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أثر أمنوذجي الندا و فراير يف اكتساب املفاهين البالغية عند طالب 
 الصف اخلاهس األدبي وتنوية تفكريهن الناقد

 د. نضال هزاحن رشيد 
  االنسانيةللعلوم جاهعة تكريت / كلية الرتبية                

 البحث ممخص
 جففايػػف النػػفا أنمػػجي   أثػػف)) عمػ  التعػػّفؼ إلػػ  الحػػيل  البحػػ  يهػفؼ         

 تفكيػػفمـ جتنميػػ  األفبػػ  الخػػيم  الصػػؼ طػػبل  لػػف  الببلغيػػ  المفػػيميـ اكتسػػي  فػػ 
 ففضػيي  جسػ  فئيسػيتيف ففضػيتيف البيحػ  جضػ  البحػ  مػفؼ جلتحقيػؽ(( . النيقف
 الخػيم  الصػؼ طػبل  عمػ  الحيل  البح  اقتصف كمي,  لمت في  ُأخضع  ففعي 
 جاعتمػف( .2102 – 2102) الففاسػ  لمعػيـ الػفيف صبلح محيفظ  مفكز ف  األفب 

 بصػػػػجف  المػػػػفاف  جاختػػػػيف,  المتكيفئػػػػ  الم مجعػػػػي  يا الت فيبػػػػ  التصػػػػميـ البيحػػػػ 
,  م مجعػي  ثػبل  عمػ  مػجزعيف طيلبػي  ( 79) مػف البحػ  عينػ  جتكجنػ ,   قصفي 
 الم مجعػػ  تكجنػػ  جقػػف,  ضػػيبط  الثيلثػػ  كينػػ  حػػيف فػػ  ت فيبيػػ  منهػػي اثنتػػيف كينػػ 

 الم مجعػػ  أّمػػي, النػػفا أنمػػجي  جفػػؽ عمػػ  جففسػػ  طيلبػػي  ( 22) مػػف األجلػػ  الت فيبيػػ 
 فػػ ,  ففايػػف أنمػػجي  جفػػؽ عمػػ  جففسػػ  طيلبػػي  ( 23) مػػف فتكجنػػ  الثينيػػ  الت فيبيػػ 

 الطفيقػػػػ  جفػػػػؽ عمػػػػ  جففسػػػػ  طيلبػػػػي  ( 21) مػػػػف الضػػػػيبط  الم مجعػػػػ  تكجنػػػػ  حػػػػيف
 المتغيػفا  بعػ  فػ  الػثبل  الم مجعػي  بيف التكيفؤ عممي  ُأ في  جقف. االعتييفي 

 اختبػيفا   األجلػ  كينػ ,  البيحػ  أعفممي أفاتيف ج جف البح  مفؼ تحقيؽ جتطم .  
 فكينػػػ  الثينيػػػ  األفا  أّمػػػي فقػػػف ,( 32) فقفاتػػػ  عػػػفف بمػػػ  الببلغيػػػ  المفػػػيميـ الكتسػػػي 
  جكػػػبلسف جاطسػػػف اختبػػيف عمػػ  إعػػػفاف  فػػ  البيحػػ  أعتمػػػف النيقػػػف التفكيػػف فػػ  اختبػػيفا  

(Watson and Glaser , )ففعيػ  اختبػيفا  خمػ  مػف االختبػيف مػيا تكػجف إي  ,
 جبهػيا,  فقػفا  ثػبل  المجاقػؼ مػي  مػف مجقػؼ   جلكػؿ,  مجاقػؼ خمس  منهي كؿ يضـّ 
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 بمغ  فقف االختبيف لفقفا  الكم  العفف أّمي,  فقف ( 03) اختبيف كؿ فقفا  عفف يكجف
 . فقف ( 93)

 جاسػػتخفا  جثيبتػػ  صػػيفق  األفاتػػيف تكػػجف أف عمػػ  البيحػػ  حػػف  جقػػف        
 عيمػي   استغفق  الت  الت فب  إكميؿ جبعف,  االفاتيف لفقفا  جالتمييز الصعجب  معيمؿ
 جبعػػف,  الػػثبل  البحػػ  م مجعػػي  طػػبل  عمػػ  األفاتػػيف البيحػػ  طبػػؽ كػػيمبل   ففاسػػيي  

 التبػييف تحميػؿ بيستعميؿ إحصيئيي   بمعيل تهي قيـ الفف ي  جفّجف اإل يبي  صحح أف
 يج فػػػفؽ منػػيؾ:) يػػيت  مػػي اظهػػف  التػػ  البعفيػػ  لممقيفنػػي  شػػيفي  جاختبػػيف األحػػيف 

 الت ػػػػػفيب  الم مجعػػػػ  فف ػػػي  متجسػػػػط بػػػيف( 1.13) مسػػػتج  عنػػػػف إحصػػػيئي  فاللػػػ 
 الت ػػػػفيبي  الم مجعػػػ  فف ػػػي  جمتجسػػػط,  النػػػػفا أنمػػػجي  جفػػػػؽ ففسػػػ  التػػػ  األجلػػػ 
 ف  الضيبط  الم مجع  فف ي  جمتجسط ففايف أنمجي  جفؽ عم  ففس  الت  الثيني 

 جتفجؽ االجل  الت فيبي  الم مجع  جلصيلح النيقف جالتفكيف الببلغي  المفيميـ اكتسي 
 نتػػيئ  ضػػج  جفػػ ( . ايضػػي بيالختبػػيفيف الضػػيبط  عمػػ  الثينيػػ  الت فيبيػػ  الم مجعػػ 

 النػػػفا أنمػػػجي   استعمػػػيؿ فّعيليػػػ :)  منهػػي عفيػػف  اسػػتنتي ي  البيحػػ  اسػػتنت  البحػػ 
 الببلغيػ  لممفػيميـ األفبػ  الخػيم  الصػؼ طػػػبل  اكتسػػي  مسػػتج  ففػػ  فػ  جفػفايػػف
 منهػػي التجصػػيي  مػػف بم مجعػػ  البيحػػ  أجصػػ  جقػػف(.  االعتييفيػػ  بيلطفيقػػ  مقيفنػػ 

 لمتفبيػ  العيمػ  المػفيفيي  فػ  جالتػففي  اإلعػفاف فائػف  قبؿ مف تففيبي  فجفا  تنظيـ:)
 السػػيمي التففيسػي  النمػيي  اسػتعميؿ كيفيػ  تتضػػمف جمففسػيتهي العفبيػ  المغػ  لمففسػ 
,  ال ػػجف  مػف عػيؿ   مسػتج  عمػ  الػػفجفا  مػي  تكػجف بحي ,  جففايف النػفا أنمػجي  
 البيحػ  اقتػفح البحػ  لهػيا جامتػفافا  ( . المختصػيف مػف ل ن  قبؿ مف لتقػجيـ جتخض 

 أخػػف  ففاسيػػػ  جصفػػػجؼ مػفاحػػػؿ فػػ  الحػػيل  لمبحػػ  مميثمػػ  ففاسػػػ  إ ػػػفا : )يػػيت  مػػي
      ( .مبل جاال جالعفج  كيلنقف العػفبي  المغػ  فػفجع ف 

Abstract                                                             
The current research aims to identify the ((effect is typical 
Land Fryer gain rhetorical concepts in the fifth grade students 
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and the development of the literary critic thinking)). To achieve 
the aim of the research put the researcher two assumptions 
major West hypotheses sub subjected to experimentation, as 
limited current research on the fifth grade literary in 
Salahuddin  province, for the academic year center students 
(2012 - 2013) . researcher experimental design a equal 
groups, and chose schools are deliberate, and the sample 
consisted Search of (97) students divided into three groups, 
two of which were experimental while the third officer, was the 
first experimental group consisted of (32) male and studied in 
accordance with the model of Wanda, the second 
experimental group of (35) male and studied in accordance 
with the Fryer model, while the control group consisted of (30) 
male and studied in accordance with the normal way. The 
process of parity among the three groups in some variables 
were conducted. And requests the goal of the research and 
there are two tools prepared by the researcher, was the first 
test of the acquisition of rhetorical concepts number of 
paragraphs (63) paragraph, the second tool was a test in 
critical thinking rely researcher prepared to test and Watson 
and Clasr (Watson and Glaser), as this test be of five sub-
tests, each comprising five positions, and the position of each 
of these positions three paragraphs, and thus the number of 
paragraphs of each test (15) paragraph, the total number of 
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paragraphs of the test amounted to (75) paragraph               
                                            

The researcher was keen to be instruments honest and 
consistent and extract difficulty coefficient and discrimination of 
paragraphs tools, and after the completion of the experiment, 
which lasted full academic year researcher tools applied to 
students of three research groups, and after that corrected 
answers and without grades has addressed by statistically 
using variance and test analysis Scheffe comparisons 
posteriori which showed the following: (There is a difference 
statistically significant at the level (0.05) between the average 
Group scores first demo studied in accordance with the model 
for Wanda, and the average degree of the second 
experimental group which studied according to the model of 
Fryer and the average score of the control group in the 
acquisition of rhetorical concepts and critical thinking and in 
favor of The first experimental group and the superiority of the 
second experimental group to the control   too). In light of the 
search results concluded researcher many conclusions from 
them :( effective use is typical of Wanda and Fryer in raising 
the level of the acquisition of the fifth grade literary concepts 
rhetorical students compared to the usual way). The 
researcher recommended a set of recommendations including: 
(organization of training courses by the preparation and 
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training department of the General Directorates of Education 
for teachers of Arabic language and   include how to use 
teaching models in particular is typical of Wanda and Fryer, so 
that these courses be at a high level of quality, and are 
subject to assessment by the Commission of specialists). An 
extension of this research researcher suggested the following: 
(conduct a similar study of the current research in other 
stages of study and ranks in the branches of the Arabic 

language like cash, presentations and spelling                   .) 
 

 الفصل االول / التعريف بالبحث                        
 أوال : مشكمة البحث  

اف الػػفف  الببلغػػ  فػػ  مفافسػػني مػػي يػػزاؿ بعيػػفا عػػف تحقيػػؽ الغػػف  الػػي  يػػػفاف      
من , فػبل مػج استطػيع أف ينم  حيس  الػيجؽ , جال مػج أسهػـ فػ  خمػػؽ الطيقػػ  عمػػ  
صػػن  التعبيػػف ال ميػػؿ , ممػػي يػػػفؿ عمػػ  ج ػػػػجف صعػػػجب  فػػ  تػػػففي  البػبلغػػػ  لتصػػػؿ 

الصػػعجب  يجا ههػػي المعممػػجف جالمتعممػػجف , بيلطيلػػ  إلػػ  المسػػتج  المطمػػج  , جمػػي  
 يبيلجنػػ بحيػػ  تعػػيقهـ عػػف تحقيػػؽ مػػي يفمػػجف إليػػ  مػػف جفا  ففاسػػتهي عمػػ  الػػفغـ ممػػي 

غػػ  أصػػبح  تقميػػفيي  يفػػي يعػػين  مػػف  هػػف ججقػػ  , جنسػػتفؿ مػػف يلػػؾ إف تػػففي  الببل
الطمب  معيني  فائم  , جلم  البيح  ميا الضعؼ مف خبلؿ عمم  الميػفان  فػ   من 

التففي  , إي الحظ إف بع  الطبل  يحفظجف القجاعػف الببلغيػ  جيسػتظهفجف إييمػي 
مف فجف قففتهـ عم  استعميلهي بصجف  صػحيح , جبيػيف ال مػيؿ الببلغػ  فيهػي .كمػي 

فسػيئؿ جاالطػيفيح فػ  لم جمنيقشػيت العمميػ   لم  يلؾ مف خبلؿ اشفاف  عمػ  البحػج 
 ميا الم يؿ.
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جممي تقػفـ يخمػ  البيح  إل  أف فف  الببلغػ  لـ يصؿ إل  تحقيػؽ األمػػفاؼ 
المنشػػػجف  تحقيقهػػػي , جأف مػػػيا الػػػفف  مػػػي يػػػزاؿ يعػػػين  مػػػف مظػػػيمف ضػػػعؼ متعػػػفف  

عمػػ  التفكيػػف. جعمػػ  جفػػؽ ممػػي سػػبؽ مػػف  ال تشػػ  جالسػػيمي طفائقػػ  التففيسػػي  التػػ  
مي  -عف السؤاؿ اآلت  : اإل يب   يمكف أف تصيغ مشكم  البح  الحيل  ف  مؤشفا

أثػػػػف أنمػػػػجي   النػػػػفا جففايػػػػف فػػػػ  اكتسػػػػي  المفػػػػيميـ الببلغيػػػػ  عنػػػػف طػػػػبل  الصػػػػؼ 
   األفب  جتنمي  تفكيفمـ النيقف؟الخيم

 ثانيًا : أىمية البحث:
, جاكتسػػب  أكػػـف ات تعػػيل  المغػػ  العفبيػػ  جبمغػػ  بةكفامػػ  يفج  الم ػػف جالكمػػيؿ 

منزلػ  عظيمػػ  لػـ تصػػمهي أ  لغػ  فػػ  العػػيلـ ال فػ  ميضػػيهي جال فػ  حيضػػفمي جال فػػ  
مستقبمهي , جيلؾ ألف ات تعيل  أنػزؿ بهػي القػفاف الكػفيـ الػي   ػي  لمبشػفي  كيفػ  ممػي 

 ( . 01:  2119اكس  العفب  صف  العيلمي  ) أبج الضبعي  , 
جالنقػػػػػف جاألف   النحػػػػػج جالصػػػػػفؼ: المغػػػػػ  العفبيػػػػػ  إلػػػػػ  فػػػػػفجع عػػػػػف  منهػػػػػيتتفػػػػػفع 
جالخط جاإلمبل  جالتعبيف . جتعف الببلغ  مف ففجع المغػ  العفبيػ  جالببلغ  جالنصج  

المهم  , إي أنهي مف أجائؿ العمجـ الت  امتـ بهي العػف  المسػممجف لحػي تهـ إليهػي فػ  
 معففػػ  إع ػػيز القػػفاف الكػػفيـ جسػػحف بيينػػ  , جمػػي مػػف ببلغػػ  فػػ  أيػػ  ُأمػػ  مػػف األمػػـ
َحظي  بيألجصيؼ الكثيػف  مػف التػ  ُحظيػ  بهػي الببلغػ  العفبيػ  عمػ  ألسػن  األفبػي  
جالببلغيػػيف جالنقػػػيف جالحكمػػي  , فقػػيؿ ابػػف المقػػػف  : ) ال خػػػيف فػػ  كػػػبلـ ال يػػفؿ عمػػ  
معني  ,جال يشيف إل  مغزا  ( , جأشيف أبج مػبلؿ العسكف  إل  أممي  الببلغػ  إي قػيؿ 

لتعمـ جأجالمػػػي بػػػيلحفظ عمػػػـ الببلغػػػ  جمعػػػػفف  الفصػػػيح  الػػػػي  : ) إف أحػػػؽ العػػػػمجـ بػػػي
 ( 09:  2110يعػفؼ ب  إع يز كتي  ات تعيل  ( ) الجائم  , 

أج المػػتكمـ مػػف تيفيػػ   المنشػػ جيمكػػف القػػجؿ أف الببلغػػ  مػػ  الفػػف الػػي  يمكػػف 
المعين  المطمجب  بعبيفا  صحيح  جاضح   ميمػ  , جالمقصػف مػف يلػؾ إثػيف  الػنف  

لعجاطؼ جاإلمتيع , جال ييت  يلؾ إاّل بحسف اختييف األلفيظ , ج جف  السبؾ عم  , جا
 2111) طعيمػ  ج منػيع ,  .حس  بجاع  الكبلـ , جمجضجعيت  جحيال  السػيمعيف
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جمػػ  فػػف أفبػػ  ينمػػ  الػػيجؽ جيػػيك  الحػػ  , فهػػ  ليسػػ  مػػف العمػػجـ التػػ   ( 22: 
المعمجمػػي  جالحقػػيئؽ , جمػػ  ليسػػ  تشػػحي الفكػػف أج تصػػقؿ العقػػؿ بزيػػيف  ال فيػػف مػػف 

ّنمػي  مف المجاف الت  تتنيجؿ مسيئمهي بيلتصػجف العقمػ  أج القيػي  المنطقػ  فحسػػ  , جا 
الطيبػ  الغيل  عميهي مػج الطيبػ  الفن  الج ػػفان  , فهػ  المسؤجلػػ  عػف تنميػ  الػيجؽ 
فمػػػيؼ اإلحسػػػي  , جمػػػ  مػػػف ال ينػػػ  التعميمػػػ  تنمػػػ  الػػػيجؽ الفنػػػ  لػػػؤلف  لػػػف   جا 

لطمبػػ  , فػػبل يقتصػػفجف عمػػ   مػػ  المعػػين  جفهمهػػي , بػػؿ يغجصػػجف جفا  الصػػييغ  ا
جمي تنشف  ف  النف  مف مشيعػػف جأحيسي  , جتمكنهـ مػف امتبلؾ الػػػجسيئؿ المعينػػ  

    .لهـ عم  اإلبػػفاع إف مػـ قصػػػفج 
جمػػػف منػػػي ي ػػػ  أف تتغيػػػف النظػػػف  إلػػػ  فف  الببلغػػػ  , فهػػػج لػػػي  ففسػػػي نحجيػػػي 

نمي مج تعّفؼ مي ف  األف  مػف أفكػيف سػيمي  ُيتجخ   من  حفظ القجاعف جتطبيقهي , جا 
نمػػػي  ممكػػػ  تػػػػيجؽ القطػػػػ  األفبيػػػ  جمػػػي يكتنفهػػػي مػػػف طػػػػفاف  جفجعػػػ   جمعػػػيف ففيعػػػ  , جا 
ج ميؿ , جتمكيف الطيل  أف يتحف  جيكت  بيسيلي  بميغ  جتعػيبيف فصػيح   ميػ  , 

ف ن ػػيح تػػففي  الببلغػػ  يظػػؿ مفمجنػػي بيلقػػفف    عمػػ  االمتػػفا  إلػػ  مػػجاطف ال مػػيؿ جا 
جالقػػج  فػػ  الػػن  , جأثػػف المػػجف الببلغػػ  فػػ  ت ميػػؿ الكػػبلـ أج تجضػػيح  أج تقجيتػػ  , 
عم  أف يعمؿ كؿ يلؾ عم  زييف  عنيي  المفف  بيلكشؼ عف نجاح  القػج  جال مػيؿ 
ـّ يلػػػؾ بطبيعػػػ  الحػػيؿ إاّل بةشػػػفاؾ الطمبػػػ  ) الػػػفليم  ج  فػػ  التعبيػػػف الببلغػػػ  , جال يػػت

 ( . 031 – 031:  2112الجائم  , 
مف منػي ات هػ  التفبيػ  الحفيثػ  إلػ  اسػتعميؿ المفػيميـ فػ  بنػي  نمػيي  تعميميػ  
حفيثػػ  لتكػػجف حػػبل لممشػػكم  , إي تسػػيعف المفػػيميـ الطيلػػ  عمػػ  جضػػ  نظػػيـ لتفتيػػ  

( جمػ   3: 0772) الخجالػف  جاخػفجف ,  . المعمجمي  ف  مكينهػي المعففػ  المنيسػ 
كسػػػيبهـ المهػػػيفا  العقميػػػ  التػػػ  تتعػػػف  تسػػػيعف عمػػػ   تنميػػػ  التفكيػػػف لػػػف  الطمبػػػ  , جا 

المفيميـ تكجيني   ألف .الحقيق م فف استظهيف لمقجاعف أج المعمجمي  إل  استعميلهي 
إففا كيػػ  ج ليسػػ  حفظػػي  أصػػـ لممعمجمػػي  , أ  إنهػػي تعتمػػف عمػػ  خبػػفا  الفػػفف نفسػػ  

الظػػجامف ,أج المعمجمػػي  ) أبػػج زينػػ  , ,جتتطمػػ  منػػ  إففاؾ العبلقػػي  بػػيف األشػػيي   ج 
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(  لػػػػيا فةنػػػػ  يحتػػػػي  إلػػػػ  مسػػػػتج  معػػػػيف مػػػػف التفكيػػػػف جالقػػػػفف  عمػػػػ   022:  0719
 التفسيف جاالستنتي  ثـ التعمػيـ . 

ج تؤف  المفيميـ فجفا مهمي ف  إبفاز أمميػ  المػيف  الففاسػي  لممػتعمـ, ممػي يكػجف 
 –فعيل  مف الففف فػ  العمميػ  التعميميػ  ل  اكبف األثف ف  الفاف  لمتعمـ , جالمشيفك  ال

ف اسػػتعميلهي فػػ  التػػففي  أف  إلػػ  ظهػػجف ج (  209:  0710)سػػعيف  ,  .التعمميػػ  ا 
نمػػػيي  عفيػػػف  تعميميػػػ  قيئمػػػ  عمػػػ  أسػػػ  جافتفاضػػػي  إ فائيػػػ  معينػػػ  أجلػػػ  امتميمػػػي  

( االستكشيف   Brunerبيلمفيميـ جكيفي  تففيسهي جمف مي  النميي  أنمجي  بفجنف ) 
( االسػػػػػػػػػتقفائ  لتػػػػػػػػػففي  المفػػػػػػػػػيميـ المحسجسػػػػػػػػػ  ,  Gange, جأنمػػػػػػػػػجي   ينيػػػػػػػػػ  ) 

(  Hilda Tabaجاالسػػتنتي   لتػػػففي  المفػػػيميـ الم ػػػفف  , جأنمػػػجي  ميمػػػفا تيبػػػي ) 
( االسػتنتي   ,  Merrill – Tennysonتينسػجف )  –االسػتقفائ  , جأنمػجي  ميػفؿ 
جي  في يمػػػػػػػػػػػػج  ( االسػػػػػػػػػػػػتنتي   , جأنمػػػػػػػػػػػػ Klausmeierجأنمػػػػػػػػػػػػجي  كمجزمػػػػػػػػػػػػييف ) 

(Reigeluth   ( المجسػػػ  , جأنمػػػجي  النػػػفا )Landa   االستكشػػػيف  , جأنمػػػجي )
( القييسػػ  جغيفمػػي مػػف النمػػيي  . جتكمػػف أمميػػ  مػػي  النمػػيي  فػػ   Frayerففايػػف ) 

فبطهي ال ين  النظف  الي  يتعمؽ بمي تتضمن  المفيميـ مف معػيف  جأمػفاؼ بيل ين  
ي  المهػػػيفا  جتطبيقهػػػػي فػػػ  م ػػػػيال  العمػػػػؿ جالحيػػػي  التطبيقػػػ  الػػػػي  يتعمػػػػؽ بيكتسػػػ

المختمفػػ , جمػػف منػػي بػػفأ التيكيػػف عمػػ  النمػػيي  التعميميػػ  كػػػجنهي مصػػففا  لمتفيعػػػؿ بػػيف 
 إل  ففاستهي جأسيليبهي .  ؿ غػفف  الصؼ , ممي حفا بيلبيح المفف  جالمتعمميف فاخ

األمػػفاؼ المهمػػ  أف تػػففي  مػػي  النمػػيي  يػػفتبط بتحقيػػؽ األمػػفاؼ , فمػػف بػػيف 
 يحتؿ الت  ينبغ  أف ال يغفمهي تففي  الببلغ  مج تنمي  التفكيف لف  المتعمميف , إي

 العػيلـ فجؿ فػ  معظػـ  المنػيم  جتهػفؼ التفبػج  العمػؿ مهمػ  فػ  مكينػ  التفكيػف
 م  مف التكيؼ تمكنػ  حت  طفائؽ التفكيف تعمـ عم  قيفف ا المتعمـ  عػؿ إل  المتقفـ

فاخػؿ  الحيػي  سػػجا  فػ  تػػػجا ه  التػ  المشكػػبل  جحػػؿ فيػ  يعػي  الػػي  الم تمػ 
 جمهيفاتػ  التفكيػف تنميػ  فػ  الفشػؿ  أف البحػػج  أكػػف  جلقػػف , خيف هػي أـ المػػففس 
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 2113الففاس  ) إبفاميـ ,  ف  جالتعثف التعمـ صعجبي  ظهجف ف  أسيسي ي سبب ي يمثؿ
 :277  . ) 

, جيكمف الهػفؼ األسػي    النيقف التفكيف مج أممهي جمف متعفف  أنميط جلمتفكيف
 مػف بيلتػيل  تمكػنهـ الطمب  التػ  لف  التفكيف مهيفا  تحسيف مف تعميم  جتعمم  ف 

 جاالستفهيـ التسيؤؿ جالبح  فجح تش ي  أف كمي , حييتهـ  جان  مختمؼ ف  الن يح
 الطمب  افيؽتجسي   إل  يؤف  االستكشيؼ أج التحف  فجف بيلحقيئؽ التسميـ جعفـ ,

 ثفا  عم  يعمؿ ممي , أجس  عممي  م يال  إل  االنطبلؽ نحج جيففعهـ , المعففي 
( إي  233:  2101جنجفؿ ,   يفج ) أبج.لفيهـ النجع  التعمـ جزييف  المعفف  بنيئهـ

