فأن الحرارة تنتقل من

.أ. التوصيل   

 ب. الحمل .

 ج. االشعاع.

 اءالمم ا.ت ل ي افة الهااء في المال  المامي يلما ابتعدنا  ن سطح األرث فاذا أطل نا بالان13
 بمام أخ  من الهااء اتريناه ي عد إلى األ لى فأن حجمج :

 أ. يزداد .                ب. يقل  .                     ج. ال يتغير .

تيان جميئات من ناع ااحد من الذرات تسرمى بالعنا رر  االمرااد التري تتيران . المادة التي ت14 
جميئاتهررا مررن اي ررر مررن نرراع ااحررد مررن الررذرات تسررمى مريبررات   فأنحررامث الهيرردرايلاريق 

 يعتبر من :
 أ.  العناصر .

 ب. المخاليط .

 ج. المركبات .

قاعححدة اسححتنادها ففححي  . كححل األجسححام المتزنححة يكححون خححط الشححاقول المححار بمركححز ثقلهححا ضححمن15

 مصلحة نقل الركاب ذات الطابقين ال يسمح بوقوف الراكبين في الطابق العلوي وذلك:
 لخفض مركز ثقلها ضلى األسفل  .أ 
 إلخراج مركز ثقلها عن قاعدة استناده  .ب 

لرفع مركز ثقلها ضلى األعلىج.   

تؤثر علية قوة خارجية  . الجسم الساكن يبقى ساكناً والجسم المتحرك يستمر في الحركة ما لم16 

يخضع لقانون : هفان افاذا كان الجسم متحرك ،  

 أ. التجاذب و التنافر .

 ب. االستمرارية .
  ج.حفظ المادة الطاقة

. للمادة في الحالة الصلبة شكل ثابت و حجم ثابت ، وفي الحالة الغازية لها شكل متغير 17

فللنحاس : لذلك وحجم ثابت ،وحجم متغير ، و في الحالة السائلة لها شكل متغير   

 أ. شكل متغير و حجم متغير .

 ب. شكل ثابت و حجم ثابت .

 ج. شكل متغبر و حجم ثابت .

.جميحححع الحححذرات فحححي الطبيعحححة متعادلحححة ، فالحححذرة تحتحححوي علحححى نحححواة موجبحححة وتحححدور حولهحححا 18
  االلكترونات تحمل شحنة سالبة و النحاس من الذرات لذا فهي ذرة :

 موجبة .مشحونة بشحنة  . أ

 مشحونة بشحنة سالبة . . ب

 ج. متعادلة الشحنة . 
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دد عند رفع درجة حرارتها فإذا قامت ضحدى الشركات بإنشاء جسر من م. جميع المواد تت19

عليها: اً الحديد على ضفتي نهر ضذ  

 ترك فواصل عند الطرفين .  .أ 
 عدم ترك فواصل بين الطرفين . .ب 
 ترك فاصلة على طوله مع تقييده من الطرفين . .ج 

. إذا يانت سر ة ال ات في األجسام ال لبة أيبر من سر تج في الساائل ايانت سر تج 20
 :اً إذ في الساائل أيبر من سر تج في المامات.

 سرعته في المواد الصلبة أكبر من سرعته في الغازات. .أ 
 من سرعته في الغازات. اقلسرعته في المواد السائلة  .ب 
رعته في المواد الصلبة.سرعته في المواد الغازية أكبر من سج.  

تقل طاقتة ما لحم ينجحز شحغالًً ً ً ً   . ان الجسم التزاد طاقته اال اذا انجز عليه شغل ، كما ال21 
 ، فعندما يصل الجسم الساقط من أعلى المنارة الى االرض:

 أ. تقل الطاقة فيه.

 ب. تزداد الطاقة فيه.

الطاقة فيه. رال تتأثج.   

ي محن الهحواء ضلحى المحاء بزاويححة اكبحر محن الصحفر وأقحل مححن أل . فحي حالحة انتقحال شحعاع ضححوئ22
( فانه يعاني من االنكسار وتكون زاوية االنكسار اصغر من زاويحة السحقوط فحإذا انتقحل    90)

 تكون : اً شعاع ضوئي من الماء ضلى الهواء ضذ

 زاوية السقوط أكبر من زاوية االنكسار . .أ 
 زاوية السقوط أصغر من زاوية االنكسار . .ب 
 اوية السقوط بقدر زاوية االنكسار .ز .ج 

. ضذا كانت سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت فإذا حدث وان لمحت برقا في ضحدى األيام 23
 الغائمة ، ضذن ستسمع صوت الرعد :

 أ. مباشرة مع البرق.      ب. بعد فترة من الزمن .          ج.  قبل مشاهدتك للبرق .

