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 : ملخص البحث

ف عليددالبحددتعل للعلدد بحتعدد اللهدد البحث ددحلبح دد ح 
)لبحمدددددددددددددددددددددددددد   ل بتيدددددددددددددددددددددددددد  ل فدددددددددددددددددددددددددد ل مدددددددددددددددددددددددددد   ل

 (لفددددددددددد لبحت  دددددددددددي لZimmermanزيم مددددددددددد   
،ل  بفعيالتعل لبحفيزي ءلحطالبلبحخ مسلبال يد ي ل

لمدددددددد لخددددددددال لبحت  دددددددد لمدددددددد لبحف  دددددددديتي   حدددددددد ل
ل:لبآلتيتي لبح ف يتي 

اللي ج لف  ل  ل الحدالح  د ييالع د لمىدت  ل(ل1
البلبحمجم عدددال(لثدددي لمت ىدددطل  جددد  لطددد0.0.)

 مدددددد   ل)لعلدددددد ل فدددددد للبحتج يثيددددددالبحتدددددد لىددددددت  س
جددددددد  ل مت ىددددددطل  ل (لZimmermanزيم مدددددد   

طددددددددالبلبحمجم عددددددددالبح دددددددد ثطالبحتدددددددد لىددددددددت  سل
بحت  ددي لثمدد   للث حط ي ددالبالعتي  يددالفدد لبختثدد  

لبحفيزي ء.
حدالح  د ييالع د لمىدت  لاللي ج لف  ل  ل ال(ل2
عدددال(لثدددي لمت ىدددطل  جددد  لطدددالبلبحمجم ل0.0.)

 مدددددد   ل)لعلدددددد ل فدددددد للبحتج يثيددددددالبحتدددددد لىددددددت  س
 (ل مت ىددددددطل  جددددددد  لZimmermanزيم مدددددد   

 ىد لث حط ي دالطالبلبحمجم عالبح  ثطالبحت ل 
 بح بفعيالثم   لبحفيزي ء.لبالعتي  يالف لم ي س

لبحخدد مسلبال يدد ي ل  دد  لمجتمددبلبحث ددحلثطددالب
 بحث   يددالبح ر  يددالبحت ثعدداللبحمدد ب سلبالع ب يددالفدد 

-2.11حم ي يدددالت ثيدددالبح ي ب يدددالحلعددد  لبح  بىددد ل)
بحخمددددسلحلف دددد  ل (لل ث حمدددد   لبح  بىدددديالل2.17
زيدددددد ءلحل ددددددالبحخدددددد مسلمدددددد للتدددددد بلبحفيلبال حدددددد 

لبع ب يددددددالبحزيتدددددد   بختدددددد  لبحث  ددددددحلل،لبال يدددددد ي 
أ دد للشددعثتي لمدد لبختيدد  ث دد   لد دد يال،لثدد ل

ث حط ي دددالل دددالبحخددد مسلبال يددد ي ب ثدددبلشدددعبلحل
(لط حثددد  ،ل17بحعشددد بييال،لثلدددألعددد  لأفددد ب لبحعي دددال)

 ل(لط حثدددد  لحلمجم عددددالبح دددد ثطال بحتدددد33 ث بدددددبل)
ل(لط حثدددددددددد  ل34 )  ىدددددددددد لث حط ي ددددددددددالبالعتي  يددددددددددال
ثدد حتعل لبحمدد   للحلمجم عددالبحتج يثيددال بحتدد ل  ىدد 

 (لZimmerman مدد   ل)لزيم مدد   ل بتيدد  ل فدد 
 عت لبحث دددحل)بحتج يثيدددال،ل،ل دددد لتددد لتلددد ف لمجمددد

بح دددددد ثطا(لفددددددد لعدددددد  لمددددددد لبحمت يدددددد ب ل،ل هددددددد  ل
حد ل ءل،لبحمت ي ب له ل)بحعمد لبحزم د لث هشدر ل،ب
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 ح دددد تلبحت  دددد لل،(لبختثدددد  لبحمعل مدددد  لبحىدددد ث ا
مدد لهدد البحث ددحلبعدد لبحث  ددحلبختثدد  لت  دديل ل

(لف   لث    لبختي  لم لمتع  ل،ل.4يتل  لم ل)
ل،ل ثث تد للمد ل د لتد لبحت  د لمد ل د  لبالختثد  

تددددد ل ىددددد بلبح ددددد  لبحتميزيدددددالحف  بتددددد ل،للمددددد لبعددددد ل
يتلد  لمد للحدتعل لبحفيزيد ءبحث  حلم يد سلحل بفعيدال

(لف ددد  ل دددد لتددد لبحت  ددد لمددد ل ددد  لبحم يددد سل31)
بحف ددددد لبح  بىددددد لطث ددددد لبحتج ثدددددالفددددد لل، ثث تددددد ل
(ل2.18-2.17مدددددددددد لبحعدددددددددد  لبح  بىدددددددددد ل)لبال  

حل ث بدبلثدالل(لبىث ع13 بىت  د لبحتج ثالم  ل)
بح  ثطدددال(ل  ددللحلدد لمجم عدددالل)بحتج يثيددال ل

د ل)بحتج يثيال ل،ل دد  لبحثد  حلثت  يسلبحمجم عتي
،ل ثعدددد لب تردددد ءلبحتج ثددددالتمدددد لبح دددد ثطال(لث فىدددد 

مع حجدددددددالبحثي  ددددددد  لث ىدددددددتخ ب لبالختثددددددد  لبحتددددددد ي ل
(ل أ رددددد  لبح تددددد ي لT-testحعي تدددددي لمىدددددت لتي ل)

لتفددد  لطددددالبلبحمجم عددددالبحتج يثيددددالبحتدددد ل  ىدددد 
 مدددددددددددددد   ل)ل فدددددددددددددد للعل لبحمدددددددددددددد   ل بتيدددددددددددددد  لثدددددددددددددد حت

علددددددددددددد لطدددددددددددددالبل (لZimmermanزيم مددددددددددددد   
بحمجم عدددددددالبح ددددددد ثطالبحتددددددد ل  ىددددددد لث حط ي ددددددددال

لفدددددددد لمىددددددددت  لبحت  ددددددددي لبح  بىدددددددد بالعتي  يددددددددال
 ث ح ل ف د لبحف  ديال بح بفعيالثم   لبحفيزي ءل،ل

 فدددددد ل دددددد ءل حدددددد لأ  دددددد لبحث  ددددددحللبح ددددددف يال،
 مددددددد   ل فددددددد للبحدددددددتعل لبحمددددددد   ل بتيددددددد  للث ىدددددددتخ ب 

فد لتد  يسلبحفيزيد ءل (لZimmermanم   )زيم ل
،ل بدتددد جلأجددد بءل  بىددد  لأخددد  لحم ب ددد ل،ل مددد ب ل

ف عليالبحتعل لبحم   ل  بىيالمختلفالحلتع العلد ل

 (لZimmerman)لزيم مدد    بتيدد  ل فدد ل مدد   ل
ل.مبلمت ي ب لت ثعدالأخ  ل

ل
 الفصل االول: التعريف بالبحث

 Problem of the: مشككك لل البحكككث 

Research 

تثددد لبحفيزيددد ءلمددد لبحعلددد  لبحتج يثيدددالبحتددد لتعتمددد لتع
م  ددددددد ع  ل بحتج ثدددددددالبحطثيعيدددددددالعلددددددد لبح ددددددد به ل
 بح  يالم لت  يسلبحفيزي ءلتز يد ل بح ي سل ىيلا،ل

بحتدددد لتىدددد ع ه للبهى ىددددياث حمعل مدددد  للبحطددددالب
مدد لخددال لمم  ىددالل،بح دد به لبحطثيعيدداعلدد لفردد ل

فيزيددد ءل حمددد  لتزيددد لعلددد لبحث  دددحلحمر دددالتددد  يسلبح
علددددد ل بطالعددددد لل حمختلدددددالبحم ب ددددد ل(ىددددد ال14)

مدد لدثدد لم  ىدد لبحمدد   للط بيدد لبحتدد  يسلبحمتثعددا
لل:للبآلتياف لبحج ب بل ج لد   ب ل

بحم  ىدددي لحط بيددد لتددد  يسلت لي يدددالفددد للحتثددد ع(ل1
ل هدد  لبحط بيدد لاللتىدد ع لبحط حددبل،لحمدد   تدد  يسلب

ث حشددددددددددل للمع فددددددددددالبحفيزي ييدددددددددداعلدددددددددد لبلتىدددددددددد بلبح
 .بح  يح

 لحددد   لبحمختثددد لفددد لتددد  يسلبحم  ىددديلحهمددد  (ل2
عدد  لتدد ف لثعددتللححدد لث إل دد فال،لمدد   لبحفيزيدد ء

ب عدددد ب لبحمختثدددد للأ بحمختث يددددالل به  ب لبهجرددددز 
بحدددد لعدددد  لت ميدددداللأ  ممدددد لفدددد لثعددددتلبحمدددد ب سل

 ل.لحلطالبلبحج  بلبحمر  يل

 م لخال لتتثبلبحث  حلح مد   لبحتد  يسلبح  يثدال
تد لتتخد لبحبحت  يىديالبح  يثدال م له  لبح مد   ل،ل
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ث مدددد   ل)لهددد لبحط حدددبلم ددد  ب لحلعمليدددالبحتعليميدددال
ثعدتللأشد    بحتد ل (لZimmermanزيم م   
مثددد ل  بىددداللبه مددد   فع حيدددالهددد بلبحددد لبح  بىددد  ل

،للخليفددددددددددا   بىددددددددددال)(لل2.10،لعثدددددددددد لبحث ىددددددددددط)
ث حتعل لبحم   للتف  لبحت  يسلأثثت بحت ل(ل2.11

 (لZimmerman بتيدد  ل فدد ل مدد   ل)لزيم مدد   
بحمزيد لمد للحجد بء   للب لحلث  حلم ش للعط أمم ل

 فددد للبحدددتعل لبحمددد   لحللشدددالعددد لفع حيدددابحث ددد حل
لفدددددددددددد  (لZimmerman مدددددددددددد   ل)لزيم مدددددددددددد   

لثمدد   لبحفيزيدد ءل بح بفعيددالحلددتعل لبحت  ددي لبح  بىدد 
شدللالبحث دحلملت  ي يمل لل ث  ءب لعل لم لت   ل،
ل:للبآلت  حى ب لث

نمكككككككككككككككككككككككككو   )  هكككككككككككككككككككككككككل  ي كككككككككككككككككككككككككاه 
رفككم م ككتو  فكك  (  Zimmermanزيمرمككان 

 لطكب  تعلك  الفيزيكا ودافعيل  التحصيل الدرا  
 .  الخامس االحيائ 

ل
 Importance of theل:البحث أهميل

Research 

فددد ل ددد لهددد بلبحتطددد  لبحعلمددد ل بحتل  حددد ج لت دددبل
ث    لع مال بحت ثيدالبحعلميدالث د   للعل لبحت ثيا

بحلددددد ب  للحعددددد ب هددددد لمىددددد  حيالمرمدددددال،للخ  دددددا
 مىدد ي  لهددد بلبحت ددد  ل لعلدد لم بلثدددالبحثشدد يالبح ددد   ل

بحعلمدد ل بحتل  حدد ج لبحمتىدد  علفدد لشددت لمجدد ال ل
ف حت ثيالعمليالمخططال م     لتر الل،بح ي  ل
ت يدددددد ب لبيج ثيدددددالم ا ثدددددال)ت ث يدددددد  للح ددددد بحلححددددد 

 بجتم عيددد  (لفددد لىدددل  لبحمدددتعل ل تفليددد  ل  ج ب ددد ل
 حددد لمددد للت  يددد ل يدددت ل،(ل0،لل1111)زيتددد  ل،ل

 تعدد يلر للبهفدد ب خثدد ب لت ميددالخددال لبحعمدد لعلدد ل
ث   ل،ل    لم بهثر   تفجي لط د تر ل بفعيتر لل ب 

شدددد م للعدددد ب بلححدددد لمدددد لتردددد ال،للأفلدددد  ه  بثدددد بءل
 متل مددد ل متددد بزيلفددد لجميدددبلبحج ب دددبلبح   يدددال

الليط دددد لل تدددد  بحع ليددددال بحجىدددد يال بالجتم عيددددال
  فعي لف للأع  ءيل   بلل ت  للأخ ج  بلعل ل
 حمتعل لفدددددددددددل،(11،لل3..2ل.)بح يلدددددددددددال،مجتمعر 
ط بيدددددد لتدددددد  يسلتتدددددديحلحدددددد لف  دددددداللححدددددد ث  جددددددال

،لفرددد لث  جدددالث فىددد لبحمعددد  البحعلميدددال اللتشدددب
حيلدددد  ل حدددد لل يدددد   لبفلدددد   لثشددددل يددددتعل للأ لححدددد 

بحشخللبح بدع لبحد يلىد اليشد  لم ددبلبحعمد ل
بحم  ىددددبلفدددد لمجتمددددبلبدت دددد   لبحمع فددددالثلفدددد ء ل

ت ليدد يل بدتدد ب ل،لفدد حمتعل لحدديسلث  جددالبحدد لمعلدد ل
لث ددددد   لجددددد هز ل بهفلددددد  بحمعل مددددد  للححيددددد ي  ددددد ل

بحددتعل لليعتثدد حدد ح لل،(ل13،لل7..2)بح ع بشدد ل،ل
 مدددددددددددددددددددددددددد   ل)للبحمدددددددددددددددددددددددددد   ل بتيدددددددددددددددددددددددددد  ل فدددددددددددددددددددددددددد 

للدددددج م   لت  يىددددد  (لZimmermanزيم مددددد   
فعددد  لي لدددزلعلددد لبحمدددتعل ل يعتثددد  لم ددد  لبحعمليدددال
بحتعليميدددددال يردددددت لثت  دددددي لبفلددددد  لبحمدددددتعل ،ل يردددددت ل

 (لثت  دددددددي لZimmerman مددددددد   ل)لزيم مددددددد   
بحددد ب ل يددد تثطلث ح   يدددالبحمع فيدددال ت  دددي لبحددد ب ل

 (لب لت  ددددددي لZimmerman ي ددددد  )لزيم مددددد   
 بالفعددد  للبحددد ب ليع ددد لت  دددي لبالفلددد  ل بحمشددد ع 

بحمت حددد  ل بتيددد  لبحتدددد ليخطدددطلحردددد ل يطث رددد لثشددددل ل
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فد لت  يد لبحشدخللهه بفد لل ه    يلث يحلتىد
يدالتمثد للمد لب لبح بفعل،ل(82،ل2.11) م   ل،

بح دد  لبحتدد لت دد  ل تىتشددي لبحط حددبله بءلبحعمدد ل
بحم  ىدددد ل تدددد علسلهدددد  لبح دددد  لفدددد للث فددددالبحجردددد ل
بح يليث ح لبحط حبلب لف ل  جالمث ث ت ل بىتم ب  ل
فددد لب بءلبحىدددل  ل ت  يمددد لهف ددد لمددد لع ددد  لمددد ل

لللللللللل.مر  ب لبح  س
ل(ل40،لل1111)لبالزي ج  يل

ل

 Objectives of the:لالبحككككثهككككدف 

Research ل
لف عليدالل: بحتعد العلدلححد ل د ح ير البحث حلبح

 (لZimmermanث مدددد   ل)لزيم مدددد   لبحتدددد  يس
لبطددددددالحل  بفعيددددددالتعلددددد لبحفيزيددددد ءلت  دددددي بحفددددد ل

ل.لبحخ مسلبال ي ي 
ل

 Hypotheses of the:لالبحكككث فرضكككيتا

Research ل
ال دددددددحلتددددددد ل دددددددي ابحثلهددددددد اح ددددددد تلت  يددددددد لل

ل:بآلتيالبحف  يتي لبح ف يتي 
ي جددددددد لفددددددد  ل  ل الحدددددددالح  ددددددد ييالع ددددددد للاللاواًل:

  جددددد  لطدددددالبلل(لثدددددي لمت ىدددددط0.0.مىدددددت  ل)
ثد حتعل لبحمدد   للىدت  سلبحتد بحتج يثيدالبحمجم عدال

 (لZimmermanث مد   ل)لزيم مد    فد لل بتي  ل
ت لطالبلبحمجم عالبح  ثطالبحمت ىطل  ج  ل ل

بحت  دددددددي ل حط ي دددددددالبالعتي  يدددددددالفددددددد لثلىدددددددت  س
 .ثم   لبحفيزي ءل بحخ مسلبال ي يلالبحطبح  بى ل

اللي جددددد لفددددد  ل  ل الحدددددالح  ددددد ييالع ددددد للثانيكككككًا:
البل(لثدددددي لمت ىدددددطل  جددددد  لطددددد0.0.مىدددددت  ل)

ثد حتعل لبحمدد   للبحمجم عدالبحتج يثيدالبحتد لىدت  س
 (لZimmerman فد لث مد   ل)لزيم مد   ل بتي  ل

طالبلبحمجم عالبح  ثطالبحت لل مت ىطل  ج  
لددددد لث حط ي دددددالبالعتي  يدددددالفددددد ل بفعيدددددالتعلىدددددت  س

 بحفيزي ءلحطالبلبحخ مسلبال ي ي ل.
 