يسيعفمـ عم  تفسيف الظجامف جالمجاقؼ الت  تعتفضهـ عمػ  أسػ  منه يػ  جبشػكؿ 
منطقػ  بعيػػفا  كػػؿ البعػػف عػف الخفافػػ  جالياتيػػ  , فهػػيا النػػجع مػف التفكيػػف لػػ  أمميػػ  فػػ  
تحػػفي  المعػػيفؼ جتفسػػيفمي جقبػػجؿ المهػػـ منهػػي , جففػػ  المعػػيفؼ غيػػف القيئمػػ  عمػػ  

 .ي  أس  منطقي  عمم
ي يف  جيشتمؿ التفكيف النيقف عم  القفف  عم  تخميؽ أج تجليف األسئم  , جتحفيف جا 
الحمػػػجؿ لممشػػػكبل  جالقضػػػييي , جتنظػػػيـ جتنجيػػػ  جتصػػػنيؼ جفبػػػط جتحميػػػؿ البيينػػػي  , 
جفؤي  العبلقي  جتقييـ المعمجمي  جالبييني  مف خبلؿ جض  االستنتي ي  جالجصػجؿ 

تطبيؽ الفهـ جالمعفف  عم  المشػكبل  ال فيػف   إل  خبلصي  معقجل  , جالعمؿ عم 
(  220:  2101جنجفػػؿ ,   ػيفج ) أبػػج ., جتطػجيف التفسػػيفا  العقبلنيػ جالمختمفػ  

جلمي كيف التفكيف النيقف يشكؿ العمميي  العقمي  كمهي , جاالستفاتي يي  الت  يستعممهي 
تنميػ  قففتػ  عمػ  المتعمـ لحؿ المشػكبل  جصػن  القػفافا  , جتعمػـ مفػيميـ  فيػف  , ج 

إصفاف األحكيـ عم  جفؽ معيييف محفف  ,إي أصبح التفكيف النيقف ضفجف  تػفبػجيػ  ال 
عنػػ  عنهػػي , جال بػػػف مػف البحػػ   عػػف االسػػتفاتي يي  التػػ  تنمػػ  قػػػفف  المتعمػػـ عمػػ  
التفكيػػػف النيقػػػف , جبيلتػػػيل  يػػػؤف  إلػػػ  فهػػػـ أعمػػػؽ لممسػػػتج  المعففػػػ  الػػػي  يتعممػػػ  ) 

 ( . 237:  2113, إبفاميـ 
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: يهػػفؼ البحػػ  إلػػ  التعػػّفؼ عمػػ  أثػػف أنمػػجي   النػػفا جففايػػف  ثالثااًا : ىاالف البحااث
فػػ  اكتسػػي  المفػػيميـ الببلغيػػ  عنػػف طػػبل  الصػػؼ الخػػيم  األفبػػ  جتنميػػ  تفكيػػفمـ 

 النيقف  .
 : جتحقيقي لهفؼ البح  تم  صييغ  الففضيي  اآلتي  : رابعًا : فرضيات البحث

" ال يج ف فػفؽ يج فاللػ  إحصػيئي  بػيف متجسػط  ة الرئيسة األولىأواًل : الفرضي
فف ي  طبل  م مجعي  البح  الثبل  ف  اكتسي  المفيميـ الببلغي  "جتتففع عنهي 

 ثبل  ففضيي  ففعي  م  :
:" ال يج ػػف فػػفؽ يج فاللػػ  إحصػػيئي  بػػيف متجسػػط  الفرضااية الفرةيااة األولااى-0

  ففسػػػػ  جفػػػػؽ أنمػػػػجي  النػػػػفا , جمتجسػػػػط فف ػػػػي  الم مجعػػػػ  الت فيبيػػػػ  األجلػػػػ  التػػػػ
فف ػػػي  الم مجعػػػ  الت فيبيػػػ  الثينيػػػ  التػػػ  ففسػػػ  جفػػػؽ أنمػػػجي  ففايػػػف فػػػ  اكتسػػػي  

 المفيميـ الببلغي  " .
:" ال يػػػج ف فػػفؽ يج فاللػػ  إحصػػيئي  بػػيف متػػػجسط  الفرضااية الفرةيااة الثانيااة-2

, جمتجسػػػػط  فف ػػػػي  الم مجعػػػػ  الت فيبيػػػػ  األجلػػػػ  التػػػػ  ففسػػػػ  جفػػػػؽ أنمػػػػجي  النػػػػفا
فف ػػػػي  الم مجعػػػػ  الضػػػػيبط  التػػػػ  ففسػػػػ  جفػػػػؽ الطفيقػػػػ  اإلعتييفيػػػػ  فػػػػ  اكتسػػػػي  

 المفيميـ الببلغي  " .
:" ال يج ػػف فػػفؽ يج فاللػػ  إحصػػيئي  بػػيف متجسػػط  الفرضااية الفرةيااة الثالثااة-2

فف ػػػي  الم مجعػػػػ  الت فيبيػػػػ  الثينيػػػػ  التػػػػ  ففسػػػػ  جفػػػػؽ أنمػػػػجي  ففايػػػػف , جمػػػػػتجسط 
فػػػػ  اكتسػػػػي   االعتييفيػػػػ ط  التػػػػ  ففسػػػػ  جفػػػػؽ الطفيقػػػػ  فف ػػػػي  الم مجعػػػػ  الضػػػػيب

 المفيميـ الببلغي  " .
" ال يج ػػػف فػػػفؽ يج فاللػػػ  إحصػػػيئي  بػػػيف   الفرضاااية الرئيساااة الثانياااة: ثانياااًا 

متجسط فف ي  طػبل  م مجعػي  البحػ  الػثبل  فػ  تنميػ  التفكيػف النيقػف ". جتتفػفع 
 عف مي  الففضي  ثبل  ففضيي  ففعي  م  :

:  " ال يج ػػػػف فػػػػفؽ يج فاللػػػػ  إحصػػػػيئي  بػػػػيف  ية الفرةيااااة األولااااىالفرضاااا  -0
متجسػػػػط فف ػػػػي  الم مجعػػػػ  الت فيبيػػػػ  األجلػػػػ  التػػػػ  ففسػػػػ  جفػػػػؽ أنمػػػػجي  النػػػػفا , 
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جمتجسػػػط فف ػػػي  الم مجعػػػ  الت فيبيػػػ  الثينيػػػ  التػػػ  ففسػػػ  جفػػػؽ أنمػػػجي  ففايػػػف فػػػ  
 تنمي  التفكيف النيقف " .

ج ػػػف فػػػفؽ يج فاللػػػ  إحصػػػيئي  بػػػيف :  " ال ي الفرضاااية الفرةياااة الثانياااة  - 2
متجسػػػػػط فف ػػػػي  الم مجعػػػػ  الت فيبيػػػػ  األجلػػػػ  التػػػػ  ففسػػػػ  جفػػػػػؽ أنمػػػػجي  النػػػػفا , 
جمتجسط فف ي  الم مجع  الضيبط  الت  ففس  جفؽ الطفيق  اإلعتييفيػ  فػ  تنميػ  

 التفكيف النيقف " .
ط :  " يج ػف فػفؽ يج فاللػ  إحصػيئي  بػيف متجسػ الفرضية الفرةياة الثالثاة - 2

فف ػػػػي  الم مجعػػػػ  الت فيبيػػػػ  الثينيػػػػ  التػػػػ  ففسػػػػ  جفػػػػؽ أنمػػػػجي  ففايػػػػف , جمتجسػػػػط 
فف ي  الم مجع  الضيبط  التػ  ففسػ  جفػػؽ الطفيقػ  اإلعتييفيػ  فػ  تنميػ  التفكيػف 

 النيقف " . 
:  يقتصػػف البحػػ  الحػػيل  عمػػ  : طػػبل  الصػػؼ الخػػيم   خامسااًا : حاالول البحااث

األفبػػػ  فػػػ  المػػػفاف  اإلعفافيػػػ  لمػػػيكجف فػػػ  مفكػػػز محيفظػػػ  تكفيػػػ  لمعػػػيـ الففاسػػػ  
, جالمفػػػػيميـ الببلغيػػػػ  فػػػػ  كتػػػػي  " الببلغػػػػ  جالتطبيػػػػػؽ " المقػػػػفف  2102 – 2102

 تففيس  لطمب  الصؼ الخيم  األفب  .
 سالسًا : تحليل المصطمحات

نػػفا : ) يلػػؾ األنمػػجي  الػػي  يتبنػػ  تعمػػيـ أسػػيلي  التنظػػيـ االستكشػػيف  أنمػػجي  ال -
لممعففػػ  جتفكيػػؾ األسػػيلي  إلػػ  عمميػػي  أجليػػ  صػػغيف  تخػػفـ مسػػتجيي   ميػػ  الطمبػػ  
جيعتمػػػػػف عمػػػػػ  م مجعػػػػػ  مػػػػػف االسػػػػػتفاتي يي  التػػػػػ  تتجحػػػػػف بخطػػػػػجا  متسمسػػػػػم  ( . 

(Landa , 1999 : 345) 
 االجلػػ  تكيممػػ  تقػػفـ لمم مجعػػ  الت فيبيػػ جيعففػػ  البيحػػ  إ فائيػػي بينػػ  : خطػػ  م

تتضػػمف م مجعػػ  مػػف اإل ػػفا ا  يتبعهػػي البيحػػ  فػػ  التخطػػيط لمتػػففي  عمػػ  جفػػؽ 
خطجا  متسمسم  م  )الفكػف  األسيسػي   لؤلنمػجي , مفحمػ  التحميػؿ, مفحمػ  التفكيػ  

 , جمفحم  التفكي  المتقفـ (.
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تعممي  يميفسهي المػفف  فػ   –: ) م مجع  إ فا ا  تعميمي   أنمجي  ففايف  -
المجقؼ التعميم  , جالت  تتضمف تحميؿ المفهـج , جتعميـ المفهـج , جقيي  اكتسػي  

 ( 00:  2100المفهجـ (. ) صيح  , 
تقػػػفـ لمم مجعػػػ  الت فيبيػػػ  ج يعففػػػ  البيحػػػ  إ فائيػػػي  بينػػػ  : م مجعػػػ  خطػػػجا  

ي  مػػيف  الببلغػػ  جالتطبيػػؽ لمصػػؼ الخػػيم  األفبػػ  فػػ  لتػػفف  بيحػػ جظفهػػي الالثينيػػ  
المجقػػؼ التعميمػػ  بهػػفؼ تحقيػػؽ نػػجات  تعميميػػ  لػػف  الطػػبل  , مسػػتنفا  فػػ  يلػػؾ إلػػ  

(ثبل  خطجا  متتيلي  يقجـ عميهي ميا األنمجي    . )تحميؿ جتعميـ جاكتسي  المفهـج
خػبلؿ مبلحظتهػي االكتسي  : ) كمي  المثيفا  الت  يمكػف لممػتعمـ إف يكتسػبهي مػف -

:  0771مػػػف  جاحػػػف  جيسػػػػتعيفمي بيلصػػػجف  نفسػػػػهي التػػػ  اكتسػػػػبهي بهػػػي (.) قطػػػػيم  , 
013) 

جيعفف  البيح  إ فائيي بين  :  قفف  طبل  الصؼ الخػيم  األفبػ  عمػ  معففػ  
المفػػػيميـ الببلغيػػػ , جاسػػػتيعيبهي جتطبيقهػػػي ممثمػػػ  بم مجعػػػ  الػػػفف ي  التػػػ  يحصػػػمجف 

 .هيا الغف عميهي ف  االختبيف المعف ل
المفهجـ:)مػػج تعبيػػف مػػج ز لم مجعػػ  مػػف الحقػػيئؽ جاألفكػػيف المتقيفبػػ  التػػ  تمكػػف  -

ت زئتهػػػي إلػػػ  أ ػػػزا  ال متنيميػػػ  أج  مػػػ  أ زائهػػػي المتففقػػػ  فػػػ  لفػػػظ أج تعبيػػػف عػػػيـ 
 (  223:  2101جشيمؿ (.) أبج شفيخ , 

الخيمػػ  جيعفف  البيح  إ فائيي بين  : صجف  عقمي  تتكػجف لػف  طػبل  الصػؼ 
 )مفيميـ(األفب  نتي ػ  التفيعؿ بيف العنيصف ج الخصيئ  المشتفك  ف  مجضجعي 

 الببلغ  .
 المعففيػ  العقميػ  العمميػي  م مجعػ  مػف يتضػمف تفكيػف مػج التفكيػف النيقػػػػػػػػػػف : )-

 جالمعػػتقفا  تفحػ  اآلفا  بهػفؼ جاالسػتنتي  جالتقيػيـ جالتحميػؿ كيلتفسػػيف المتفاخمػ 
 مي حكـ عنف إصفاف عميهي االستنيف يتـ الت  جاالفعي ا  جالمفيميـ جالبفاميف جاألفل 

ج هػي  نظػف  االعتبػيف بعػيف األخػي مػ  , قػفاف صػن  أج , معينػ  مشػكم  حػؿ أج ,
 ( 220:  2101جنجفؿ ,  يفج اآلخفيف (.) أبج
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 بهػي يقػجـ التػ  العقمي  المهيفا  مف م مجع  جيعفف  البيح  إ فائيي بين  : مج
 الحكػـ تمكػنهـ مػف جالتػ  , مػي لمجقؼ تعفضهـ عنف األفب  الخيم  طبل  الصؼ

 , الحػؿ المنيسػ  إلػ  لمجصػجؿ جتقجيمهػي جفهمهػي بػيلمجقؼ  المتعمقػ  األشػيي  عمػ 
 لهػيا االختبػيف المعػف فػ  الطيلػ  عميهػي يحصػؿ التػ  بيلفف ػ  النيقػف التفكيػف جيقػي 

 البح  . الغف  إ فا ا 
 جوانب نظرية ولراسات سابقةالفصل الثاني / 

 أنماوذج النالا 
( جاحػػفا  مػػف مؤسسػػ  مففسػػ  التصػػميـ Lav.N.Landaيعػػف العػػيلـ األمفيكػػ  )

التعممػػ  بمػػي قفمػػ  مػػف نظػػيـ فػػ  التعمػػيـ اإل فائػػ  المبنػػ  عمػػ  الػػتحكـ  –التعميمػػ  
جالضبط , فهج يف  أف عممي  التعمـ مي م  إاّل عممي  تحكـ يات  يقجـ المصمـ مػف 

بللهػػي بػػيلتحكـ فػػ  المثيػػفا  الخيف يػػ  جضػػبطهي بطفيقػػ  تكفػػؿ لػػ  تحقيػػؽ األمػػفاؼ خ
التعميمي  المفغج  فيهي , بعك  التعمـ غيف المػتحكـ الػػي  يكػػجف نتي تػ  اإلخفػيؽ , 

ف تحقػػػؽ شػػػ   مػػي فسػػيكجف عػػػف طػفيػػػؽ المصيففػػػ  جعشػجائيػػػي  ) ففجز  ,  :  0711جا 
02 . ) 

لتنظيميػ  االستكشػيفي  جطفيقػ  األفا  التػ  ُبنيػ  عمػ  جلقف طّجف النفا النظفي  ا
أسي  مف التج ي  المعفف  , حيػ   مػ  فيهػي بػيف نظػفيتيف األجلػ  نظفيػ  الجصػؼ 

(Descriptive   (  المسػػػػػتنف  إلػػػػػ  قػػػػػػجانيف الطبيعػػػػػ  , جالثينيػػػػػػ  نظفيػػػػػ  المعيل ػػػػػػ )
Prescriptive  نظفيتػػ  ( المسػػتنف  إلػػ  التجصػػيفي  اإل فائيػػ  , جيظهػػف مػػف خػػبلؿ

مػػػي  أنػػػ  يميػػػؿ إلػػػ  نظفيػػػ  الجصػػػؼ , ألنػػػ  يػػػف  أف العقػػػػؿ البشػػػػػػف  مػػػػػج انعكػػػػػي  
, حيػ  تتعيمػؿ مػػػي  النظػػفيػػ  كيلهي الميفيػػػ  جاال تميعيػػ  لمطبيعػػ  جقػػػجانينهي بكػػػؿ أش

(  Operations( جالعمميػػػي  )  Knowledgeفػػػ  التعميػػػػـ جالتعمػػػػـ مػػػػ  المعػػففػػػػػ  ) 
ـّ التعيمؿ معهمي بيلطفيق  التنظيمي   بجصفهمي ظيمفتيف نفسيتيف تخصيف الفميغ , يت
االستكشػػػيفي  , إي يػػػف  النػػػفا أنػػػ  عنػػػفمي يفغػػػ  المػػػتعمـ بػػػيلتعفؼ عمػػػ  شػػػكؿ مػػػيف  
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أميم  فةن  ُيمّيز  بحجاس  جيعكس  ف  الجقػ  نفسػ  فػ  فميغػ  فُيصػبح إنعكيسػي  ميفيػي  
 ( . Landa , 1983 : 169عمي  المعفف  )  , جميا االنعكي  مج مي يطمؽ

أطمػػؽ عمػػ  النظػػفيػػػ  التنظيميػػػ  االستكشيفيػػػ  يا  التػج ػػػػ  المعػػػػػفف  بمنظػجمػػػ  
( , جالتػػ  تتعيمػػؿ مػػ  التحميػػؿ المعففػػ  جالعممػػ  جالتنظيمػػ   Landamaticالنػػػفا ) 

ف المهػػػيفا  جالقيبميػي  لممعفف  , جالت  ينظمػهي اكتسػي  المعػػففػػػ  جتطبيقػهي ف  تكػػػجي
 ( . Landa , 1999 : 345المعػػػففي  جالنفسيػػػ  ) 

 خطوات التلريس وفق أنموذج النلا 
بلنػفا يمكػف بيػيف مف خبلؿ اطبلع البيحػ  عمػ  األفبيػي  جالمصػيفف األسػي  ل

 نمجي   عم  النحج اآلت  :يمفاحؿ التففي  ب
ـّ فيهػي تحميػؿ العمميػي  العقميػ   الخطج  األجل  : القيعف  أج الفكف  األسيسي  : يػت
المعقػػف  إلػػػ  عمميػػي  أجليػػػ  تحػػ  شػػػفجط محػػفف  , جشػػػفجط غيػػف محػػػفف  , جتتػػػيلؼ 
العمميػػي  مػػف سمسػػم  مػػف اإل ػػفا ا  األسيسػػي  التػػ  تنفػػي بشػػكؿ مػػنظـ تحػػ  شػػفجط 

يػػػفمي , ججصػػػؼ العمميػػػي  مخطػػػط لهػػػي , مػػػف أ ػػػؿ حػػػؿ المشػػػكبل  جيلػػػؾ بعػػػف تحف
التنظيمي  الخيص  بهي الت  تتيلؼ مف سمسم  مف اإل فا ا  غيػف األسيسػي  التػ  ال 
تتشػػػيب  فػػػ  طفائػػػؽ تنفيػػػػيمي , جال تتحػػػفف بشػػػفجط متشػػػيبه  , تػػػفع  تمػػػؾ اإل ػػػفا ا  

 ( Reigeluth , 1983 : 175بيلتجصيفي  االستكشيفي . ) 
مػػي  الخطػػج  األسػػي  فػػ  عمميػػ  تعيمػػؿ الخطػػج  الثينيػػ  : مفحمػػ  التحميػػؿ : تعػػف 

ـّ مػػػػػف خبللهػػػػػي الكشػػػػػؼ عػػػػػف المسػػػػػيفا  األسيسػػػػػي  ,  المػػػػػفف  مػػػػػ  طمبتػػػػػ  , إي سػػػػػيت
تبيعهي قبؿ البف  بيلفف  جف   جالحي ي  الت  ينبغ  عم  المفف  التفكيز عميهي , جا 

 أثنيئ  , جتكمف فيمي ييت  :
 ههػي , جيعتمػف يلػؾ تحفيف حي ي  المتعمـ الففاسي  : كيلصعجبي  الت  يجا –أ 

عم  طبيع  الميف  الففاسػي  جالمجضػجع المػفاف تعممػ  , إي تختمػؼ مػف مػيف  ألخػف  , 
 جمف مجضجع ألخف .
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تحفيف خصيئ  المتعمميف :  جتتـّ مف خبلؿ المعفف  الفقيق  ألعميفمـ ,  –  
جالجقػػػجؼ عمػػػػ  مػػػػف  اسػػػػتعفافمـ لمػػػػتعمـ , جمعففػػػػ  مػػػػي إيا كػػػػيف منػػػػيؾ مبلئمػػػػ  بػػػػيف 

 جأسيلي  التقجيـ المتبع . خصيئصهـ
تحفيػػف المحتػػج  التعميمػػ  :  مػػف األشػػيي  األسيسػػي  التػػ  ي ػػ  أف تحػػفف  –  

المػػػيف  الففاسػػػي  أج المفهػػػجـ الػػػي  سػػػجؼ ُيقػػػفـ  –مػػػج المحتػػػج  التعميمػػػ  المطمػػػج  
تقفيم  ف  ظػؿ حي ػي  جخصػيئ  المتعممػيف , إي ُيعػفؼ  -لممتعمميف أثني  الفف  
مػف المعمجمػي  جالمعػيفؼ جالمهػيفا  جاالت يمػي  جالقػيـ التػ  المحتج  بين  م مجعػ  

 .يتعممهي الففف 
تحفيف استفاتي يي  التففي  :  لمفبط بيف حي ػي  المتعممػيف جخصيئصػهـ  –ف 

ـّ  مػف  هػػ  , جتقػفيـ المحتػػج  مػػف  هػ  أخػػف  , ال بػف مػػف جسػػيم  تػفبط بينهمػػي , جيػػت
نيسػب  لػيلؾ , حيػ  يشػيف النػفا إلػ  يلؾ مف خبلؿ تسمي  اإلسػتفاتي ي  التعميميػ  الم

 أفب  إستفاتي يي  م  :
االكتشػػػيؼ المج ػػػ  : مػػػج مػػػف األسػػػيلي  المهمػػػ  التػػػ  تػػػؤف  إلػػػ  إشػػػغيؿ  – 0

المتعمـ ف  عممي  االكتشيؼ , ج جمف  مج العبلق  الت  تنشػي بػيف المػفف  جطمبتػ  , 
سػت يب  لهػػي  حيػ  يج ػ  المػػفف  األسػئم  إلػ  طمبتػػ  , جمػف خبللهػي يبػػفأ الطمبػ  بيال

األسئم  بحي  يعط  كؿ طيل  اسػت يب  جاحػف  صػحيح  لكػؿ سػؤاؿ يقػـج بيكتشػيفهي 
 .بنفس  
الشػفح جالتجضػػيح : يتنػػيجؿ المػػفف  المػػيف  الففاسػػي  بيلتفسػػيف جالتجضػػيح ,  – 2

جيشفح كؿ  ز  مف أ زائهي بشكؿ تػففي   , جيلػؾ بهػفؼ أف ي عػؿ المػيف  الففاسػي  
المزاج ػػ  بػيف اإلسػػتفاتي يتيف ) االكتشػيؼ المج ػػ  ,  – 2جاضػح  جمفهجمػػ  جميلجفػ  

 ( . 71:  2113) الفبيع  ,  جالشفح جالتجضيح ( .
عمػػ  التتػػيب  البنػػيئ  ,  لقػػف اعتمػػف النػػفا فػػ  أنمجي ػػ  تػػفحف  كػػف  الػػثم  : – 0

جج ػػف أف أمػػـ جسػػيم  فػػ  مػػيا التتػػيب  مػػج ) الطفيقػػ  المتفاكمػػ  ( , جالتػػ  تسػػتنف إلػػ  
منظجمػ  التج يهػػي  التػػ  تتضػػمنهي المعيل ػػ  , جالتػػ  تسػػمح لممػػتعمـ بيالنتقػػيؿ عفجيػػي  
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إلػػػػ  اإل ػػػػفا  أج العمميػػػػ  التعميميػػػػ  البلحقػػػػ  , جيلػػػػؾ بعػػػػف إتقػػػػيف العمميػػػػ  األجلػػػػ  ) 
Landa , 1983 : 198   جيتضح مف يلؾ أف تعمـ مجضػجعي  معينػي  يػؤف  إلػ . )

تعمػػـ مجضػػجعي  أخػػفا  , جأنػػ  ال يفهػػـ المجضػػجع البلحػػؽ قبػػؿ فهػػـ المجضػػجع السػػيبؽ , 
 جتستعمؿ إستفاتي ي  تفحف  كف  الثم  عم  جفؽ التتيب  اآلت  :

 تعمـ العممي  األسيسي  األجل  ف  السمسم  جتميف  بمفففمي . – 
ـّ تمػيف  مػ   –  تعمـ العممي  األسيسي  الثيني  ف  السمسم  جتميف  بمفففمي , ث

العممي  األسيسي  األجل  تعمـ العممي  األسيسي  الثيلثػ  فػ  السمسػم  جتمػيف  بمفففمػي 
ـّ مميفسػػػ   ـّ تمػػػيف  مػػػ  العمميتػػػيف ) األجلػػػ  جالثينيػػػ  ( بصػػػجف  مشػػػتفك  حتػػػ  تػػػت , ثػػػ

 ( Landa , 1980 : 197 – 198 مي  العمميي  معي . ) 
 الخطج  الثيلث  : التفكي  : جتتضمف مي  الخطج  مي ييت  :

ـّ يلؾ مػػف خػػبلؿ عػػف  القيعػػف  األسيسػي  لممفهػػجـ  –أ   عػف  المفهػجـ : جيتػ
 بمي يػؤف  إل  إففاكهي 

ح   المفهػـج : أ  إعطي  فػفص  لممتعمـ ليستيكف المفهػـج بعػف عػػفض   –  
 التصجف العقم  ل  . لضميف تحقيػؽ

جصػػؼ خصػػيئ  المفهػػجـ : بمعػػػن  أف يعطػػػ  جصػػػفي  ممػػػػيزا  لممفهػػػػجـ ,  –  
 لضميف المعػػفف  اإلففاكي  حجل  , جضميف معفف  المتعمـ ل  .