مية الحرارة المفقودة  تساوي كمية الحرارة المكتسبة وتتوقف .من االتزان الحراري تكون ك24
فإذا أخذنا  ،حرارتيهما ةدرج على الكتلة والسعة الحرارية النوعية للمادتين وعلى الفرق في

ين فيهما كميتان متساويتان من الماء وبالدرجة الحرارية نفسها ووضعنا في اإلناء ءانا
عة من األلمنيوم لها الكتلة نفسها وكانت درجة حرارة األول قطعة من الحديد وفي الثاني قط

القطعتين متساويتين وأكبر من درجة حرارة الماء . فأن درجة حرارة المزيج في األنائين 
 تكون:

 ين .ءمتساوية في األنا .أ 
 أكبر في اإلناء الذي يحوي قطعة الحديد . .ب 

أكبر في اإلناء الذي يحوي قطعة األلمنيوم .ج.    

عد نقطة من مركز دائرة اصغر من نصف قطر الدائرة فان النقطة تقع داخل الدائرة .اذا كان ب25
، واذا كان بعدها اكبر من نصف قطر الدائرة فان النقطة تقع خارج الدائرة ،اما اذا كان 
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بعدها يساوي نصف القطر فان النقطة تنتمي الى محيط الدائرة، فاذا علمت ان النقطة )ن( 
 قطر الدائرة فان:بعدها ال يساوي نصف 

 أ.  )ن( تقع داخل الدائرة مؤكد.

 ب.)ن( تقع خارج الدائرة مؤكد.

 ج. )ن( تقع داخل الدائرة او خارجها مؤكد. 

 

  ( 15ملحق )

 مفتاح الحلول الختبار التفكير االستداللي

 

االجابة  الفقرة

 الصحية

االجابة  الفقرة

 الصحية

االجابة  الفقرة

 الصحية

 أ 19 ب 10 أ 1

 أ 20 ج 11 أ 2

 ب 21 ب 12 ج 3

 ب 22 أ 13 ج 4

 ب 23 ج 14 ج 5

 أ 24 أ 15 ب 6

 ج 25 ب 16 ب 7

 ***** ***** ب 17 أ 8

 ***** ***** ج 18 أ 9
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( 16ملحق )  

 

 معامل الصعوبة وقوة التمييز لفقرات التفكير االستداللي للعينة االستطالعية

 

 

 

 ت
عدد االجابات الصحيحة 

لعلياا  

 عدد االجابات الصحيحة
 الدنيا

زيقوة التمي معامل الصعوبة  

1 16 10 0.48 0.20 

2 23 11 0.62 0.44 

3 19 13 0.59  0.22 

4 13 7 0.55 0.20 

5 26 7 0.61 0.7 

6 11 7 0.33 0.20 

7 26 13 0.72 0.48 

18 26 19 0.72 0.26 

9 11 6 0.31 0.20 

10 26 13 0.72 0.48 

11 26 20 0.85 0.22 

12 16 6 0.40 0.37 

13 10 1 0.20 0.33 

14 25 10 0.64 0.55 

15 13 6 0.35 0.26 

16 25 19 0.80 0.22 

17 27 17 0.80 0.37 

18 26 13 0.72 0.48 

19 26 14 0.74 0.44 

20 22 7 0.53 0.55 

21 13 8 0.38 0.20 

22 17 6 0.42 0.40 

23 25 19 0.80 0.22 

24 25 9 0.44 0.22 

25 18 12 0.55 0.22 
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(17 ملحق )  

 
 فعالية البدائل الخاطئة لفقرات اختبار التفكير االستداللي 

 

 ت نسبة اختيار البديل  ت نسبة اختيار البديل
 أ ب ج أ ب ج

0.04- ــــــــــ  -0.04  14 -0.13  -0.045  1 ـــــــــــ 
-0.31  -0.04 0.22- 15 ــــــــــ   -0.31  2 ـــــــــــ 
-0.18 0.09- ــــــــــ  0.31- ــــــــــ 16   -0.09  3 
-0.04 0.13- ــــــــــ  0.04- ــــــــــ 17   -0.40  4 

0.09- ــــــــــ  -0.18 0.40- ــــــــــ 18   -0.13  5 
-0.18  -0.04 0.13- 19 ــــــــــ  0.04- ــــــــــ   6 
-0.18 0.27- ــــــــــ   20 -0.18 0.27- ــــــــــ   7 
-0.04 0.27- ــــــــــ   21 -0.09  -0.27  8 ـــــــــ 