 لofلthe Researchلل:  حككككدود البحككككث

Limitationل
لي ت  لبحث حلبح  ح لعل :

فددددد لبحمددددد ب سللبحخددددد مسلبال يددددد ي لطدددددالب -
 بحث   يدددددالبح دددددث  يالبحت ثعدددددالحم ي يددددداللبالع ب يدددددا

 ت ثيالبح ي ب يال.

حلعدددددددد  لبح  بىدددددددد للبح  بىدددددددد لبال  لبحلدددددددد  س -
 (.2.18ل-2.17)

ل:بحف دددد لبال  ل)لحخمددددسلبال حدددد ببحف دددد  ل -
بح  لددددددالبحخطيددددددالل:ل،بحف دددددد لبحثدددددد   لبحمتجردددددد  
،بحف د لبح بثدبل:للدد ب ي لبح  لدا: لبحث ححل،بحف  

بحشدددددد  لل،لبحف دددددد لبحخدددددد مسل:بالتددددددزب ل بحعددددددز  ل
 ءلد للتدددددد بلبحفيزيددددددد(لمدددددد بح دددددد   ل بحط دددددددال بحددددددزخ 

 .البحخ مسلبال ي ي دحل 

،للبحخدد مسلبال يدد ي لتدد بلبحفيزيدد ءلحل ددال -
ل.2.17حى الل،لبحى  ىاطثعالبح

 Definition of the  :مصكطلحا تحديكد ال

Terms  ل
 يل : اعلالف (أوال
بحعم لثجد  ل ثج  ل:ل(ل3..2)بحفتال ي، لع فترل

بحجردددددددد  لحت  يدددددددد لبحردددددددد العدددددددد لط يدددددددد لثلدددددددد  ل
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 ل ت  يمردددددد لثمعددددد يي ل أىددددددسلبحمخ جددددد  لبحم جددددد ل
لللللل.بحثل  
ل(11،ل3..2،)بحفتال يللللل
مككككو   )   المككككنا   اتيككككًا وفكككك  نالككككتعل(  ثانيككككاً 

 ع فدددددددددددددددددددددد :ل (Zimmermanزيمرمككككككككككككككككككككككان 
:لعمليالث  ءل(ل    ,Zimmerman)زيم م  

 شددددطالي دددد  لفيردددد لبحمددددتعل لث  ددددبلبههدددد بالثدددد ل
تخطدديطل ت جيدد ل ت  ددي ل  ددثطلمع  فدد ل  بفعيتدد ل
 ىل لي ت ل بحىي  لبح يليت لفي للم لبج لت  ي ل
الأهدد بالبحددتعل ل يت ددم لعمليدد  لمدد ل  بءلمع فيدد

 .  بفعيالحلىل  لثمختلالبالىت بتيجي  

        

(Zimmerman,    :  )ل
مجمددد علبإلجددد بءب لل: ع فددد لبحث  دددحلحج بييددد لثج ددد 

بحمعتمدد  لفدد لتدد  يسلطددالبلبحمجم عددالبحتج يثيددالل
 ل بحمتمثلدددددددالثمل  ددددددد  لأ مددددددد   للزيم مددددددد  

Zimmerman     )ل بحمعتمدد  للع   دد ل)
 حلخططلبحت  يىيال ه :

في لي   ل لي ل لبحمتعل لبحمرد  ،ل ب :ل لددبإلعل -
 ي بلبهه با،ل يخت  لبالىت بتيجي  ،ل يخططل
حل ددد ل بحجردد لبحددالز لحتطثيدد لبىددت بتيجي  لبحددتعل ل

للم ليت لبىتث   ل ت شيطلبحمع فا.ل
بحم بدثدددددالبح بتيدددددا:ل فيرددددد ليعمددددد لبحمدددددتعل لححددددد ل -

م بدثدددددالبال جددددد زلفددددد لت  يددددد لبههددددد بال تلييدددددال
ح دددد  البحتدددد ليت  دددد لبالىددددت بتيجي  لحم بيمددددالب

 علير لبحمتعل ل تتخ لط ثبل ي  م ل بي ي.ل

به بءل بحددددددددت ل :ليددددددددت لفيدددددددد لبإلج ثددددددددالعلدددددددد ل -
بحتى  ال لبح بتيال ت  ي لبهثع  لبحمختلفالحلمع فال
 بحمرمال بحىي  لثشل لم   ل بتي للم لي لزلفير ل
بحمدددددددتعل لعلددددددد لبحت  دددددددي ل بحدددددددت ل لفددددددد لبحمع فدددددددال

  بح بفعيال بحىل  .ل

بحدددد بت :لل فيدددد لي لدددد للبحمددددتعل لب علدددد سلبحت دددد ي ل
به بءل مخ جددددد  لبحدددددتعل لبحتددددد ل   رددددد ،ل ي بجدددددبل
ثم جثرددددددد لشددددددد  طلبحدددددددتعل لحيطث رددددددد لفددددددد لم ب ددددددد ل
بحتخطدددددددديطلبحال  ددددددددالبحتدددددددد لىدددددددديتثعر لالىددددددددتلم  ل

    :    ,Zimmermanخط ب لبحتعل ل.ل)

ل(ل
  :التحصيلًا( ثالث

 م  لالم ليتعلم لل(له 8..2ع ف )لبث لج   ،
عددد لمددد   لمددد  لزم يدددالم ددد   ل،ل يملددد لبحط حدددبلث

دي ىددد لث ح  جدددالبحتددد لي  ددد لعليرددد لفددد لبختثددد  ل
ت  دديل ل  حدد لحمع فددالمدد  ل جدد جلبإلىددت بتيجيال
بحت لي عر ل يخططلحرد لبحمد  سلحت  يد لبه بفد ل

 لمع فدددالتتددد ج لبحددد ل مددد لي ددد لبحيددد لبحط حدددبلمددد
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  ج  ل لل

لللللل
،لل8..2)لبثددددددددددددددد لجدددددددددددددددد   ،للللللل
ل(420

مجمدد علبح  جددالبحتدد لل: ع فدد لبحث  ددحلحج بييدد لثج دد 
ي  ددد لعليرددد لبحط حدددبلفددد لبالختثددد  لبحت  ددديل ل

لبح يلبع  لبحث  حلحر بلبح  تل.
ل

   : للتعل  رابعًا( الدافعيل
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(للث  ردد ل بح دد  لبحتدد ل1111ع فردد ل)بالزي جدد  يل،ل
،لبيلت دد  لبحط حددبلحلدد ليدد  يلبحعمدد لبحم  ىدد ل

ددددد  لبح مدددد سلب لبح اثددددالحل يدددد  لثمردددد  لبحدددد  س ل.
لللل
ل(ل40،ل1111)بالزي ج  يل

مجمد علبح  جدالبحتد لل: ع فر لبحث  حلحج بيي لثج د 
لتعل م يدد سلبح بفعيددالحددي  دد لعليردد لبحط حددبلفدد ل

لبح يلبع  لبحث  حلحر بلبح  تل.بحفيزي ءل
ل

 خلفيل ناريل ودرا ا   ابقل الفصل الثان  :
ىددديت    لبحث دددحلبح ددد ح لفددد لهددد بللخلفيدددال   يدددا:
دزيم م  ل مددددددددددددددددددددد   لبحدددددددددددددددددددددتعل لحدددددددددددددددددددددبحف ددددددددددددددددددددد ل

(Zimmerman,     )بح بفعيدددددالحلدددددتعل ل لل
ل لم ليجت ل:

نمكككككككككككككككككككو   الكككككككككككككككككككتعل  لككككككككككككككككككككزيمرمان اواًل: 
(Zimmerman,      ): يىدددت  ل مددد   ل

(لفدددد لبحددددتعل ل    ,Zimmermanزيم مدددد  ل)
ححدد ل   يددالبحددتعل لبحمع فدد للبالجتمدد ع  لحث  دد   بل

ت لمدد لمفدد هي لمثدد لبح تميددالبحتث  حيددال  مدد لت ددم 
بحثالثيدددددددالحلفعددددددد لبحمتثددددددد   ل بحمىدددددددتم لحلىدددددددل  ،ل
 بحمع فددال بحتددجثي ب لبحثيييدداللمدد ليثدد زلف  دديالعدد ل
بحىددددل  لبإل ىدددد   ل م   بتدددد لبحشخ دددديال بحثيييددددال
تمثددددد ل   مددددد لمتشددددد ثل  لمددددد لبحتدددددجثي ب لبحمتث  حدددددال
 ل بحمتف علددددال   لحعطدددد ءلأيلمدددد لهدددد  لبحم دددد  ب

ل ل ى بلبحم   لبآلخ .تمييزبلعل

لللل
 (ل312،للل4..2)بحزي  ل:ل

(لثلدد   ل    ,Zimmerman دد   لزيم مدد  ل)
أ م   ل بي يلحلتعل ل يحلب لبإلت   ليتطلبلث  ل
جر  لمتع   لث يحلي   لل لجرد لححد لثد  لجرد ل
آخدد لعلدد ل  دد لمتتدد ثبل ددم لبحم دد  ب لبحددثالحل
ف حت  يدددددددالبحم تددددددد  لبح  تجدددددددالعددددددد لبه بءلبحىددددددد ث ل

خ  لإلجددددددد بءلتعددددددد يال لخدددددددال لبحم ددددددد  ال لتىدددددددت
بحمتلدددد   ل هدددد  لبحتعدددد يال لمرمددددال  دددد   يالال ل
بحع بمدددددد لبحشخ دددددديال بحىددددددل ليال بحثيييددددددالتت يدددددد ل

لث ىتم ب لخال ل    لبحتعل ل به بءل.
ل(         , Zimmerman)لل

  ف ددد لحرددد بلبه مددد   لفددد  لبحم ب ددد لبحتددد لي  دددال
 لبحخ  دداللفيرد لبحط حدبلمعت  بتدد لبح بفعيدال عملي تد

لف لبحتعل لتتمث لث الت ل:
 فيردد ليددت لت  يدد للمرحلككل ادعككداد والتخطككيط :.1

ل بالبحمددددد ب لت  ي رددددد لمددددد لعمليددددداأ ل  دددددبلبههددددد
بحدددتعل ل بحتخطددديطلبحجيددد لحل دددد ل بحجرددد لبحمطلددد بل
حعمليدددددالبحدددددتعل للمددددد ليدددددت لفيرددددد لبىدددددتث   ل ت شددددديطل

 بحمع فال.

 ليت لفي لبإلج ثالع لبحتىد  المرحلل األدا : :.2
بح بتيددال ت  ددي لبهثعدد  لبحمختلفددالحلمع فددال بحمرمددال
 بحىي  لثشل لم   ل بتي للم لي لزلفيرد لبحط حدبل
علدددددد لبحت  ددددددي ل بحددددددت ل لفدددددد لبحمع فددددددال بح بفعيددددددال

  بحىل  ل.
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 فيرددد ليعمدد لبحط حددبلححددد للالضككبط والتناككي  : .3
م بدثدددددالبال جددددد زلفددددد لت  يددددد لبههددددد بال تلييدددددال

بحتددددد لي  ددددد لم بيمدددددالبح ددددد  البالىدددددت بتيجي  لح
 تت دددم لهددد  لبحم  لدددالأشدددل  لمت  عدددالعليرددد لل،ل

 م لبح ثطلتتمث لثد

:ل يت دددددم لحعددددد   لت تيدددددبلالضكككككبط المعرفككككك  أ.
بحمعل مددددد  لثشدددددل لي دددددم لجعددددد لعمليدددددالبحدددددتعل ل
أىددددددددر لمددددددددبلبختيدددددددد  لبالىددددددددت بتيجي  لبحمع فيددددددددال

 بحم  ىثالحعمليالبحتعل ل.

:ل تت ددددم لت شدددديطلبح بفعيددددال . ضككككبط الدافعيككككل
بحمل ل م بجرالبحع ثد  لبحتد ليملد ل  فبلمش ع ل

ب لت بجدددد لعمليددددالبحددددتعل لث ىددددتخ ب ل دددد ب لبحدددد ب ل
د  علبح ب لث ح    لعل لبحفع ل   ب 

:ل يتمثد لفد لم   حدالبحط حدبلجك. ضكبط ال كلو ل
حت  ي لىل ل ل مال  ت لحد لمد لخدال لبحمىد ع  ل

 بحمع فيال ب  ب  لبح د لثشل لف ع ل.

حط حدددبل:ل يشدددي لححددد ل دددثطلبد. الضبككككط البيئككك 
حلثييالبحم  يال بالجتم عيال بح فىديالبحتد ليدت لفيرد ل
بحتعل ل بحت لتى ع لعلد لت ليدزلبال تثد  ل هد لمد ل

ل.لبالىت بتيجي  لبحمرمالف لبحتعل لبحم   ل بتي  ل
 فيد لي لد للبحط حدبلب علد سللل.التقوي  ال ات :4

به بءل مخ جددددد  لبحدددددتعل لبحتددددد ل   رددددد ،ل ي بجدددددبل
ث رددددددد لفددددددد لم ب ددددددد لثم جثرددددددد لشددددددد  طلبحدددددددتعل لحيط

بحتخطدددددددديطلبحال  ددددددددالبحتدددددددد لىدددددددديتثعر لالىددددددددتلم  ل
خطددد ب لبحدددتعل ل تشددديبلفددد لهددد  لبحم  لدددالبحت  يدددال
بح بجعددددالمدددد لخدددددال لبحت ييمدددد  لبح بتيددددال ب  ددددد ب ل

به لدد  لعلدد لمدد لتدد لتعلمدد لل م    ددالأ بءلبحمرمددال
ثددددثعتلبحمعدددد يي لأ لبههدددد بالبحتدددد لتدددد ل  ددددعر ل
بلحعمليددددالبحددددتعل ل ددددد ليث ددددحلبحط حددددبلعدددد لأىددددث 

لبهخط ءلبحت ل دبلفير .
ل(ل    –        :Zimmerman)ل

 يتخدددددد لبحث  ددددددحلمدددددد لبحم ب دددددد لبحتدددددد لددددددد  لثردددددد ل
(لفددددددد لل     Zimmermanزيم مددددددد  )ل

 مددددددد   لبحدددددددتعل للع   ددددددد ب للحلخطدددددددطلبحت  يىددددددديالل
لبحت لىيت لحع ب ه لل ف  لح ح ل:ل

:ل في لي   ل لي ل لمرحلل ادعداد والتخطيط. 1
ههدددددددد با،ل يختدددددددد  لبحط حددددددددبلبحمردددددددد  ،ل ي ددددددددبلب

بالىدددددت بتيجي  ،ل يخطدددددطلحل دددددد ل بحجرددددد لبحدددددالز ل
لمدددددد ليددددددت لبىددددددتث   للحتطثيدددددد لبىددددددت بتيجي  لبحددددددتعل ل

ل.ل ت شيطلبحمع فا
يدددددددت لفيددددددد لبإلج ثدددددددالعلددددددد لمرحلكككككككل األدا : :. 2

بحتى  ال لبح بتيال ت  ي لبهثع  لبحمختلفالحلمع فال
 بحمرمال بحىي  لثشل لم   ل بتي للم لي لزلفير ل

علددددددد لبحت  دددددددي ل بحدددددددت ل لفددددددد لبحمع فددددددداللبحط حدددددددب
  بح بفعيال بحىل  ل.