 الخطج  الفابع  : مفحم  التفكي  المتقفـ : جتتضمف مي  الخطج  مي ييت  :
ـّ مػػف خػػبلؿ القيػػيـ بم مجعػػ  مػػف التحجيػػؿ المعففػػ  لمعمميػػي  العقميػػ  : جتػػ –أ  ت

النشػػػػػيطي  مثػػػػػؿ تقػػػػػفيـ حمػػػػػجؿ جمعيل ػػػػػي  لم مجعػػػػػ  العمميػػػػػي  التنظيميػػػػػ  لغػػػػػف  
الجصػػػجؿ إلػػػ  العمميػػػي  األكثػػػف تعقيػػػفا  , كػػػيف يقػػػفـ المػػػفف  م مجعػػػ  مػػػف المفػػػيميـ 
جاألمثم  بعضػهي يمػ  بصػم  لمفهػـج مجضػجع الػفف  جاآلخػف ال يمػ  بصػم  جي عػؿ 

يؿ المنتمػػ  لممفهػػـج جالمثػػيؿ غيػػف المنتمػػ  , أج القيػػيـ بػػة فا  طمبتػػ  يميػػزجا بػػيف المثػػ
مقيفني  بيف مفهـج مجضجع الفف  م  غيف  مف المفيميـ األخف  , جيفافؽ يلؾ كم  

 التغيي  الفا ع  



 م2112  تشرين الثاني  (11) العدد  (22د )اجملل   عة تكريت للعلوم االنسانيةـــجملة جام

 

222 

الكشػػؼ عػػف كفػػي   األفا  :  عمػػ  المػػفف  أف ينتبػػ  قبػػؿ كػػؿ شػػ   إلػػ   –  
ـ طمبتػػ  لهػػي ألّنػػ  سيؤسػػ  عميهػػي عػػفـ االنتقػػيؿ مػػف أيػػ  خطػػج  إلػػ  الثينيػػ  فجف فهػػ

الخطج  البلحق  , جمف أ ؿ يلؾ يمكن  تج ي  أسئم  لكؿ خطج  لمعفف  فهمهػـ لهػي , 
جُتصيغ األسئم  بطفيق  ُتسّهؿ االنتقيؿ إل  الخطج  البلحقػ  , جحتػ  اسػتكميؿ  ميػ  

 المتطمبي  , جالجصجؿ إل  فهـ مشتفؾ لممفهـج . 
تػيح مػي  الخطػج  لممػفف  معففػ  مػف  اسػتيعي  الخطج  الخيمسػ  : التقػجيـ : جت

طمبت  لممعمجمي  جفهمهـ الفف  , جمقفاف مي تحقؽ مػف األمػفاؼ التعميميػ  المنشػجف 
ـّ يلػػؾ مػػف خػػبلؿ قيػػيـ  تحقيقهػػي , مػػ  إعطػػي  تغييػػ  فا عػػ  لهػػـ بعػػف كػػؿ خطػػج  , جيػػت

 المفف  بتكميؼ طمبت  القييـ بيألنشط  الصفي  
 أنماوذج فارايار 

( مػػػػف عممػػػػي  الػػػػنف  المعػػػػففييف فػػػػ  الجاليػػػػي  المتحػػػػف   Frayerففايػػػػف ) تعػػػػف 
األمفيكيػػ  الػػييف امتمػػػػجا بػػتعمـ المفػػيميـ جتعميمهػػي , جقػػػف اقػػػتفح  أنمػػػػػػػجي ي  الكتسػػي  
المفػػيميـ جقييسػػػهي ُيعػػػفؼ بػػػ ) أنمػػجي  ففايػػف ( بيالشػػتفاؾ مػػ  م مجعػػ  مػػف العممػػي  , 

ـّ إ ػػػفاؤ  فػػػ  جمػػيا األنمػػػجي  مػػج احػػػف نتػػػي  مشػػفج  ع كبيػػػف لػػتعمـ المفػػػيميـ جقييسػػػهي تػػ
) . الجاليػػػػػػػػػػػػي  المتحػػػػػػػػػػػػف  األمفيكيػػػػػػػػػػػػ  ( فػػػػػػػػػػػػ  Wisconsin يمعػػػػػػػػػػػػ  جسكنسػػػػػػػػػػػػف ) 

www.Frayer Model.com  ( جتشػػيف ففايػػف )Frayer  أف أنمجيحهػػي يتكػػجف )
 مف ثبل  مفاحؿ م  : 

يتكػػجف مػػف ثمينيػػ   : إّف المفهػػجـ مػػف ج هػػ  نظػػف ففايػػف تحمياال المفيااو  –أواًل 
 عنيصف م  :

 عنجاف أج اسـ المفهجـ : مج كمم  أج مصطمح متعيفؼ عمي  لفظيُي .  - 0
تعػفيؼ المفهجـ : مػ  عبػيف  أج  ممػ  تحػفف الخػجا  التعفيفيػ  لممفهػـج ,  - 2

 إي م  ت فيف لم مجع  مف الخجا  المشتفك  بيف م مجع  مف األشيي  .
يال  لممفهػػػػـج لهػػػػي الخػػػػجا  التعفيفيػػػػ  المميػػػػز  أمثمػػػػػػ  المفهػػػػػػػـج : مػػػػ  حػػػػ - 2

 لممفهـج  ميعهي , جيطمؽ عميهي األمثم  المج ب  .  
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ال أمثمػػػ  المفهػػػػػػـج : مػػػ  حػػػيال  لممفهػػػـج لهػػػي بعػػػ  الخػػػجا  التعفيفيػػػ   - 0
 المميز  لممفهـج مف فجف بعضهي اآلخف , جيطمؽ عميهي األمثم  السيلب  .

: مػػ  الخػػجا  التػػ  تج ػػف فػػ  كػػؿ مثػػيؿ مػػف الصػػفي  التعفيفيػػ  المميػػز    - 3
 أمثم  المفهجـ .

الصفي  المتغػيف  : مػ  الخػجا  التػ  تختمػؼ مػف مثػيؿ آلخػف مػف أمثمػ   - 3
 المفهجـ .
المفػػيميـ الػػػػفئيس  : مػػ  المفػػيميـ التػػ  تحتػػج  عمػػ  كػػؿ أمثمػػ  أج حػػيال   - 9

 المفهجـ .
عي  لممفهػػـج تختمػػؼ فيمػي بينػػػهي المفيميـ الففعي  : م  أمثمػ  أج حيلػ  فػػػف   - 1

 ف  الصػفي   المتغيف  
 –فمثبل  ) ال ني  ( مج مفهػجـ فئػي  , لػ  مفػيميـ ففعيػ  ) ال نػي  التػيـ      

ال نػػػي  غيػػػف التػػػيـ ( , فهػػػي  المفػػػيميـ الففعيػػػ  لهػػػي الصػػػفي  التعفيفيػػػ  ) المميػػػز  ( 
ف  مػػػػف حيػػػ  عػػػػفف  ميعهػػػي لمفهػػػجـ ال نػػػػي  , جلكنهػػػي تختمػػػؼ فػػػػ  الصػػػفي  المتغيػػػ

 األفكيف .
 اقتفح  ففايف العمميي  اآلتي  لتعمـ المفهجـ : :مرحمة تعم  المفيو  –ثانيًا 

 التعفؼ عم  قيم  الصف  ألمثم  المفهجـ . – 0
 فبط قيـ الصف  بعنجانهي . – 2
 تعّفؼ األمثم  المج ب  , جاألمثم  السيلب  . – 2
 فبط مثيؿ المفهـج بعنيجين  . – 0
 التعّفؼ عم  الصفي  التعفيفي  المميز  لكؿ أمثم  المفهجـ . – 3
 تعّفؼ القيعف  المفيميمي  المتصم  بيلصفي  التعفيفي  المميز  . – 3
 العبلق  بيف المفيميـ الفئيس  جالمفيميـ الففعي  . – 9

جتف  ففايف أّف تعمـ المفهجـ يكجف نتي   التفيعؿ المعقف بػيف العمميػي  المعففيػ  
يػػػ  , جلػػػيلؾ عنػػػف تػػػففي  أ  مفهػػػـج ينبغػػػ  مفاعػػػي  مسػػػتج  الطمبػػػ  , جخبػػػفاتهـ األجل
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السػػيبق  التػػ  تحػػفف مػػف  إلمػػيمهـ بيلمعففػػ  األسيسػػي  المتصػػم  بػػيلمفهـج , جمػػف أ ػػؿ 
أف يتعممػػػجا المفهػػػـج جيكتسػػػبج  ي ػػػ  أف يسػػػيعفمـ المػػػفف  أج أف يقػػػفـ لهػػػـ تعفيػػػؼ 

ـّ يزجف  بيألمثم  المنتمي  , جاأل  مثم  غيف المنتمي  لممفهـج .  المفهجـ , ث
اقتفحػػ  ففايػػف أفا  تسػػتعمؿ لقيػػي   :مرحمااة اياااس اكتساااب المفيااو  –ثااًا ثال

مستج  التمكف مف الفهـ , جتمؾ األفا  تتكجف مػف ثبلثػ  عشػػف سمػػجكي  مػف سػمجكيي  
تعمـ المفهػجـ , أّمي تكجف اختييفا مف متعػفف , أج تكػػجف مػف نػجع التكميػؿ , جتتضػمف 

األفا  معففػػػ  التمييػػػز بػػػيف الصػػػفي  , جعنجنػػػ  حػػػيال  المفهػػػـج , جالتففيػػػؽ بػػػيف مػػػي  
الصػػػفي  التعفيفيػػػ  المميػػػز  جالمتغيػػػف  , جتعفيػػػؼ المفهػػػـج , جصػػػم  المفهػػػـج الػػػفئي  

( فػػ   Frayerجتشػػيف ففايػػف )  ( 21 - 01:  0717بيلمفػػيميـ الففعيػػ  .) شػػجؽ , 
 فائيي  يتمثؿ بػ :( أف تطبيؽ ميا األنمجي  إ  2100) السجفان  

 عف  المفف  ف  بفاي  الفف  تعفيؼ المفهجـ .  - 0
 يحفف الصفي  المميز  لممفهجـ .  - 2
يقفـ م مجع  مف األمثم  المج ب  جاألمثم  السيلب  مػ  اإلشػيف  إلػ  المثػيؿ  - 2

 المج   الي  ينتم  إل  المفهـج , جالمثيؿ السيل  الي  ال ينتم  إلي  .
مميف المثيؿ المنتم  لممفهـج جالمثيؿ غيف المنتمػ  إليػ  , مػ  يجضح لممتع – 0

 تقفيـ المسجغي  جشفح جتفسيف لكؿ مثيؿ مف االمثم  .
يقفـ لهـ عففا  مف التففيبي  التػ  يتطمػ  حمهػي , كػيف يقػفـ لهػـ م مجعػ   - 3

منتميػػ  مػػ  مفاعػػي  العشػػجائي  فػػ  عػػف  مػػي  األمثمػػ  , جيطمػػ   أمثمػػ  منتميػػ  جغيػػف
 تصنيفهي م  تجضيح  السب  .منهـ 
تقػفيـ التعزيػز المنيسػ  لهػـ بعػػف صػفجف اإل يبػ  الصػحيح  مػف قػػبمهـ . )  - 3

 ( . 22 – 20:  2100السجفان  , 
 التفكير الناال 

جنحػػػف نعػػػػي  اليػػػػجـ عيلمػػػي  يشػػػػهف تغيػػػػفا  عفيػػػػف  جسػػػفيع  فػػػػ  عصػػػػف تكنجلج يػػػػي   
مجمػػػي  المتنيقضػػػ  , لػػػيا المعمجمػػػي  , حيػػػ  يتعػػػف  الفػػػفف إلػػػ  كػػػـ  ميئػػػؿ  مػػػف المع
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أصبح تعميـ التفكيف النيقف أمفا  بيل  األممي  , جيلؾ لمتمييز بيف مي مج صحيح جبيف 
 .مي مج م فف افعي ا  ال أسي  لهي مف الصح 

 ميارات التفكير الناال  
تعػػفف  مهػػيفا  التفكيػػف النيقػػف تبعػػي  لتعػػفف تعفيفيتػػ  , جمػػف أشػػهف مػػف صػػنؼ مػػي     

( الػي  قّسػمهي إلػ  المهػيفا  Watson and Glaserج بلسػف )المهػيفا  جاطسػف 
 اآلتي  :
نتي ػػ  مػػػف حقػػيئؽ معينػػ  ,  اسػػتخبل االسػػتنتي  : مػػػج قػػػفف  الفػػفف عمػػ   – 0

جيكػجف لػف  الفػفف  القفف  عم  إففاؾ صح  النتي   مف عفمهي ف  ضػج  المعمجمػي  
 المعطي  .
القػػػفف  عمػػ  التمييػػز بػػيف فف ػػي  معففػػ  االفتفاضػػي  أج الُمسػػممي  : مػػ   – 2

 صػػفؽ معمػجمػي  محفف  أج عفـ صفقهي , جالتمييز بيف الحقيق  جالفأ  .
االسػػػػتنبيط : مػػػػػج قػػػػػفف  الفػػػػفف عمػػػػ  تحفيػػػػف بعػػػػ  النتػػػػيئ  المػػػػػتفتب  عمػػػػ   – 2

 مقػفمي  أج معمجمي  سيبق  
سػػػيفا  التفسػػػيف : مػػػػػج القػػػػػفف  عمػػػ  تحػػػػفيف المشػػػكم  , جالتعػػػفؼ عمػػػ  التف – 0

المنطقي  , جتقفيف  فيمػي إيا كينػ  التعميمػي  جالنتيئػ  المبنيػ  عمػ  معمػجمػػي  معينػػ  
 مقبػػجلػػ  أـ ال ؟ .

تقػػجيـ الح ػػ  : مػػػػج قػػػفف  الفػػػفف عمػػػ  تقػجيػػػـ الفكػػػف  جقبػجلهػػػي أج ففضهػػػي ,  – 3
صػػفاف جالتمييػػػػز بػػيف  المصػػػيفف األسيسيػػػ  جالثينػػػجي  جالح ػػػ  القػػػجي  ج  الضػػعيف  , جا 

 ( 01:  2119الحكـ عم  مف  كفيي  المعمجمي  .) الحبلؽ , 
 تنمية التفكير الناال 

تعف تنمي  التفكيف النيقف مػف األمػفاؼ التفبجيػ  التػ  تعمػف األنظمػ  التفبجيػ  إلػ  
تطجيفمػػػػي لػػػػف  المتعممػػػػيف , كجنػػػػ  يسػػػػيعفمـ عمػػػػ  تجسػػػػي  مػػػػفافكهـ , جأف يحتفمػػػػجا 

, جأف يكػػػػػػجنجا عمػػػػػ  استعػػػػػػفاف لتغييػػػػػف افائهػػػػػػـ فػػػػػ  ضػػػػػػج  ج هػػػػػي  نظػػػػػف اآلخػػػػػفيف 
المعمجمػػي  ال فيػػف  , جأف يمتفتػػجا إلػػ  األفكػػػيف غيػػػف العيفيػػ  جغيػػػف الشػػيئع  , جفػػػجؽ 
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 291:  2113كؿ ش   أف يبحثػجا عػف أسبػي  قبػجؿ األفكػيف المختمفػػ  ) إبػفاميـ , 
ال بػف لػ  مػف المنػيذ الػي  يػؤف   ( . جالتفكيف النيقػف ال ينشػي أج ينمػج مػف فػفاغ , بػؿ

ـّ مميفست  , ليا كين  الفعج  إلػ  تعمػيـ التفكيػف فجف  اكتسيب إل    االفتبػيطجتنميت  ث
بمػػنه  محػػفف أج جصػػف  محػػفف  المعػػيلـ , جيلػػؾ بتنػػيجؿ المهػػيفا  العقميػػ  المكجنػػ  لػػ  
ي بيلتػػففي  مػػف خػػبلؿ مجاقػػؼ حييتيػػ  تسػػتخم  مػػف األحػػفا  اليجميػػ  التػػ  يجا ههػػ

 .لفففا
ميا جيف  البيحػ  أّف عمػ  المػفف  الػي  يفيػف تنميػ  التفكيػف النيقػف لػف  طمبتػ  
عطػػػػيئهـ الجقػػػػ   أف يشػػػػ عهـ عمػػػػ  طػػػػفح افائهػػػػـ فجف خػػػػجؼ  أج خ ػػػػؿ  أج تػػػػففف  , جا 
الكػػػيف  لمتفكيػػػف , ججضػػػعهـ فػػػ  مجاقػػػؼ جمشػػػيكؿ تحتػػػي  مػػػنهـ إلػػػ  إعمػػػيؿ عقػػػجلهـ 

  زفع احتػػػػفاـ افا  جج هػػػػي  نظػػػػف جالتفكيػػػػف بػػػػيلحمجؿ المنيسػػػػب  لهػػػػي  المشػػػػيكؿ , مػػػػ
اآلخػػػػفيف فػػػػ  نفجسػػػػهـ , جعػػػػفـ األخػػػػي بج هػػػػي  النظػػػػف المتطففػػػػ  جالتعصػػػػ  لهػػػػي , 

 جاالحتكيـ إل  األسمج  العمم  عنف نقف مي  اآلفا  .  
 الفصل الثالث / لراسات سابقة                     

ففي  اطمػػ  البيحػػ  عمػػ  عػػفف مػػف الففاسػػي  جالبحػػج  التػػ  تنيجلػػ  طفائػػؽ تػػ
المفيميـ جنميي هي التعميمي  جالسػيمي أنمػجي   " النػفا " ج " ففايػف " , إاّل أنػ  لػـ تقػ  
بػػيف يفيػػ  ففاسػػ  سػػيبق  تنيجلػػ  بصػػجف  مبيشػػف  أثػػف مػػييف األنمػػجي يف فػػ  اكتسػػي  
المفػػيميـ الببلغيػػ  جتنميػػ  التفكيػػف النيقػػف لػػف  الطػػبل  , جلكنػػ  ج ػػف بعػػ  الففاسػػي  

يػفا  الففاسػ  الحيليػ  بمػي أفػيف فػ  تصػميـ منه يػ  البحػ  , يا  العبلق  ببع  متغ
ختييف الجسيئؿ اإلحصيئي  المنيسػب  , جسػيعف  مػي  الففاسػي   جبع  إ فا ات  , جا 

 ثبلثػ  افتػي  البيحػ   تصػنيفهي عمػ  بحس  نجعهي , جالتفتي  الزمن  إل فائهي , ليا
 محيجف م  :

 
 المحور األول : اللراسات التي تناولت أنموذج النلا 
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( ) أثػف إسػتخفاـ أنمػجي   النػفا جكمػ  فػ  التحصػيؿ 2117ففاس  العفاؾ ) -
. المتجسػط فػػ  مػيف  عمػػـ األحيػػي  ( جاسػتبقي  المعمجمػػي  لػف  طيلبػػي  الصػؼ الثػػين 

معففػػ   كميػ  التفبيػ  األسيسػي  , جمػفف  إلػ  –أ فيػ  مػي  الففاسػ  فػ   يمعػ  بيبػؿ 
أثػػف أنمػػجي   النػػفا جكمػػ  فػػ  التحصػػيؿ جاسػػتبقي  المعمجمػػي  لػػف  طيلبػػي  الصػػؼ 

( طيلبػػ  71الثػػين  المتجسػػط فػػ  مػػيف  عمػػـ األحيػػي  ( . جتكجنػػ  عينػػ  الففاسػػ  مػػف )
( طيلب  لكؿ م مجع  , الم مجع  الت فيبيػ  21جزعف عم  ثبل  م مجعي  بجاق  )
جالم مجعػ  الت ػفيبي  الثينيػ  تُػفف  جفػؽ أنمػجي  األجل  تُػفف  جفػؽ أنمػجي  النػفا , 

كمػػػ  جالم مجعػػػ  الثيلثػػػ  ضػػػيبط  تُػػػفف  جفػػػؽ الطفيقػػػ  االعتييفيػػػ  , جقػػػف حفصػػػ  
البيحثػػ  عمػػ  إ ػػفا  عمميػػ  التكػػيفؤ بػػيف الم مجعػػي  , حيػػ  كيفػػي  فػػ  متغيػػفا  ) 

 –مػـج التحصيؿ السيبؽ ف  مػيف  الع –المعمجمي  السيبق   –اليكي   –العمف الزمن  
( أسػػبجعي  , جتحقيقػػي 00المعػػفؿ العػػيـ لمصػػؼ األجؿ المتجسػػط ( . اسػػتمف  الت فبػػ  )
( فقػف  نػجع إختيػيف مػف 31لهفؼ الففاس  أعّف  البيحث  إختبػيفا  تحصػيميي  تػيلؼ مػف )

متعفف . استعمم  البيحث  تحميؿ التبييف األحيف  جاختبيف تجك  ف  معيل   البييني  
 النتيئ  مي ييت  :إحصيئيي  , جقف أظهف  

تفػػػػّجؽ الم مجعػ  الت ػػػػػفيبي  الثينيػػػ  التػػ  ُففسػ  بيستخػػػػفاـ أنمػػػػجي  كمػػ   - 0
فػػ  التحصػػيؿ جاستبػػػػقي  المعمجمػػي  عمػػ  الم مػػجعػػػ  الت ػفيبيػػػػ  األجلػػ  التػػ  ُففسػػ  

 بيستخػػفاـ أنمػػجي  النفا .
تفػػػػّجؽ الم مػجعػػػ  الت ػػػفيبي  األجلػػ  التػػ  ُففسػػ  بيستخػػػػفاـ أنمػػػػجي  النػػػػفا  - 2

فػػػػ  التحصػػػػػػيؿ  جاستبػػػػػػقي  المعمػػجمػػػػػي  عمػػػػػ  الم مػػجعػػػػػػػ  الضيبطػػػػػػ  التػػػػ  ُففسػػػػػػ  
 بيستخػػػػفاـ الطػػفيقػػ   االعتييفيػ  

أنمػجي  كمػ  فػ  تفّجؽ الم مجع  الت فيبي  الثيني  الت  ُففسػ  بيسػتخفاـ  - 2
التحصػػػيؿ جاسػػػتبقي   المعمجمػػػي  عمػػػ  الم مجعػػػ  الضػػػيبط  التػػػ  ُففسػػػ  بيسػػػتخفاـ 

 ( 2117الطفيق  االعتييفي  . ) العفاؾ , 
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(  ) أثػػف أنمػػجي   سػػكميف جالنػػفا فػػ  اكتسػػي   2101ففاسػػ  القػػف  غػػجل  )  -
. ي  (الثيلػػػ  معهػػػف إعػػػفاف المعممػػػ المفػػػيميـ ال غفافيػػػ  جاالحتفػػػيظ بهػػػي لػػػف  طيلبػػػي 

كميػػ  التفبيػػ  ) ابػػف فشػػف ( , جمػػفف  إلػػ   –أ فيػػ  مػػي  الففاسػػ  فػػ   يمعػػ  بغػػفاف 
معففػػ  أثػػف أنمػػجي   سػػكميف جالنػػفا فػػ  اكتسػػي  المفػػيميـ ال غفافيػػ  جاالحتفػػيظ بهػػي 

(  013لػػف  طيلبػػي  الثيلػػ  معهػػف إعػػفاف المعممػػي  .ج تكجنػػ  عينػػ  الففاسػػ  مػػف ) 
( طيلبػ  لكػؿ م مجعػ  , الم مجعػ  23قػ  )طيلب  , جزعف عم  ثبل  م مجعػي  بجا

الت فيبيػػ  األجلػػ  تُػػفف  جفػػؽ أنمػػجي  سػػكميف , جالم مجعػػ  الت فيبيػػ  الثينيػػ  تُػػفف  
جفؽ أنمجي  النفا , جالم مجع  الثيلث  ضيبط  ُتفف  جفؽ الطفيق  االعتييفي  , جقػف 

يػفا  حف  البيح  عم  إ فا  عممي  التكيفؤ بيف الم مجعي  , حي  كيفػي فػ  متغ
التحصػػػػيؿ السػػػػيبؽ فػػػػ  مػػػػيف   –المعمجمػػػػي  السػػػػيبق   –الػػػػيكي   –) العمػػػػف الزمنػػػػ  

المسػػتج  التعميمػػ  لؤلبػػجيف ( . اسػػتمف  الت فبػػ  عيمػػي  ففاسػػيي  كػػيمبل  ,  –ال غفافيػػ  
جتحقيقػػػػي  لهػػػػفؼ الففاسػػػػ  أعػػػػف البيحػػػػ  اختبػػػػيفا  تحصػػػػيميي  لقيػػػػي  اكتسػػػػي  المفػػػػيميـ 

نجع االختييف مف متعفف . استعمؿ البيح  تحميؿ  ( فقف  مف31ال غفافي  تيلؼ مف )
التبييف األحيف  جاختبيف تجك  فػ  معيل ػ  البيينػي  إحصػيئيي  , جقػف أظهػف  النتػيئ  

 مي ييت  :
تفػػػّجؽ الم مجعػػ  الت ػػػفيبي  األجلػػ  التػػ  ُففسػػ  جفػػػؽ أنمػػػجي  سػػكميف فػػ   - 0

الت  ُففسػ  جفػؽ الطفيقػ  اكتسي  المفيميػػـ جاالحتفيظ بهي عم  الم مجع  الضيبط  
 االعتييفي  .