0.27- 22 0.27 ــــ 0.09  -0.27  9 ـــــــــ 
-0.09 0.18- ــــ   23 -0.27 0.04- ـــــــــ   10 
-0.09  -0.27 0.09- ـــــــــ 24 ــــ   -0.36  11 

0.04- ــــ  -0.40  25 -0.09 0.18- ـــــــــ   12 

 -0.59  -0.27  13 ـــــــــ 
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( 18ملحق)  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  بغداد جامعة      

/ابن الهيثمكلية التربية   
النفسعلم قسم التربية و   

/ الدكتوراه الدراسات العليا  
 

االختبار ألتحصيلياستبيان اراء المحكمين لفقرات   

 المحترم……………………………………………األستاذ الفاضل 
 

 تحية طيبة ..
أثر اسلوبي التعلم التعاوني و التنافسي فري تحصريل طرلب الصرف الماسامة   تجالباحث دراس يجري

ا داد ف رات ( ا تطلب ذلق لمادة الفيزياء  وتنمية تفكيرهم االستداللي و تقدير ألذات لديهم الخامس العلمي
امن  التاسررع( اهررا مررن نرراع االختيررارمن متعرردد مررن يترراب االختبررار التح رريلي للا ال السرراد   السررابع  ال رر

. انظرا لما يعهده الباحرث فرييم مرن خبررة الايمياء لل   الخام  العلمي اف  مستايات بلام للمجال المعرفي 
 اتعديلها ان تطلب ذلق .  جلبيان راييم في  حة ف رات جادراية في هذا المجال يعرث  لييم ف رات

 

  حترامواالمع فائق التقدير 
 

  
الباحث                                                                المشرف                      

محمد  يتوفيق قدور                                             أ. م. د.ماجدة إبراهيم الباوي              
 
 

 

 

 

 

 

 

زل فان مسار االلكترونات حول النواة يتغير ويسلك مسارا :اذا سلط مجال كهربائي على وسط عا -1      
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معاكساً  -بيضوياً                      د -مستقيما                  ج -دائريا               ب -أ  

 

 ينطبق قانون كولوم على شحنتين :  -2

 

بعد بينهما صغيرا ال -ب             البعد بينهما كبيراً                               -أ  

يصعب تحديد مركزيهما -متحركتــــــين                                             د -ج  

 

المادة العازلة هي مادة : -3  

 

موصلة في درجات الحرارة المنخفضة -ب              فقطعازلة في درجات الحرارة العالية  -أ  

تحتوي على ندرة من الشحنات الحرة -د          تحتوي على وفرة من الشحنات الحرة    -ج  

 

كثافة الشحنة لموصل معزول ومشحون تكون: -4  

 

كبيرة عند رؤوسه المدببة -متساوية في جميع نقاطه                                       ب -أ  

لمدببةصفرا عند رؤوسه ا -صغيرة عند رؤوسه المدببة                                 د -ج  

 

تستقر الشحنات الساكنة لكرة موصلة مشحونة على: -5  

 

سطحها الخارجي  -سطحها الداخلي                                                   ب -أ  

مــركزهــــــــا -سطحها الداخلي و الخارجي                                  د -ج   

 

شدته:  المجال الكهربائي المنتظم تكون -6  

 

متغيرة في جميع نقاطه  -ثابتة في جميع نقاطـــه                                         ب -أ  

صفرا في جميع نقاطـــه   -ثابتة في بعضها ومتغيرة في أخرى                         د -ج  

 

الشكل التالي يمثل المجال الكهربائي لشحنتان : -7  

 

انية سالبة األولى موجبة والث -أ  

سالبة والثانية موجبة                              األولى  -ب  

ســــــــــــــــالبتــــان     -ج  

موجبتـــــــــــــــــان   -د  

 

وحدة قياس شدة المجال هي : -8  
 

م /ويبر-جول/ ثانية                                                              ب -أ
2

     

/ثاكغم. م -نيوتن/ كولوم                                                        د -ج 
2  

 

 

نسبة القوة الكهربائية المؤثرة في شحنة كهربائية موضوعة في هذه نقطة ضلى مقدار تلك الشحنة هي: -9  

 

 2 
 

 1 
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كهربائية السعة ال -المقاومة    د -الكهربائي     ج شدة المجال -الشغل      ب -أ   

                                        

مربوطة ضلى مصدر فان ذلك يؤدي :  مشحونة عند وضع عازل بين لوحي متسعة -10  

 