 فيردد ليعمدد لبحط حددبلححدد للالضككبط والتناككي  : . 3
م بدثدددددالبال جددددد زلفددددد لت  يددددد لبههددددد بال تلييدددددال
بالىددددت بتيجي  لحم بيمددددالبح دددد  البحتدددد ليت  دددد ل
عليردد لبحط حددبل تتخدد لطدد ثبل ي دد م ل بيدد يلىدد بءل

طلب لبح دثمج  لبح ثطلبحمع ف لب لبحد بفع للف 
 بحثيي .
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 فدددددد لي لدددددد للبحط حددددددبللللتقككككككوي  الكككككك ات  :. ا4
ب علددددد سلبه بءل مخ جددددد  لبحدددددتعل لبحتددددد ل   رددددد ،ل
 ي بجبلثم جثر لش  طلبحتعل لحيطث رد لفد لم ب د ل
بحتخطدددددددديطلبحال  ددددددددالبحتدددددددد لىدددددددديتثعر لالىددددددددتلم  ل
خطددد ب لبحدددتعل ل تشددديبلفددد لهددد  لبحم  لدددالبحت  يدددال
بح بجعددددالمدددد لخدددددال لبحت ييمدددد  لبح بتيددددال ب  ددددد ب ل

 لدد  لعلدد لمدد لتدد لتعلمدد لل م    ددالأ بءلبحمرمددالبه
ثددددثعتلبحمعدددد يي لب لبههدددد بالبحتدددد لتدددد ل  ددددعر ل
حعمليددددالبحددددتعل ل ددددد ليث ددددحلبحط حددددبلعدددد لأىددددث بل

لللللبهخط ءلبحت ل دبلفير ل
(Zimmerman:        –    ل)ل

ل
 :ل(1 لث حمخططل) يمل لت  حلم ب  ل م   لزيم م 

 
 
 

ل
ل

 (بع ب لبحث  ح) (لم   ل م   لزيم م  1) مخطط
 

  ( (Social Cognitive Theoryالناريل المعرفيل االجتماعيل لباندورا 
لبالجتم عيا لبح   يا لبحتعل لل حث     بل ت ل  عل 
ليتجى لبحتعل لبحم   ل بتي  لف لىي  لبجتم ع ل، ل

م لم    لبحتعل لبحمع ف لبالجتم ع للث حت ليزل
ل لم   ع  Self)الضبط ال ات  عل 

Control) عل لبحت ل للبحمتعل حمتمث لث    ل بل
ف لىل ل ل   لبح  جالحح لدي  لخ  جيالمث ش  ل

ل) لث     ب ل  ا (لل     Bandura، د 
حي جر بللبآلث ءلثج ر لالليتمل   لم لبحت بج ل بيم  ل

لبحت  يج ل لبالىتث ب  ليىتلز  لمم  لأطف حر  ىل  

ل(ل ل)بح بخل  لبح بت  لث ح ثط ل لبحخ  ج  حل ثط
لح م جال بحتعل .لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل العتم  لعل لبث
ل(لل  :     , Zimmerman et al)ل
 ال بإل ى    بحىل   أ م ط مع  " ث     ب "ي   ل

 بحت  بحخ  جيالبحف  يا ث حتعزيزب  م ل ما تل  

 تت   لعلير لأ   بلبحت ج لبحىل ل ل،لب  ي لِّ 

  ب  بحى ث ا،  ترخث ب   ء ف  بح  س ت دع  

  ب  ديمر لعل  ت ث  بحىل   م  معي ا أ م ط

 د  لم  م ا ثا، اي   ت ي  ت  ح أخ   أ م ط  ل

 بحىل ليا به م طلحثعت بح  س ت  ي  يل  

لمنظم ذاتياً التعلم ا

وفق نموذج 

 مراحل)زيمرمان 

 (نموذج زيمرمان 

      

مرحلة 

 االداء

مرحلة 

التقويم 

 الذاتي

مرحلة 

ط الضب

 والتنظيم

مرحلة   

االعداد 

 والتخطيط
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 بحىل   فإ  ث   م  حيج ثيا، ألث  بهخ  

ليت   بح    ه ب عل  بإل ى     لثي     حح   

بحمتعل ل خث ب  عل  بحمث يا بحمت ّدعا ثآث   
ل للبحم  يا    ه   ب   عل  بإل ى   حح  ت   ،

 بحتف ع  أى سلعل  ثلف ء  ثر  بحت ث  يمل  مع   

 Reciprocal) بحمتث    بح تم 

Determinism) ،  بحثي ح ج  بحتل ي  ثي 

 بحت  بحثييا  ثي  بح بخليا بح فىيال عملي ت  حإل ى  

     , Joel)للللللللللللللللللللفير . يعيش

ل (  :
لمع فيال لعملي   لثالح لبح   يا له    تفت ت

 بجتم عياله ل:

 Triadic.لبحتث  حيالبحثالثيا)ل1

Reciprocallyل(ل
(لأ للSelf- Efficacy.لبحف عليالبح بتيال)2ل

لبحلف يالبح بتيالبحم  لال.

 Sub.بحعملي  لبحف عيالف لبحت  ي لبح بت )3

processes in Self-Regulationل(.لل
عالدالىثثيالتث  حيالثي للمفت  ال ج  ل

ل)بحعملي  لبحم ث  لبحثالثالبحشخ يا
Personal(ل بحىل  ل)Behaviorلل بحثييال)

(Environmentلل.)ل
ل
بحمدتعل ل،للد ح لف حثييالت ث لعل لىدل  لبحمدتعل لل

ي ث لف لبحثييالم لخال لأىل بلمع حجتد لحلثييدا،ل
  حدددددددد لثت  يددددددددالعملي تدددددددد لبحمع فيددددددددالحمع حجددددددددال

 يبلبحثيييال ه بليت ج لمث ألبح تميدالبه  بحل بح د
بحمتث  حدددالبحددد يليعددد المددد لأهددد لبفت ب ددد  لبح   يدددال

 . بحمع فيالبالجتم عيا
ل         , Bandura)للللللللل
ل(ل

ل(.ل2 يمل لتمثي له بلبحتف ع لثي لتل لبحعملي  لث حمخططل)
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

للتف ع لبحعملي  لبحمع فيالبالجتم عيال(2مخططل)
 
 

عوامل شخصية 

 الجوانب المعرفية

عوامل بيئية 

 المؤثرات البيئية

عوامل سلوكية 

 األداء
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ت   ح لبال ثي  لل:للللتعل  الدافعيلثانيًا : 

بحت ث يالمفر  لبح بفعيالم لع  لج ب بلتتعل ل
لث حمتعل ل،ل م ر :

(لب لحل بفعيدددددالل1181يددددد  ل)لبحزيددددد  ل بخددددد   ل،ل
ثددالحلبثعدد  ل هدد ل:لبثدد   لبحمددتعل لح شدد طلمعددي لل،ل
 بىددتج ثالبحمددتعل لحم دددالمعددي ل يرمدد لبحم بدددال

ي دد لبحدد للبالخدد  ل،ل ت جيدد ل شدد طلبحمددتعل ل تدد 
لله ف .

ل(08،ل1181)لبحزي  ل بخ   ل،لل
(لب لبح بفعيددددال1111)بحخ بحدددد  ل بخدددد   ل،ل يدددد  ل

مرمددددالفدددد لتفعيدددد لىددددل  لبحطددددالبللددددتعل لبحمدددد   ل
بحتعليميدال بالدثدد  لعلدد لمم  ىدالبح شدد طلبحتعليمدد ل
 ث حتدددد ح لت  يدددد لبالهدددد بالبحت ث يددددالبحم  دددد   ل.

ل(81،ل1111)لبحخ بح  ل بخ   ل،للل
(لتعدددددد لبح بفعيددددددالشدددددد ط ل1111،لل يدددددد  ل)شددددددعلا

بى ىي لح   حلبحتعل ل ب تف ير لي   ل   ل د  حل
بحددتعل لفردد لبحتدد لتدد فبلبحمددتعل لفدد لم بدددالبحددتعل ل
ه لبحتد لت فدزلبحمدتعل لمد لبجد لبحعمد ل بحتف عد ل

لمبلبحثييالبحم يطا.ل
ل(44،ل،1111)لشعلال،لل

بح بفعيددالبحدد لمجم عددالل(2..2ثي مدد ليدد  ل)ادد   ،
بحمددتعل لال بحخ  جيددالبحتدد لت دد  لبح دد  البح بخليدد

ل.م لبج لبع   لبحت بز لبح يلبخت ل
للللل
ل(113،ل2..2)ا   ،للللل

ه دددد  لعدددد  لبتج هدددد  ل:للككككتعل   تف ككككير الدافعيككككل
   حدد لتفىددي لبح بفعيددالحمدد لحردد لمدد لبهميددالث ح ددال
فددد لعمليدددالبحدددتعل لبح دددف ل مددد لهددد  لبالتج هددد  ل

 ه :
بحعدد ح لتددزع لهدد بلبالتجدد  لل:لاالتجككاا ال ككلو  .ل1
فر ليعت  لثج لبحىدل  لي شدجلمد لمد ث ب لل(ىل  )

خ  جيال  بخليالمث لب  ث    لب لبح لبحمع  لف ل
  حدددالبحجددد علب ل  يدددالبحطعددد  لفددد لبحتلفزيددد  ل ب ل
بحددددتعل لبحىدددد ث لب لبحعدددد  ب لهدددد لبحتدددد لت دددد  لبيل

بحجددددد يبللبيلب لبحشدددددخللبتجددددد  لىددددديجخ لىدددددل  ل
بحىددددددل  لي شددددددجلثفعدددددد لع بمدددددد لخ  جيددددددال  بخليددددددال

ح بفعيددالبح  تجددال ثفعدد لع بمدد لخ  جيددال ثتعزيددزل ب
خدددد  ج لل حدددد  ج  ل بحعالددددد  ل بحجدددد بيزلبحم حيددددال

ل.م ل بفعيالخ  جياتى
لبحطدددددالب بفعيددددداللهثددددد    مدددد لبح ىددددد ي لبح ييىددددديال

حلتعل له لج ب  لبحتعزيزل ه لعث   لع لجد ب  ل
ح ىددددددددثالبالىددددددددتج ث  ل جدددددددد ب  لبحددددددددزم للبحث ثتددددددددال

  لمثدد  البحتعلددي ل بحمت يدد  لب دد فالبحدد لبىددتخ بم
بحمثد م ل،ل ث حتد ح لفدج لبد دد ل د  لبحدتعل لهدد ل
بحتدددددد ليددددددت لفيردددددد لتشددددددلي لبحىددددددل  لبحمث دددددد لعلدددددد ل

)لدطدددددددددددددددددددد م ل،للل.يج ثيالبحمعززب لبال
ل(ل121،ل1118

يعت دددددد لبحمع فيدددددد  لب ل:للاالتجككككككاا المعرفكككككك .ل2
بحىددل  لم دد  لث بىددطالبحتفليدد ل بحعمليدد  لبحع ليددال

باليجدددد ث لل حددديسلعددد لط يددد لبحتعزيدددزلبحىدددلث لب 
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(Schunk,    ,  ل)،ثدد ح لفدد  ر لي لددز  لل 
علددددد لبحم ددددد   لبح بخليدددددالحل بفعيدددددالمثددددد لبح  ددددد ل
 بالشدددث علفددد لبحدددتعل ل بال جددد زل هددد  لبال ددد بعلمددد ل
بحددد  بفبلتىددد ه لفددد لتلددد ي ل ت جددد  لتعليميدددالد يدددال

م لتفت تلثعتلبح   ي  لبالث لح  لبحمتعل ل،لل
ع ل) جدد  ل  جدد  لبى ىدديالحل دد سل بحىددبحمع فيددال

حفرد لثييددتر لحيل  دد بلمت  فىددي ل،ل شددطي ل،لفعدد حي ل
(ل هدد  لتمثلردد لفدد ل دد بعر لمددبلبحثييددال ب  بلردد ل ل
 لبحتدد بزب ل بحتدد لبحف  دديالمشدد ثرالحفلدد  لثي جيدد لفدد

ث  جدددددددالبحددددددد لبىدددددددتيع بللتت دددددددم للب لبال ىددددددد  
معل مدددددددددد  ل معدددددددددد  الج يدددددددددد  ل ت  يلردددددددددد لبحدددددددددد ل

فيددددالم  ىددددثالحلدددد ليىددددتطيبلفيردددد لمخططدددد  لمع ل
 لشدددع  لث حىددديط  لعلددد لبحخثددد  لبحج يددد بحلبال ىددد  

مع ف ل تمثلر ل،ب لث حت ح ليشع لب  لث  حالت بز ل
. يمث لبحت بز لبحمع ف لمفر  لبح  جالبح لبحفر ل

للللللللل
بثد زلم  د يلهدد بلب لمدد لل.االتجكاا االن كان  :3

بحد يلبدتد جلهد  لبح  جد  ل هد ل(لم ىل ل)بالتج  ل
لت ردد ليدد  لب لبح  جدد  لفدد لبحمىددت  لبحم تفددبلال

باللثع لبشث علبح  ج  لبال  د للبحمتعل ف لىل  ل
يىدددددع ل بيمددددد لبحددددد لمزيددددد لمددددد للبحمدددددتعل م رددددد ل ب ل

بالشددث علبحدد لب لي دد لبحدد لبحمىددت  لبالعلدد لمدد ل
بحدد  بفبل هددد لبحت  ددي لبحمع فددد ل ت دد ي لبحجمددد  ل
 بخيدددد بلت  يدددد لبحدددد ب ل هدددد لبح  يددددالبحع مدددد لفدددد ل

ل(134،ل1118)دط م ،له ميت .لل

يفى لعلم ءله بلبالتجد  ل:للجتماع االتجاا اال.4
ثددد  لبحدددتعل لمملددد لب ليلددد  لمددد لخدددال لمال  دددال
ثعتلبالشخ للبالخ ي ل ب لبحتعل لبحىد ث لمد ل

)ب  ددددددددددددددددد ال،لللل.به لم    لبح بفعدددددددددددددديال
ل(127،ل1177
 :  الطب لي  اثارة الدافعيل لد  ا ا

ثج رد للبحطدالب   لبح بفعيدالحلدتعل لع د لي   لث ىدتث
بحمعلددد لمددد للعدددالبحىدددل لي  لبحتددد لي ددد  لثرددد مجم ل

حددددتعل لم  دددد علمعددددي للبحطددددالببجدددد لبثدددد   ل اثددددال
 ت فيددددددزه لحل يددددددد  لثج شدددددددطالتعليميددددددالتتعلددددددد لثددددددد ل

،للب لفيردد ل تدد لت  يدد لبحردد البحم ادد ب بالىددتم ل
 -:يجت  م له  لبحىل لي  لم ل

ت  يدد لبالهدد بالبحتعليميددال ت  ددي ر لحلطلثددال.ل1
ر ل مشدددد  لتر لممدددد ليىدددد ع ه لعلدددد لزيدددد   لتفدددد عل

عل لب لتل  له  لبالهد بال بدعيدال مد لبحمملد ل
،لل1184)لتدددددد  للللللللل.ت  ي ر ل
ل(ل131

.ت ددددد ي لبحت  يددددددالبح بجعددددددالثعدددددد لت  يدددددد لبحردددددد ال2
ل(08،ل1181)لبحزي  ،لللللل.مث ش  

.بحت ليددد لمددد لبىدددتخ ب لبحع ددد بل بحىدددخ يال بحلددد  ل3
 بىدتخ ب لعثد  ب لبحث د ءلف ل  حالفش لبحط حدبل،ل

 .جيب بحتش

 (72،ل1111)لبالزي ج  يلل

بىددددددتخ ب لبىددددددل بلبالىدددددديلالثدددددد اللمدددددد لت دددددد ي ل.4
للللللللللللللبحمعل م  لج هز .