تفػػػّجؽ الم مػػػػجع  الت ػػػػفيبي  الثينيػػػػ  التػػػ  ُففسػػػ  جفػػػػؽ أنمػػػػجي  النػػػػفا فػػػ   - 2
اكتسي  المفيميػػـ جاالحتفيظ بهي عم  الم مجع  الضيبط  الت  ُففسػ  جفػؽ الطفيقػ  

 اإلعتييفي  .      
سػػػػ  جفػػػػؽ أنمػػػػجي  سػػكميف تسػػيج  الم مػػػػجع  الت ػػػػفيبي  األجلػػػ  التػػ  ُفف  - 2

مػ  الم مجع   الت فيبي  الثيني  الت  ُففس  جفؽ أنمجي  النفا ف  اكتسػي  المفػيميـ 
 (  2101جاالحتفيظ بهي .) القف  غجل  , 
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 المحور الثاني : اللراسات التي تناولت أنموذج فراير
مفػيميـ ( ) أثف اسػتخفاـ أنمػجي  ففايػف فػ  اكتسػي  ال 2117ففاس  الجزاف )  -

أ في  مي  الففاسػ  فػ  ال يمعػ  . ( االبتفائ ميي الصؼ الخيم  الفييضي  لف  تبل
كميػػػ  التفبيػػػ  األسيسػػػي  , جمػػػفف  إلػػػ  معففػػػ  أثػػػف اسػػػتعميؿ أنمػػػجي   –المستنصػػػفي  

.جتكجن   االبتفائ ففايف ف  اكتسي  المفيميـ الفييضي  لف  تبلميي الصؼ الخيم  
( تمميػػيا  جتمميػػي  فػػ  الم مجعػػ  23( تمميػػيا  جتمميػػي  , بجاقػػ  )37عينػػ  الففاسػػ  مػػف )

( تمميػػػيا  جتمميػػػي  فػػػ  الم مجعػػػ  20الت فيبيػػػ  التػػػ  ُففسػػػ  جفػػػؽ أنمػػػجي  ففايػػػف , ج)
الضػػيبط  التػػ  ُففسػػ  جفػػؽ الطفيقػػ  االعتييفيػػ  , جقػػف حفصػػ  البيحثػػ  عمػػ  إ ػػفا  

 –عتيف , حيػػػ  كيفػػػي  فػػػ  متغيػػػفا  ) العمػػػف الزمنػػػ  عمميػػػ  التكػػػيفؤ بػػػيف الم مػػػج 
المعففػ  السػيبق  (  –ؤلبػجيف المسػتج  التعميمػ  ل –التحصيؿ السيبؽ ف  الفييضيي  

( أسػػػيبي  , جتحقيقػػػي  لهػػػفؼ الففاسػػػ  أعػػػف  البيحثػػػ  اختبػػػيفا   1اسػػػتمف  الت فبػػػ  ) . 
مػف نػػجع االختيػيف ( فقػػػف  23تحصيميي  لقيي  اكتسي  المفػيميـ الفييضػي  تػيلؼ مػف )

( فػػ  T-test لعينتػػيف مسػػتقمتيف )  التػػيئ االختبػػيفمػػػف متعػػػفف , اسػػتعمؿ البيحػػ  
 :يي  , جقف أظهف  النتيئ  مي ييت معيل   البييني  إحصيئ

تفػػجؽ تبلمػػي  الم مجعػػػ  الت ػػػفيبي  التػػ  ُففسػػ  جفػػػؽ أنمػػجي  ففايػػف عمػػ   - 0
لطفيقػػػ  االعتييفيػػػ  فػػػ  اكتسػػػي  تبلمػػػي  الم مجعػػػ    الضػػػيبط  التػػػ  ُففسػػػ  جفػػػؽ ا

 المفيميـ الفييضي  .
تفػػجؽ تبلميػػي الم مجعػػػ  الت ػػػفيبي  التػػ  ُففسػػ  جفػػػؽ أنمػػجي  ففايػػف عمػػ   - 2

تبلميػػػػي الم مجعػػػػ   الضػػػػيبط  التػػػػ  ُففسػػػػ  جفػػػػؽ الطفيقػػػػ  االعتييفيػػػػ  فػػػػ  اكتسػػػػي  
 المفيميـ الفييضي  .

فسػػػػػ  جفػػػػػؽ أنمػػػػػجي  فػػفايػػػػف تفػػػػجؽ تمميػػػػػيا  الم مػجعػػػػ  الت ػػػػفيبي  التػػػ  فُ  - 2
عمػػ  تمميػػػػػيا   الم مػػجعػػػػ  الضػيبطػػػ  التػػػ  ُففسػػػػػ  جفػػػػؽ الطػػفيقػػػػ  االعتيػيفيػػػػػػ  فػػػ  

 اكتسػي  المفػػيمػػيـ الفييضي  .



 م2112  تشرين الثاني  (11) العدد  (22د )اجملل   عة تكريت للعلوم االنسانيةـــجملة جام

 

228 

تفػػػجؽ تػبلميػي الم مػجعػػػ  الت ػفيبيػ  الت  ُففسػػػػ  جفػػػؽ أنمػػػجي  فػػفايف عمػ   -0
يبطػ  التػػ  ُففسػػػػ  جفػػػػؽ الطػػػفيقػػػ  االعتييفيػػػ  فػ  اكتسػػػي  تممييا  الم مػجعػ  الضػػ

 ( 2117المفيميـ الفييضي  .  ) الجزاف  
( ) أثػػف أنمػػجي   ففايػػف جكمجزمػػييف فػػ  اكتسػػي   2100ففاسػػ  السػػجفان  )  -

. يلبػػػي  معيمػػػف إعػػػفاف المعممػػػي  (المفػػػيميـ التيفيخيػػػ  جاالت ػػػي  نحػػػج المػػػيف  لػػػف  ط
كميػػ  التفبيػػ  ) ابػػف فشػػف ( , جمػػفف  إلػػ   –ففاسػػ  فػػ   يمعػػ  بغػػفاف أ فيػػ  مػػي  ال

معففػػ  أثػػف أنمػػجي   ففايػػف جكمجزمػػييف فػػ  اكتسػػي  المفػػيميـ التيفيخيػػ  جاالت ػػي  نحػػج 
( طيلبػ  70الميف  لف  طيلبي  معيمف إعفاف المعممػي  . تكجنػ  عينػ  الففاسػ  مػف )

لم مجعػ  الت فيبيػ  األجلػ  ( طيلبػ  فػ  ا 21, جزعف عمػ  ثػبل  م مجعػي  بجاقػ  )
( طيلبػػ  فػػ  الم مجعػػ  الت فيبيػػ  الثينيػػػ   22التػػ  تُػػفف  جفػػؽ أنمػػجي  ففايػػف , ج) 

( طيلبػػ  فػػ  الم مجعػػ  ضػػيبط  التػػ   22التػػ  تُػػفف  جفػػؽ أنمػػجي  كمجزمػػييف , ج) 
ُتفف  جفؽ الطفيق  االعتييفي  , جقػف حػف  البيحػ  عمػ  إ ػفا  عمميػ  التكػيفؤ بػيف 

المعمجمػػػػي   –الػػػػيكي   –يػػػػ  كيفػػػػي فػػػػ  متغيػػػػفا  ) العمػػػػف الزمنػػػػ  الم مجعػػػػي  , ح
مقيػػػػي  االت ػػػػي  نحػػػػج مػػػػيف  التػػػػيفيخ ( .  –المسػػػػتج  التعميمػػػػ  لؤلبػػػػجيف  –السػػػػيبق  

اسػػػػتمف  الت فبػػػػ  فصػػػػبل  ففاسػػػػيي  كػػػػيمبل  , جتحقيقػػػػي  لهػػػػفؼ الففاسػػػػ  أعػػػػف  البيحثػػػػ  
( فقػػػف  مػػػف نػػػجع 03اختبػػػيفيف األجؿ لقيػػػي  اكتسػػػي  المفػػػيميـ التيفيخيػػػ  تػػػيلؼ مػػػف )

(  02االختيػػيف مػػف متعػػفف , جالثػػين  لقيػػي  االت ػػي  نحػػج مػػيف  التػػيفيخ تػػ لؼ مػػف ) 
فقف  , استعمم  البيحثػ  تحميػؿ التبػييف األحػيف  جطفيقػ  شػيفي  فػ  معيل ػ  البيينػي  

 : يي  , جقف أظهف  النتيئ  مي ييت إحصيئ
ػػػ  جفػػؽ أنمػػجي  فػػػفايف عمػ  تفػػجؽ الم مػجعػ  الت ػفيبيػ  األجل  التػ  ُففس - 0

الم مػجعػ   الت فيبي  الثيني  الت  ُففس  جفؽ أنمجي  كمجزمييف ف  اكتسي  المفيميـ 
 التيفيخيػ  جاالت ي   نحػج ميف  التيفيخ .
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تفػػجؽ كػؿ مػػف الم مػجعػػ  الت ػػػفيبي  األجلػ  جالم مػػػجع  الت ػػفيبي  الثينيػػ   - 2 
  المفيميـ التيفيخي  جاالت ي  نحج مػيف  التػيفيخ عم  الم مجع   الضيبط  ف  اكتسي

 ( 2100. ) السجفان   
 المحور الثالث : اللراسات التي تناولت تنمية التفكير الناال

( ) أثػػػف اسػػػتخفاـ نمطػػػيف تففيسػػػييف عمػػػ  جفػػػؽ  2113)  ففاسػػػ  ال ف ػػػف  -
التفيعؿ اال تميع  لميف  المطيلع  ف  تنمي  األفا  التعبيف  جالتفكيػف النيقػف جالتػيجؽ 

أ في  مي  الففاس  ف   يمع  المجصػؿ . ل  لطبل  الصؼ الخيم  األفب  (ال مي
يف عمػػػػ  جفػػػػؽ كميػػػػ  التفبيػػػػ  , جمػػػػفف  إلػػػػ  معففػػػػ  أثػػػػف اسػػػػتخفاـ نمطػػػػيف تففيسػػػػي –

التفيعؿ اال تميع  لميف  المطيلع  ف  تنمي  األفا  التعبيف  جالتفكيػف النيقػف جالتػيجؽ 
( طيلبػي  , 72ال ميل  لطػبل  الصػؼ الخػيم  األفبػ  . تكجنػ  عينػ  الففاسػ  مػف )

( طيلبػػي  فػػ  الم مجعػػ  الت فيبيػػ  األجلػػ  22تجزعػػجا عمػػ  ثػػبل  م مجعػػي  , بجاقػػ  )
( طيلبػػي  فػػ  الم مجعػػ  الت فيبيػػ  الثينيػػ  التػػ  21النػػفج  , ج)التػػ  ُففسػػ  جفػػؽ نمػػط 

( طيلبػػي  فػػ  الم مجعػػ  الضػػيبط  التػػ  21ُففسػػ  جفػػػؽ نمػػط التحػػف  ال مػػيع  , ج)
ف فس  جفؽ الطفيق  االعتييفي  , جقف حف  البيح  عمػ  إ ػفا  عمميػ  التكػيفؤ بػيف 

  التعميمػ  لؤلبػجيف المسػتج  –الم مجعي  , حي  كيفي ف  متغيفا  ) العمػف الزمنػ  
االختبػيف  –اليكي   –المعفؿ العيـ  –تحصيؿ العيـ السيبؽ ف  ميف  المغ  العفبي   –

القبم  لكؿ مف األفا  التعبيف  جالتفكيف النيقف جالتيجؽ ال ميل  ( . اسػتمف  الت فبػ  
فصػػبل  ففاسػػيي  كػػيمبل  , جقػػف تطمػػ  تحقيػػؽ مػػفؼ البحػػ  ج ػػجف ثػػبل  أفجا  , كينػػ  

معػيييف تصػحيح التعبيػف , إي اعتمػف البيحػ  المعػيييف التػ  أعػفمي )الهيشػم  األجل  
( بعػػػف التيكػػػف مػػػف صػػػفقهي , جكينػػػ  الثينيػػػ  اختبػػػيف التفكيػػػف النيقػػػف إي اعتمػػػف 0770

( الػي  أعػف  )السػيمفائ  Watson & Glaserالبيحػ  اختبػيف جاطسػف ج بلسػف )
ففعيػػػ  , أّمػػػي األفا   ( فقػػػف  مجزعػػػ  عمػػػ  خمسػػػ  اختبػػػيفا 77( المكػػػجف مػػػف )0770

الثيلث  فه  اختبيف التيجؽ ال ميل  الػي  أعػف  البيحػ  مػف نػجع االختيػيف مػف متعػفف 
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( فقف  . استعمؿ البيح  تحميؿ التبييف األحيف  جطفيق  شيفي  ف  معيل ػ  20ضـّ )
 البييني  إحصيئيي  , جقف أظهف  النتيئ  مي ييت  :     

نمػػػػػط النػػػفج  عمػػ   بي  األجلػػ  التػػ  ُففسػػػػػػ  جفػػػػؽتفػػػػجؽ الم مػػجعػػػ  الت ػػػػفي - 0
) الت فيبيػػػ  الثينيػػػ  جالضػػػيبط  ( فػػػ  كػػػؿ مػػػػف تنميػػػػ  األفا  التعبػػػػيف   الم مػػػػجعتيف

 جالتفكػيف النيقػف جالتػػيجؽ ال ميل  .
تفجؽ الم مجع  الت ػفيبي  الثيني  الت  ُففس  جفػؽ نمػط التحف  ال مػيع   - 2

لضيبط  ف  كؿ مف تنمي  األفا  التعبيف  جالتفكيف النيقػف جالتػيجؽ عم  الم مػػجع   ا
 ( 2113ال ميل  . ) ال ف ف  , 

( ف  SQ3Rنمي   التفكيف ج ) استفاتي يت ( ) أثف 2100ففاس  ال بجف  ) -
ابػػػػ  األفبػػػػ  فػػػػ  مػػػػيف  االسػػػػتيعي  القفائػػػػ  جالتفكيػػػػف النيقػػػػف لػػػػف  طيلبػػػػي  الصػػػػؼ الف 

كميػػػ  التفبيػػػ  ) صػػػف  الػػػفيف  –اسػػػ  فػػػ   يمعػػػ  بيبػػػؿ أ فيػػػ  مػػػي  الفف . المطيلعػػػ  (
( فػػػ  SQ3Rنمي ػػػ  التفكػػػػيف ج ) اسػػػتفاتي يت الحمػػػ  ( , جمػػػفف  إلػػػ  معففػػػ  أثػػػف 

االسػػػتيعي  القػػػػفائ  جالتفكيػػػف النيقػػػػف لػػػػف  طيلبػػػي  الصػػػؼ الفابػػػ  األفبػػػ  فػػػ  مػػػيف  
 ( طيلبػػػػ  فػػػػ 23( طيلبػػػػي  , بجاقػػػػ  )010المطيلعػػػػ  . تكجنػػػػ  عينػػػػ  الففاسػػػػ  مػػػػف )

( 20نمي ػػ  التفكيػػف , ج) اسػػتفاتي ي الم مجعػػ  الت فيبيػػ  األجلػػ  التػػ  ُففسػػ  جفػػؽ 
( , SQ3R) اسػػػتفاتي ي طيلبػػػ  فػػػ  الم مجعػػػ  الت فيبيػػػ  الثينيػػػ  التػػػ  ُففسػػػػ  جفػػػػؽ 

( طيلبػػي  فػػ  الم مػجعػػػ  الضػيبطػػػ  التػػ  ُففسػػ  جفػػؽ الطفيقػػ  االعتييفيػػ  , جقػػف 23ج)
حفصػػػ  البيحثػػػ  عمػػػ  إ ػػػفا  عمميػػػ  التكػػػيفؤ بػػػيف الم مجعػػػي  , حيػػػ  كيفػػػي  فػػػ  

التحصيؿ السػيبؽ فػ  مػيف   –المستج  التعميم  لؤلبجيف  –متغيفا  ) العمف الزمن  
االختبػػيف القبمػػ  لمتفكيػػف  –االسػػتيعي  القفائػػ   االختبػػيف القبمػػ  فػػ  –المغػػ  العفبيػػ  

( أسػػػيبي  , جتحقيقػػػي  لهػػػفؼ الففاسػػػ  أعػػػف  البيحثػػػ  01النيقػػػف ( . اسػػػتمف  الت فبػػػ  )
( فقػػف  مػػف نػػجع 03( فقػػف  , منهػػي )21اختبػػيفا  لقيػػي  االسػػتيعي  القفائػػ  تػػيلؼ مػػف )

 يبػ  القصػيف  , ( فقػف  مػف نػجع األسػئم  المقيليػ  يا  اإل00االختييف مف متعػفف , ج)
( فػػػ  ضػػػج   2110جتبنػػػ  اختبػػػيفا  لقيػػػي  التفكيػػػف النيقػػػف معػػػف مػػػف قبػػػؿ ) عمػػػ  , 
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( تيلؼ مػف خمسػ  اختبػيفا  ففعيػ  Watson & Glaserاختبيف جاطسف ج بلسف )
ـّ كػػؿ مجقػػؼ ثػػبل  فقػفا  حيػػ  أصػػبح عػػفف فقفاتػػ   لكػؿ منهػػي سػػت  مجاقػػؼ , جقػف ضػػ

تبػػييف األحػػيف  جطفيقػػ  شػػيفي  فػػ  معيل ػػ  ( فقػػف  .  اسػػتعمم  البيحثػػ  تحميػػؿ ال71)
 البييني  إحصيئيي  , جقف أظهف  النتيئ  مي ييت  : 

نمػػػي    اسػػتفاتي ي تفػػػػجؽ الم مػػجعػػػ  الت ػػػفيبي  األجلػػ  التػػ  ُففسػػػ  جفػػػػؽ  - 0
التفكػػػػػػيف عمػػػػ   الم مػجعػػػػػ  الضػػػػيبط  التػػػػ  ُففسػػػػػ  جفػػػػػػؽ الطػػػػػفيق  االعتييفيػػػػ  فػػػػ  

 جالتفكػيف  النيقف . االستيعي  القػفائ 
( SQ3R) اسػتفاتي ي تفجؽ الم مجع  الت ػفيبي  الثيني  الت  ُففسػ  جفػػؽ  - 2

عمػػػ  الم مجعػػػ   الضػػػيبط  التػػػ  ُففسػػػ  جفػػػؽ الطفيقػػػ  االعتييفيػػػ  فػػػ  االسػػػتيعي  
 القفائ  جالتفكيف النيقف .

نمػػي    اسػتفاتي ي تسيج  الم مػػجعػ  الت ػػفيبي  األجل  التػ  ُففسػػػ  جفػػػؽ  - 2
( فػ  SQ3R) استفاتي ي التفكػيف مػ   الم مجع  الت ػفيبي  الثيني  الت  ُففسػ  جفؽ 

 االستيعي  القفائ  جالتفكيف النيقف 
 
جراءاتو                                      الفصل الرابع/منيجية البحث وا 

المسػػتخفم  فػػ  مػػيا البحػػ  مػػف حيػػ  يتضػػمف مػػيا الفصػػؿ عفضػػي  لئل ػػفا ا  
التصػػػػميـ الت فيبػػػػ  المنيسػػػػ  , جتحفيػػػػف م تمػػػػ  البحػػػػ  جاختيػػػػيف عينتػػػػ  , جتكػػػػيفؤ 
الم مجعي  , جتحفيف الميف  العممي  , جصييغ  األمفاؼ السمجكي  , جأسػيلي  إ ػفا  

 الت فب  , جالمعيل ي  اإلحصيئي  , جفيمي ييت  تفصيؿ يلؾ :
  :لمبحثأواًل : التصمي  التجريبي 

اسػتخفـ البيحػػ  فػػ  بحثػػ  الحػػيل  تصػػميـ الم مجعػػي  المتكيفئػػ  يا  اإلختبػػيف 
البعف  , جالي  يتضمف أكثف مف م مجع  ت فيبي  , إي تضمف ميا التصػميـ ثػبل  
م مجعػػي  متكيفئػػ  تتخػػي اثنتػػيف منهػػي ت ػػفيبيتيف , تُػػفّف  األجلػػ  جفػػؽ أنمػػجي  النػػفا 
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أنمػجي  ففايػف القييسػ  , جتتػفؾ الم مجعػ  الثيلثػ  االستكشيف  , جُتفّف  الثيني  جفػؽ 
 ( . 0ضيبط  ُتفّف  جفؽ الطفيق  االعتييفي  , جكمي مج مجضح ف  الشكؿ )

 (التصمي  التجريبي المستخل  في البحث الحالي1شكل )
 اختبيف بعف  المتغيف المستقؿ اختبيف قبم  الم مجع 

اكتسػػػػػػػػػػػػػي  المفػػػػػػػػػػػػػيميـ  النفا أنمجي   التفكيف النيقف  الت فيبي  األجل 
 الببلغي 

 أنمجي  ففايف  الت فيبي  الثيني  جالتفكيف النيقف

 الطفيق  االعتييفي  الضيبط 

 
 ثانيًا : مجتمع البحث وةينتو 

م تمػػػػ  البحػػػػ  : تمثّػػػػؿ م تمػػػػ  البحػػػػ  ب ميػػػػ  طػػػػبل  الصػػػػؼ الخػػػػيم   –أ 
طيلبػػي  يتجزعػػجف عمػػ  ) (  2223األفبػػ  فػػ  محيفظػػ  صػػبلح الػػفيف جيبمػػ  عػػففمـ ) 

 . 2102 – 2102( إعفافي  جثينجي  لمعيـ الففاس   20
إختيػػػيف عينػػػ  المػػػػفاف  :  قػػػيـ البيحػػػ  بزيػػػػيف  مػػػفاف  إعفافيػػػ  جثينجيػػػػ   –  

عفيػف  , جاطمػ  عمػػ  اإلمكينػي  المتػػجافف  فيهػي إل ػػفا  الت فبػ  بمج ػػ  كتػي  فسػػم  
فيف لتسػػػهيؿ مهمتػػػ  فيهػػػي , صػػػيفف عػػػف المفيفيػػػ  العيمػػػ  لتفبيػػػ  محيفظػػػ  صػػػبلح الػػػ

فيختيف بصجف  قصفي  إعفافي  ابػف المعػتـ لمبنػيف , جثينجيػ  خيلػف بػف الجليػف لمبنػيف , 
عفافي  المغيف  لمبنػيف لتكػجف عينػ  البحػ  . زاف البيحػ  المػفاف  الػثبل  قبػؿ بػف   جا 
ح الت فب  فج ف أف إفافاتهي لػفيهي الفغبػ  فػ  التعػيجف معػ  , جمػيا أمػٌف ضػفجفٌ  لن ػي

الت فبػػػػ  .كػػػػجف المػػػػفاف  الػػػػثبل  تقػػػػ  بقػػػػف  سػػػػكف البيحػػػػ  نسػػػػبيي  ممػػػػي يضػػػػمف لػػػػ  
الجصػػجؿ إليهػػي فػػ  الظػػفجؼ المختمفػػ  .يبػػػفأ الػػفجاـ فػػ  المػػفاف  الػػثبل  فػػ  الج بػػ  

 .الصبيحي  كجنهي مف المفاف  األحيفي  ف  الفجاـ 
قػػػيـ البيحػػػ  بزيػػػيف  المػػػفاف  الػػػثبل  التػػػ  ُحػػػّفف  : عينػػػ  البحػػػ اختيػػػيف  –  