تقل  سعتها    -ازدياد سعتها                                                     ب -أ  

ازدياد انحدار جهدها   -د               ازدياد فرق جهدها                              -ج   

 

مايكروفاراد ( على التوالي فان سعتهما الكلية تساوي :  3مايكروفاراد ،   6عند ربط     المتسعتان)  -11  

 

مايكروفاراد  12-مايكروفاراد        د 2 -مايكروفاراد        ج 9 -مايكروفاراد     ب  4 -أ  

        

 

فولط /م  فان البعد بين  600فولط  وانحدار الجهد بينهما  12فرق الجهد بينهما  لوحان متوازيان -12

 اللوحين يساوي : 

 

سم  4 -سم                        د 2 -سم                    ج 18 -سم                    ب 5 -أ  

 

زي وربط الجميع الى فولطية مايكروفاراد على التوا (12( مايكروفاراد،)6عند ربطت المتسعتان  )  -13

فولط فان الشحنة الكلية  هي: (30مستمرة )  

  

مايكروكولوم    180  -مايكروكولوم                                                    ب 360   -أ  

مايكروكولوم   540  -مايكروكولوم                                                    د 120  -ج  

 

ثابت العزل الكهربائي لمادة عازلة  موضوعة بين لوحي متسعة يعتمد على: -14  

 

شحنة المتسعة  -حجم المادة العازلة                                                    ب -أ  

نوع المادة العازلة -مساحة لوحي المتسعة                                             د -ج   

 

 

واحدة من الكميات اآلتية اتجاهية: -15  

 

شدة المجال -السعة          د -الشحنة                ج -فرق الجهد                 ب -أ  

 

في موصل يكون:  يضن سرعة انتقال التيار الكهربائ -16  

 

اصغر من انطالق انجراف الشحنات الحرة    -أ  

الحرة  من انطالق انجراف الشحنات لاكبر بقلي -ب   

مساوي النطالق انجراف الشحنات الحرة -ج  

مســـــــاوي لســـــــــــرعة الضــــــــوء -د   

 

 

قانون اوم ينطبق على : -17  
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الموصــــالت المعدنيـــــــــــــــة -الموصالت األيونيـــــــــــة               ب -أ  

لموصالت المعدنية تحت شروط خاصة ا -جميـــــع الموصــــــــــالت             د -ج  

 

درجة الحرارة:  ةالمقاومة الكهربائية لواحدة من المواد اآلتية تزداد بزياد-18  

  الكونستنتان -الكاربون                   د -الحديد                ج  -المنكانين              ب -أ
عن: رتعبي  طتين هاالمعدل الممني للشمل المنجم في تحريق شحنة بين ن -19  

الفولت -فرق الجهد          د  -القدرة       ج -المجال الكهربائي         ب -أ  

 Gقنطرة ويتستون عندما تكون في حالة اتزان فان التيار المار في الكلفانوميتر)  المجاور في الشكل -20

 ( يكون: 

 

1تيار المار عبر مقالمساوي الى  -أ  

2المار عبر مق تيارالمساوي الى  -ب  

3تيار المار عبر مقالمساوي الى  -ج  

يســـــــاوي صـــــــفــراً  -د  

 

 

اوم  0.7ان اعظم قدرة يمكن الحصول عليها من مصدر للقوة الدافعة الكهربائية مقاومته الداخلية  -21

 هو عندما تربط الية مقاومة خارجية مقدارها : 

 

اوم   7 -اوم                    د 0.7 -ج         اوم        0.1 -اوم           ب 1 -أ  

 

اوم على التوالي  كما في الشكل ادناه  5اوم على التوازي مع المقاومة  3اوم ،  6ربطت المقاومتان  -22

هي : الكهربائية فان المقاومة المكافئة للشبكة   

اوم           11   -أ  

اوم   7 -ب   

اوم 14 -ج  

اوم 5 -د   
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ثانية فأنة التيار المار  1/4خالل  كولوم في مقاومة كهربائية 4مرور شحنة كهربائية مقدارها  عند -23

 يساوي :

امبير8 -امبير           د 16-امبير           ج4 -امبير           ب 1 -أ  

 

 هي :( V( و الفولتميتر )Aاالميتر ) استعمالان تصميم الدائرة المناسبة لقياس مقاومة كبيرة ب -24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للحصول على :  لمجاور: يربط عدد من الخاليا المتماثلة ربطا مختلطا كما في الشكال -25  