ل(ل2.2،ل1111)لخ بح  ل،لل
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.لزيدددد   لفدددد للبحتعدددد   لبحدددد يليعتثدددد ل بلفع حيددددال0
لعل لبحطالبل.

.لبىدددتخ ب لبحمثيددد ب لبح ىددديالفددد لعمليدددالبحدددتعل ل1
لللللللللل ت  يعر .

ل(1118،131)لدط م ،لل
ل بفعيدالثدالحل  د يالحل :للكتعل  واائف الدافعيكل
لبى ىيال ه :

ت  يددددد ل ت شددددديطلبحىدددددل  لثعددددد لب ليلددددد  لفددددد ل.1
لم  لالم لالىت  ب .

لت جي لبحىل  ل   ل جرالمعي ال   لاي ه ..2
بحم  ف دالعلدد لبىددت بمالت شدديطلبحىددل  لط حمدد ل.3

ل.ث  لبال ى  لم ف ع  ل
ل(113،ل2..2)ا   ،

 : الدرا ا  ال ابقل
ل(2.10)  بىالعث لبحث ىطل،لل.1
بج يدد لهدد  لبح  بىددالفدد ل)م دد (،ل هدد ف لهدد  لل

بح  بىددالبحددد لبحتعدد العلددد لف عليددالبحدددتعل لبحمددد   ل
 لفد لZimmerman بتي  ل ف ل مد   لزيم مد   

تدد  يسلمدد   لعلدد لبحدد فسلحت ميددالثعددتلبحمردد  ب ل
بح ي تيددالحدد  لبحطددالبلبحمعدد دي لث دد ي  لث حم  لددال

البح  بىدددالبعددد لبحث  ددددحلبحث   يدددال،ل حت  يددد لهددد 
بختثدد  لح يدد سلبحمردد  ب لبح ي تيددالحطددالبلبحث   يددال
،ل ثعددد لتطثيددد لبحتج ثدددالعلددد لمجمددد عت لبح  بىدددال
)بحتج يثيددالبحتدد ل  ىدد لثدد حتعل لبحمدد   ل بتيدد  ل فدد ل

 ل بحمجم عدددددالZimmerman مددددد   لزيم مددددد   
بح  ثطالبحت ل  ى ل ف لبحط ي البحت لي يدا(ل تد ل

بح ي تيدالعلد لمجمد عت لتطثي لم ي سلبحمر  ب ل
بح  بىددالدثليدد  ل ثعدد ي  ل،ل ددد لت  ددل لبح  بىددالبحدد ل
تفددد  لطددددالبلبحمجم عددددالبحتج يثيددددالبحتدددد ل  ىدددد ل
ثدددددددددددددددد حتعل لبحمدددددددددددددددد   ل بتيدددددددددددددددد  ل فدددددددددددددددد ل مدددددددددددددددد   ل

 لعلددددددددددددددد لطدددددددددددددددالبلZimmermanزيم مددددددددددددددد   
بحمجم عدددددالبح ددددد ثطالثفددددد  ل ب لب  ددددد يي  لع ددددد ل

(لفددددد لبحتطثيددددد لبحثعددددد يلحم يددددد سل0.1.مىدددددت  ل)
ي تيدال،لممدد ليشدي لبحدد لف عليدالبحددتعل لبحمرد  ب لبح 

ل مدددددددددددددددددددددددددددد   لبحمدددددددددددددددددددددددددددد   ل بتيدددددددددددددددددددددددددددد  ل فدددددددددددددددددددددددددددد 
 لفدددد لت ميددددالبحمردددد  ب لZimmermanزيم مدددد   
لبح ي تيال.

ل(3-2،ل2.10،لعث لبحث ىط)
ل(2.11)  بىالخليفال،لل.2
هدد ف لهدد  لبج يدد لهدد  لبح  بىددالفدد ل)بحعدد ب (،ل لل

بح  بىددددالبحدددد لبحتعدددد العلدددد لف عليددددالث  دددد م لددددد ي ل
 بتيدددددددددد  ل فدددددددددد ل مدددددددددد   للعلدددددددددد لبحددددددددددتعل لبحمدددددددددد   

 لفددددد لت ميدددددالمرددددد  ب لZimmermanزيم مددددد   
بح ىدد لبحف دد ل ف عليددالبحدد ب لحدد  لطددالبلبح ددال
بال  لبحث   يلبح   ع ل،ل حت  ي له البح  بىال
بعدد لبحث  ددحلث  دد م لتعليمدد ل فدد لبحددتعل لبحمددد   ل
 بتيددد  لحطدددالبلبح دددالبال  لبحثددد   يلبح ددد  ع ل،ل

بح ىددد لللمددد لبعددد لبحث  دددحلبختثددد  لح يددد سلمرددد  ب 
بحف دددد ل م يدددد سلحف عليددددالبحدددد ب ،ل ددددد لتدددد لتطثيدددد ل
بحث   م لعلد لمجمد عت لبح  بىدال)بحتج يثيدالبحتد ل
  ىدددددددد لثدددددددد حتعل لبحمدددددددد   ل بتيدددددددد  ل فدددددددد ل مدددددددد   ل

 ل بحمجم عددالبح دد ثطالZimmermanزيم مدد   
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بحتدد ل  ىدد ل فدد لبحط ي ددالبحت لي يددا(ل تدد لتطثيدد ل
لب بت لبحث حلعل لمجم عت لبح  بىالدثلي  ل ثعد ي  ل
،ل دددددددد لت  دددددددل لبح  بىددددددددالبحددددددد لتفددددددد  لطددددددددالبل
بحمجم عددالبحتج يثيددالبحتدد ل  ىدد لثدد حتعل لبحمدد   ل

 لZimmerman بتيدددددد  ل فدددددد ل مدددددد   لزيم مدددددد   
علدددددد لطددددددالبلبحمجم عددددددالبح دددددد ثطالثفدددددد  ل ب ل

(لفدددددد لبحتطثيدددددد ل0.1.ب  دددددد يي  لع دددددد لمىددددددت  ل)
بحثعدد يلحلدد لمدد لم يدد سلمردد  ب لبح ىدد ل م يدد سل

حدد ل جدد  لبىددالبف عليددالبحدد ب ل،للمدد لت  ددل لبح  ل
طدالبلبحمجم عداللعالدالب تث طيدالم جثدالح د حح

،ل2.11)خليفدددددددددددددددددددا،للللللبحتج يثيال.
ل(1.1

ل
 الفصل الثالث : اجرا ا  البحث

 of Research Methodإجرا ا  البحث :
بختددد  لبحث  دددحلبحت دددمي لل:اواًل: تصكككميي  البحكككث

 semiبحتج يثددددددددد ل بلبح دددددددددثطلبحجزيددددددددد ل 

experimental design لبح ثلد ل ل لبالختثد 
بحثع يلحمجم عتي لأ  بهم لتج يثيالت  سل فد ل ل

 بهخدددد  ل (لZimmerman مدددد   ل)لزيم مدددد   
ل  ثطالت  سل ف لبحط ي البالعتي  يال.ل

لثانيككككككككًا : مجتمككككككككم البحككككككككث وعينككككككككل البحككككككككث
ResearchلSampleل      Research 

population andلل
بحخد مسلتجحالمجتمدبلبحث دحلمد لجميدبلطدالبلل

 بحث   ي  لبح ر  يال)فد للالع ب ي  ف لبلبال ي ي 
م لددددددزلم  ف ددددددالبح ي ب يدددددددا(لبح ل ميددددددال بحت ثعدددددددال

حلم ي يددددالبحع مددددالحت ثيددددالم  ف ددددالبح ي ب يددددالحلعدددد  ل
بختددددددددد  لبحث  دددددددددحل ل(لل2.18-2.17ل)بح  بىددددددددد 

حلث ددددددي (لث حط ي ددددددالبح  دددددد ياللع ب يددددددالبحزيتدددددد  ب)
ل:لل  ح لال حتطثي لتج ثالبحث حلبح  ح ل
بحلدددددد   لبحت  يىددددددد لبحث  ددددددحلهدددددد لب دددددد لبع دددددد ءل

حإلع ب يددددالممدددد لىددددر لبحلثيدددد لمدددد لبالمدددد  لبمدددد  ل
لبحث  دددددحلث ال ددددد فالبحددددد لتعددددد   لأ ب  لبالع ب يدددددا

ل ت في لل فالبحتىريال لهج بءلبحتج ثال.ل
(لط حدددبل17 ددد لثلدددألعددد  لطددالبلعي دددالبحث دددحل)

(ل33)(لط حددبلحلمجم عددالبحتج يثيددال 34 ث بدددبل)
لحلمجم عالبح  ثطال.
:للافؤ مجمككككوعت  البحككككثثالثككككًا : إجككككرا ا  ت كككك

Comparison of Research Groupلل
د  لبحث  حلثتل ف لمجم عت لبحث حلف لع  لم ل

لبحمت ي ب ل ل الت :
لبحطددالب:لتدد ل ىدد بلأعمدد  للالعمككر الزمنكك  -1

حمجمدددددددددد عت لبحث ددددددددددحل)بحتج يثيددددددددددال بح دددددددددد ثطا(ل
ث هشددددددر لثعدددددد لبح  دددددد  لعليردددددد لمدددددد لىددددددجال ل
بحم  ىدددددددالل،ل تددددددد ل ىددددددد بلبحمت ىدددددددطلبح ىددددددد ث ل
 بال  ددد بالبحمعيددد  يلحلددداللبحمجم عتي )بحتج يثيدددال

ل بح  ثطا(،ل  ى بلبح يمالبحت ييال.
:تدددد لتلدددد ف لبحمجمدددد عتي )لبحتج يثيددددالالكككك  ا   -2

)ل يدددحلمت يددد لبحددد ل ءلثتطثيددد ل بح ددد ثطال(لمددد ل
بختثدددددد  ل بفدددددد لحلم ددددددف ف  لبحمتت ثعددددددالبح ي ىدددددديا(ل
بحملدد  لمدد لخمددسلمجم عدد  ل)أ،لب،ل ،ل ،لهدددل

جم عدددالمددد لهددد  لبحمجم عددد  ل(،ب لت تددد يللددد لم
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(لف ددددددددد  لبختث  يدددددددددد ،لأيلأ ل12بحخمدددددددددسلعلددددددددد ل)
(ل.1بحمجمددددد علبحللددددد لحلف ددددد ب لبالختث  يدددددالهددددد ل)

ف دد  .ل تددد ل ىددد بلبحمت ىدددطلبح ىددد ث ل بال  ددد بال
بحمعي  يلحلاللبحمجم عتي )بحتج يثيال بح  ثطا(،ل

ل  ى بلبح يمالبحت ييال.
مكككادة ب درجكككل اختبكككار المعلومكككا  ال كككابقل -3

:لم لبج لبحت  د لمد لتلد ف لمجمد عت لل الفيزيا
  جددالبختثددد  لبحث ددحل)بحتج يثيددال بح ددد ثطا(لفدد ل
بحددددد يلبعددددد  للبحمعل مددددد  لبحىددددد ث الثمددددد   لبحفيزيددددد ء

(لف ددددد  ل.2بحث  دددددحلحرددددد بلبح ددددد تل يتلددددد  لمددددد ل)
ث دددي البالختيددد  لمددد لمتعددد  لبعتمددد لبحث  دددحلفددد ل
،لل ددي ات لعلدد لمددد ر لبحفيزيدد ءلحلم ب دد لبحىددد ث ا

طلبح ىدددددددد ث ل بال  دددددددد بال تدددددددد ل ىدددددددد بلبحمت ىدددددددد
بحمعي  يلحلاللبحمجم عتي )بحتج يثيال بح  ثطا(،ل

 ف ل يملدد لت  دديحلبحتلددل،  ىدد بلبح يمددالبحت ييددال
بح  ثطال(لث حج   لثي لبحمجم عتي ل)بحتج يثيال ل

ل(1)

ل
ل(1بحج   )

لتل ف لمجم عت لبحث حلبحتج يثيال بح  ثطالف لع  لم لبحمت ي ب .
 المجموعل        

 
 
 

 ا المتغير 

م تو  الداللكل  القيمل التائيل     ( طال 33الضابطل ) ( طال 34التجريبيل)
  0.0.عند

المتو ككككككككككط 
 الح اب 

االنحككككككراف 
 المعياري

المتو كككككككككككككط 
 الح اب 

االنحكككككككككراف 
 المعياري

 الجدوليل المح وبل

لاي ل ب ل201ل0.21.ل40711ل172077ل40811ل171071لبحعم لبحزم  
لاي ل ب ل031.ل4072ل38083ل4012ل38043لبح ل ء

لاي ل ب ل1033ل0082ل113ل3021ل112لم ي سلبح بفعيا
بحمعل مددددددددددددددددددددددددددددددددد  ل

لبحى ث ا
لاي ل ب ل033.ل2070ل12ل2014ل12023

(لب لديمال   لبحم ى ثالحجميبلبحمت يد ب لل  د لبدد لمد لديمدال   لبحج  حيدال،ل هد بليد  ل1يثي لبحج   )ل
ل ب .عل لب لمجم عت لبحث حلمتل فيت  لف له  لبحمت ي

ل
ل
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:ليتطلددددبللخام ككككًا: أعككككداد م ككككتلزما  البحككككثل
بحث دددحلبح ددد ح لأعددد ب لمجم عدددالمددد لبحمىدددتلزم  ل
ح ددددددد تلت فيددددددد لحجددددددد بءب لبحث دددددددحل،ل مددددددد لهددددددد  ل

لبحمىتلزم  ل:
تددددد لت  يددددد لبحمددددد   للت  يددددد لبحمددددد   لبحتعليميدددددا:.ل1

بحتعليميددالبحتدد لي دد  لبحث  ددحلثت  يىددر لحمجمدد عت ل
أجددد بءلل(لخدددال لفتددد  بحث دددحل)بحتج يثيدددال بح ددد ثطا

(لمددددد لبحعدددددد  للبح  بىددددد لبال  لبحتج ثدددددال)بحلددددد  س
بحمدد   لل(ل ددد لت ددم  2.18ل-2.17بح  بىدد ل)

لتددددد بلمددددد للبحخمدددددسلبال حددددد بحتعليميدددددالبحف ددددد  ل
 هد  لبحف د  للبحفيزي ءلحل دالبحخد مسلبال يد ي 

ل،لبحف ددد لبحثددد   ل(بحمتجرددد  بحف ددد لبال  )هددد ل
ددددددددد ب ي ل)بحث حددددددددحل(ل،لبحف دددددددد بح  لددددددددالبحخطيددددددددا)

(ل،لبالتدددددزب ل بحعدددددز  )لف ددددد لبح بثدددددببح(ل،لبح  لدددددا
(لبحشدد  ل بح دد   ل بحط دددال بحددزخ بحف دد لبحخدد مسل)

ل.
بحىددددل ليال:لأ لأ  لعمدددد ل ددددي االبههدددد بالل.2

ي د  لثدد لبحمعلدد لفدد لتخطيطد لحتدد  يسلمدد   لمعي ددال
هدد ل ددي االبههدد بالبحىددل ليالبحتدد لي دد  لعلدد ل
أى ىددددددر ل دددددد علبحمعل مدددددد  لبهى ىدددددديال به شددددددطال

 حيبلبحت ددددد ي ل،ل  دددددي اال ط بيددددد لبحتددددد  يسل أىددددد
بهه بالبحىل ليالتعث لع لىل  لبيجد ث ليت ددبل
أ ليلتىدددددث لبحمدددددتعل ل تيجدددددالتف علددددد لمدددددبلم دددددددال

،ل0..2ع    ،عليم ل تجث  لثع     ل)بح حيم ل لت
(لهدد ف  ل271(ل،للحد ح لددد  لبحث  ددحلث ددي اا)ل23

 لفددد لىدددل لي  لفددد ل ددد ءلبحمددد   لبحفيزي ييدددالبحم ددد  

 للتددددد بلبحفيزيددددد ءلمدددددلبحخمدددددسلبال حددددد بحف ددددد  لل
بحف دد لبال  )بحمتجردد  (ل،لبحف دد لبحثدد   ل هدد :ل