لتطبيػؽ بحثػػ  , جالتنسػيؽ مػػ  إفافاتهػػي جمففسػ   مػػيف  المغػػ  العفبيػ  لمصػػؼ الخػػيم  
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األفب  بشيف تسهيؿ عممي  إ فا  الت فب  , جمي تتطمب  مف تهيئ  الظػفجؼ المنيسػب  
تـ لمبنػػػيف شػػػعب  ) أ ( مػػػف إعفافيػػػ  ابػػػف المعػػػ اختيػػػف , جبطفيػػػؽ السػػػح  العشػػػجائ  

لتمثػػؿ الم مجعػػ  الت فيبيػػ  األجلػػ  التػػ  سػػُتفف  جفػػؽ أنمػػجي  النػػفا , جشػػعب  ) أ ( 
مف ثينجي  عمف بف الخطػي  لمبنػيف لتمثػؿ الم مجعػ  الت فيبيػ  الثينيػ  التػ  سػُتفف  
جفػػػػؽ أنمػػػػجي  ففايػػػػف , جشػػػػعب  ) أ ( مػػػػف إعفافيػػػػ  المغيػػػػف  لمبنػػػػيف لتمثػػػػؿ الم مجعػػػػ  

الطفيق  االعتييفي  . جبعف استبعيف الطبل  الفاسبيف مف  الضيبط  الت  سُتفف  جفؽ
( طيلبػي   79كؿ شعب  مف الشع  الثبل  بم  أففاف العين  ف  الم مجعػي  الثػػبل  ) 

( طيلبػي   23( طيلبي  ف  شعب  ) أ ( مف إعػػفافي  ابف المعتـ لمبنيف ج )  22بػجاق  ) 
( طيلبػػي  فػػ  شػػعب  ) أ (  21يف ج ) فػػ  شػػعب  ) أ ( مػػف ثينجيػػ  خيلػػف بػػف الجليػػف لمبنػػ

ّف سػػب  اسػتبعيف الطػػبل  الفاسػبيف مػػج قنيعػ  البيحػػ   مػف إعفافيػ  المغيػػف  لمبنػيف ,جا 
بػػػينهـ يممكػػػجف خبػػػفا  عػػػف المجضػػػجعي  التػػػ  سػػػُتفف  خػػػبلؿ مػػػف  ت فبػػػ  البحػػػ  
الحػيل  , جمػػي  الخبػػف  قػػف تػؤثف فػػ  السػػبلم  الفاخميػػ  لهػي , جفػػ  نتػػيئ  البحػػ  أيضػػي  

سػػػػبؽ جأف ففسػػػػجا المجضػػػػجعي  نفسػػػػهي فػػػػ  العػػػػيـ الميضػػػػ  , جمػػػػيا مػػػػي حػػػػفا  كػػػػجنهـ
بيلبيحػػػ  إلػػػ  اسػػػتبعيفمـ إحصػػػيئيي  مػػػف نتػػػيئ  االختبػػػيفا  , جلكػػػف أبقػػػ  عمػػػيهـ فػػػ  

 صفجفهـ حفيظي  عم  النظيـ المففس  .
 ثالثًا : تكافؤ مجموةات البحث الثالث 

  البحػ  الػثبل  لقف حف  البيح  قبػؿ الشػفجع بيلت فبػ  عمػ  تكػيفؤ م مجعػي
إحصيئيي  ف  بع  المتغيفا  الت  يعتقف أنهي تؤثف ف  نتيئ  الت فب  عم  الفغـ مف 
تجزيعهػػػػي عشػػػػجائيي  , ججقػػػػجع أفػػػػفاف العينػػػػ  فػػػػ  فقعػػػػ   غفافيػػػػ  جاحػػػػف  , ججسػػػػط ثقػػػػيف  
جا تميع  مت ين  إل  حف  كبيف  , جمف ال ن  نفس  , فضبل  عف استبعيف الطبل  

 ؤّمف شيئي  مف السبلم  الفاخمي  , جمي  المتغيفا  م  : الفاسبيف , جالي  ي
حسػػػػ  البيحػػػػػ  أعمػػػػيف طػػػػػبل  :  العماااار الزمناااااي محساااااوبًا بالشااااايور - 1

, جعنػػف حسػػي   المتجسػػط الحسػػيب   0/01/2102م مجعػػي  البحػػ  الػػثبل  لغييػػ  
جاالنحػػػػفاؼ المعيػػػػيف  لهػػػػي  األعمػػػػيف محسػػػػجبي  بيلشػػػػهجف , جاسػػػػتعمؿ تحميػػػػؿ التبػػػػييف 
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األحيف  لمعفف  فالل  الففؽ بيف أعميف طبل  مي  الم مجعي  , جاتضػح أف الفػفؽ 
( , إي كينػ  القيمػ  الفيئيػ  المحسػجب  1.13نػف مسػتج  )لي  بي  فاللػ  إحصػيئي  ع

( جبػػػػفف ت  حفيػػػػ  2.010( أصػػػػغف مػػػػف القيمػػػػ  الفيئيػػػػ  ال فجليػػػػ  البيلغػػػػ  )1.033)
( جميا يفؿ عمػ  أف الم مجعػي  الػثبل  متكيفئػ  فػ  العمػف الزمنػ  جال ػفجؿ 7042)
 ( يجّضح يلؾ . 0)

لعينة البحث محسوبًا  (نتائج تحميل التباين األحالي لمعمر الزمني1جلول )
 بالشيور

 مصػػػفف التبييف
 

فف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   م مجع المفبعي 
 الحفي 

متجسػػػط م مػػػجع    
 المفبعي 

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتج   القيم  الفيئي 
الفاللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

(1.13) 
 ال فجلي  المحسجب 

ال  2.010 1.033 30.293 2 021.332 بيف الم مػػػجعي 
يج ػف فػػػػػػفؽ 

فاؿ 
 إحصيئيي  

 000.113 70 02232.021 فاخؿ الم مجعي 

 73 02271.311 الكمػػ 

اسػتخف  البيحػ  : الة المغة العربية لمعا  الماضي تحصيل الطالب في م - 2
المتجسػػط الحسػػيب  جاالنحػػفاؼ المعيػػيف  لػػفف ي  طػػبل  م مجعػػي  البحػػ  الػػثبل  

الففاسػػػ  فػػ  مػػيف  المغػػ  العفبيػػ  فػػ  االمتحػػػيف النهػػيئ  لمصػػؼ الفابػػ  األفبػػ  لمعػػيـ 
, جعنف استعميؿ البيح  تحميؿ التبييف األحيف  لمعفف  فالل  الففؽ  2100-2102

بيف فف ي  طبل  مي  الم مجعػي  ظهػف أف الفػفؽ لػي  بػي  فاللػ  إحصػيئي  عنػف 
( أصػػغف مػػف القيمػػ  0.277( , إي كينػػ  القيمػػ  الفيئيػػ  المحسػػجب  )1.13مسػػتج  )

( جمػػػػيا يػػػػفؿ عمػػػػ  أف 7042 ت  حفيػػػػ  )( جبػػػػفف 2.010الفيئيػػػػ  ال فجليػػػػ  البيلغػػػػ  )
 ( يجّضح يلؾ .2الم مجعي  الثبل  متكيفئ  ف  ميا المتغيف جال فجؿ )

(نتائج تحميل التباين األحالي للرجات ةينة البحث في مالة المغة 2جلول )
 العربية لمصف الرابع األلبي
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 مصػػػفف التبييف
 

م مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجع 
 المفبعي 

فف ػػػػػػػػػػػػػ  
 الحفي 

متجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 
م مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجع    

 ي المفبع

مسػػػػػػػػػػػػتج   القيم  الفيئي 
الفاللػػػػػػػػػػػػػػػ  

(1.13) 
 ال فجلي  المحسجب 

ال يج ػػػػػػػػػف  2.010 0.277 02.019 2 13.100 بيف الم مػػػجعي 
فػػػػػػفؽ فاؿ 
 20.123 70 2709.290 فاخؿ الم مجعي  إحصيئيي  

 73 2110.013 الكمػػ 

( Ravenجقػػػػ  إختيػػػػيف البيحػػػػ  عمػػػػ  إختبػػػػيف فافػػػػف ):  حاصاااال الااااذكاء – 3
( ,  20:  0712لممصػػػفجفي  التتيبعيػػػ  المقػػػنف لمبيئػػػ  العفاقيػػػ  ) الػػػفبيغ جاخػػػفجف , 

جقػػػػف قػػػػيـ بيسػػػػتخفا  المتجسػػػػط الحسػػػػيب  جاالنحػػػػفاؼ المعيػػػػيف  , جبيسػػػػتعميؿ تحميػػػػؿ 
عينػػ   –التبػػييف األحػػيف  لمعففػػ  فاللػػ  الفػػفؽ بػػيف فف ػػي  طػػبل  مػػي  الم مجعػػي  

( , إي 1.13لػػػ  إحصػػػيئي  عنػػػف مسػػػتج  )إتضػػػح أف الفػػػفؽ لػػػي  بػػػي  فال -البحػػػ  
( أصػغف مػف القيمػ  الفيئيػ  ال فجليػ  البيلغػ  1.201كين  القيمػ  الفيئيػ  المحسػجب  )

( جمػػيا يػػفؿ عمػػ  أف الم مجعػػي  الػػثبل  متكيفئػػ  7042( جبػػفف ت  حفيػػ  )2.010)
 ( يجّضح يلؾ .2ف  ميا المتغيف جال فجؿ )

لرجات ةينة البحث في متغير ( نتائج تحميل التباين األحالي ل3جلول )
 الذكاء

 مصػػػفف التبييف
 

فف ػػػػػػػػػػػػػػ   م مجع المفبعي 
 الحفي 

متجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 
م مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجع    

 المفبعي 

مسػػػػػػػػػػػػػتج   القيم  الفيئي 
الفاللػػػػػػػػػػػػػػػػ  

(1.13) 
 ال فجلي  المحسجب 

ال يج ػػػػػػػػػػف  2.010 1.201 9.230 2 00.911 بيف الم مػػػجعي 
فػػػػػػفؽ فاؿ 
 21.317 70 2199.290 فاخؿ الم مجعي  إحصيئيي  

 73 2170.797 الكمػػ 

التفكيػف النيقػف الػي   طّبػؽ البيحػ  إختبػيف: اإلختبار القبمي لمتفكيار النااال – 4
أعف  بنفس  عمػ  طػبل  م مجعػي  البحػ  الػثبل  بعػف أف تحقػؽ مػف صػفق  جثبيتػ  
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قبؿ بف  الت فب  لغف  تعّفؼ تكػيفؤ الم مجعػي  فػ  مػيا المتغيػف , جفّجف فف ػيتهـ 
ـّ اسػػتخف  المتجسػػط الحسػػيب  جاالنحػػفاؼ المعيػػيف  لهػػي  الػػفف ي  , جعنػػف اسػػتعميؿ  ثػػ

ف األحػػػػيف  لمعففػػػػ  فاللػػػػ  الفػػػػفؽ بػػػػيف فف ػػػػي  طػػػػبل  مػػػػي  البيحػػػػ  تحميػػػػؿ التبػػػػيي
( , إي 1.13الم مجعػػي  ظهػػف أف الفػػفؽ لػػي  بػػي  فاللػػ  إحصػػيئي  عنػػف مسػػتج  )

( أصػغف مػف القيمػ  الفيئيػ  ال ػػفجلي  البيلغػ  1.200كين  القيم  الفيئيػ  المحسػجب  )
تكيفئػػ  ( جمػيا يػػفؿ عمػػ  أف الم مجعػي  الػػثبل  م7042( جبػفف ت  حػػػفي  )2.010)

 ( يجّضح يلؾ 0لمتغيف , جال فجؿ )ف  ميا ا
( نتائج تحميل التباين األحالي للرجات ةينة البحث في اإلختبار 4جلول )

 القبمي لمتفكير الناال
 مصػػػفف التبييف

 
فف ػػػػػػػػػػػػػػػػ   م مجع المفبعي 

 الحفي 
متجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 

م مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجع    
 المفبعي 

مسػػػػػػػػػػػػػػػتج   القيم  الفيئي 
الفاللػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

(1.13) 
 ال فجلي  المحسجب 

ال يج ػػػػػػػػػػػػف  2.010 1.200 27.310 2 37.211 بيف الم مػػػجعي 
فػػػػػػػػفؽ فاؿ 

 13.123 70 1032.032 فاخؿ الم مجعي  إحصيئيي  

 73 1220.391 الكمػػ 

عػجل ػػػ  البيػػػيني  إحصػيئيػػػي بةسػػتعميؿ مفبػػ  : المسااتوى التعميمااي ل باااء - 6
جسػػيم  إحصػػيئي  , فػػيظهف  النتػػيئ  أف الفػػفؽ لػػي  بػػي  فاللػػ  إحصػػيئي  بػػيف  كػػي 

( , إي كينػ  1.13متجسط المستج  التعميػم  آلبػي  مػػي  الم مػػجعي  عػػػنف مسػتج  )
( 7.07( أصػػغف مػػف القيمػػ  ال فجليػػ  البيلغػػ  )0.090قيمػػ  مػػػفب  كػػي  المحسػػجب  )

جعػػػي  الػػػثبل  متكيفئػػػ  فػػػ  مػػػيا ( جمػػػيا يػػػفؿ عمػػػ  أف الم م7042جبػػػفف ت  حفيػػػ  )
 ( يجضح يلؾ .3المتغيف جال فجؿ )

( نتااااائج مربااااع كااااي لاااالرجات المسااااتوى التعميماااي  باااااء طااااالب 5جااالول )
 مجموةات البحث الثالث
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فف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   المستج  التعميم  لآلبي  الم مجع 
 الحفي 

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتج   قيم  مفب  كي 
الفاللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

ابتفائيػػػػ  فمػػػػي  (1.13)
 فجف

متجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  
عفافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   جا 

 جمعهف

كميػػػػػػػػ  فمػػػػػػػػي 
 فجؽ

ال ػػػف المحسجب 
 جلي 

0.0 2 9 00 00 الت فيبي  األجل 
90 

7.0
7 

ال يج ف فػفؽ 
فاؿ 

 إحصيئيي  
 70 1 00 03 الت فيبي  الثيني 

 1 00 00 الضيبط 

عجل ػ  البيينػي  إحصػيئيي  بةسػتعميؿ مفبػ   :المستوى التعميمي لألمياات - 7
جسػػيم  إحصػػيئي  , فػػيظهف  النتػػيئ  أف الفػػفؽ لػػي  بػػي  فاللػػ  إحصػػيئي  بػػيف  كػػي 

( , إي 1.13متجسػػػػط المسػػػػتج  التعميمػػػ  ألمهػػػػي  مػػػػػي  الم مجعػػػي  عنػػػػف مسػػػػتج  )
( أصغػػػػف مػػػف القيمػػػ  ال ػػػػفجلي  البيلغػػػ  1.090كينػػػ  قيمػػػ  مفبػػػ  كػػػي  المحسػػػػجب  )

ي  الػثبل  متكيفئػ  فػ  (جميا يفؿ عم  أف الم مجع7042( جبفف ت  حػفي  )7.07)
 ( يجضح يلؾ .3المتغيف جال فجؿ ) ميا

 
( نتاااائج مرباااع كااااي لااالرجات المساااتوى التعميماااي ألمياااات طاااالب 6جااالول )

 مجموةات البحث الثالث
فف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   المستج  التعميم  لآلبي  الم مجع 

 الحفي 
مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتج   قيم  مفب  كي 

الفاللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
ابتفائيػػػػػ  فمػػػػػي  (1.13)

 فجف
متجسػػػػػػط  
عفافيػػػػػػػػ   جا 

 جمعهف

كميػػػػػػ  فمػػػػػػي 
 فجؽ

 ال فجلي  المحسجب 

1.09 2 3 1 01 الت فيبي  األجل 
0 

7.0
7 

ال يج ف ففؽ 
فاؿ 

 70 9 1 21 الت فيبي  الثيني  إحصيئيي  

 3  7 03 الضيبط 

 خامسًا : مستمزمات البحث
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:حػّفف البيحػ  المػيف  العمميػ  التػ  سػُتفف  لمطػبل   تحليل المالة العممياة - 0
أثنػػي  مػػف  الت فبػػ  , جمػػ  المفػػيميـ البػػػبلغي  التػػ  تضػػمنهي كتػػي  البػبلغػػػ  جالتطبيػػؽ 

, لغػػف   2102-2102المقػػػػفف تػففيسػػػػ  لمصػػػؼ الخيمػػػ  األفبػػ  لمعػػػيـ الففاسػػ  
) تعػػفيؼ المفهػػـج  تحقيؽ مفؼ البح  مستفشفا  بيلعمميي  الثبل  التػ  تبنيمػي جمػ 

, جتمييػػػػػز  , جتطبيقػػػػػ  ( كمعيييػػػػػػف ججسيئػػػػػؿ ينبغػػػػ  تػجافػػػػػفمي بغيػػػػػ  تحميػػػػػؿ المحتػػػػج  
ـّ القيػػػػيـ بةعػػػػفاف األمػػػػفاؼ السػػػػمجكي  المػػػػفاف تحقيقهػػػػي بنػػػػي ا  عمػػػػ   مفيميميػػػػي  , جمػػػػف ثػػػػ
عمميػػي  اكتسػػيبهي , جبنػػػي  االختبػػيف المنيسػػػ  مػػ  تمػػػؾ العمميػػي  لمتحقػػػؽ مػػف مػػػف  

   م مجعي  البح  الثبل  لممفيميـ الببلغي  .اكتسي  طبل
عمػػ  أمػػفاؼ تػػففي  مػػيف   : جبعػػف اإلطػػبلع ةصاايا ة األ ااراس السااموكي -2

الببلغػػ  جالتطبيػػؽ ج ػػػفمي أنهػػي أمػػفاؼ عيمػػػ  جشػػيمم  , لػػيا افتػػػي  إعػػفاف األغػػػفا  
السمجكي  ف  ضج  المفيميـ الببلغي  الت  حففمي ضمف الميف  العمميػ  التػ  سػُتفف  

( مفهجمي  , جبمي أف عمميػي  اكتسػي   20لمطبل  أثني  مف  الت فب  البيل  عففمي ) 
تطبيؽ المفهـج  –تمييز المفهـج  –ثبلث  عمميي  م  ) تعفيؼ المفهـج تنحصف ف  

ضي  سػمجكيي  لتمػؾ المفػيميـ ( غػػف  32( فقف صيغ األغػفا  السمجكي  البيل  عػػففمي ) 
عمػػ  مػػي  العمميػػي  الػػثبل  ألف اكتسػػي  المفػػيميـ الببلغيػػ  مػػج أحػػف المتغيػػفيف  بنػػي 

التيبعيف لمبح  الحيل  , جمج مي تفمػ  إليػ  عمميػ  التػففي  بػيلمتغيفيف المسػتقميف ) 
أنمجي   النفا جففايف ( , جبهػفؼ التحقؽ مف سػبلم  صػييغ  األغػفا  السػمجكي  , 

ـّ عفضػػهي عمػػ  م مجعػػ  مػػف  جاتفيقهػػي مػػ  عمميػػي  اكتسػػي  المفػػيميـ الببلغيػػ  فقػػف تػػ
المحكمػػػػػيف المتخصصػػػػػيف فػػػػػ  م ػػػػػيؿ طفائػػػػػؽ التػػػػػففي  جالعمػػػػػـج التفبجيػػػػػ  جالنفسػػػػػي  

% ( مػػػػف افائهػػػػـ معيػػػػيفا  لصػػػػبلحي  11جمففسػػػػ  المػػػػيف  . جاعتمػػػػف البيحػػػػ  نسػػػػب  ) 
األغػػػفا  السػػػمجكي  جمػػػف  مبل متهػػػي , جعػػػفل  فػػػ  ضػػػج  مبلحظػػػيتهـ بعػػػ  مػػػػي  

 ( غفضي  سمجكيي  . 32بح  بشكمهي النهيئ  ) األغػفا  , حت  أص
: اف إعػػػفاف الخطػػػط التففيسػػػي  ُيعػػػف مػػػف سالساااًا : إةااالال الخطاااط التلريساااية 

متطمبػػػي  البحػػػػ  الحػػػػيل  فقػػػػف أعػػػػّف البيحػػػ  الخطػػػػط التففيسػػػػي  لمجضػػػػجعي  كتػػػػي  
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الببلغػػػ  جالتطبيػػػؽ لمصػػػؼ الخػػػيم  األفبػػػ  المقػػػفف تففيسػػػ  أثنػػػي  مػػػف  الت ػػػػػفب  فػػػ  
تجييت  , جاألمػػفاؼ السمجكي  ل  , معتمػػفا  عمػ  خطػػجا  أنمػػجي  النػػفا فػ  ضػج  محػ

تػػػػففي  طػػػػبل  الم مجعػػػػ  الت فيبيػػػػ  األجلػػػػ  , جعمػػػػ  خطػػػػجا  أنمػػػػجي  فػفايػػػػػف فػػػػ  
تػػففي  طػػبل  الم مجعػػ  الت فيبيػػ  الثينيػػ  , جعمػػ  خطػػجا  الطفيقػػ  االعتييفيػػ  فػػ  

  نميي ػػي  مػػف مػػي  الخطػػط تػػففي  طػػبل  الم مجعػػ  الضػػيبط  . جقػػف عػػف  البيحػػ
عمػػػػ  م مجعػػػػ  مػػػػف المحكمػػػػيف المتخصصػػػػيف فػػػػ  م ػػػػيؿ طفائػػػػؽ التػػػػففي  جالعمػػػػـج 
التفبجي  جالنفسي  جمففس  الميف  الستطػبلع افائهػـ جمبلحظػيتهـ جمقتفحػيتهـ لغػػف  
تحسيف صييغ  تمؾ الخطػط , ج عمهي سميم  تضمف ن يح الت فب  , جفػ  ضػج  مػي 

 تعفيبل  البلزم  عميهي جأصبح   يمز  لمتطبيؽ .أبفا  المحكميف ُأ في  ال
: تطمػػ  البحػػ  الحػػيل  إعػػفاف أفاتػػيف لتحقيػػؽ أمفافػػ  ,   سااابعًا : ألاتااا البحااث

األجل  أفا  لقيػي  اكتسػي  المفػيميـ الببلغػػي  , جالثينيػ  أفا  لقيػي  التفكػػيف النيقػػػف , 
 جفيػمي ييت  تػجضيح لػػيلؾ :

 البال ية  اختبار اكتساب المفاىي  – 1
لقيػػي  مػػف  اكتسػػي  أفػػفاف العينػػ   اختبػػيفمػػف متطمبػػي  البحػػ  الحػػيل  إعػػفاف 

المفػػيميـ الببلغيػػ  . جعمػػ  الػػفغـ مػػف تػػجافف ففاسػػي  سػػيبق  تقػػي  مػػيا الغػػف  , إال  
لقيػػػي  أثػػػف أنمػػػجي   النػػػفا جففايػػػف مجازنػػػ  بيلطفيقػػػ  ا اختبػػػيف أف البيحػػػ  اثػػػف إعػػػفاف 

يـ الببلغيػػ  لػػف  طػػبل  م مجعػػي  البحػػ  الػػثبل  , االعتييفيػػ  فػػ  اكتسػػي  المفػػيم
مػػف متعػػفف  االختيػػيفعمػػ  نػػجعيف , األجؿ  االختبػػيفجقػػف افتػػي  أف تكػػجف فقػػفا  مػػيا 

جالبػيق  جمج مكجف مف عفف مف الفقفا  يم  كؿ فقف  أفبػ  بػفائؿ جاحػف منهػي صػحيح 
اع البيحػػػػ  مػػػػيا النػػػػجع مػػػػف االختبػػػػيفا  ألنهػػػػي مػػػػف أفضػػػػؿ أنػػػػج  أختػػػػيف, جلقػػػػف خيطئػػػػ 

( ,  203:  2111االختبيفا  المجضجعي  , جيا  صفؽ جثبي  عػيلييف ) ممحػـ , 
كمي أنهي سهم  التصحيح جعنصف التخميف فيهي ضعيؼ , جم  شيمم  لمميف  العممي  
, جمػػف الممكػػف تحميػػؿ نتيئ هػػي إحصػػيئيي  بسػػهجل  , أّمػػي النػػجع الثػػين  فكػػيف مػػف نػػجع 

الختيػػيف مػػف متعػػفف جأسػػئم  المقػػيؿ , إي أنػػ  التكميػػؿ الػػي  ي مػػ  بػػيف ميػػزا  ا اختبػػيف
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يسهؿ إعفاف فقفات  جتصحيحهي , جال تستغفؽ اإل يب  عنهي جقتي  طجيبل  , فضػبل  عػف 
( . جانسػػ يمي  002:  2117تمثيػػؿ محتػػج  المػػيف  الففاسػػي  تمثػػيبل  كيفيػػي  ) عػػبّلـ , 

  لتغطػػ  مػػ  أمػػفاؼ البحػػ  الحػػيل  صػػيغ البيحػػ  فقػػفا  اكتسػػي  المفػػيميـ الببلغيػػ
(  32ال ػجان  األسيسي  لمجضجعي  كتي  الببلغ  جالتطبيؽ  ميعهي جالت  بمغ  ) 

( فقػفا  لكػؿ مفهػـج , جمػي  الفقػفا  تقػي  عمميػي  اكتسػي  المفهػـج  2فقف  بجاق  ) 
 الثبل  ) التعفيؼ , التمييز , التطبيؽ ( .