اكبر وتيار اقل   ةكهر بائي قوة دافعة -أ  

اصغر وتيار أعلى ةكهر بائي قوة دافعة -ب    

           قوة دافعة اصغر وتيار اقل  -ج

ى    قوة دافعة اكبر وتيار أعل   -د   

 

 

 

 

 

-أ  
-ب  

-ج  
-د  
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قانون :  استعماليمكن تبسيط الدوائر الكهربائية ب -26  

اوم الشحنة  -كير شهوف             د -امبير           ج -كولوم       ب -أ  

 

تتساوى القوتان المغناطيسية والكهربائية عندما تكون سرعة الشحنات الكهربائية المتحركة :  -27  

اكبر من سرعة الضوء -مساوية لسرعة الضوء   د -ج   اقل من سرعة الضوء -صفرا ب -أ  

 

المجموع الجبري لفرق الجهد حول اية دائرة مغلقة من شبكة كهربائية يساوي صفرا هذا تعبير عن :  -28  

قانون حفظ  الشحنة -قانون حفظ الطاقة    د -قانون كولوم       ج -قانون اوم          ب -أ  

 

اطيسي لملف اسطواني : ان كثافة الفيض المغن -29  

تعتمد على طول الملف  -ب  تعتمد على قطر الملف                  -أ  

ثابتة ال تعتمد على أي منها  -تعتمد على قطر و طول الملف         د -ج  

ما تعبير عن : عدد الخطوط المغناطيسية المارة عمودياً خالل وحدة مساحة -30  

كثافة الفيض المغناطيسي  -ب                            الفيض المغناطيسي           -أ  

القوة المغناطيسية -المجال المغناطيسي                                      د -ج  

 

ان العزم المغناطيسي الذاتي ناتج عن :  -31  

دوران االلكترونات حول نفسها  -ب      دوران البروتونات حول نفسها            -أ  

دوران النواة حول نفسها  -دوران النيوترونات حول نفسها               د -ج  

 

ان وحدة العزم المغناطيسي هي: -32  

أمبير/ م -امبير .م               ب -أ
2                       

أمبير. م -ج 
2

أمبير/ م  -د                   

ظما بصورة عمودية علية يكون : مسار شحنة كهربائية تدخل مجاال مغناطيسيا منت -33  

بيضويا  -لولبيا              د -مستقيما               ج -دائريا             ب -أ  

 

كثافة الفيض المغناطيسي في داخل ملف طويل يمر فيه تيار تكون : -34  

اصغر مما في خارجه -اكبر مما في خارجه                                     ب -أ  



قـــــالحـــالم  

 

186 

تساوي صفر -د      ما في خارجه                              تساي -ج   

 

التسال يساوي : -35  

10  -أ
2

ماكسويل /سم -كاوس              ب
10 -د   2م/ ويبر -ج      2

   كاوس 4

( سم عن سلك يحمل تيار قدره 5الفيض المغناطيسي عند نقطة في الهواء تبعد ) كثافةيكون مقدار -36

مبير بالمقدار : ( أ25)  

10) -أ     
4

10) -( تسال  ،          ب
-4 

10)-تسال         د  (10) -ج       ( تسال  ،  
-2

)
 

تسال
 

 

يستعمل الصمام الثنائي كمقوم وذلك عندما :  -37  

 يربط المصعد بالقطب الموجب للمصدر -ب          يربط المصعد بالقطب السالب للمصدر - أ

يكون تسخين الكاثود تسخينا مباشرا  -د                   فرــــــر صلمصداتكون فولطية  -ج  

الصمام الثالثي هو عبرة عن صمام  ثنائي أضيف له قطبا ثالثا من قبل العالم :  -38  

   دي فورست -هرتز                 د    -فلمنغ            ج -اديسون        ب -أ

ثنائي وذلك عندما:  صمام     يصبح الصمام الثالثي  -39  

   سالبة بالنسبة للمهبط  فولطية الشــــــبكة -أ     

تســــــــــاوي صفرا فولطية الشـــــبكة -ب      

يزداد مقدار الفولطية السالبة لشبك السيطرة -ج     

موجبة بالنسبة موجبة بالنسبة للمهبط  فولطية الشبكة -د    

 

: والثالثي ه ان دور شبكة السيطرة في الصمام -40  

التي يولدها  المهبط تالتحكم على حركة االلكترونا -أ    

بين المهبط والمصعد تتساعد على تجاذب االلكترونا -ب  

من المهبط  تتساعد في توليد االلكترونا -ج  

تساعد تيار المصعد -د  

 