)بح  لددددددددددالبحخطيددددددددددا(ل،لبحف دددددددددد لبحث حددددددددددح)د ب ي ل
بح  لدددددا(ل،لبحف ددددد لبح بثدددددبل)بالتدددددزب ل بحعدددددز  (ل،ل
بحف دد لبحخدد مسل)بحشدد  ل بح دد   ل بحط دددال بحددزخ (ل

يزيدددددد ءلبحم دددددد  لحل ددددددالبحخدددددد مسلمدددددد للتدددددد بلبحف
،ل دددددددد لبعتمددددددد لبحث  دددددددحلفددددددد ل دددددددي االبال يدددددد ي 

فددددد للBloom"ههددددد بالعلددددد لت ددددد يا لثلددددد  لب
بحمج  لبحمع ف ل،ل د  لبحث  حلثع تلبها بتل
بحىدددددددددددل ليالعلددددددددددد لبحخثددددددددددد بءلمددددددددددد ل  يلبحخثددددددددددد  ل

 تدددد للت دددد للفدددد لمجدددد  لط بيدددد لبحتدددد  يس، بالخ
،لل%(لمددددددددددد لب بءلبحخثددددددددددد بء.8بهخددددددددددد لث ىدددددددددددثال)

ل(1مل  )
:ليعدددد البحتخطددددديطلل ب لبحخطددددطلبحت  يىدددددياأعدددد.4

ي دد  لثدد لبحمدد  سللبح  بىدد لثج دد لت دد  لمىددث لحمدد 
جدد بءب ل بىدددتعم  لأ  ب ل مدد لأىدد حيبل أ شددطال ب 
 أجرددددددز لأ ل ىدددددد ي لتعليميددددددالمدددددد لبجدددددد لت  يدددددد ل
بههددد بالبحتعليميدددالبحم ا ثدددال بحتخطددديطلحلتددد  يسل
هدددددد لعمليددددددالع ليددددددالأى ىددددددر لبحت دددددد  لبحمىددددددث ل
حلم بددددالبحتعليميدددالبحتددد ليرييرددد لبحمددد  سلحت  يددد ل

معي دددالبههددد بالبحت ث يدددالثفع حيدددالفددد لمددد  لزم يدددال
فددد ل ددد لبح ددد  اللبحطدددالب حمىدددت  لم ددد  لمددد ل

،لحدددددددد ح ليعدددددددد لبحتخطدددددددديطللبحمتدددددددد بف  ل بالمل  دددددددد  
حلتدددد  يسلث دددد   لع مددددال تدددد  يسلبحعلدددد  لث دددد   ل
خ  ددددالأمدددد ل دددد   يلالليملدددد لبالىددددت   ءلع دددد ل
 ترييددالبه  ب ل بهجرددز ل بح ىدد ي لحلدد لالليلدد  ل
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بحعمددددد لعشددددد بيي  ،ل فددددد ل ددددد ءلم تددددد  لبحف ددددد  ل
حلتددددد بلبحفيزيددددد ءلحل دددددالبه  لبه ثعدددددالبهخيددددد  ل

(لخطددددال  بىدددديال ىددددبل32بحمت ىددددطلتدددد لأعدددد ب ل)
،ل لددد ح ل (لZimmermanث مددد   ل)لزيم مددد   

(لخطال فد لبحط ي دالبالعتي  يدال32بع لبحث  حل)
حلمجم عدددددددددالبح ددددددددد ثطال،ل تددددددددد لعددددددددد تلخطدددددددددال
حلمجم عددالبحتج يثيددال خطددالحلمجم عددالبح دد ثطال
عل لمجم عالم لبحخث بءلبحمخت دي لفد لط بيد ل

لحت  يسل بحفيزي ءل ثعتب
حثيدددد  لأ بيردددد للبحفيزيدددد ءل   د لمدددددمشدددد في ل م  ىيددددل

 دددددد  لمدددددد  لماليمددددددالبحخطددددددالحط ي ددددددالبحتدددددد  يسل
بحمتثعددالحلمجم عددالبحتج يثيددال بح دد ثطال،ل لدد ح ل
م  لماليمر لحم تد  لبحمد   لبح  بىديال بهاد بتل
بحىددددل ليال،ل ددددد لتدددد لبهخدددد لثمال  دددد  لبحخثدددد بءل

بحت  يىددددددددديالل عدددددددد ح لثم جثرددددددددد لجميددددددددبلبحخطدددددددددط
ل(1حلمجم عتي لبحتج يثيال بح  ثطال،لمل  ل)

تطلدبلبحث دحلبح د ح ل:للالبحث عداد أداتا  اد ًا:
ل  بفعيددالبحددتعل لح يدد سلبحت  ددي لبح  بىدد لأعدد ب لأ بتدد 

لثم   لبحفيزي ء.
  لددددد  لبحث  ددددحلالتحصككككيل بنككككا  االختبككككار:

ل:لبآلتيابختث  لت  يل ل ف لبحخط ب للثجع ب 
 المددددددد لبالختثددددددد  ل:ليرددددددد الت  يددددددد لبحردددددددللب ال (

بحخددد مسللطدددالبلديددد سللت  دددي للححددد بالختثددد  ل
لبحخمددسلبال حدد بحف دد  لثمدد   لبحفيزيدد ءللبال يدد ي 

لم للت بلبحفيزي ء.
جددددد   لبحم ب دددددف  ل:لثعددددد لت  يددددد للأعددددد ب ث  يددددد  (ل

جددددددد   للثجعددددددد ب هددددددد البالختثددددددد  لدددددددد  لبحث  دددددددحل
مدد للبحخمددسلبال حدد  دد  لفم ب ددف  لحم تدد  لبح

مدددددد لبحمع فددددددالمىددددددت ي  ل بخدددددد للتدددددد بلبحفيزيدددددد ءل
بحىدددددددل ليال دددددددم لبحمجددددددد  لبحمع فددددددد للبههددددددد با

تثعدددددد  للبه زب حت دددددد يال ثلدددددد   لب ل دددددد  لبحث  ددددددحل
بح ىثيال بح د لبحدالز لبحد يليىدت  د للد للحألهميا

م  ددددد علفددددد لعمليدددددالبحتددددد  يسل،ل ف ددددد  لحلمع  حدددددال
ل:بآلتيا

ل
لبحىل ليالبهه باع  للللللللللللللللللل

 ..1لxلللدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد=لددددددددددددبهه با ز ل

لبحىل ليالبحلليالبهه باع  للللللللللللللللل
ل

لع  لبح  للحل لم   عللللللللللللللللللل
ل..1لxلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ز لبحم ت  ل=لدددددددددددددد
لمجم علبحلل لحل  لبحللللللللللللللللللل
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فدددد للدددد لخليددددال=لبح ىددددثالبحمي يدددداللبهىدددديلاعدددد  ل
لع  لبحف  ب لxبح ىثالبحمي يالحلم ت  للxحلر ال

ل(211-213،ل1..2)بحزبمل ل بخ   ،لللل
لبحت  ددددددددديل  ثل ددددددددد لعددددددددد  لبحف ددددددددد ب لبالختثددددددددد  ل

(لف   لم ل  علبالختي  لم ل.4)لبه حياث ي تر ل

ثددد بي ل)ثددد ي ل ب ددد ل ددد يحل(ل،للأ ثعدددامتعددد  ل  ل
بحخ  طددددددددداللأعددددددددد ب (ليثدددددددددي لليفيدددددددددال2 بحجددددددددد   ل)

ف د ب للإليج  بالختث  يالبحت لبىتع  لثر لبحث  حل
لختث  .بال

ل(2بحج   )
ل.بحت  يل بحخ  طالبالختث  يالحالختث  ل

 المجموع التقويم التركيب التحليل التطبيق االستيعاب التذكر األغراض السلوكية

 

 المحتوى

84 76 86 67 84 67 467 

الوزن 

 النسبي

4678% 

الوزن 

 النسبي

4876% 

الوزن 

 النسبي

46% 

الوزن 

 النسبي

4670.% 

الوزن 

 النسبي

4.74% 

الوزن 

 النسبي

4670.% 

400% 

 

 

 الفصل
عدد 

 الصفحات
 عدد الفقرات   الوزن النسبي

 6 4 4 4 4 4 4 %.447 41 االول

 6 4 4 4 4 4 4 %4178 40 الثاني

 4 4 4 4 4 4 4 %4076 44 الثالث

 6 4 4 4 4 4 4 %.467 44 الرابع

 44 4 4 4 4 6 4 %4876 .4 الخامس

 80 . 7 . 7 44 6 %400 406 المجموع

 
ت لبحت   لم ل Test Validity:لصد  االختبار

 دددد  لبالختثدددد  لبحت  دددديل لمدددد لخددددال لعدددد تل
علد للم لخدال لع  د بالختث  لث ي ت لبه حيال

مجم عددددالمدددد لبحخثدددد بءل بحمخت ددددي لفدددد لط بيدددد ل
ت ددد للبحتددد  يسل مددد   لبحفيزيددد ءل بحمشددد في لبالخ

 م  ىددددد لمددددد   لبحفيزيددددد ءل،ل تددددد لبالىدددددتع  الثددددد أيل
بحخثدد بءلثشدد  ل ددال يالف دد ب لبالختثدد  ل ىددالمال

ث  يرددددد ل  ددددد تر لمددددد لبح ددددد ب  لبحعلميدددددال بحف يدددددال
ل بحل  يال.

طثددد لبحث  دددحلل:بحتطثيددد لبالىدددتطالع لحالختثددد  ل
(لط حددبل1.1 لعلدد لعي ددالمل  ددالمدد ل)لبالختثدد 

ل)بالع ب يددددددددالبحخددددددد مسلبال يدددددددد ي لمددددددد لطددددددددالبل
ل)بحخمدددددددددددددددددددددديس(لل(لفدددددددددددددددددددددد ليدددددددددددددددددددددد  للبحم لزيددددددددددددددددددددددا

(ل ث حتعددددددد   لمدددددددبلح ب  ل28/12/2.17)بحم بفددددددد 
 م  سلبحم   ل،ل د  لبحث  حلثت  يحللبالع ب يا
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حج ث  لطالبلبحعي ال تد لت تيدبلبحد  ج  لت  زحيد  ل
ث لدىم لبح لمجم عتي لعليد ل   يد لثعد لأ لبخد ل

%(لمددددددد ل27%(لمددددددد لبحددددددد  ج  لبحعليددددددد ل ل)27)
 ه لتددددد لأجددددد بءلبحت لددددديال لبحددددد  ج  لبحددددد  ي ل، ثعددددد

لبإل   ييالبالتيا:ل
د  لبحث  حلث ىد بلبح د  لل:القوة التميزيل للفقرا 

بحتميزيددالحلددد لف ددد  لمدد لف ددد ب لبالختثددد  لف جددد لأ ل
(ل،ل ثد ح لتعد ل073.-027.ديمتر لتت ب جلثدي ل)ل

ف ددد ب لبالختثددد  لجيددد  ل مع مددد لتميزهددد لم ثددد  ل،ل
  ل(لأ لبحف  ب لتلد1111 يحلي ل ل)بح  ه ل،ل

–ل.02.جيدددددد  لح بلل  دددددد لد تردددددد لبحتميزيددددددالمدددددد )
ل(..08.

ل(ل.13،لل1111)بح  ه ل،لل
تدد ل:لReliability of testلللثبككا  االختبككار

 ىددد بلمع مددد لثثددد  لثط ي دددالأعددد   لبالختثددد  ل:ل
(method لTest –retestلثعددد لتطثيددد لل)

بالختث  لعل لبحعي البالىتطالعيالحلم  لالبحث  يال
 ل فدسلأفد ب لبحعي دال ثعد ل،لت لأع   لبالختثد  لعلد

(لي مددد  ل،لأيلتددد لأعددد   لبالختثددد  لفددد ل14مددد   ل)
(ل دددددددد لل11/1/2.18بحم بف ل)لل)بحخميس(ي  ل

تددددد ل ىددددد بلمع مددددد لبال تثددددد طلث ىدددددتخ ب لمع مددددد ل
فد لبحتطثيد للبحطدالبب تث طلثي ى  لثي ل  جد  ل

بال  ل بحتطثيدددد لبحثدددد   ل،لب لثلددددألم دددد ب لمع مدددد ل
هدددددد بلبحم دددددد ب ل(ل يعتثدددددد ل081.ثثدددددد  لبالختثدددددد  ل)

(لأ لبالختثددد  ب ل1111م ثددد ال ل،لب لي  )عددد   ل،ل

(لفددددجلث لتعتثدددد ل.01.بحتدددد ليثلددددألمع مدددد لثث تردددد ل)
ل(ل317،لل1111)ع   ل،لللل.جي  ل

  اعداد مقياس الدافعيل لتعل  الفيزيا : 

حع  لت بف لم ي سلج هزلح بفعيدالتعلد لبحفيزيد ءلللل
فدد ل لل،لتدد لبعدد ب لم يدد سلبح بفعيددالحددتعل للبحفيزيدد ء

لبحم ب  لبالتيال:
تددد لت جيددد لبىدددتثي  للجمكككم فقكككرا  المقيكككاس :.ل1

بىددددتطالع ليت ددددم لىدددد اللمفت  دددد لعدددد ل ددددف  ل
بحدد للدد للبحط حددبلبحدد يلح يدد ل بفعيددالحددتعل لبحفيزيدد ء

ثط بي لتد  يسلعي الم لبالى ت  لبحمخت ي لم ل
فددددد للعي ددددالمددددد لمدددد  سلبحفيزيدددد ءبحعلدددد  لعدددد  ه ل ل

بلطدددالعي دددالعشددد بييالمددد لبحمددد ب سلبالعددد ب يل ل
 بحم  لالبالع ب يال.