لقػػف حػػف  البيحػػ  عمػػ  أف تكػػجف أفاتػػ  صػػيفق  , جأف   : االختبااارصاالق -أ
الػػػي  أعػػػف  مػػػف خػػػبلؿ  بلختبػػػيفلتحقػػػؽ أمػػػفاؼ بحثػػػ  , لػػػيا تبنػػػ  صػػػفؽ المحتػػػج  

جقيئمػػػ  األغػػػفا  السػػػمجكي  عمػػػ  م مجعػػػ  مػػػف المحكمػػػيف  االختبػػػيفعػػػف  فقػػػفا  
 المتخصصػػػيف فػػػ  م ػػػيؿ المغػػػ  العفبيػػػ  طفائػػػؽ التػػػففي  جالعمػػػػـج التػفبػػػػػجي  جالنفسيػػػػػ 

% ( مف المحكمػيف ُأعيػف  صػييغ  قسػـ  11)  اتفيؽجمػففس  المػيف  , جف  ضػج  
مػػػػػف الفقػػػػػفا  , جُأ فيػػػػػ  التعػػػػػفيبل  المقتفحػػػػػ  عمػػػػػ  القسػػػػػـ اآلخػػػػػف , جلػػػػػـ يحػػػػػيؼ 

, جأصػػبح  االختبػػيف, جبهػػيا تحقػػؽ صػػفؽ  االختبػػيفالمحكمػػجف أيػػ  فقػػف  مػػف فقػػفا  
  يمزا  لمتطبيؽ االستطبلع  .

تعطػػػ  الطيلػػػ  فكػػػف  عػػػف  االختبػػػيفإّف تعميمػػػي   :الختبااااراإةااالال تعميماااات -ب  
, جتيكػػػف مػػػف صػػػبلحيتهي صػػػيغ  االختبػػػيف, فبعػػػف أف أعػػػّف البيحػػػ  فقػػػفا   االختبػػػيف

بيسمج   جاضح  جمفهػجـ  , جقػف تضػمن  مػي  التعميمػي   بيالختبيفالتعميمي  الخيص  
ي  الفقػفا  ؟ , جكيفيػ  اإل يبػ  عػف مػ االختبػيفمعمجمي  عف الطيل  , جعػفف فقػفا  

 جأيف اإل يب  ؟ جالجق  المحفف لهي , م  إعطي  مثيؿ تجضيح  لكيفي  اإل يب  . 
:تضمن  تعميمي  التصحيح إعطي  ) فف   جاحػف  (  االختبار تصحيحتعميمات -ج

لمفقف  الت  ُي ي  عنهي إ يب  صحيح  , ج ) صػففا  ( لمفقػف  التػ  ُي ػي  عنهػي إ يبػ  
ـّ التيشػػيف عمػػ  أكػػػثف مػػػف بػػػفيؿ فيهػػي ,  غيػػف صػػحيح  أج ُتفكػػ  مػػف فجف إ يبػػ  أج تػػ

(  32)    فاالختبػػػيجعمػػػ  مػػػيا األسػػػي  كينػػػ  الفف ػػػ  العميػػػي لئل يبػػػ  عػػػف فقػػػفا  
 جالفف   الفنيي ) صفف ( 
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 : اكتساب المفاىي الختبار التجربة االستطالةية -ل 
: مػف أ ػؿ التحقػؽ مػف فهػـ  التحقق من في  التعميمات ووضاوح الفقارات – 0

, جتشػػػخي  الغػػػيم  منهػػػي إلعػػػػيف   االختبػػػيفتعميمػػػي  اإل يبػػػ  , ججضػػػجح فقػػػفا  
عمػػ   االختبػػيفصػػييغتهي , جتقػػػفيف الجقػػ  المسػػتغفؽ لئل يبػػ  عنهػػي , طبػػؽ البيحػػ  

عينػػ  اسػػتطبلعي  اختيفمػػي مػػف م تمػػ  البحػػ  نفسػػ  , جلهػػي مجاصػػفي  عينػػ  البحػػ  
ثينجيػػػ  ( طيلبػػػي  مػػف طػػػبل  الصػػؼ الخػػػيم  األفبػػ  فػػػ   03نفسػػهي , تيلفػػػ  مػػف ) 

. جبعف أف تيقف البيح   00/0/2102ف ف  يجـ األحف المجافؽ لمبني عمف بف  نف 
مػػػف إكمػػػيلهـ مجضػػػجعي  كتػػػي  الببلغػػػ  جالتطبيػػػؽ  ميعهػػػي قبػػػؿ مػػػيا التػػػيفيخ طبػػػؽ 

(  33, جاتضػػح أف الجقػػ  المسػػتغفؽ لئل يبػػ  عمػػ  فقفاتػػ   ميعهػػي كػػيف )  االختبػػيف
 .  فقيق  , جاتضح كيلؾ أف فقفات   ميعهي كين  جاضح  بيلنسب  لمطبل 

 االختبػػيفتعػف عمميػػ  تحميػؿ فقػفا    :االختباارالتحميال اإلحصاائي لفقاارات  – 2
إحصػػػيئيي  عمػػػ  فف ػػػ  عيليػػػ  مػػػف األمميػػػ  لمػػػي تؤفيػػػ  مػػػف فجائػػػف تسػػػيعف فػػػ  الخػػػفج  
بػػػيفجا  قيػػػي  فّعيلػػػ  تعمػػػؿ عمػػػ  قيػػػي  السػػػمي  جالصػػػفي  اإلنسػػػيني  قييسػػػي  فقيقػػػي  , 

عمهػػي تسػػهـ إسػػهيمي  يا فاللػػ  فيمػػي يقيسػػ  إلػػ  الحػػف الػػي  ي  االختبػػيفجتطػػجيف فقػػفا  
( , إي مػػػػػف خبللهػػػػػي يسػػػػػتطي  البيحػػػػػ   011:  2110) النبهػػػػػيف ,  االختبػػػػػيفيلػػػػػؾ 

ـّ  الكشؼ عف النق  ف  فقفا  اختبيف  مف حي  القج  جالضعؼ جالصييغ  , جمف ثػ
 االختبػػيفإعػػيف  صػػييغتهي أج اسػػتبعيفمي إف لػػـ تكػػف صػػيلح  . جبغيػػ  تحميػػؿ فقػػفا  

تنيزليػػػي  بعػػػػف تصػػػحيح  االسػػػتطبلعي فتػػػ  البيحػػػ  فف ػػػي  طػػػبل  العينػػػ   إحصػػػيئيي  
% 31) جبل  لتمثػؿ الم مجعػػ  العميػي ,% ( مف إ يبي  الطػ31إ يبيتهـ , جأخػي ) 

( مف إ يبي  الطبل  لتمثؿ الم مجع  الفنيي , ثـّ أحص  البيح  مستج  الصػعجب  
   النحج اآلت  : عم االختبيفجالقج  التمييزي  لكؿ فقف  مف فقفا  

: بعف حسي  معيمؿ الصػعجب  لكػؿ فقػف  مػف فقػفا  مستوى صعوبة الفقرة  -أ 
(, جيػػفؿ يلػػؾ عمػػ  أف فقػػفا  1.90(  ج ) 1.21, ج ػػف أنهػػي تتػػفاجح بػػيف ) االختبػػيف
ُيعػػػّف  ػػػيفا  جصػػيلحي   االختبػيفأف   Bloomكين  مقبجل   ميعهي , إي يػف   االختبيف



 م2112  تشرين الثاني  (11) العدد  (22د )اجملل   عة تكريت للعلوم االنسانيةـــجملة جام

 

244 

 0772( ) الفجسػيف ,  1.11( ج )  1.21إيا كيف معيمػػػؿ صعػػجبػػ  فقػفاتػػػػ  بػيف ) 
 :10 . ) 

 االختبػيف:  بعػف حسي  قػج  تمييز كؿ فقػف  مف فقػفا  اوة تمييز الفقرات  -ب 
تمييز  ( , جميا يعن  أف فقفات 1.33(  ج ) 1.23, ج ػف البيح  أنهي تتفاجح بيف ) 

) سػػميف  جاخػػفجف ( أف الفقػػف  التػػ  يكػػجف    بػػيف الم مػػجعتيف العميػػي جالػػػفنيي إي يػػػف  
(  ُتعػػػف فقػػػف  غيػػػف مقبجلػػػ  أج أنهػػػي ضػػػعيف  التمييػػػز جبػػػيلؾ 1.21تمييزمػػػي أقػػػؿ مػػػف )
 ( . 011:  0717) سميف  جاخفجف ,  االختبيفُتفف  جُتستبعف مف 

منهػػي حػيؼ البػػفائؿ التػػ  ال تغػػف  : إف الغػػف   فعاليااة الباالائل الخاطئااة -جااا 
الطبل  ف  الم مجع  الفنيي أج ت يبهـ , جاإلبقي  عم  األخػف  التػ  ت ػيبهـ .جعنػف 
حسػػي  فعيليػػ  البػػػفائؿ الخيطئػػ  لكػػؿ فقػػػف  مػػف فقػػفا  االختيػػػيف مػػف متعػػفف الخيصػػػ  

( ج 1.02-)      ( فقػػف  ج ػػف البيحػػ  أنهػػي كينػػ  بػػيف 00بيلسػػؤاؿ األجؿ جالبيلغػػ  )
( , جميا يعن  أف البفائؿ الخيطئ   يب  إليهي عففا  مػف طػبل  الم مجعػ  1.23-)

عمػ  يلػؾ أبقػ  البيحػ  البػفائؿ فجف  مف طبل  الم مجع  العميي , جبنػي   الفنيي أكثف 
 تغييف .
النتػػػيئ   االختبػػػيفمػػػج أف يعطػػػ   االختبػػػيف: يقصػػػف بثبػػػي   االختباااارثباااات -3

أنفسػػهـ , جفػػ  الظػػفجؼ نفسػػهي ) الكسػػجان   نفسػػهي إيا مػػي ُأعيػػف تطبيقػػ  عمػػ  األفػػفاف
معيمػؿ  اسػتخفا البيحػ  فػ   اتبعهػي( أّمي اإل فا ا  الت  070:  2119جاخفجف , 

لمعينػػػػػػ   االختبػػػػػػيفالثبػػػػػػي  جفػػػػػػؽ الطفيقػػػػػػ  انفػػػػػػ  الػػػػػػيكف فتمثػػػػػػؿ فػػػػػػ  قييمػػػػػػ  بةعطػػػػػػي  
ـّ صػػػػّحح  جفّجف نتيئ ػػػػ  , جبعػػػػف مػػػػفجف 03االسػػػػتطبلعي  المكجنػػػػ  مػػػػف ) ( طيلبػػػػي  ثػػػػ

نفسػػػ  لمطػػػبل  أنفسػػػهـ , جضػػػمف ظػػػػفجؼ  االختبػػػيفأسػػػبجعيف أعػػػيف البيحػػػ  إعطػػػي  
ـّ حسػػػػػي  الثبػػػػي   ـّ صػػػػّحح  حسػػػػػ  القػجاعػػػػػف نفسػػػػهي جفّجف نتيئ ػػػػػ  , جتػػػػ مشػػػػيبه  ثػػػػ

( بػػيف فف ػػػي  الطػػػػبل  فػػ  المػػػف   Bearsonبيستعمػػػيؿ معيمػػؿ افتبػػػيط بيػفسػػػجف ) 
( جمػيا يمثػؿ معيمػؿ 1.10األجل  جفف يتهػـ ف  المف  الثيني  , إي بم  معيمؿ ثبيت  ) 

( 1.93غيػػػف المقننػػػ  التػػػ  إيا بمػػػ  معيمػػػؿ ثبيتهػػػي )  لبلختبػػػيفا ثبػػػي   يػػػف بيلنسػػػب  
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عبػػػف الهػػػيف  , ( ) 1.33فيكػػػػثف فةنهػػػي ُتعػػػػف  يػػػػف  , فػػػ  حػػػيف ُيعػػػػف مقبػػػػجال  إيا بمػػػ  ) 
0777  :020 . ) 
 32فػ  صػيغت  النهيئيػ  مػف )  االختبػيف: تكػّجف  لالختبارالصيغة النيائية -4

مػػف  االختيػػيف( فقػػػػف  مػػػف نػػػجع  00( فقػػف  مجزعػػ  عمػػ  نػػجعيف مػػف األسػػئم  األجؿ ) 
 ( فقف  مف نجع التكميؿ   07متعفف , جضـ الثين  ) 

 إةلال ألاة اياس التفكير الناال – 2
الت  ُبني  لقيػي  التفكيػف النيقػف مػف ِقَبػؿ بػيحثيف  االختبيفا البيح  عم   اطم 

سبقج  ف  ميا الميفاف , جعم  بع  األفبيي  المتعمق  بهيا المجضجع , فج فمي ف  
( ممػي  Watson and Glaserكبلسػف ) –جاطسػف  اختبػيفغيلبيتهي اعتمػف  عمػ  

فػ  التفكيػف النيقػف تكػّجَف مػف  اختبػيفاسجغ لمبيح  اعتميف  أيضي  , فيستطيع أف يبن  
ـّ كػػػؿ منهػػػي خمسػػػ  مجاقػػػؼ , جلكػػػؿ مجقػػػؼ  مػػػف مػػػي   اختبػػػيفا   خمسػػػ ففعيػػػ  , يضػػػ

( فقػػف  , أّمػػي العػػفف 03) اختبػػيفالمجاقػػؼ ثػػبل  فقػػفا  , جبهػػيا يكػػجف عػػفف فقػػفا  كػػؿ 
( فقػػف  , جقػػف اختمفػػ  البػفائؿ جعػػففمي فػػ  كػػؿ 93  )فقػػف بمغػ االختبػػيفالكمػ  لفقػػفا  

 الخم   جكيآلت  : االختبيفا مف  اختبيف
بيينػي  نيقصػ   –األجؿ : االستنتي  جضـّ ثبل  بفائؿ م  )صػحيح   االختبيف

 غػيف صحيح (  –
ـّ بػفيميف ممػي ) جافف  االختبيف  –الثين  : معففػ  االفتفاضػي  أج الُمسػّممي  جضػ
 غيف جافف ( .
 غيف متفتب  ( . –الثيل  : االستنبيط جضـّ بفيميف ممي ) متفتب   االختبيف
 غيف صحيح ( . –الفاب  : التفسيف جضـّ بفيميف ممي ) صحيح  االختبيف
 ضعيف  ( . –الخيم  : تقجيـ الح   جضـّ بفيميف ممي ) قجي   االختبيف

لبيحػ  قػيـ الػي  أعػف  ا االختبػيف:  بغيػ  التحقػؽ مػف صػفؽ  االختبارصلق -أ
 المغػ  العفبيػ  تػففي مف المحكميف المتخصصيف فػ  طفائػؽ بعفض  عم  م مجع  

, مػػ  إعطػػي  أمثمػػ   اختبػػيفجالعمػػـج التفبجيػػ  جالنفسػػي  بعػػف أف أجضػػح لهػػـ معنػػ  كػػؿ 
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تجضػػػيحي  لػػػ  , جبعػػػف أف حصػػػؿ البيحػػػ  عمػػػ  مبلحظػػػيتهـ جافائهػػػـ عػػػفل  بعػػػ  
 الفقفا  جأعيف  صييغ  بعضهي اآلخف فجف حيؼ أ   منهي .

ـّ جضػػ   لبلختبػػيف:  جضػػ  البيحػػ  تعميمػػي  عيمػػ   االختبااارتعميمااات -ب  كمػػ  , ثػػ
 جضيح  لكؿ منهي .ففع  تبّيف كيفي  اإل يب  م  مثيؿ ت اختبيفتعميمي  لكؿ 

: أعطيػػػ  ) فف ػػػ  جاحػػػف  ( لكػػػؿ فقػػػػف  إيا كينػػػ  اإل يبػػػػ   تعميماااات التصاااحيح-ج  
صػحيح  , ج) صفػػف ( إيا كينػػ  اإل يبػػ  غيػػػف صػحيح  أج متػػػفجك  , جبهػػيا تكػػػجف 

 ( جأقؿ فف ػ  ) صفف (  93أعمػػ  فف ػ  ) 
 إل  : لبلختبيفعي  : تهفؼ الت فب  االستطبل لالختبارالتجربة االستطالةية -ل  

:لغػػػف  معففػػػ  الجقػػػ  الػػػي   التحقاااق مااان وضاااوح المواااااف والفقااارات – 0
, ججضػجح مجاقفػ  جفقفاتػ  , جكشػؼ الغػيم  منهػي ,  االختبيفتستغفق  اإل يب  عم  

مػػػػف م تمػػػػ  البحػػػػ  نفسػػػػ  , جلهػػػػي  اختيفمػػػػيطبقػػػػ  البيحػػػػ  عمػػػػ  عينػػػػ  اسػػػػتطبلعي  
( طيلبػػػػي  مػػػػف طػػػػبل  الصػػػػؼ  03مجاصػػػػفي  عينػػػػ  البحػػػػ  نفسػػػػهي , تيلفػػػػ  مػػػػف ) 

المػػجافػػػػػؽ  االثنػػػػيفلمبنػػػػيف فػػػػ  يػػػػػـج  ثينجيػػػػ  عمػػػػف بػػػػف  نػػػػف الخػػػػيم  األفبػػػػ  فػػػػ  
, فيتضػػػح أف المػجاقػػػؼ جالفقػػفا  كينػػ  جاضػػح  جغيػػف غيمضػػ  لػػف   1/01/2102

 ( فقيق  . 31الطبل  , جأف متجسط الجق  المستغفؽ ف  اإل يب  كيف ) 
 االختبػػػػيف: جبغيػػػػ  تحميػػػػؿ فقػػػػفا   االختبااااارالتحمياااال اإلحصااااائي لفقاااارات  – 2

إحصػػػيئيي  فتػػػ  البيحػػػ  فف ػػػي  طػػػبل  العينػػػ  االسػػػتطبلعي  تنيزليػػػي  بعػػػف تصػػػػحيح 
% ( مػػػػف إ يبػػػػي  الطػػػػػبل  لتمثػػػػػؿ الم مجعػػػػػ  العميػػػػي , ج ) 31إ يبػػػػيتهـ , جأخػػػػػي ) 

ـّ أحصػػ  البيحػػ  مسػػتج  31 % ( مػػف إ يبػػي  الطػػبل  لتمثػػؿ الم مجعػػ  الػػفنيي , ثػػ
 عم  النحج اآلت  : . االختبيفجالقج  التمييزي  لكؿ فقف  مف فقفا   الصعجب 
 االختبػػيف:  بعػػف حسػػي  قػػج  تمييػػز كػػؿ فقػػف  مػػف فقػػفا  اااوة تمييااز الفقاارات –أ 

( , جمػػيا يعنػ  أف فقفاتػػ  ُتمّيػػز 1.30(  ج )  1.22ج ػف البيحػػ  أنهػي تتػػفاجح بػيف ) 
 (  كمي مّف سيبقي  .1.21أكثف مف ) بيف الم مجعتيف العميي جالفنيي ألّف قج  تمييزمي
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 اختبػيفلحسي  ثبي   االختبيفالبيح  طفيق  إعيف   أختيف:  االختبارثبات -ه
(  03لمعينػػ  االسػػتطبلعي  المكجنػػ  مػػف )  االختبػػيفالتفكيػػف النيقػػف , إي قػػيـ بةعطػػي  

 فاالختبػيطيلبي  ثـّ صّحح  جفّجف نتيئ   , جبعف مفجف أسبجعيف أعيف البيح  إعطي  
ـّ صػػّحح  حسػػ  القجاعػػف نفسػػهي  نفسػػ  لمطػػبل  أنفسػػهـ , جضػػمف ظػػفجؼ مشػػيبه  ثػػ
جفّجف نتيئ   , جتـّ حسي  الثبي  بيستعميؿ معيمؿ افتبػيط بيفسػجف , إي بمػ  معيمػؿ 

غيف المقنن  الت   لبلختبيفا ( جمػػيا يمثػؿ معيمػؿ ثبي   يف بيلنسب  1.97)   ثبيت  
( فػيكثف فةنهػي ُتعػف  يػف  , فػ  حػيف ُيعػف مقبػجال  1.93)        إيا بم  معيمؿ ثبيتهػي 

 ( .1.33إيا بم  ) 
 بيالختبػػػػيف: بعػػػػف إنهػػػػي  اإل ػػػػفا ا  المتعمقػػػػ   لالختبااااارالصاااايغة النيائيااااة -و

 اختبػػػيفا   يتكػػػػجف مػػػف خمسػػػ( فقػػػف , 93)ح بصػػػيغت  النهيئيػػػ  جمجاقفػػػ  جفقفاتػػػ  أصػػػب
 ػبل  فقفا  .مجاقؼ , يضـ كػؿ مػجقؼ ث خمس فػفعي  , لكؿ   منهي 

 ثامنًا : تطبيق التجربة 
طبػػػؽ البيحػػػ  ت فبتػػػ  عمػػػ  أفػػػفاف م مجعػػػي  البحػػػ  الػػػثبل  فػػػ  يػػػـج األفبعػػػي  

التػ  اسػتمف  عيمػي  ففاسػػيي  كػيمبل  , جانتهػ  فػ  يػجـ األحػػف  20/01/2102المجافػؽ 
, إي قػػػيـ بتػػففي  الم مجعػػػ  الت فيبيػػ  األجلػػػ  جفػػؽ أنمػػػجي   21/0/2102المجافػػؽ 
ي الم مجعػػ  الت فيبيػػ  الثينيػػ  فقػػيـ بتففيسػػهي جفػػؽ أنمػػجي  ففايػػف , بينمػػي قػػيـ النػػفا, أمػػ

بتػػػػففي  الم مجعػػػػ  الضػػػػيبط  جفػػػػؽ الطفيقػػػػ  االعتييفيػػػػ  , جلػػػػـ يحػػػػف  خػػػػبلؿ سػػػػيف 
 الت فب  أ  انفثيف ت فيب  , جلـ يتسف  أ  مف طبل  م مجعي  البح  الثبل  .