من خواص اشعة المهبط : -41  

تنحرف بواسطة المجال المغناطيسي والكهربائي -أ  

حرف بواسطة المجال المغناطيسي فقطتن -ب  
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ليس لها اثر حراري -ج  

تنتشر بخطوط عشوائية -د  

 

اذا كان الصمام يحوي ثالثة اقطاب فانه يصنف ضمن الصمامات :  -42  

الرباعية -الخماسية                     د -الثنائية                 ج -الثالثية                  ب -أ  

 

  (19حق ) مل

التحصيليالختبار لتاح الحلول مف  

 

االجابة  الفقرة

ةحالصحي  

االجابة  الفقرة

ةحالصحي  

االجابة  الفقرة

ةحالصحي  

االجابة  الفقرة

ةحالصحي  

 ا 34 ج 23 ج 12 ج 1

 د 35 ا 24 د 13 ب 2

 ب 36 د 25 د 14 د 3

 ا 37 ج 26 د 15 ب 4

 د 38 ج 27 د 16 ب 5

 ب 39 ج 28 د 17 أ 6

 ا 40 ج 29 ب 18 ب 7

 أ 41 ا 30 ب 19 ج 8

 ا 42 ب 31 د 20 ب 9

 ***** ***** ج 32 ]ج 21 ا 10

 **** ***** ا 33 ب 22 ج 11
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(20)ملحق   

 

 معامل الصعوبة وقوة التمييز لفقرات االختبار التحصيلي للعينة االستطالعية
 

 ت

 
عدد 

االجابات 

الصحيحة 

 العليا

عدد االجابات 

الصحيحة 

 الدنيا

عامل م

 الصعوبة
قوة 

يزيالتم  

 ت

 

عدد 

االجابات 

الصحيحة 

 العليا

عدد 

االجابات 

الصحيحة 

 الدنيا

معامل 

 الصعوبة

قوة 

يزيالتم  

1 15 6 0.35 0.30 22 20 10 0.50 0.33 

2 19 8 0.45 0, 36 23 17 5 0.36 0.40 

3 28 19 0.78 0.30 24 12 5 0.28 0.23 

4 24 7 0.51 0.56 25 25 18 0.71 0 .23  

5 26 8 0.56 0.60 26 25 16 0 .68  0 .23  

6 26 19 0.75 0.23 27 27 18 0.75 0.30 

7 17 10 0.45 0.23 28 24 14 0.56 0.20 

8 24 13 0.61 0.36 29 13 5 0.30 0.26 

9 22 16 0.63 0.20 30 17 8 0.41 0.30 

10 27 21 0,80 0.20 31 29 17 0.76 0.40 

11 14 7 0,25 0.23 32 24 10 0.56 0.46 

12 15 7   33 23 14 0.61 0.30 

13 14 7 0.35 0.23 34 20 13 0.55 0.23 

14 24 18 0.70 0.20 35 27 20 0.78 0.23 

15 18 5 0.38 0.50 36 24 15 0.65 0.30 

16 20 12 0.53 0.26 37 19 8 0.45 0.36 

17 22 9 0.51 0.43 38 22 13 0.58 0.30 

18 23 16 0.65 0.23 39 19 10 0.48 0,30 

19 28 18 0.76 0.33 40 22 10 0.53 0.40 

20 28 20 0.80 0.27 41 25 18 0.71 0,23 

21 26 18 0.73 0.27 42 23 17 0,66 0.20 
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( 21ملحق)  
التحصيل العلميفعالية البدائل الخاطئة لفقرات اختبار   

 

 ت نسبة اختيار البديل

 
 

 

 ت نسبة اختيار البديل
 أ ب ج د أ ب ج د

 1 -0.13 -0.06 ــــ -0.03 22 -0.03 ــــ 0.06 -0.1
 2 -0.16 ــــ -0.03 -0.03 23 -0.03 -0.03 ــــ -0.03
 3 -0.13 -0.16 -0.2 ــــ 24 ــــ -0.03 -0.13 -0.23
 4 -0.3 ــــ -0.03 -0.16 25 -0.03 -0.13 -0.23 ــــ