ردددد لت ليلل فدددد ل دددد ءلبالج ثدددد  لبحتدددد لجمعدددد لتدددد 
%ل.8 لبلثددد لمددد لخ  ددديالشدددللل(13)جمعددد ل ل

  ل بجثد  لبحفيزيد ءلبحتد ليم لبالج ث  ل ه :ل)ل
،ليشددد   لفددد لبحتجددد  بلبحمختث يدددالل،لليللدددالثرددد 

ء لفددددد لبحم ب ددددديبلبحتددددد لليتددددد ثبلبحمددددد  سلب لزمدددددال
ي ددد لل،لليىدددتمتبلثددد  سلبحفيزيددد ءت يدددبلع رددد ل،ل

ي د   لبحتفد  ل،للعل لبح    لف ل  سلبحفيزيد ء
،ليتدددددد ثبلبحمجددددددال لعلدددددد لزمددددددالء لفدددددد لبحفيزيدددددد ءل

ي دددبل بح  ددد ب لبحتددد لت شددد لبحم ب ددديبلبحفيزي ييدددا،ل
فد للي  دشلم  سلبحفيزيد ء،للم  سلم   لبحفيزي ءل

يىددددددع لبحدددددد لبحتفدددددد  ل،للبحم  دددددد ع  لبحفيزي ييددددددا
يتشددددددد  لحفرددددددد ل،لل بح جددددددد جلفددددددد ل   سلبحفيزيددددددد ء

،لل ددد به لبحطثيعيدددالعددد لط يددد ل  بىدددالبحفيزيددد ءبح



 4102شرة :  السنــة الثالثة ع  42جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانية                                    العدد: 

 ......................  ("Zimmerman") زيمرمان فاعلية التعلم املنظم ذاتيًا وفق منوذج

         322 

 

يتددددددددد ثبل،ليددددددددد   ل فتددددددددد لبحفيزيددددددددد ءلثشدددددددددل لجيددددددددد ل
ل(ل.للبحم   ع  لبحفيزي ييا

فدد ل دد ءلمدد لت دد  لل.صككيا ل فقككرا  المقيككاس :2
(لف دددد  لبحددددثعتلم ردددد لبيج ثيددددال31تدددد ل ددددي اال)ل

 بحددددددثعتلم ردددددد لىددددددلثيالث ددددددم ر لف  تدددددد  لل  دددددد ل
ب دددد هم لبيج ثيدددداللدددد   لث ددددي الىددددلثيال بخدددد  ل

ل(ل.11لثيالل   لث ي البيج ثياللمل  )ى
 ل0 4بحف دددددددددددددددددددددددددددددددددد ب لبحىددددددددددددددددددددددددددددددددددلثيالهدددددددددددددددددددددددددددددددددد )

7 8 11 12 13 14 10 23 24 20 21
ل(.33 .3 21 28 

لبحف  ب لباليج ثيال
.2 11 18 17 11 .1 1 1 3 2 1هددد )

ل(31 30 34 32 31  27 22 21 
تلد  لم يد سلبح بفعيدالث دي ت لبح ر ييدال ث ح لللل

 لف دددد ب لت ددددم،لل(1،لمل دددد ل)ف دددد  ل(ل31مدددد ل)ل
بيج ثيال ف  ب لىلثيال،ل يت لبالج ثدالعلد لف د ب ل
بحم يدد سلعلدد ل فددسلبح  دددال بحتجشددي لجدد ب لبحف دد  ل

ليجددددبلعليردددد لعلدددد ل ب دددد  لف ددددطلمدددد لب ثددددبللبحتدددد 
م بفددد ل،متددد   ل،لالل،للتم مددد  للثددد بي لهددد ل)لم بفددد 

ل  جد  لحلثد ي لم بفد لب بف ل(ل يحلتعطد )لب ثدب
 )  جتد  للم بفد (لحلثد ي لتم م  (ل )ثدالحل  جد  

ل(  جدددددالحلثددددد ي لايددددد لم بفددددد ل) لحلثددددد ي لمتددددد   (
(ل بددددد لل144 ثدددد ح لتلدددد  لبعلدددد ل  جددددالهدددد ل)ل

ل(ل.ل31  جال)ل

ل. ح ا  الخصائص ال اي ومتريل للمقيكاس :3
تددددد ل ىددددد بلبحخ ددددد يللبحىددددد يل مت يالحلم يددددد سل

ل ل الت :
 :صد  المقياس : ويتضمن 

يملددددد لبعتثددددد  لبتفددددد  لل:لالصكككككد  الاكككككاهري. 1
 يددددحل،لل عدددد لمدددد لبح دددد  لبح دددد ه يبحم لمددددي ل 

ع  ددددد لف دددددد ب لبحم يدددددد سلعلدددددد لمجم عددددددالمدددددد ل
بحخث بءل بالخت   يي للفد لعلد لبحد فسل ط بيد ل

 تدددددد لل،(ل1بحتدددددد  يسل بح يدددددد سل بحت دددددد ي لمل دددددددددددددد )
%(للع مدددددددد لبتفدددددددد  ل يددددددددحل.8بعتمدددددددد  ل ىددددددددثال)

بعتمددد  لجميدددبلبحف ددد ب ل عددد ح لبح ىددد لم رددد لمددد ل
بحف د ب ل)لل يحلبحىدالمالبحل  يدال ثد ح لث د لعد  

ل(لف   لبى ىيال.للللللللللللل31
طثد لل:لضوح التعليمكا  و فقكرا  المقيكاسو . 2

مل  دالمد للبحم يد سلعلد لعي دالبىدتطالعيالب حيدا
مد للحلتجلد لث   يدالبح د ي ط حبلم لطالبلل(.2)

يددد  ل،طثددد لبحم يددد سلل  ددد جلبحف ددد ب ل بحتعليمددد  
 لددددددد  لزمددددددد ل(لل11/1/2.18)لثت  يخل)بحخميس(
 دي ال ث  ءلعل ل حد لتد لل(.0-.4)لبالج ثالثي 

ل دي ا.ل(40ت  ي ل د لبالج ثالعل لبحم ي سلثد)
 تحليل االحصائ  لفقرا  المقياس :ال
مدد لبجددد لبجددد بءلبحت لدديال لبال  ددد ييالحف ددد ب للل

بحم يدد سلبختدد  لبحث  ددحلعي ددالبىددتطالعيالمل  ددال
(لط حدددبلبختيدد  بلعشددد بيي لمدد لم  ىدددال..1مدد ل)

يددددد  ل)بال ددددد (ل دددددالبحفددددد ب ل يدددددحلطثددددد لعلددددد لبحعي
  حدددددد لحلتجلدددددد لمدددددد للل(31/12/2.17)لبحم بفدددددد 
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 ثثدد  لف دد ب لبحم يدد سلل ددع ثابح لليددزيتمبحمع مدد ل
ل لم ليجت ل:
يت ل ى بلبح   لبحتميزيدالحف د ب ل:لليزيمعامل التم

بحم يددددد سلحلت  ددددد لمددددد للف يتددددد لمددددد لت  ددددد لمثددددد أل
،لبحف   لبحف  يالبحد يلي د  لعليد لبح يد سلبح فىد ل

بحددد  ج  للالحلف ددد ب ل تثددد يزيدددي ح ىددد بلبح ددد  لبحتم
م لبعل ل  جالبح لبد ل  جال،لثد لبخد  للت  زحي  ل

%(ل27بعلدددد لبحدددد  ج  ل ل)%(لمدددد ل27 ىددددثال)ل
عد  لبفد ب لبحعي دالفد للد ل ثد ح لثلدأللم لب   هد ل،
زيدالحلد ل ع  ل ى بلبح   لبحتمي(ل،ل27مجم عال)

ىتخ ب لبالختث  لبحتد ي لف   لم لف  ب لبحم ي سلث 
تثدددي لب لجميدددبلبحف ددد ب لل  ددد لي لحعي تدددي لمىدددت لت

(ل هددد بل0.0. بحدددالب  ددد يي  لع ددد لمىدددت  ل الحدددال)
يع دد لب لجمددبلف دد ب لبحم دد سل ب لمع مدد لتمييددزل

لم ث  ل.
 لبحم يدد سلدددد  لحلتجلددد لمدد لثثددد ل:لثبككا  المقيكككاس

ل-ت ل:بحث  حلث ى بلم لي 
تدددد لبعدددد   لتطثيدددد للبحم يدددد سل:لبعدددد   لتطثيدددد ل-1

ل(14/1/2.18)ف لي  )بال  (لبحم بفد للبحم ي س
فدد ل دد  المم ثلددالعثددد لبحددزم ل بح  دد  لعلددد ل
بالىدددت  ب لفدددد لبج ثددددالبحمف   ددددي لث يددددحلتلدددد  ل
بحخ  دديالبحمف   ددالمىددت   لخددال لبحمدد  لبحزم يددال

 ددد لبعيدد لتطثيدد ل،للثددي لبحتطثي ددي لبال  ل بحثدد   
(لط حبل هد ل33بحم ي سلعل لعي المل  الم ل)

  ح للشعثالل ملالم لبف ب لبحعي البالىتطالعيال،
ثعدد لبىددث عي لمدد لبحتطثيدد لبال  ل،ل تدد لبىددتخ ب ل

مع  حدددددداللدددددد ث لثددددددي ل  جدددددد  للث ىددددددتخ ب بحثثدددددد  ل
%(ل هدد لمع مدد لثثدد  ل83بحم يدد سل يددحلثل دد ل)

ل.ع  ليمل لبالعتم  لعلي ل
لل-2 ل: لبح  فيا لبحم ي سلبحتجزيا لثث   ح ى ب

لمع   لبىتخ م  لبحط ي ا ل يحلثر   لثي ى   حا
 ه بليع  لب  لل(071.ثل  لديمت للللللللللل)ل
لف لم ث  ، لثث   لمع م لمع م  لديما لل      

ل) لم  ل)ل.،17بحثث   ل. لجي   لتل   لف   لفم  )
ل(.24:ل4..2بح ثر  ل،

 ربل :تطبي  التج
طثدددد لبحث  ددددحلتج ثتدددد لعلدددد لطددددالبلمجمدددد عت ل
بحث ددددددددددح)بحتج يثيتي ل بح ددددددددددد ثطا(لفدددددددددد ل ددددددددددد ءل

لبإلج بءب لبآلتيا:لل
 م ي سلل)بختث  لبح ل ءث أ لبحتج ثالثتطثي لل.1

 بختثدد  لبحمعل مدد  لبحىدد ث ال(لعلدد لل بفعيددالبحددتعل 
/ل0ل-ل2بحمجم عتي )بحتج يثيددددال بح دددد ثطا(لفدددد ل

ل ل.لل2.17/.1
ل8ثددددددددددد ألبحث  دددددددددددحلبحتددددددددددد  يسلبحفعلددددددددددد ليددددددددددد  لل.2
 لبحم بفددددددددددددددددد ليددددددددددددددددد  ل)بال ثعددددددددددددددددد ء(لل2.17/.1/

ح ل  ىددددددددد ل بح ددددددددد ثطا(للحلمجم عتي )بحتج يثيدددددددددا
لبحمجم عدددددالبحتج يثيددددددالثدددددد حخططلبحت  يىدددددديالبحتدددددد 

 مدددددددددددددددددددددددددد   لبعدددددددددددددددددددددددددد ه لبحث  ددددددددددددددددددددددددددحل فدددددددددددددددددددددددددد ل
بمددددددددد لبحمجم عدددددددددال، (Zimmerman)زيم مددددددددد   

بح  ثطالف  ىد لث حط ي دالبالعتي  يدال أي د لفد ل
  ءلبحخططلبحت  يىديالبحتد لأعد ه لبحث  دحلحرد بل

لبح  ت.ل
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لختثددد  لبحت  ددديل ل م يددد سلبح بفعيددداالطثددد لبل.3
 لعلدد لل14/1/2.18ل ر يددالبحتج ثددالثتدد  يخلفدد 

 يثيتي ل بح دد ثطا(لطدالبلمجمدد عت لبحث دح)بحتج
فدددد ل ددددد ل ب دددد ل،ل تدددد لبح  دددد  لعلدددد ل  جدددد  ل
بحطالبلحمجم عت لبحث حل)بحتج يثيال بح  ثطا(ل

ل.
 الفصل الرابم: عرض النتائج وتف يرها

يت ددددددم لهددددددد بلبحف ددددددد لع  دددددد  لح تددددددد ي لبحث دددددددحل
 تفىدددددي ه ل،لثددددد لثيددددد  لبالىدددددت ت ج  ل بحت  دددددي  ل

ل بحم ت    لبحت لت لبحت   لأحير .ل
ل:لResults previewلتائج :أوال/ عرض الن

:لح  تلبال ح لبحت   لم لبحف  يالبح ف يال.1
 بحت لت لللبحت   لم لبحف  يالبح ف يالبال ح 

علدد لب دد ل)اللي جدد لفدد  ل  ل الحددالح  دد ييالع دد ل
(لثدددددي لمت ىدددددطل  جددددد  لطدددددالبل0.0.مىدددددت  ل)

بحمجم عدددددالبحتج يثيددددددالبحتدددددد ل  ىددددد لعلدددددد ل فدددددد ل
طل مت ىدددد (لZimmerman مدددد   ل)لزيم مدددد   

  جدد  لطددالبلبحمجم عددالبح دد ثطالبحتدد ل  ىدد ل
ث حط ي البالعتي  يالف لبختث  لبحت  ي لبح  بى ل
ثمددد   لبحفيزيددد ء(ل،لدددد  لبحث  دددحلث ىددد بلبحمت ىدددطل
بح ىدددد ث ل بال  دددد بالبحمعيدددد  يلحدددد  ج  لطددددالبل
بحمجم عالبحتج يثيال بحمجم عالبح د ثطال،ل لمد ل

ل(.ل3ف لبحج   )
 
 
ل(3بحج   ل)

لحت ي لح  ج  لبالختث  لبحت  يل لحلمجم عتي ل)بحتج يثيال بح  ثطا(ل. ت ي لبالختث  لب

المتو ككككككككككككط   الطب عدد  المجموعل
 الح اب 

االنحككككككككككككككككراف 
 المعياري

الداللكككككككككككككككككككككككل  القيمل التائيل
 الجدوليل المح وبل االحصائيل

 دالل 201 400 6026 23030 34 التجريبيل
 4060 23012 33 الضابطل

ل
(لأ لمت ىدددددطل  جددددد  لطدددددالبل3يثدددددي لبحجددددد   ل)
فدددددددد لبختثدددددددد  لبحت  ددددددددي للتج يثيددددددددابحمجم عددددددددالبح

(ل،لثي مد ل6026(ل بال   بالبحمعيد  يل)23030)
ىددددددددددددددددددطل  جدددددددددددددددددد  لطددددددددددددددددددالبلبحمجم عددددددددددددددددددالمت ل

(ل4060(ل بال   بالبحمعيد  ي)23012)بح  ثطا

 مدددد لخددددال لبىددددتخ ب لبالختثدددد  لبحتدددد ي لحعي تدددددي ل
(ل،لتثددددددي لأ لبح يمددددددالبحت ييددددددالT-testمىدددددت لتي ل)

(ل هددد لبلثددد لمددد لبح يمدددال400ىددد ثالتىددد  يل)بحم 
(لع  لمىت  ل الحال20.1بحج  حيال بحت لتى  يل)

(ل هدددد بليع دددد ل جدددد  ل10(ل   جددددال  يددددال)0.0.)
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فدددددددد  ل  ل الحددددددددالب  دددددددد ييالثددددددددي لبحمجمدددددددد عتي ل
بحتج يثيدددددددال بح دددددددد ثطالفدددددددد لبختثدددددددد  لبحت  ددددددددي ل
 ح ددد ححلبحمجم عدددالبحتج يثيدددالبحتددد ل  ىددد ل فددد ل

م    ددددددال (لZimmermanث مدددددد   ل)لزيم مدددددد   
ث حمجم عددالبح دد ثطال بحتدد ل  ىدد ل فدد لبحط ي ددال

لبالعتي  يا.ل
بحث  يدا:لح د تلل.لبحت   لم لبحف  يالبح ف يا2

 بحتد لتد لللبحت   لم لبحف  يالبح ف يالبحث  يدا
علددد لب ددد ل)الي جددد لفددد  ل  ل الحدددالح  ددد ييالع ددد ل

(لثدددددي لمت ىدددددطل  جددددد  لطدددددالبل0.0.مىدددددت  ل)
علدددددد ل فدددددد لبحمجم عدددددالبحتج يثيددددددالبحتدددددد ل  ىددددد ل

 (ل مت ىدددطلZimmermanث مددد   ل)لزيم مددد   
  جدد  لطددالبلبحمجم عددالبح دد ثطالبحتدد ل  ىدد ل

ثمدددد   للم يدددد سلبح بفعيدددداث حط ي ددددالبالعتي  يددددالفدددد ل
بحفيزيددددددددد ء(ل،لدددددددددد  لبحث  دددددددددحلث ىددددددددد بلبحمت ىدددددددددطل
بح ىدددد ث ل بال  دددد بالبحمعيدددد  يلحدددد  ج  لطددددالبل
بحمجم عالبحتج يثيال بحمجم عالبح د ثطال،ل لمد ل

ل(.ل4ف لبحج   )
 (4الجدول )

 للمجموعتين )التجريبيل والضابطل( . التائ  لدرجا  مقياس الدافعيل نتائج االختبار

المتو ككككككككككككككككط  عدد الطب  المجموعل
 الح اب 

االنحكككككككككككككككككراف 
 المعياري

الداللكككككككككككككككككككككككل  القيمل التائيل
 الجدوليل المح وبل االحصائيل

 دالل   201 808 7078 133 34 التجريبيل
 .702 116 33 الضابطل

ل
(لأ لمت ىدددددطل  جددددد  لطدددددالبل4يثدددددي لبحجددددد   ل)

(ل133)لم يدد سلبح بفعيددابحمجم عددالبحتج يثيددالفدد ل
(ل،لثي مدددددد لمت ىددددددطل7078 بال  دددددد بالبحمعيدددددد  يل)

(ل111  جدددددددد  لطددددددددالبلبحمجم عددددددددالبح دددددددد ثطا)
(ل م لخدال لبىدتخ ب ل.702 بال   بالبحمعي  ي)