:بعف االنتهي  مف تػففي  محتػج   اكتساب المفاىي  البال ية اختبارتطبيق -1
اكتسػػػػػي  المفػػػػػيميـ الببلغيػػػػػ  عمػػػػػ  طػػػػػبل   اختبػػػػػيفالمػػػػػيف  الففاسػػػػػي  طبػػػػػؽ البيحػػػػػ  

 -قبػؿ أسػبجع مػف إ فائػ   االختبػيفبعفمي أبمغهػـ بمجعػف  -م مجعي  البح  الثبل  
, جسػػيعف البيحػػ  فػػ  تطبيقػػ  جاإلشػػفاؼ عميػػ   3/3/2102فػػ  يػػـج األحػػف المجافػػؽ 

  الػػثبل  الخيضػػع  لمت فبػ  مػػف أ ػػؿ المحيفظػػ  سػػيف  , جبعػػف بعػ  مففسػػ  المػػفاف 
, جفّجف  االختبيفيػػػػ صػػػػّحح البيحػػػػ  األجفاؽ  االختبػػػػيفاالنتهػػػػي  مػػػػف عمميػػػػ  تطبيػػػػؽ 
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الفف ي  ف   فجؿ , جبيلؾ أصبح   يمز  لممعيل   اإلحصػيئي  جصػجال  إلػ  نتػيئ  
 البح  . 
النيقػػف البعػػف  عمػػ   التفكيػػف اختبػػيفطبػػؽ  : التفكياار الناااال اختبااارتطبيااق -2

قبػػؿ أسػػبجع مػػف  االختبػػيفبعػػفمي أبمغهػػـ بمجعػػف  -طػػبل  م مجعػػي  البحػػ  الػػثبل  
, جكػػيلؾ سػػيعف البيحػػ  فػػ  تطبيقػػ   3/3/2102المجافػػؽ  االثنػػيففػػ  يػػـج  -إ فائػ  

جاإلشػػػػػفاؼ عميػػػػػ  بعػػػػػ  مففسػػػػػ  المػػػػػفاف  الػػػػػثبل  الخيضػػػػػع  لمت فبػػػػػ  مػػػػػف أ ػػػػػػؿ 
صّحػػػػػح البيحػػػػػ   االختبػػػػيفي  مػػػػػف عمميػػػػػ  تطبيػػػػػؽ المحيفظػػػػػ  سيػػػػػف  , جبعػػػػػػػػف االنتهػػػػػ

, جفّجف الػػفف ي  فػػ   ػػفجؿ , جبػػيلؾ أصػػبح   ػػيمز  لممعيل ػػ   االختبيفيػػ األجفاؽ 
 اإلحصيئي  جصجال  إل  نتيئ  البح  .
اسػتعمؿ البيحػ  الجسػيئؿ اإلحصػيئي  اآلتيػ  فػ   تاسعًا : الوسائل اإلحصائية :

 معيل   البييني  : 
  . One – way Analysis of varianceتحميؿ التبييف األحيف   – 0
        . Chi – Squre(  2مفب  كي  ) كي – 2
  . pearsonمعيمؿ افتبيط بيفسجف  – 2
 .معيمؿ الصعجب  – 0
  .قج  تمييز الفقفا  – 3
 .فعيلي  البفائؿ الخيطئ  – 3
   .طفيق  شيفي  – 9

 وتفسيرىاالفصل الخامس/ةرس النتائج 
بعف إنهي  ت فب  البح  جفؽ الخطجا  جاإل فا ا  الت  ُأشيف إليهػي فػ  الفصػؿ 
السيبؽ يعف  البيح  النتيئ  الت  تجصؿ إليهي البح  جفؽ مفف  جففضييت  جيفسف 

 النتيئ  الت  تجصؿ إليهي  كمي ييت : 
 أواًل : ةرس النتائج



 م2112  تشرين الثاني  (11) العدد  (22د )اجملل   عة تكريت للعلوم االنسانيةـــجملة جام

 

242 

تػػ  نصػػ  عمػػ  : ) ال يج ػػف النتػػيئ  المتعمقػػ  بيلففضػػي  الفئيسػػ  األجلػػ  ال – 0
فػػفؽ يج فاللػػ  إحصػػيئي  بػػيف متجسػػط فف ػػي  طػػبل  م مجعػػي  البحػػ  الػػثبل  فػػ  

 اكتسي  المفيميـ الببلغي  ( .
بعف تصحيح إ يبي  طػبل  م مجعػي  البحػ  الػثبل  عمػ  فقػفا  اختبػيف     

اكتسػػػي  المفػػػيميـ الببلغيػػػ  جتػػػفجيف الػػػفف ي  اسػػػتخف  البيحػػػ  المتجسػػػط الحسػػػيب  
 ( .9جاالنحفاؼ المعييف  لهي  الفف ي  كمي مج مجّضح ف  ال فجؿ )

ات ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للرجات طالب مجموة7جلول )
 البحث الثالث

 في اختبار اكتساب المفاىي  البال ية
 االنحفاؼ المعييف  المتجسط الحسيب  العفف الم مجع 

 3.907 02.102 22 الت فيبي  األجل 

 9.011 00.700 23 الت فيبي  الثيني 

 01.200 20.322 21 الضيبط 

جلمعففػػػ  فاللػػػ  الفػػػفجؽ اإلحصػػػيئي  بػػػيف مػػػي  المتجسػػػطي  اسػػػتعمؿ البيحػػػ    
تحميػػؿ التبػػييف األحػػيف  الػػي  أظهػػف  نتيئ ػػ  بحسػػ  مػػي مػػ  مجضػػح  فػػ  ال ػػفجؿ 

(1. ) 
 

( نتائج تحميل التباين األحالي لمفرق بين متوسط لرجات 8جلول )
 مجموةات البحث الثالث

 في اختبار اكتساب المفاىي  البال ية
 مصػػػفف التبييف

 
فف ػػػػػػػػػػػ   م مجع المفبعي 

 الحفي 
متجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 

م مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجع    
 المفبعي 

مسػػػػػػػػػػتج   القيم  الفيئي 
الفاللػػػػػػػػػػػػػ  

(1.13) 
 ال فجلي  المحسجب 
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يج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  2.010 00.100  903.210 2  0071.312 بيف الم مػػػجعي 
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفؽ 

فاؿ 
 إحصيئيي  

 39.313  70 3232.021 فاخؿ الم مجعي 

 73     9132.120 الكمػػ 

( أف القيمػػػ  الفيئيػػػ  المحسػػػجب  1يبلحػػػظ مػػػف النتػػػيئ  المعفجضػػػ  فػػػ  ال ػػػفجؿ )
( عنػػػف 2.010( جمػػػ  أكبػػػف مػػػف القيمػػػ  الفيئيػػػ  ال فجليػػػ  البيلغػػػ  )00.100بمغػػػ  )

( , ممي يفؿ عم  ج جف ففؽ يج فالل  7042( جبفف ت  حفي  )1.13مستج  فالل  )
م مجعي  البح  الثبل  ف  اكتسي  المفيميـ  إحصيئي  بيف متجسط فف ي  طبل 

 الببلغي  .
( تُػفف  الففضػي  الفئيسػ  األجلػ  , جلتحفيػف ات ػي  الفػفؽ بػيف 1ججفقي  لم فجؿ )

متجسط فف ي  م مجعي  البح  الػثبل  , جلمتحقػؽ مػف الففضػيي  الففعيػ  الػثبل  
قيفنػػي  البعفيػػ  , العيئػف  لمففضػػي  الفئيسػػ  األجلػػ  اسػػتعمؿ البيحػػ  اختبػػيف شػػيفي  لمم

 ( يبيف يلؾ .7جال فجؿ )
(نتائج اختبار شيفيو لمتوسط لرجات مجموةات البحث الثالث في 9جلول )

 اكتساب المفاىي  البال ية
قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي   م مجعتي المجازن   

 المحسجب 
قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي  

 ال فجلي 
مسػػػػػػػػػػػتج  الفاللػػػػػػػػػػػ  

(1.13) 
الم مجعػػػػػػػ  الت فيبيػػػػػػػ  األجلػػػػػػػ       0

 الت فيبي  الثيني الم مجع  
ال يج ػػػػػف فػػػػػفؽ فاؿ  3.211 1.707

 إحصيئيي  

الم مجعػػػػػػػ  الت فيبيػػػػػػػ  األجلػػػػػػػ            2
 الم مجع  الضيبط 

يج ػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػفؽ فاؿ   3.211 07.12
 إحصيئيي  

الم مجعػػػػػػػػ  الت فيبيػػػػػػػػ  الثينيػػػػػػػػ             2
 الم مجع  الضيبط 

يج ػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػفؽ فاؿ   3.211 02.112
 إحصيئيي  

النتػػيئ  المتعمقػػ  بيلففضػػي  الففعيػػ  األجلػػ  التػػ  نصػػ  عمػػ  : " ال يج ػػف  –أ  
ففؽ يج فالل  إحصيئي  بيف متجسط فف ي  الم مجع  الت فيبي  األجل  الت  ففسػ  
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جفػؽ أنمػجي  النػفا , جمتجسػػط فف ػي  الم مجعػ  الت فيبيػ  الثينيػػ  التػ  ففسػ  جفػػؽ 
   " .أنمجي  ففايف ف  اكتسي  المفيميـ الببلغي

أف متجسط فف ي  الم مجعػ  الت فيبيػ  األجلػ  التػ  ففسػ  جفػؽ أنمػجي  النػفا 
( , جأف متجسط فف ي  الم مجع  الت فيبي  الثيني  الت  ففس  جفؽ 02.102كيف )

( , جعنػف اختبػيف معنجيػ  الفػفؽ بػيف متجسػط  فف ػي  00.700كػيف ) أنمجي  ففايف
طػػبل  مػػيتيف الم مػػجعتيف بيسػػتعميؿ اختبػػيف شػػيفي  ظهػػف أف الفػػفؽ بينهمػػي لػػي  يج 

( 1.707( , إي كينػػ  قيمػػ  شػػيفي  المحسػػجب  )1.13فاللػػ  إحصػػيئي  عنػػف مسػػتج  )
ؿ الففضػػػي  ( , جبػػػيلؾ تُقبػػػ3.211جمػػػ  أصػػػغف مػػػف قيمػػػ  شػػػيفي  الحف ػػػ  البيلغػػػ  )

 الففعي  األجل  .
النتػػيئ  المتعمقػػ  بيلففضػػي  الففعيػػ  الثينيػػ  التػػ  نصػػ  عمػػ  : " ال يػػػج ف  -  

ففؽ يج فالل  إحصيئي  بيف متػجسط فف ي  الم مجع  الت فيبي  األجل  الت  ففس  
جفؽ أنمجي  النفا , جمتجسط فف ي  الم مجع  الضيبط  الت  ففس  جفؽ الطػػفيقػػ  

 ي  ف  اكتسي  المفيميـ الببلغي  " .اإلعتييف
أف متجسط فف ي  الم مجع  الت فيبي  األجلػ  التػ  ففسػ  جفػؽ أنمػجي  النػفا  

( , جأف متجسػػط فف ػػي  الم مجعػػ  الضػػيبط  التػػ  ففسػػ  جفػػؽ الطفيقػػ  02.102)
( , جعنػػف اختبػػيف معنجيػػ  الفػػفؽ بػػيف متجسػػط  فف ػػي  طػػبل  20.322االعتييفيػػ  )

يؿ اختبػػػػيف شػػػػيفي  ظهػػػػف أف الفػػػػفؽ بينهمػػػػي فاؿ إحصػػػػيئيي عنػػػػف الم مػػػػجعتيف بيسػػػػتعم
( جلصيلح الم مجع  الت فيبي  األجل  إي كين  قيم  شيفي  المحسجب  1.13مستج  )

( , جبػػػيلؾ تُػػػفف  3.211( جمػػ  أكبػػف مػػف قيمػػ  شػػيفي  الحف ػػ  البيلغػػ  )07.12)
) يج ػػػػف فػػػػفؽ يج فاللػػػػ   الففضيػػػػػ  الففعيػػػػػ  الثينيػػػػػ  جتُقبػػػػؿ الففضيػػػػػ  البفيمػػػػػ  القيئمػػػػػ 

إحصيئي  بيف متجسط فف ي  الم مجع  الت فيبيػ  األجلػ  التػ  ففسػ  جفػؽ أنمػجي  
النػػفا , جمتجسػػط فف ػػي  الم مجعػػ  الضػػيبط  التػػ  ففسػػ  جفػػؽ الطفيقػػ  االعتييفيػػ  

 ف  اكتسي  المفيميـ الببلغي  (. 
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" ال يػػػج ف  النتػػيئ  المتعمقػػ  بيلففضػػي  الففعيػػ  الثيلثػػ  التػػ  نصػػ  عمػػ  :  -  
ففؽ يج فالل  إحصيئي  بيف متػجسط فف ي  الم مجع  الت فيبي  الثيني  التػ  ففسػ  
جفػػػػؽ أنمػػػػجي  ففايػػػػف , جمتجسػػػػط فف ػػػػي  الم مجعػػػػ  الضػػػػيبط  التػػػػ  ففسػػػػ  جفػػػػؽ 

 الطػػفيقػػ  اإلعتييفي  ف  اكتسي  المفيميـ الببلغي  " .
جفػؽ أنمػجي  ففايػف  أف متجسط فف ي  الم مجعػ  الت فيبيػ  الثينيػ  التػ  ففسػ 

( جأف متجسػػػط فف ػػػي  الم مجعػػػ  الضػػػيبط  التػػػ  ففسػػػ  جفػػػػؽ الطػػػػفيق  00.700)
( جعنػػػف اختبػػػيف معنجيػػػ  الفػػػفؽ بػػػيف متجسػػػط  فف ػػػي  طػػػبل  20.322االعتييفيػػػ  )

الم مػػجعتيف بيسػػتعميؿ اختبػػيف شػػيفي  ظهػػف أف الفػػفؽ بينهمػػي يج فاؿ إحصػػيئيي عنػػف 
فيبيػػػػػ  الثينيػػػػػ  , إي كينػػػػػ  قيمػػػػػ  شػػػػػيفي  ( جلصػػػػػيلح الم مجعػػػػػ  الت 1.13مسػػػػػتج  )

( جبػيلؾ 3.211( جم  أكبػف مػف قيمػ  شػيفي  الحف ػ  البيلغػ  )02.112المحسجب  )
تُػػفف  الففضػػي  الففعيػػ  الثينيػػ  , جتُقبػػػؿ الفػػػفضي  البػفيمػػػ  القيئمػػػ  ) يػػج ػػػف فػػػػفؽ يج 

التػػ  ففسػ  جفػػؽ فاللػػ  إحصيئيػػ  بػػيف متجسػػػط فف ػي  الم مػجعػػػػ  الت فيبيػ  الثينيػ  
أنمػػػجي  ففايػػػف  جمتجسػػػط فف ػػػي  الم مجعػػػ  الضػػػيبط  التػػػ  ففسػػػ  جفػػػؽ الطفيقػػػ  

 االعتييفي  ف  اكتسي  المفيميـ الببلغي  ( . 
جعم  الفغـ مف تسيج  الم مجعتيف الت ػفيبيتيف فػ  اكتسػي  المفػيميـ الببلغيػ  

الفػػػفؽ كػػيف لصػػػيلح حسػػ  اختبػػيف شػػػيفي  , إي ال يج ػػف ففقػػػي  فاال  احصػػيئيي  , إاّل أف 
الم مجع  الت فيبي  األجلػ  فػ  ضػج  المتجسػط الحسػيب  , ألنهػي حػيز  عمػ  أعمػ  

 متجسط فف ي  مقيفن  م  الم مجع  الت فيبي  الثيني  . 
النتػػيئ  المتعمقػػ  بيلففضػػي  الفئيسػػ  الثينيػػ  التػػ  نصػػ  عمػػ  : ) ال يج ػػف  - 2

عػػي  البحػػ  الػػثبل  فػػ   فػػفؽ يج فاللػػ  إحصػػيئي  بػػيف متجسػػط فف ػػي  طػػبل  م مج 
 تنمي  التفكيف النيقف ( .

بعػػف تصػػحيح إ يبػػي  طػػبل  م مجعػػي  البحػػ  عمػػ  فقػػفا  االختبػػيف البعػػف  
لمتفكيف النيقف جتفجيف الفف ي  قػيـ البيحػ  بحسػي  فف ػي  الفػفؽ بػيف االختبػيفيف ) 
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فاؼ األجؿ جالثػػين  ( لمتفكيػػف النيقػػف , ثػػـ اسػػتخف  البيحػػ  المتجسػػط الحسػػيب  جاالنحػػ
 ( .01المعييف  لهي  الفف ي  كمي مج مجّضح ف  ال فجؿ )

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للرجات الفرق بين 11جلول )
 لمتفكير الناال لطالب مجموةات البحث الثالث( االختبارين ) األول والثاني

 االنحفاؼ المعييف  المتجسط الحسيب  العفف الم مجع 

 03.133 02.333 22 الت فيبي  األجل 

 00.100 2.039 23 الت فيبي  الثيني 

 3.120 1.033 21 الضيبط 

جلمعفف  فالل  الففجؽ اإلحصيئي  بيف مػي  المتجسػطي  اسػتعمؿ البيحػ  تحميػؿ 
 ( .00التبييف األحيف  الي  أظهف  نتيئ   بحس  مي م  مجضح  ف  ال فجؿ )

لمجموةات البحث الثالث في ( نتائج تحميل التباين األحالي 11جلول )
لرجات الفرق                                      بين االختبارين ) األول 

 والثاني ( لمتفكير الناال
 مصػػػفف التبييف

 
م مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجع 

 المفبعي 
فف ػػػػػػػػػػ  
 الحفي 

متجسػػػػػػػط م مػػػػػػػجع    
 المفبعي 

مسػػػػػػػػػػػتج   القيم  الفيئي 
الفاللػػػػػػػػػػػػػػ  

(1.13) 
 ال فجلي  المحسجب 

يج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  2.010 00.230  0317.977  2 2107.371  الم مػػػجعي بيف 
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفؽ 

فاؿ 
 إحصيئيي  

  022.792 70 02077.290  فاخؿ الم مجعي 

 73 03301.737  الكمػػ 

( أف القيمػػ  الفيئيػػػ  المحسجبػػػ  00يبلحػػظ مػػف النتػػيئ  المعػػػفجض  فػػ  ال ػػػػفجؿ )
( عنػػػف 2.010الفيئيػػػ  ال فجليػػػ  البيلغػػػ  )( جمػػػ  أكبػػػف مػػػف القيمػػػ  00.230بمغػػػ  )

( , ممي يفؿ عم  ج جف فػفؽ يج فالل  7042( جبفف ت  حفي  )1.13مستج  فالل  )
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إحصػػيئي  بػػيف متجسػػػط فف ػػػي  الفػػػفؽ  لبلختبػػيفيف  ) األجؿ جالثػػين  ( لمتفكيػػف النيقػػف 
 لطبل  م مجعي  البح  الثبل  .

( تُػػفف  الففضػػي  الفئيسػػ  األجلػػ  , جتُقبػػؿ الفػػػفضي  البفيمػػ  00جفقػػي  لم ػػػفجؿ )
القيئمػػػ  ) يػػػػػج ف فػػػػفؽ يج فاللػػػػ  إحصػػػيئي  بػػػػيف متجسػػػط فف ػػػػي  طػػػبل  م مجعػػػػي  
البحػػ  الػػثبل  فػػ  تنميػػ  التفكيػػف النيقػػف ( جلتحفيػػف ات ػػي  الفػػفؽ بػػيف متجسػػط فف ػػي  

الففضػػيي  الففعيػػ  الػػثبل  العيئػػف   الفػػفؽ لم مجعػػي  البحػػ  الػػثبل  , جلمتحقػػؽ مػػف
( 02لمففضػػي  الفئيسػػ  الثينيػػ  اسػػتعمؿ اختبػػيف شػػيفي  لممقيفنػػي  البعفيػػ  , جال ػػفجؿ )

 يبيف يلؾ 
( نتائج اختبار شيفيو لمتوسط لرجات الفرق لمجموةات البحث 12جلول )

 الثالث في تنمية التفكير الناال
قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي   م مجعتي المجازن   

 المحسجب 
مسػػػػػػػػػػػػػػػتج  الفاللػػػػػػػػػػػػػػػ   قيم  شيفي  ال فجلي 

(1.13) 
الم مجعػػػػػػػػػػػ  الت فيبيػػػػػػػػػػػ  األجلػػػػػػػػػػػ       0

 الم مجع  الت فيبي  الثيني 
يج ػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػفؽ فاؿ    3.211 02.199

 إحصيئيي  

الم مجعػػػػػػػػػػػ  الت فيبيػػػػػػػػػػػ  األجلػػػػػػػػػػػ            2
 الم مجع  الضيبط 

يج ػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػفؽ فاؿ  3.211 21.239
 إحصيئيي  

الثينيػػػػػػػػػػػػ            الم مجعػػػػػػػػػػػ  الت فيبيػػػػػػػػػػػ   2
 الم مجع  الضيبط 

يج ػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػفؽ فاؿ  3.211 0.113
 إحصيئيي  

النتػػػيئ  المتعمقػػػ  بيلففضػػػي  الففعيػػػ  األجلػػػ  التػػػ  نصػػػ  عمػػػ  : " ال يج ػػػف  –أ 
ففؽ يج فالل  إحصيئي  بيف متجسط فف ي  الم مجع  الت فيبي  األجل  الت  ففسػ  

لت فيبيػ  الثينيػػ  التػ  ففسػ  جفػػؽ جفػؽ أنمػجي  النػفا , جمتجسػػط فف ػي  الم مجعػ  ا
 أنمجي  ففايف ف  تنمي  التفكيف النيقف " .

أف متجسط فف ي  الم مجعػ  الت فيبيػ  األجلػ  التػ  ففسػ  جفػؽ أنمػجي  النػفا 
( , جأف متجسػػػط فف ػػػي  الم مجعػػػ  الت فيبيػػػ  الثينيػػػ  التػػػ  ففسػػػ  جفػػػؽ 02.333)

( , جعنف اختبيف معنجي  الفػفؽ بػيف متجسػط  فف ػي  طػبل  2.039) أنمجي  ففايف
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مػػػػػيتيف الم مػػػػػجعتيف بيسػػػػػتعميؿ اختبػػػػػيف شػػػػػيفي  ظهػػػػػف أف الفػػػػػفؽ بينهمػػػػػي  يج فاللػػػػػ  
( , جلصػػيلح الم مجعػػ  الت فيبيػػ  األجلػػ  , إي كينػػ  1.13إحصػػيئي  عنػػف مسػػتج  )
البيلغػػػػ  ( جمػػػػ  أكبػػػػف مػػػػف قيمػػػػ  شػػػػيفي  الحف ػػػػ  02.199قيمػػػػ  شػػػػيفي  المحسػػػػجب  )

( , جبيلؾ ُتفف  الففضي  الففعي  األجل  , جتُقبػؿ الففضيػػ  البفيمػػ  القيئمػػ  3.211)
) يج ػػػف فػػػفؽ يج فاللػػػ  إحصػػػيئي  بػػػيف متجسػػػط فف ػػػي  الم مجعػػػ  الت فيبيػػػ  األجلػػػ  
الت  ففس  جفؽ أنمػجي  النػفا , جمتجسػط فف ػي  الم مجعػ  الت فيبيػ  التػ  ففسػ  

 التفكيف النيقف ( .جفؽ أنمجي  ففايف ف  تنمي  
النتػػيئ  المتعمقػػ  بيلففضػػي  الففعيػػ  الثينيػػ  التػػ  نصػػ  عمػػ  : " ال يػػػج ف  -  

ففؽ يج فالل  إحصيئي  بيف متػجسط فف ي  الم مجع  الت فيبي  األجل  الت  ففس  
جفؽ أنمجي  النفا , جمتجسط فف ي  الم مجع  الضيبط  الت  ففس  جفؽ الطػػفيقػػ  

 مي  التفكيف النيقف " .ف  تن االعتييفي 
أف متجسط فف ي  الم مجعػ  الت فيبيػ  األجلػ  التػ  ففسػ  جفػؽ أنمػجي  النػفا 

( , جأف متجسػػط فف ػػي  الم مجعػػ  الضػػيبط  التػػ  ففسػػ  جفػػؽ الطفيقػػ  02.333)
( , جعنػػػف اختبػػػيف معنجيػػػ  الفػػفؽ بػػػيف متجسػػػط  فف ػػػي  طػػػبل  1.033االعتييفيػػ  )

ف شػػػػػيفي  ظهػػػػػف أف الفػػػػػفؽ بينهمػػػػػي يج فاللػػػػػ  مػػػػػيتيف الم مػػػػػجعتيف بيسػػػػػتعميؿ اختبػػػػػي
( جلصيلح الم مجع  الت فيبي  األجل  , إي كين  قيم  1.13إحصيئي  عنف مستج  )

( , 3.211( جم  أكبف مف قيم  شيفي  الحف   البيلغ  )21.239شيفي  المحسجب  )
ػ  ) يج ػف فػفؽ جبػيلؾ تُػفف  الففضيػ  الففعيػ  الثينيػ  , جتُقبؿ الففضيػ  البفيمػػ  القيئمػ

يج فالل  إحصيئي  بيف متجسط فف ي  الم مجع  الت فيبي  األجل  الت  ففس  جفؽ 
أنمػػػجي  النػػػفا , جمتجسػػػط فف ػػػي  الم مجعػػػ  الضػػػيبط  التػػػ  ففسػػػ  جفػػػؽ الطفيقػػػ  

 االعتييفي  ف  تنمي  التفكيف النيقف ( .
ال يػػػج ف النتػػيئ  المتعمقػػ  بيلففضػػي  الففعيػػ  الثيلثػػ  التػػ  نصػػ  عمػػ  : "  -  

ففؽ يج فالل  إحصيئي  بيف متػجسط فف ي  الم مجع  الت فيبي  الثيني  التػ  ففسػ  
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جفػػػػؽ أنمػػػػجي  ففايػػػػف , جمتجسػػػػط فف ػػػػي  الم مجعػػػػ  الضػػػػيبط  التػػػػ  ففسػػػػ  جفػػػػؽ 
 ف  تنمي  التفكيف النيقف " . االعتييفي الطػػفيقػػ  

مػجي  ففايػف أف متجسط فف ي  الم مجعػ  الت فيبيػ  الثينيػ  التػ  ففسػ  جفػؽ أن
( , جأف متجسػػػط فف ػػػي  الم مجعػػػ  الضػػػيبط  التػػػ  ففسػػػ  جفػػػؽ الطفيقػػػ  2.039)

( , جعنػػػف اختبػػػيف معنجيػػػ  الفػػفؽ بػػػيف متجسػػػط  فف ػػػي  طػػػبل  1.033االعتييفيػػ  )
مػػػػػيتيف الم مػػػػػجعتيف بيسػػػػػتعميؿ اختبػػػػػيف شػػػػػيفي  ظهػػػػػف أف الفػػػػػفؽ بينهمػػػػػي يج فاللػػػػػ  

لت فيبيػػػ  الثينيػػػ  , إي كينػػػ  ( , جلصػػػيلح الم مجعػػ  ا1.13إحصػػيئي  عنػػػف مسػػػتج  )
( جمػػػػ  أصػػػػغف مػػػػف قيمػػػػ  شػػػػيفي  الحف ػػػػ  البيلغػػػػ  0.113قيمػػػػ  شػػػػيفي  المحسػػػػجب  )

 ( , جبيلؾ تُقبؿ الففضي  الففعي  الثيلث  .3.211)
 ثانيًا : تفسير النتائج 

إف النتػػػيئ  التػػػ  تمخػػػ  عنهػػػي البحػػػ  الحػػػيل  يمكػػػف تفسػػػيفمي جفػػػؽ ففضػػػيت  
 الففعي  , جعم  النحج اآلت  :البح  الفئيستيف  جففضييتهمي 