 5 -0.16 ــــ -0.13 -0.23 26 -0.3 -0.03 ــــ -0.1
 6 ــــ -0.03 -0.03 -0.03 27 -0.13 -0.06 ــــ -0.03
 7 -0.3 ــــ -0.26 -0.03 28 -0.03 -0.03 ــــ -0.6
 8 -0.16 -0.16 ــــ -0.16 29 -0.13 -0.23 ــــ -0.16
 9 -0.03 ــــ -0.03 -0.2 30 ــــ 0.3 -0.26 -0.03
 10 ــــ -0.1 -0.3 -0.03 31 -0.03 ــــ -0.13 -0.06
 11 -0.03 -0.03 ــــ -0.03 32 -0.06 -0.26 ــــ -0.1
 12 -0.06 -0.26 ــــ -0.1 33 ــــ -0.36 -0.03 -0.03
 13 -0.36 -0.03 -0.03 ــــ 34 ــــ -0.13 -0.16 -0.2
 14 -0.03 -0.03 -0.6 ــــ 35 -0.03 -0.13 -0.23 ــــ

 15 -0.03 -0.13 -0.23 ــــ 36 -0.16 ــــ -0.16 -0.16
 16 -0.06 -0.3 -0.03 ــــ 37 ــــ -0.03 -0.03 -0.6
 17 -0.2 -0.03 -0.16 ــــ 38 -0.03 -0.03 -0.03 ــــ

 18 -0.13 ــــ -0.03 -0.03 39 -0.16 ــــ -0.13 -0.23
 19 -0.16 ــــ -0.06 -0.03 40 ــــ -0.03 -0.13 -0.23
 20 -0.03 -0.03 -0.13 ــــ 41 ــــ -0.06 -0.3 -0.03
 21 -0.03 -0.03 ــــ -0.03 42 ــــ -0.36 -0.03 -0.03
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(22)ملحق   
 درجات العينة االستطالعية في اختبار التحصيل العلمي

 

الدرجة من  ت

42 

الدرجة من  ت 

42 

الدرجة من  ت 

42 

1 39 21 29 41 19 

2 39 22 28 42 19 

3 38 23 28 43 18 

4 37 24 27 44 18 

5 36 25 27 45 18 

6 34 26 26 46 18 

7 33 27 26 47 17 

8 33 28 24 48 17 

9 32 29 24 49 17 

10 34 30 24 50 16 

11 32 31 24 51 15 

12 31 32 23 52 15 

13 31 33 22 53 15 

14 30 34 22 54 14 

15 30 35 22 55 13 

16 30 36 21 56 12 

17 29 37 21 57 12 

18 29 38 21 58 12 

19 29 39 20 59 11 

20 29 40 20 60 11 

 

 

 

 

( 23ملحق )  

االستداللي القبلي والبعدي التفكير عينة البحث في اختبارطالب درجات   
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 ت

 بعدي  قبلي 

ة اولى يتجريب ة ثانية يتجريب   ضابطة  
تجريبية 

 اولى 
 ضابطة  تجريبية ثانية 

1 15 14 9 18 16 14 

2 18 11 16 21 14 17 

3 12 16 11 16 11 12 

4 13 18 15 15 16 15 

5 11 16 16 17 16 15 

6 11 12 19 17 15 20 

7 18 11 19 19 19 22 

8 19 13 17 22 14 15 

9 13 16 18 18 20 17 

10 13 14 15 19 20 18 

11 15 15 10 19 15 16 

12 13 14 19 16 22 20 

13 15 12 16 17 18 20 

14 16 17 17 20 20 16 

15 14 11 16 17 11 19 

16 11 15 13 20 18 12 

17 10 17 16 13 15 13 

18 18 16 17 21 22 18 

19 18 12 19 22 12 16 

20 13 15 14 18 16 16 

21 14 18 18 18 19 16 

22 11 12 21 16 17 19 

23 17 9 18 14 19 15 

24 18 13 16 23 20 15 

25 16 19 19 20 21 18 

26 11 19 18 17 18 19 

27 19 13 16 22 16 13 

28 16 13 17 19 15 15 

29 15 11 10 16 18 9 

30 17 14 17 23 18 18 

31 14 17 17 17 20 16 

32 15 19 13 19 19 12 

33 16 12 16 18 14 18 

 

 

 

 

 

( 24ملحق )  

القبلي والبعدي تقدير الذات مقياسة البحث في عين البدرجات ط  
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 ت
 بعدي  قبلي 