(ل،لT-testبالختثددد  لبحتددد ي لحعي تدددي لمىددددت لتي ل)
(ل808أ لبح يمدددالبحت ييدددالبحم ىددد ثالتىددد  يل)تثدددي ل

 هدددد لبلثدددد لمدددد لبح يمددددالبحج  حيددددال بحتدددد لتىدددد  يل
(ل   جال  يال0.0.(لع  لمىت  ل الحال)20.1)
(ل هدد بليع دد ل جدد  لفدد  ل  ل الحددالب  دد ييال10)

م يد سلثي لبحمجم عتي لبحتج يثيدال بح د ثطالفد ل
 ح  ححلبحمجم عالبحتج يثيالبحت ل  ى للبح بفعيا

 (لZimmerman   ل)لزيم مددددددددد    فددددددددد لث مددددددددد
م    دددالث حمجم عدددالبح ددد ثطال بحتددد ل  ىددد ل فددد ل

لبحط ي البالعتي  يا.ل
 Exploration of the:لثانيًا / تف ير النتائج

resultsتثي لبح ت ي لبحت لت  د لأحيرد لبحث  دحلل
 مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ل)لأ لبىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتخ ب ل

فدد لتدد  يسلبحفيزيددد ءل (لZimmermanزيم مدد   
بىدددد لحدددد  لطددددالبلحدددد لفع حيددددالفدددد لبحت  ددددي لبح  ل
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ثمدد   لبحفيزيدد ء.ل يدد  لبحث  ددحللبحخدد مسلبال يدد ي 
)لف عليالبحتعل لبحم   ل بتي  ل ف ل م   لأ لىثبل
م    ددددددددالث حط ي ددددددددال (لZimmermanزيم مدددددددد   

ث مدددددددد   ل)لبالعتي  يددددددددال،لهدددددددد لأ لبحددددددددتعل ل فدددددددد ل
عمليالمع فيال شطال (لZimmermanزيم م   

 لحت  ددددددي لمعل م تددددددتتدددددديحلأمدددددد  لبحمددددددتعل لبحف  ددددددال
 مع  فالثشل لم   لفت  ي لبح ب ل ف ل م   ل)ل

 (ليع د لت  دي لبالفلد  لZimmermanزيم م   
 بحمش ع ل بالفع  لبحمت ح  ل بتي  لبحت ليخطدطلحرد ل
 يطث ردددد لثشددددل ل   يلث يددددحلتىددددر لفدددد لت  يدددد ل
)للبه بفددددددددد لبحشخ ددددددددديال،للمددددددددد ليشدددددددددم ل مددددددددد   

علدددد لت  ددددي لبحدددد ب لل (Zimmermanزيم مدددد   
بالفلددددد  لبحتددددد لتىدددددث لبحفعددددد (لحألفلددددد  لبحىددددد ث ال)

  دددددثطلبال بء) ي  ددددد لثرددددد لبحعمليددددد  لبحم تثطدددددال
ث حفعددد ل تطثيددد لبالىدددت بتيجي  (ل بحتجمددد لبحددد بت .ل

 مد   لممد لىدث لفد  ل،لل(87،ل2.11) م   ل،
بحمد   ليرت لثت  ي ل (لZimmerman)لزيم م   

 هددد  لبحخطددد ب لبحتعليميددال فددد لخطددد ب لبح مدد   ل
مددددد ب لتعلمرددددد لفددددد لتىدددددر لعمليدددددالتمثيددددد لبحمددددد   لبح

بحت بليدددبلبحمع فيدددالحلمدددتعل ل تلددد ي لأث يدددالمع فيدددال
لج يددد  ل ثدددد ح لي دددد حل مدددد لمع فدددد لحدددد  لبحمددددتعل 

ث إل ددد فال،للعلددد لبحعلدددسلمددد لبحط ي دددالبحت لي يدددا
 (لZimmermanث مددددد   ل)لزيم مددددد   بحددددد لأ ل

يىددددد ع لعلددددد لزيددددد   ل بفعيدددددالبحمدددددتعل ل  ددددد لمددددد   ل
حتعليميددداليزيدد ءلثىددثبلبحت  ددي لبحمع فدد لحلمدد   لببحف

ل.لمم ليزي لث البحمتعل لث فى 

مدد لConclusions:  اال ككتنتاجا   :ثالثككًا 
خدددددال ل تددددد ي لبحث دددددحلبح ددددد ح لتددددد لبحت  ددددد لبحددددد ل
)لف عليدددددددالبحدددددددتعل لبحمددددددد   ل بتيددددددد  ل فددددددد ل مددددددد   ل

بحت  دددددددددددي لفددددددددددد ل (لZimmermanزيم مددددددددددد   
م    ددددالث حط ي ددددالل  بفعيددددالبحددددتعل لثمدددد   لبحفيزيدددد ء

لبالعتي  يا.
لRecommendations :لصككيا التو  :رابعككًا 

فددد ل ددد ءل تددد ي لبحث دددحلي  ددد لبحث  دددحلثددددجج بءل
   ب لت  يثيدددالأث ددد ءلبحخ مدددالحم  ىددد ل م  ىددد  ل

 مدددددددددددد   ل)لمدددددددددددد   لبحفيزيدددددددددددد ءلعلدددددددددددد لبىددددددددددددتخ ب ل
سلفدددد لعمليددددالتدددد  ي (لZimmermanزيم مدددد   
لبحفيزي ءل.

:للSuggestionsلالمقترحككككككككككا  : :خام ككككككككككًا 
لبىتلم ال لحر بلبحث حلي ت جلبحث  حل:ل

ف عليدددددالبحدددددتعل لبحمددددد   ل بتيددددد  ل فددددد ل  بىدددددالل-1ل
فد لتد  يسل (لZimmerman)لزيم م    م   ل

م   لبحفيزي ءلف لم ب  ل  بىديالأخد  ل)بالع ب يدال
ف عليدددددالبحدددددتعل لبحمددددد   ل،لبحج معدددددا(ل،لأ ل  بىدددددال

 (لZimmerman)لزيم مدد    بتيدد  ل فدد ل مدد   ل
ل بال يدددددد ءل حليميدددددد ءفدددددد لمدددددد ب ل  بىدددددديالأخدددددد  لل

ل.لل بح ي  ي  
ف عليدددددالأجددددد بءل  بىددددد  لأخددددد  لحللشدددددالعددددد ل-2

)لبحدددددددددددددددتعل لبحمددددددددددددددد   ل بتيددددددددددددددد  ل فددددددددددددددد ل مددددددددددددددد   ل
فددد لمت يددد ب لأخددد  ل (لZimmermanزيم مدد   
،لبحتفليدد لبإلثدد بع ل،ل ددبلل دد لبحمشددلال مثدد ل)

ل اي ه ..(لبالىتطالعلبحعمل ل
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 المصادر
علكككك  الككككنفس (،ل8..2بثدددد لجدددد   ل، دددد ححلم مدددد لعلدددد )

 شدددد ل بحت زيددددبل بحطث عددددال،ل، ب لبحمىددددي  لحل1،طلالتربككككوي
 عم  .ل

، ناريككا  و و ككائل فكك  مقدمككل (ل1177ب  دد ال يددت ل)
،لت جمدددالعددد   لعدددزلبحددد ي لل بخددد   ل،ل ب لعلككك  الكككنفس

 م لج ل هي ،لبح  ه  .

(ل،لبىدددددسلعلددددد ل1111بالزي جددددد  يل،لف  ددددد لم ىددددد ل)ل
ج معدددددال-،ل ب لبحلتدددددبلحلطث عدددددالل1بحددددد فسلبحت ثددددد يل،لط

لبحم   ل.
(ل1184سلعثددددددد لبحددددددد  م ل)تددددددد  ل،لم ددددددد لبحددددددد ي ل عددددددد 

،للبحج معددالبال   يددال،للا ا ككيا  علكك  الككنفس التربككوي،
لعم  ل.

التصككككمي  التعليمكككك  (ل،ل3..2بح يلددددال،لم مدددد لم مدددد  )
،ل ب لبحمىددي  لحل شدد ل بحت زيددبلل2،لطلناريتككو وممار ككتو
  بحطث عال،لعم  ل.ل

(ل،ف عليالث   م لد ي ل2.11خليفال،لم م ل ى ل  ي ل)
حددتعل لبحمدد   ل بتيدد  لفدد لت ميددالمردد  ب لعلدد لبىددت بتيجي  لب

بح ىدد لبحف دد ل ف عليددالبحدد ب لحدد  لطددالبلبحم  لددالبحث   يددال
، مجلكككل درا كككا  عربيكككل فككك  التربيكككل وعلككك  بح ددد  عيال
 (ل.71،لبحع  ل)ل(ASEPالنفس )

طرائكككك  (ل،ل1111بحخ بحدددد  ل،لم مدددد لم مدددد  ل بخدددد   ،ل)
ل،ل زب  لبحت ثيال بحتعلي ،ل  ع ءل.التدريس العامل

 حيم ل،ب ىدددددددددددددددد  لعليدددددددددددددددد يل عدددددددددددددددد    لم مدددددددددددددددد  لبحدددددددددددددددد
القيكككككاس والتقكككككوي  فككككك  العمليكككككل (ل،ل0..2بحمرددددد ب ي)
 ،لملتثالأ م لبح ث  لحلطث عال،ث  ب .2،لطلالتعليميل

ا كككتراتيجيا  الكككتعل  (ل،ل2.11 م ددد  ل،لم ددد  ل ىددد ل)
ل،ل ب لبالل  يمي  لحلت زيبل بح ش ل،لعم  لالنشط

مفكككاهي  (ل،ل1..2بحزبملدد ل،لعلدد لعثدد لج ىددد ل بخدد   ل)
،لملتثددالل1،طلوتطبيقككا  فكك  التقككوي  والقيككاس التربككوي

 بحفالجلحل ش ل بحت زيبل،عم  ل.

 ككي ولوجيل الككتعل   (:ل4..2بحزيدد  ،لفت دد لم ددطف ل)
،ل ب ل2،لطبككين المناككور االرتبككاط  والمناككور المعرفكك  

 بح ش لحلج مع  ،لبح  ه  ل.

ا كككككالي  تكككككدريس (،لل1111زيتددددد  ل،لعددددد يشلم مددددد  ل)
 ،ل ب لبحش   لحل ش ل بحت زيبل،لعم  .ل3،لطلالعلو 

الككتعل  والتعلككي  (ل،ل1181بحزيدد  ،ل دد   لفرمدد ل بخدد   ،)
ل،ل ب لبحفل لحل ش ل،لعم  .1،لطلالصف 

التقككككككوي  (،...2شددددددعلال،جميدددددد لم مدددددد لعثدددددد لبحىددددددميب،)
،ل1،طوتطلعكككا لالتربكككوي للمناومكككل التعليميكككل اتجاهكككا 

ل ب لبحفل لبحع ث ،لبح  ه  .
مبكككككككاد   (ل،1111 مددددددد ل بخددددددد   )بح ددددددد ه ل،لزل يددددددد لم

،ل ب لبحث  فددالحل شددد لل1،طلالقيككاس والتقكككوي  فككك  التربيكككل
  بحت زيبل،عم  ل.

(ل،لف عليدددالث  ددد م ل2.10عثددد لبحث ىدددطل،لبمددد   ل مددد يل)
د ي لعل لبىت بتيجي  لبحتعل لبحم   ل بتي  لف لت  يسلعلد ل
بحدددد فسلحت ميددددالثعددددتلبحمردددد  ب لبح ي تيددددالحدددد  لبحطددددالبل

ر الل ماج تير  يكر ث حم  لالبحث   يال،للبحمع دي لث  ي  ل
ل،لج معالبىي طل.لمنشورة

القيكككاس والتقكككوي  فككك  (ل،ل1111عددد   ل،لب مددد لىدددليم  )
،ل ب لبالمدد لحل شدد ل بحت زيددبل،لل3،لطلالعمليككل التدري ككيل

 أ ث ل.

،ل1،طعلك  الكنفس التربكوي(،2..2ا   ،لم م  لم م ل)
ل ب لى ب ل،بال   .

 فايكككككككا  (ل،ل3..2 )بحفددددددتال يل،لىددددددريلالم ىددددددد للدددددد  
 ،ل ب لبحش   لحل ش ل بحت زيبل،لعم  .ل1،لطلالتدريس
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 ككي ولوجيل الككتعل  والتعلككي  (،ل1118دطدد م ل،لي ىددال)
 ،ل ب لبحش   ل،لعم  ل.لالصف 

أ ا كككككيا  القيكككككاس فككككك  (ل:ل4..2بح ثرددددد  ل،لم ىددددد ل)
،ل ب لبحشدد   لحل شدد ل بحت زيددبل،لل1،لطلالعلككو  ال ككلو يل

لعم  .

العلو  لجميم االطفال (،ل7..2  ححل)بح ع بش ل،لد ى ل
،ل ب لبحمىددي  لحل شدد ل بحت زيددبلل1،لطلوتطبيقاتهككا العلميككل
ل بحطث عال،لعم  ل.
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 المبح  
 (1ملح  رق  )

ل بلبحعلم ل بح   البالثج يابىم ءلبحخث بءل طثيعالبالىتش   لم تثال ىبلبحل

 ا   المختص  

اللق  
 العلم 

 االختصاص م ان العمل

 طبيعل اال تشارة

االهداف 
 ال لو يل
 

الخطط 
 التدري يل
 

االختبار 
التحصيل

 ي

مقياس 
 الدافعيل

 * ط.  . الفيزيا   ليل التربيل-جامعل القاد يل  أ تا   د. هادي  طفان الشون  .1

 

* 

 

* * 

 *    عل  النفس   ليل التربيل-جامعل القاد يل  أ تا  ر جابرد.عل  ص   .2

ا تا   د. مح ن طاهر م ل   .3
 م اعد

 * ط.  . الفيزيا   ليل التربيل -جامعل القاد يل 

 

* 

 

* * 

د. عبكككككاس جكككككواد عبكككككد   .4
 ال اا 

إعداديل  –مديريل تربيل القاد يل  مدرس
 الفراب  للبنين

 * * * * ط.  . الفيزيا 

0.  
إعداديل  –مديريل تربيل القاد يل  مدرس  صريف م يرد. ماجد 

 التفو 
 * ط.  . الفيزيا 

 

* 

 

* * 

6.  
مدرس  و ا  خلف الغراوي

 م اعد
إعداديل  –مديريل تربيل القاد يل 
 الفردوس

 * ط.  . الفيزيا 

 

* 

 

* * 

 مشرف باقر عبد زيد   .7
 تربوي

دائرة ادشراف التربوي ف  
 القاد يل

 * فيزيا 

 

* 

 

* * 

يمكككككككون عبكككككككد الواحكككككككد ت  .8
 مخيف

 مشرف 
 تربوي

دائرة ادشراف التربوي ف  
 القاد يل

 * فيزيا 

 

* 

 

* * 

مدرس  عادل فرحان المنصوري   .3
 فيزيا  

إعداديل  –مديريل تربيل القاد يل 
 الزيتون للبنين .

 * فيزيا 

 

* 

 

* * 

مدرس  حيدر حمادي صبل  ..1
 فيزيا 

 –مديريل تربيل القاد يل 
 ل  .متو طل زيد ابن ع

 * فيزيا 

 

* 

 

* * 

مدرس  خزعل دويش العفلو    .11
 فيزيا 

إعداد  –مديريل تربيل القاد يل 
 الغدير للبنين.