أجال  : بيلنسبػػػ  لمفػػػفضي  الفئيسػػ  األجلػػ  جففضػػييتهي الفػفعيػػػ  المتعمقػػ  بيكتسػػي  
المفيميـ البػبلغي  فقػف أظهف  النتيئ  تسيج  طػبل  الم مجعتيف الت ػفيبيتيف األجل  

يػػػف ممػػي يعنػػ  التػػ  ُففتسػػ  جفػػػؽ أنمػػجي  النػػفا جالثينيػػ  التػػ  ُففتسػػ  جفػػػؽ أنمػػجي  ففا
قبػػجؿ الففضػػي  الفػػػفعي  األجلػػ  , جأظهػػػف  كػػػيلؾ  تفػػجؽ الم مػػجعتيف الت ػػفيبيتيف ) 
األجلػػػ  جالثينيػػػػ  ( المتػػػيف ُففتسػػػػتي جفػػػؽ أنمػػػػجي   ) النػػػػفا جفػػػػفايف ( عمػػػ  الم مػجعػػػػ  
الضيبطػػػػػػ  التػػػػػ  ُففتسػػػػػػ  جفػػػػػػؽ ) الطػفيقػػػػػػ  االعتييفيػػػػػػ  ( , إي ففضػػػػػ   الففضػػػػػيتيف 

 الثيني  جالثيلث  . الففعيتيف
ثينيػػػي  : بيلنسػػػب  لمفػػػػفضي  الػػػػفئيس  الثينيػػػ  جفػػػػفضييتهي الففعيػػػػ  المتعمقػػػ  بتنميػػػ  
التفكيػػف النيقػػػف فقػػػف أظهػػػف  النتيئػػػ  تفػػػجؽ طػػػبل  الم مجعػػػ  الت ػػػفيبي  األجلػػ  التػػ  

ضيبطػػ  ( ُففتسػ  جفػؽ أنمجي  النػفا عم  طػبل  الم مجعتيف ) الت ػػفيبي  الثينيػ  جال
, ممػػي يعنػػ  ففػػػ  الفػػػفضيتيف الفػػػفعيتيف األجلػػ  جالثينيػػ  , جأظهػػػف  كػػػيلؾ تسػػيج  
طبل  الم مػجعتيف ) الت فيبي  الثيني  جالضيبط  ( ممي يعن  قبجؿ الففضي  الففعي  
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الثيلث  جيمكػف تفسػيف تسيج  أفػفاف الم مػجعتيف الت ػفيبيتيف األجل  الت  ُففتسػ  جفػػؽ 
النفا جالثيني  التػ  ُففتسػ  جفػؽ أنمػجي  ففايػف فػ  اكتسػي  المفػيميـ الببلغيػ  أنمجي  

 بمي ييت  :
طبيعػ  عػػف  المػػيف  التعميميػ  بصػػجف  متسمسػم  جمتػػفابط  جمتفف ػ  مػف  – 0 

العيـ إل  التفيصيؿ  جفػؽ أنمػجي   ) النػػفا جفػفايػػف ( أسػهـ فػ  تنميػػ  قػػفف  الطػبل  
 اكتسيبهي بصجف  متقيفب  جمتسيجي  .عم  تنظيـ المػيف  ج 

محػػػػػػجف  )االجل  جالثينيػػػػػ (كػػػػيف الطػػػػػػبل  فػػػػػ  الم مػػػػػػجعتيف الت ػػػػػػفيبيتيف – 2  
العمميػػػ  التعميميػػػػ  , ممػػػي يحػػتـ عميهػػػػـ االنتبػػػي  جالمتيبعػػ  جاالستكشػػػيؼ جاالستنتػػػػي  , 
فضػػبل  عػػف التفكػػػيف إلي ػػػيف حمػػػجؿ لمػػي  ُيعػػػف  عميهػػػـ مػػف مسػػيئؿ مػػف قبػػؿ المػػفف  
تتطم  حمجال  منطقي  .  جقػػف يعػػجف تفسػػيف تفػجؽ طػبل  الم مجعػ  الت ػػفيبي  األجلػ  

فػػػؽ أنمػػجي  ) النػػػػفا (عمػػ  طػػبل  الم مجعػػ  الت فيبيػػ  الثينيػػ  الػػػييف الػػػييف ففسػػػجا ج 
ففسػػػػجا جفػػػػؽ أنمػػػػجي  ) ففايػػػػف ( فػػػػ  تنميػػػػ  التفكيػػػػف النيقػػػػف , جتفػػػػجقهـ عمػػػػ  طػػػػػبل  
الم مجعػ  الضيبطػ  الييف ففسػجا جفػؽ ) الطػفيقػ  االعتييفيػ  ( ف  اكتسػي  المفػيميـ 

 ف أج أكثف مف األسبي  اآلتي  : الببلغي  جتنمي  التفكيف النيقف إل  جاح
إّف بنػػػػي  القيعػػػػف  الفكفيػػػػ  المنظمػػػػ  يا  التسمسػػػػؿ الهػػػػػفم  جالمنطقػػػػ  لػػػػف   – 0  

المػػػتعمـ , جمػػػػيا مػػػي أكػػػػف  عميػػػ  نظفيػػػ  النػػػػفا , حيػػػ  أّف التتػػػيب  البنػػػيئ  لممعػػػيفؼ 
يسيعػػػػف فػػػ  عمميػػػ  اإلففاؾ جالفهػػػـ جالقػػػػفف  عمػػػ  تػػػػففي  المتعممػػػيف , جعمػػػ  تطػػػػجيف 

مميي  الفهـ إل  عمميي  أكثػف ت ػفيػػفا  , جاستثمػػف  أفكػيفا  أكثػف تطػجفا  ممػي تعممهػي ع
 بيلطفيق  االعتييفي  .

إّف عمميػ  اكتشػػيؼ الحقػيئؽ جالمفػػيميـ مػػف قبػؿ الطػػبل  أنفسػهـ الػػييف ففسػػجا  – 2  
جفػػػػػؽ أنمػػػػجي  النػػػػػفا , جبةشػػػػفاؼ المػػػػفف  سػػػػيعفمـ عمػػػػ  اسػػػػتيعيبهي بشػػػػكؿ  يػػػػف , 

بيلمعمجمػػي  لفتػػف  أطػػػجؿ مػػف الػػييف ففسػػجا بيلطفيقػػ  االعتييفيػػ  التػػ  تكػػيف جاالحتفػػيظ 
 تعتمف اعتميفا  كميي  عم  الحفظ جالتمقيف .
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إّف تكيمػػػؿ  ػػػجان  أنمػػػجي  النػػػػفا مػػف حيػػ  تحقيػػػػؽ التنظػػيـ المعػػػفف  القيئػػػـ  – 2  
لتجضػػيح مػػف عمػػ  استػػػفاتي يي  االكتشػػيؼ الحػػػف جالمػػػج   المػػييف يتخممهمػػي الشػػػفح جا

قبػؿ المػفف  يػؤف  إلػ  بنػي  معػػفف  متػجازف أف  مػػيا إلػ  تفػػجؽ طػػبل  الم مػجعػػ  
الت ػفيبيػ  األجل  الػػييف ففسػجا جفػػؽ أنمػجي  النػفا عمػ  طػبل  الم مػجعػػ  الضػيبط  
الييف ففسػجا جفػؽ ) الطفيق  االعتييفيػ  ( الت  تفتقػف إلػ  مثػؿ مػيا الػنه  فػ  عمميػ  

 التففي  .
كمػػػي قػػػف يعػػػجف تفسػػػيف تفػػػػجؽ طػػػبل  الم مجعػػػ  الت فيبيػػػ  الثينيػػػ  الػػػػييف ففسػػػػجا جفػػػػؽ 
أنمػػػػػجي  فػفايػػػػػف عمػػػػ  طػػػػػبل  الم مجعػػػػ  الضػػػػيبط  الػػػػييف ففسػػػػجا جفػػػػؽ ) الطفيقػػػػ  
 االعتييفي  ( ف  اكتسي  المفيميـ الببلغي  إل  جاحف أج أكثف مف األسبي  اآلتي  :

سػػي  المفػػيميـ أ  أنػػ  أكثػػف مبلئمػػ  جأقػػػف  إلػػ  إّف أنمػػجي  فػفايػػػف ُصػػمـ الكت – 0  
ثػيف  فافعيػتهـ بشػكؿ أفضػؿ مػف الطفيقػ  االعتييفيػ   عقجؿ الطبل  جشف انتبػيمهـ , جا 

 ف  التففي 
إّف المبلحػظ لئل ػػفا ا  المتبعػػ  عنػػف استعمػػيؿ أنمػػػجي  فػفايػػف فػ  التػػففي  ,  – 2  

المنتمػػ  لممفهػػجـ مثػػػيال  عنػػ  , ج ي ػػػػف أف عمػػ  الطػػبل  معففػػ  أسػػبي  كػػجف المثػػيؿ 
كػػػجف المثػػيؿ غيػػػف المنتمػػ  لػػ  ال مثػػيؿ , بعػػػف أف يعػػػف  المػػػفف  عمػػيهـ القيعػػػف  , 
فيلطيلػػ  ي ػػػف نفسػػػ  أمػػػيـ تحػػػف  يػففعػػػ  إلػػ  التفكيػػف إلي ػػيف االختيػػيف الصػػحيح , ممػػي 
 يػػػػػؤثف يلػػػػؾ فػػػػ  قػػػػػففات  عمػػػػ  اكتسػػػػي  المعمجمػػػػي  بطػفيقػػػػػ   أفضػػػػؿ مػػػػف الطفيقػػػػ 

 االعتييفي  الت  تشعف الطبل  بيلممؿ . 
لمفهػػػػـج فػػػػ  ضػػػػج  إّف التػػػػففي  جفػػػػؽ أنمػػػػػجي  فػفايػػػػػف يتعػػػػػفؼ الطيلػػػػ  عمػػػػ  ا – 2  

جالمتغيػػػػػػف  , جقػػػػػػف أثبتػػػػػ  ففاسػػػػػػ  فػفايػػػػػػف )  () المميػػػػػز         خصيئصػػػػػ  التعفيفيػػػػػ 
Frayer , 1970  (  نقػػبل  عػػف الػػػجزاف )ػفيفيػػ  ( أّف تيكيػػف الخصػػيئ  التع 2117

جالمتغيػف  لممفهػجـ تػػؤف  إل  زيػيف  التمكػف مػف  المفهجـ , أّمي ف  الطفيق  االعتييفي  
ـّ  ـّ إعطػي   مثػيؿ أج أكثػف عميػ  , ثػ ف  التػففي  فيجا   الطيل  بتعػفيؼ المفهجـ , ثػ

 تطبيق  .
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  جيمكػػػف تفسػػػيف تسػػيج  أفػػػفاف الم مػػػجعتيف ) الت ػػػفيبي  الثينيػػ  جالضػػيبط  ( فػػ
 تنمي  التفكيف النيقف بمي ييت  :

 عػػػػؿ (  ففايػػػػف) األنمػػػجي  تضػػػػمنهي التػػػػ   التففيسػػػي  اإل ػػػػفا ا  كثػػػف  أف  – 0
جمػػػي   , التقميفيػػػ  الطفيقػػػ  االسػػػتقفا  فػػػ  الطػػػبل  يسػػػتقفؤجف الػػػفف  كمػػػي مػػػج ج ػػػجف

 الففج  حص  ف  لهـ يعف  لمي جالمتيبع  التجاصؿ عم اال فا ا  حث  الطبل  
 . ففايف( جالطفيق  التقميفي م  انمجي  )

 لكجنهـ جالتفكيز االنتبي كيف لهـ فجف  م مجعتيفال كبل ف  الطبل  أف-2 
 عم  يحثهـ األمف جميا,  جاالستقفا  جاستنتي  بيلمتيبع  الفف  حص  ؿاطج مطيلبيف 
 نجعي ممي  عؿ التسيج  ف  بع  نتيئ هـ جمستجييتهـ. التفكيف

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات/الفصل السالس           
 :أواًل : االستنتاجات

 ف  ضج  نتيئ  البح  الحيل  , جضمف حفجف  استنت  البيح  مي ييت  : 
فّعيلي  استعميؿ أنمػجي   النػفا جفػفايػف ف  ففػ  مسػتج  اكتسػي  طػبل   - 1

 الصؼ الخيم  
 مقيفن  بيلطفيق  االعتييفي  . جتنمي  تفكيفمـ النيقف األفب  لممفيميـ الببلغي      

فّعيليػ  استعميؿ أنمػجي  النػفا ف  تنميػ  التفكػيف النيقػف لػف  طػبل  الصؼ  - 2
 الخيم  األفب   

 جي  ففايف جالطفيق  االعتييفي  .مقيفن  بينم      
الهػفؼ العيـ  يتميش  كػؿ مف األنمػجي يف ف  تعمػـ المفيميػـ جاكتسػيبهي م  - 2

ف خبلؿ التنظيـ الطيل  ج عم  محجفا  لمعممي  التعميمي  م  بيلتفكيز  لمتفبيػ  الحفيثػ 
ػـ ف  جاستنتي  كؿ مي مػج  ػفيػف , جمػيا يحقػؽ لني إي يبيػ  المتعم المعفف  جاستكشيؼ

ي  الت  يكجف محجفمي مج العك  مف الطفيق  االعتييف المػجاقؼ التعميميػ  , عم 
 فف  .الم
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   عػؿ الطبل  جفػؽ النمػيي  التعميمي  ل  األثػف الفّعيؿ فعم  إّف التػففي   -0
جف يكتسبجن  مف معمػجمي  , عم  عكػ  الطػبل  الػييف يففسمي  يفهمجف جيففكجف

تنخف  لفيهـ معفال  الفهـ جاإلففاؾ لممعمجمي  ,  جفػؽ الطفيق  االعتييفي  , إي
 أكبف ف  عممي  التففي  . اآلل  م يال  تؿ التمقيف جالحفػظ حي  يحػ

جفػؽ مػييف األنمجي يف ففػ  مف قػفف  الطبل  عم  اكتسي  عم  إّف التػففي   -3
 المفيميـ الببلغي  

 مػف خػػبلؿ عمميػي  التعػفيؼ جالتمييػز بيف األمثمػ  جالبلأمثمػػ  ممي سهػؿ     
جالمعمجمي  إل  ياكػف  الطػبل  , ج عػؿ المفيميـ أبق  أثػفا  إيا مي  انتقػػيؿ الحقػيئػؽ

 قجفف بيستعميؿ الطفيق  
 االعتييفي  .      

منيؾ حي   تعميمي  عنف طبل  الصؼ الخيم  األفب  إل  استعميؿ نميي   - 3
 جمنهي –تعميمي  
 -ـ ف  مػيا البح  أنمػجي  النػفا الي  أسهـ ف  تنميػ  التفكػيف النيقػف لػفيه      

 تعمؿ عم  تنمي  
التفكػيف الصحيح  الت  المستجيي  العقمي  العميي لتفكػيفمـ , جاكسيبهـ طػفيقػ        

 طفيقهي إل  المعفف  . تجصمجا عف
  :ثانيًا : التوصيات

 ف  ضج  نتيئ  البح  الحيل  , يقفـ البيح  التجصيي  اآلتي  :
تنظيـ فجفا  تففيبي  مف قبؿ فائػف  اإلعػفاف جالتػففي  ف  المفيفيي  العيم   - 0

 لمتفبي  لمففس  
المغ  العػفبي  جمػففسيتهي تتضمف كيفيػ  استعمػػيؿ النميي  التػففيسي  السيمي      

 أنمػجي   النػػفا 
, بحي  تكػجف مػي  الػفجفا  عم  مستج  عيؿ  مف ال ػجف  , جتخض   جففايف     

 لتقػجيـ مف قبؿ
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 ل ن  مف المختصيف .     
عم  الطمب  ف  كميي  تضميف منيمػ  جطػفائؽ تػففي  المغػ  العػفبيػ  المقػفف   - 2

 , بسب  فيعميتهـأنمجي   النفا جففايف جخطجا  تطبيقهمي ف  التففي  التفبي  أس 
. 

 ثالثًا : المقترحات: 
  :مي ييت  أخف  يقتفح البيح  , استكميال  لمبح  الحيل 

ففاسيػ  أخػف  ف   إ ػفا  ففاسػ  مميثمػ  لمبح  الحيل  ف  مػفاحػؿ جصفػجؼ - 0
 العفبي  كيلنقف جالعفج  جالصفؼ .فػفجع المغػ  

جففايف ف   فا  ففاس  مميثم  لمبح  الحيل  لمعفف  أثف أنمجي   النفا  - 2
 متغيفا  أخف  مثؿ

 التيجؽ األفب  جالتفكيف اإلبفاع  .      
 المصااااااااااااااااااااااااالر

 المصالر العربية
و , اريفاوي , تعارباور تااير من منظاالتفك(  2113ز ) ػزيػف  عػفاميـ , م ػإب  - 0

   , طبيعتو
 جزي  جالطبيع  ,ػت  لمنشف جالتػ, عيلـ الك 0, طو اااراتو , تنميتو , أنماطامي      
  –القيمػػف  
 . مصف       

, فاف  2, ط ةم  النفس الترباوي(  2111)  عم   يفج , صيلح محمفأبج  - 2
 المسػيف  لمنشػف

 األففف –جالتجزي  , عميف       
,  لريسيااااول تصاااالااارياضيات مناىجيا وأ(  0719فيف كيمؿ ) ػزين  , ف أبج - 2
 , فاف 2ط
 األففف – الففقيف لمنشف جالتجزي  , عميف     
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, المعتز 0, ط استراتيجيات التلريس(  2101أبج شػفيخ , شيمف يي  )  - 0
 لمنشف جالتجزي 

 األففف . –, عميف        
,  طارائاق تالريس المغاة العاربية(  2119أبج الضبعي  , زكػفيي إسميعيؿ )  - 3
 , فاف 0ط

 األففف –الفكف لمنشف جالتجزي  , عميف        
أثر إستااراتيجيتي نمذجة التفكير و) ( 2100ال بجف  , فغف سمميف عمجاف ) -3

SQ3R  ) 
في االستيعاب القارائي والتفكااير الناااال لاالى طالبات الصاف الااراباع األلبي         
 في ماالة 
كميػ  التػفبيػ  / صف  الػفيف الحم  ) أطػفجح   –,  يمعػ  بيبؿ المطالعاة         

 فكتػجفا  غيف
 منشجف  ( .         

لريسيين ةمى اأثر إستخلا  نمطين ت(  2113ات عم  )  , عبف ال ف ف  -9
  ق التفاةاالاوف

لمالة  المطالعة في تنمية األلاء التعبيري والتفكاير النااال  االجتماةي        
 والتاذوق الجمالي

كمي  التفبي  ) أطفجح   - يمعػ  المجصؿ  ,لطالب الصف الخامس األلبي         
 فكتجفا  غيف

 منشجف  ( .        
فاف ,  0, ط المغاة والتفكاير النااال(  2119الحػبلؽ , عم  سيم  عم  )  -1

 يف  لمنشفػالمس
 . األففف – جالتجزي  جالطبيع  , عميف       
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 0, ط ةاالريس العامارق التاط(  0772فجف ) ػػجف جاخػمحمف ػف  , محمػجالػالخ - 7
 , جزاف  
  مهجفي  اليمف –صنعي  التفبي  جالتعميـ , مطيب  الكتي  المففس  ,        
اختبار رافن لممصفااوفات المتتابعة المقننة ( 0712الفبيغ , فخف  جاخػفجف ) -01

  لمعراايين
 , المجصؿ .       

مجمة ( نميي  ف  تطجيف محتج  المنيم  ,  0711ففجز  , أفنيف نظيف )  -00
 جامعاة لمشق

 ( , ال ز  األجؿ . 02( , العفف )  0, الم مف ) في العمو  اإلنسانية        
 فاف,  0, ط النظااريااة في التالريس وتاارجمتيا ةمماياً (  2111ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )  -02

 .األففف –لمنشف جالتجزي  , عميف  الشفجؽ       
الطااارائق (  2112جائم  ) ػالكفيـ ال ج سعيف عبف الفليم , ط  عم  حسيف -02

 ة في ااااالعممي
األففف  –, فاف الشفجؽ لمنشف جالتجزي  , عميف  0, طتلريس المغة العربية        

. 
,  طارائق وأساليب التلريس الحليثة(  2113الفبيع  , محمف فاؤف سمميف )  -00
 , عيلـ 0ط

 األففف. –الكتي  الحفي  , عميف        
مبالئ القياس والتقوي  وتطبيقاتو ( 0772الفجسيف , سميـ سبلم  )  -03

 التربوية واإلنسانية
 األففف .  –, المطيب  التعيجني  , عميف  0, ط       

,  0, ط اإلجتمااةاياااةلراسات ااج الااااىامن(  0710ف ) ػ ػجف  احمسعيف  ,  -03
 ـ ػفاف العم
 . لبنيف – لممبلييف , بيفج        
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 0, ط مبالئ القياس والتقوي  في التربية( 0717سميف  , عزيز جاخفجف ) - 09
 فاف الفكػف, 

 األففف .  –لمطبيع  جالنشف جالتجزي  , عميف        
أثار أنموذجي فراير وكموزماير (  2100)  السجفان  , جفي  محسف مشحج  - 01

 في اكتساب 
المفاىي  التاريخياة واالتجااه نحاو الماالة لالى طالبات معاىال إةالال        

   ػ يمع,  المعممات
 كمي  التفبي  )ابف فشف( , ) أطفجح  فكتجفا  غيف منشجف  ( –بغفاف         

 الحاليثة في تالريس الارياضياتاالتجاىات (  0717شجؽ , محمجف احمف )  -07
 , فاف  0, ط

 المممك  العفبي  السعجفي  . –المفيخ لمنشف جالتجزي  , الفيي         
أثر استخلا  أنموذج فارايار في (  2100صيح  , فشي عبف الحسيف )  - 21

 اكتساب المفاىي 
ال يمع   , واللافعية نحو مالة الفيزياء للى طالبات الصف الثاني المتوسط       

 المستنصػفي  
 كمي  التفبي  األسيسي  ) فسيل  مي ستيف غيف منشجف  ( . –       

لين اربية والاتعم  الع(  2111يع ) ػػف منػف السيػف ج محمػف  احمػطعيم  , فش -20
  ابين العم
 . مصف – , فاف الفكف العفب  , القيمف  0, طوالفن        

القياس والتقوي  التربوي واستخلاماتو في ( 0777عبف الهيف  , نبيؿ )  -22
 مجال التالريس

 األففف . –, فاف جائؿ لمنشف جالتجزي  , عميف  0, طالصفي        
لا وكمب اوذجي النار إستخلا  أنماأث(  2117فنيي  عفف صيفؽ ) العفاؾ ,  -22
 التحصيل في
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ستبقاء         المعمومات للى طالبات الصف الثاني المتوسط في ةم  مالة  وا 
 ,  يمعػ   األحياء
 كمي  التفبي  األسيسي  ) فسيل  مي ستيف غيف منشجف  ( . –بيبؿ         

القياس والتقاوي  التاربوي في العممية ( 2117عبّلـ , صبلح الفيف محمجف ) -20
 التلريسية
 . األففف – جالتجزي  جالطبيع  , عميف فاف المسيف  لمنشف,  2, ط         

,  2, ط وجية التعم  والتعمي  الصفياولاسيك(  0771ؼ ) ػقطيم  , يجس -23
 فاف الشػفجؽ

 . األففف – لمنشف جالتجزي  , عميف        
,  أساسيات تصمي  التالرياس( 2119الكسجان  , مصطف  خميؿ جاخفجف )  -23
 , فاف  0ط

 األففف . –الثقيف  لمنشف جالتجزي  , عميف           
,  القياس والتقوي  في التاربية وةم  النفاس(  2111ممحـ , سيم  محمف )  -29
 فاف,  0ط

 األففف. – المسيف  لمنشف جالتجزي  جالطبيع  , عميف         
,  0, ط أساسيات القياس في العمو  السموكية(  2110النبهيف , مجس  )  -21

 فجؽ ػفاف الش
 .األففف –عميف  لمنشف جالتجزي  ,         

ة ااال الريس األلب والباارائق تاط(  2110الجائم  , سعيف عبف الكفيـ )  -27
 ير بيناوالتعب

عميف  –, فاف الشفجؽ لمنشف جالتجزي  , األففف  0, ط التنظير والتطبيق         
. 

أثر استخلا  أنماوذج فارايار في (  2117الجزاف , بمسـ جليف م يف )  -21
 اكتسااب المفاىي  
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, ال يمع  المستنصفي   الارياضية لالى تالميذ الصف الخامس اإلبتالائي         
 كمي  التفبي   –

 األسيسي  ) فسيل  مي ستيف غيف منشجف  ( .         
 المصالر األجنبية

0- Landa , Lev . N ( 1980 ) The Algo – Heuristic Theory of Instruction 
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