ة اولى يتجريب ثانية  ةتجريبي   ضابطة  تجريبية ثانية  تجريبية اولى  ضابطة  

1 42 50 36 44 56 30 

2 44 40 49 39 37 48 

3 43 39 43 43 43 41 

4 46 41 41 41 51 36 

5 45 46 41 54 47 34 

6 43 48 46 50 45 48 

7 41 40 46 42 42 43 

8 39 40 42 41 47 41 

9 39 51 37 43 46 35 

10 41 40 50 45 41 50 

11 38 47 53 35 47 44 

12 37 38 42 42 34 39 

13 41 35 48 44 37 43 

14 39 29 45 43 31 47 

15 37 34 33 54 39 33 

16 40 41 44 43 46 47 

17 46 37 34 49 37 34 

18 47 39 48 62 45 51 

19 29 38 36 33 41 35 

20 47 48 40 43 51 40 

21 46 39 43 46 43 33 

22 32 43 39 37 38 34 

23 44 44 61 54 40 57 

24 40 41 45 51 47 40 

25 39 36 43 41 43 63 

26 44 47 33 44 51 43 

27 37 47 29 41 45 36 

28 40 35 35 45 37 34 

29 41 49 40 48 40 37 

30 47 39 53 49 44 63 

31 47 36 48 53 37 38 

32 40 37 36 55 35 49 

33 39 42 56 42 39 46 

( 25)ملحق  

لمجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطةلطالب ا التحصيل العلميدرجات   
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ة االولىيبيالمجموعة التجر المجموعة التجريبية الثانية المجموعة الضابطة  ت 

24 12 29 1 

33 21 38 2 

27 19 24 3 

21 28 27 4 

19 24 26 5 

31 23 35 6 

19 19 35 7 

22 37 29 8 

18 23 28 9 

18 26 27 10 

12 24 23 11 

27 32 30 12 

35 26 39 13 

16 23 22 14 

26 26 37 15 

20 26 24 16 

24 22 27 17 

40 36 28 18 

24 24 39 19 

16 37 29 20 

32 22 38 21 

22 22 32 22 

24 21 36 23 

24 25 41 24 

21 41 23 25 

37 35 33 26 

19 25 23 27 

39 27 26 28 

26 29 34 29 

26 24 23 30 

31 22 25 31 

28 35 39 32 

33 22 35 33 
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ABSTRACT 

 
     The researcher aimed at knowing the effect of cooperative and 
competitive learning Techniques on achievement of fifth year 
Scientific Secondary school student in physics and developing 
their reasoning thinking and self esteem   
In order to verify the aim of study ,The researcher  determined( 3 )  
null  hypotheses : 
1-there are not any statistical significant differerences(at 

level0,05) between  the average degree of research groups 
achievement degrees attributed to using teaching technique. 

2- -there are not any statistical significant differerences(at 
level0,05) between  the average degree of research groups on 
the test of reasoning thinking attributed to using teaching 
technique. 

3- there are not any statistical significant differerences(at 
level0,05) between  the average degree of research groups on 
the scale of self esteem attributed to using teaching technique. 

 To investigate these hypothesis, the researcher applied his 
experiment during the academic year 2008-2009 . 
     The study sample consisted of (99) students distributed into (3) 
section after exception of all students who failed did not examine 
some tests. They were distributed as (33) students in each section 
chosen  randomly in Diyala preparatory school and AL-markaziya 
preparatory school that belong to Diyala directorate of education 
in Baquba for academic year 2008-2009. 
The researcher chose the sample according to his desire and 
made equivalence to three groups according to the following 
variables: 

(1) chronic Age  (2) Mental  age  (3) The  physical   previous  
information 

(4) The degree  of physic in 4
th
  

     According to relative importance of content and behavioral 
objective the researcher put an achievement test consisted of (42) 
items  from type of multiple choice and reasoning thinking test 



consisted of (25) items from type of objective tests to make sure 
of reasoning thinking development.  
    The scale of self esteem was ready and consists of (25) items. 
pretests of reasoning thinking and self esteem were done to the 
three group. The first experimental group was taught by 
cooperative learning technique. The second experimental group 
was taught by competitive learning technique The third 
experimental group was taught by ordinary method. The research 
experiment was applied for (10) week . In the end of  experiment, 
the, achievement reasoning thinking and self esteem test were 
done for the three groups. 
     The result showed the following results: 

1- there is  statistical significant differerence between the first 
and second experimental group in achievement test for favor 
of first experimental group in developing for reasoning 
thinking and self esteem. 

2- there is a statistical significant differerence between the first 
experimental and control groups in achievement test and  
developing reasoning thinking developing for favor of first  
experimental group.  

3- there is a statistical significant differerence between the first 
experimental and control groups in achievement test and  
reasoning thinking for favor of second experimental group. 

4- there is statistical significant differerence between the first 
experimental and control groups in achievement test and 
reasoning  thinking developing for favor of first experimental 
group, and there is not any difference between second 
experimental group and control groups in developing self 
esteem. 

     