 * فيزيا 

 

* 

 

* * 

12.  
مدرس  فؤاد عل  ح ين

 فيزيا 
إعداديل  –مديريل تربيل القاد يل 
 الفردوس للبنا 

 * فيزيا 

 

* 

 

* * 

13.  
مدرس  فواد جابر عباس الحافا

 فيزيا 
إعداديل  –ل القاد يل مديريل تربي

 صنعا  للبنا 
 * فيزيا 

 

* 

 

* * 

 

ل
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ل
 (2ملح  )

لأ م   لحلخطالبحت  يىيالبحي ميالحلمجم عالبحتج يثيالث ىتخ ب لبحتعل لبحم   ل بتي  ل ف ل م   لزيم م  ل.
لبحم   ع:لد    ل ي ت لبحث   ل د    لبحج بلبحع  ل.للللللللللللللللللبح ا:لبحخ مسلبال ي ي لل

ل دي الللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبحم   :لبحفيزي ءل40زم ل:لبح
لب الل:لبها بتلبحىل ليال

لبحمج  لبحمع ف ل:لجع لبحط حبلد    لف ل ر يالبح  سلعل لب ل:ل
ل.لي ل ل للد    ل ي ت لبحث   ل.1
 .لي ل ل للد    لبحج بلبحع  ل.2

   لث ي ال ي  يال..ليعث لع لد    ل ي ت لبحث 3

 .ليعث لع لد    لبحج بلبحع  لث ي ال ي  يال.4

 .لي  حلثفرم لبحخ للمع  ل ز لبحجى ل.0

 .لي    لثي ل ز لبحجى ل لتلت ل.1

 .ليعل لىثبلبختالال ز ل بي لبحف  ءلعل لىطحلبال تلع لىطحلبح م .7

ل.ليع  لبحع بم لبحت ليعتم لعلير ل ز لبحجى لعل لىطحلبال ت8
ل لبحمر  يل:لجع لبحط حبلد    لعل لب ل:للبحمج 
 .لي ى لمخططلثي   لي  حلفي لبحعالدالثي لتعجي لبحجى ل بح   لبحخ  جيالبحم ث  لعلي .ل1

ل.لي   لج  اللحلم    الثي لبح ز ل بحلتلا.2
لبحمج  لبح ج ب  ل:لجع لبحط حبلد    لعل لأ ل:ل

ح  ب ي لبحت لت   ل  لت ل م رد لدد    لبحج  ثيدالبحد يل.ي   لع مالبحخ ح لف ل دالخل له بلبحل  ل  دالب1
 ي   ل  لالبحل بلبل   لبحشمسل    ل فىر ل.

.تىدددتمتبلث حمشددد  لالفددد ل ىددد لشدددلاللثي  يددد لعددد لبحعالددددالثدددي لبحتعجيددد لبحجىددد ل بح ددد  لبحمددد ث  لعليددد لعلددد ل2
لبحىث   ل.

لحمل  ال.ث  ي .لبح ى ي لبحتعليميال:لبشل  ل    ل،لبحىث   ل أدال لبحلت ثالب
ل د ي ل(لل3بحم  مال:ل)للل
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يددت لبحت ليددزلفيردد لعلدد لحثدد   لب تثدد  لبحطددالبلثتمريدد ل دد  لبحم  دد علبحىدد ث ل بحمتعلدد لث دد    ل يدد ت لبال  ،ل
ت   ح دد لفدد لبحدد  سلبحىدد ث لددد    ل يدد ت لبال  ل يعدد البي دد  لث دد    لبالىددتم ب يال،لف حجىدد لبحىدد ل ليىددتم ل

 ح لتدد ث لعليدد لددد  لخ  جيددالت يدد ل  حتدد لبح  ليددال،ل   ىدد  لبي دد  لعددز لثىددل   ل بحمت دد  ليىددتم لث  لتدد لمدد
ل.بحجى ل شلل لليال يعتم لعل للتلابح    لبح بت ل ع ف  لث   لبالع دالبحت ليث ير لبحجى ل  ل  حت لبح  ل

ل   ى  لحر بلبحي  له لد    ل ي ت لبحث   ل د    لبحج بلبحع  ل.
ل دي ال(ل يت م لل30ع تلبح  سل)

ل:ل يت لفي لت شيطلبحمع فالبحى ث ال بح  حيال  ح لث حطلبلم لبحطالبلل: األعداد والتخطيطاوال
دددددددلط جلتى  ال ل)بحتى   لبح بت ل(ل   لم   علد    ل ي ت لبحث   ل د    لبحج بلبحع  لحيل  لثمث ثالللل

هم لليتعلددد لث حمع فدددالمددد خ لحت  ددديحلم ددد   لبحددد  سلث الىدددت   لبحددد لتلددد لبحتىددد  ال ل تتخددد لشدددللي ل:لب ددد 
لبحى ث اللمث ل:

لددددددددلم لبح يلبع ف لع لد    ل ي ت لبحث   ل د    لبحج بلبحع  ل؟ل م لبح يلاللبع ف لع رم ل؟
لددددلم ه لت دع ت لع لمىت  لمع فت لع لد    ل ي ت لبحث   ل د    لبحج بلبحع  ل؟

  ي لبح بت لمم ليمل لب لتتعلم لبحطالبل تتجىد لبحشل لبآلخ لم لبحتى  ال لليتعل لث حت تيبلبح ه  ل بحت
لثجمل لم لبحتى  ال لمث ل:

لدددددلم له ل للد    ل ي ت لبحث   ؟للم له لبح ي البح ي  يالح ل؟
لم له لبح ز ؟ل م له لبحع بم لبحت ليعتم لعلير ل؟ل-

لدددددلم له ل للد    لبحج بلبحع  ؟للم له لبح ي البح ي  يالح ل؟
 ؟ل م ه لبحع بم لبح ليعتم لعلير ل؟م له لبح ز ل -

لد   لثي لبح ز ل بحلتلال؟ -
لددددددددله ليختلال ز ل بي لبحف  ءلعل لىطحلبح م لع لىطحلبال ت؟

لت ثي له  لبحتى  ال للهج لت  يفر لطث  لحم    لبحم   عل.
 لف لىج لخ لليفىحلبحمج  لحلطالبلثت ثي لحج ث  لحتل لبحتى  ال لثشل لمىت لثانيا: مرحلل األدا  :
ل(ل د ي ل.لل.1ل–ل0ثر ل تعط لم  ل)

ثدد ليشددت  لبحطددالبلفدد لبإلج ثددالعدد لبحتىدد  ال لثشددل ليت  ىددبل بحتدد   لبحم  دد ع لفدد لم تدد  لبحدد  سل،ل
ج ثددد  ل، فددد ل  حدددالبح يددد  لعددد ل  يلددد  ل   لبحث  ثدددال)بحمىددد    ل(لثمت ثعدددال تعزيدددزلمددد ليطددد جلمددد لأفلددد  ل ب 

ملدد  لحعدد   لت  ددي لبإلج ثددالعدد لبحتىدد  ال لثشددل لأف دد ل؟لأمدد لأ بلبحتىلىدد لبحم ط دد لتثيدد لتىدد   لهدد لث إل
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ل   لبإلج ثالخ طيالفيت خ لبحث  حلثإث   لبحتىد   لهد لهد  لبإلج ثدالم  ىدثال؟لهد ليمتلد لأ د  لبحطدالبل
حج ثددالأخدد  لأف دد ؟ل يملدد لبحتخلدد لع دد لمىددت ثاللثعدد لأ ليعتدد  لبحطددالبلعلدد لبحط ي ددالح ليملدد لأ ليلدد  ل

بلأ فىددر لمددبلحشددع  ه لثددج ر لفدد لبحمىدد  لبح دد يحل،ل ع دد لحخفدد  لجميددبلبحطددالبلفدد لبحتدد خ لمدد لبحطددال
بإلج ثالع لى ب لم لي جر  لحح لبالعتم  لعل لبحلت بلبحم   لأث  ءلىي لبح  سلفد لبحث دحلعد لبإلج ثدالل
هجدد ل دددي اتر لمددبلبحت ليدددزلعلدد لع مددد لبح ددد للح دددم  لبلتىدد بلمرددد   لأ ب  لبح ددد لفددد لعمليددالبحدددتعل ،ل

لدد لت فيددزه لحلت ىددبلفدد لبحمعل مدد  لمدد لم دد   لأخدد  ل يعطدد ل ددد لحم بجعتردد لث ىددتم ب ل ف دد لحدد ح ل يم
ليل  لبحشل لبحم تم لإلج ثالبحطالبلع لبحم   عل  ىبلم لت لتىجيل لم لتى  ال له ل:

ل(ل،ل لم لي ت :1م لبج لبالج ثالعل له بلبحى ب لعلي  لب ل ال  لبح ش طل)
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
 

ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 له بلبح ش طلب لتعجي لبحجى ليت  ىبلط  ي  لمبل  ف لم  لالبح   لبحم ث  لف لبحجى ل يتج ل ىت  لم
لث تج هر لثثث  لبحلتلال.ل يمل لبحتعثي ل ي  ي  لث حعالدالبحت حيا:

  a  F              
 ح ش طلبالت ل:لبم لبحعالدالثي لتعجي لبحجى ل لتلت لثثث  لبح   لبحم ث  لعلي لفيمل لب ل تع العلير لم لب

                   

ل
 ىددت ت لممدد لىددث لب لتعجيدد لبحجىدد ليت  ىددبلعلىددي  لمددبللتلددالبحجىدد لثثثدد  ل دد ف لبح دد  لبحمدد ث  لعليدد ل.ل

                a  F/m يمل لبحتعثي لع ر ل ي  ي  لث ح    لبحت حيال:
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 مما  ب  ن ت  قانون نيوتن الثان  بالصيغل التاليل :

. (قوة على ج ك  مكا فهنهكا ت  كبو تعجكيًب، يتنا ك  طرديكًا مكم هك ا القكوة وع  كيًا مكم  تلتكوإ ا أثر  ( 
 F=ma          or  a=F/mويم ن التعبير عنو رياضيًا بالصيغل االتيل :

ل ز لبحجى ل:له  لد  لج  ثيالبال تلحلجى ل يتج ل بيم  ل   لبالىف ل.
ل(لم دبلبحجى لث ح ىثالحأل تل.3.لل gتعجي لبال   ل (لبح2(للتل لبحجى ل.ل1يعتم ل ز لبح ى لعل ل:ل

ل
لبحلتلالبح ز 

للميالم لي ت ي لبحجى لم لم   لد  لج  ثيالبال تلحلجى 
لث ث ل الليت ي لثت ي لم دبلبحجى لم لىطحلبال تلليت ي لثت ي لم دبلبحجى لم لىطحلبال ت

لت  سلث    لبحليل لا ب .لي  سلث    لبح ي ت ل.
ل ىيلالبح ي سلبحميزب ل  لبحلفتي لل سلبح ث  لبح لز    ىيلالبح ي

قانون الج   العا  :   ل ج مين ف  ال ون يج   احدهما االخر بقوة تتنا   طرديًا مم حاصكل ضكر  
  تلتيهما وع  يًا مم مربم البعد بين مر زي ال تلتين   ويم ن التعبير عنو رياضيًا بالصيغل التاليل : 

             F  m m /d  
       F =G m m /d ا  ان :

لل  -  x    ل N.m ل( kg)/:لث ث لبحج بلبحع  ل يى  يلG:لد  لبحج بل،للF يحلب ل

m  للتلالبحجى لبال  ل،لل:m ل:للتلالبحجى لبحث   لل
 ز ل بيدد لبحف دد ءلعلدد لىددطحلبح مدد لبددد لمدد ل ز دد لعلدد لىددطحلبال تل  حدد لال للتلددالبال تلبلثدد لمدد لل

لى لب ع ال،ل ه بليع  لب لج  ثيالبال تلبلث لم لج  ثيالبح م لثى لم ب ل.لتلالبح م لث
:لل ثر التفعي لبحم بدثالبح بتيالي   لبحط حبلأىيلت للعد لم  د علبحد  سللثالثا:  مرحلل الضبط والتناي 

فد لىدج لخدد للمعد لحرد بلبح دد تليلد  لثمث ثدال حيدد ليملد لبح جد علححيدد لمىدت ثالللمد ليعدد لم د  بلمع فيدد  ل
ث  لفي لبحخث  لل ت   لبحمع فالب لىتتشدل لمد لخالحد ل ثشدل لتد  يج ل مدطلح دي االبهىديلاليعثد لعد لت

أىل بلبحط حبلبح بت لف لت جمالبحمفد هي ل بحم  د ع  لححد لتىد  ال لحديمل لبإلج ثدالعليرد ل،ل مد لخدال ل
لم لت   لي   لبح ل:

عد لم  د علبحد  ل)ب لىدي ج لبحطدالبلححد ل د    لددددددددلبحتمييدزلثدي لأىديلالبحط حدبل أىديلالبحطدالبلبهخد ي ل
لبال تث  لحح له بلبحتمييزلحالىتف   لم لبهفل  لبحت لتط جل ب ت  ءلبح ي البهلث لت  ىبلمبلل لط حبل(.
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لدددددددددلبحم    البح بتيالثي لحج ثالبحط حبل شل لحج ثالزمالي لب لمبلبإلج ثالبح  ي ال.
لع لبحمف هي ل بهفل  لبحمتعل الث     ل ي ت لبحث   لب لد    لبحج  ثيال.لددددددددلتف ي لبحت   ب لبحث يلا

يتخدد ل ددي التددجمال ل بتيددالحلطددالبلحت ىددي لمىددت  لبح بفعيددالث ىددتم ب للرابعككا :التقككوي  و التقككوي  الكك ات  :
 تشددخيلل دد ال لبإلخفدد  لمدد لخددال لبحم    ددالمددبلمدد لتدد لحي دد   لأ لمددبلبحم تدد  لثمع دد لب دد لليىددتر ال

 لت  يددال بجعدد لحلط حددبل،للمدد ليختثدد لت  دد لبههدد بالمدد لخددال لبإلج ثددالعدد لمجم عددالمدد لبحتىدد  ال لت دد ي
لم ر ل
لب ل ل للد    ل ي ت لبحث   ل؟ل -
 بشت لبح ي البح ي  يالح     ل ي ت لبحث   ل؟ل -

 م له لبحف  لثي لبحلتلال بح ز ل؟ل -

 ب ل ل للد    لبحج بلبحع  ل؟ل -

 حج بلبحع  ل؟لبلتبلبح ي البح ي  يالح     لب -

لبح بجبلبحثيت ل:لي ج لبحطالبلحتعل لم   علد    ل ي ت لبحث ححل.ل
لبحم    ل:لل

،لل زب  لبحت ثيدالل1،لطل تا  الفيزيا  للصف الخامس االحيائ  (ل،ل2.17)م م ،لد ى لعزيزل آخ   للل
 ،لبحم لزلبحت   لهعم  لم لدث لبحطث عال،لث  ب ل.ل

 

(ل،بحدددتعل لبحمددد   ل بتيددد ل ت جرددد  لبهددد بالبال جددد ز)ل مددد   ل   بىددد  لل0..2 شددد ب ل،ل ثيدددبلعثددد  لب مددد ل)
لمع    (ل،ع ح لبحلتبل،لبح  ه  ل.

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 (3ملح ) لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 مقياس الدافعيل بصيغتو النهائيل                                      

لعزيزي الطال :
تطالعلي دددددددد لعدددددددد  ب لمدددددددد لبحف دددددددد ب لح يدددددددد سلبح بفعيددددددددا،ل بحمطلدددددددد بلم دددددددد لددددددددد بء للدددددددد لثددددددددي ليدددددددد ي لبىدددددددد

(لف ددددددد  لث ددددددددال ع  يدددددددالثددددددد لبثددددددد يل بيددددددد لفيرددددددد ،لفددددددد  بلل  ددددددد لت طثددددددد لعليددددددد لتم مددددددد ،ل دددددددبلعالمدددددددا)ل
(لت ددددددددددد لعثددددددددددد   )ب بف لتم مددددددددددد  (،ل بمددددددددددد لب بلل  ددددددددددد لت طثددددددددددد لعليددددددددددد لح ددددددددددد لمددددددددددد ،ل دددددددددددبلعالمدددددددددددا)لل

(لت ددددددددد لعثددددددددد   ل)متددددددددد   (،لبمددددددددد لعالمدددددددددا)ت ددددددددد لعثددددددددد   ل)ب بفددددددددد (،ل بمددددددددد لب بلل  ددددددددد لمتددددددددد   ل دددددددددبل
ل(لت  لعث   ل)اللب بف (. ب بلل   لاللتطث لعلي لبث ،ل بلعالما)

 مبحال:
بح جدددددددددددد ءلب لتعثدددددددددددد لعدددددددددددد ل بيدددددددددددد لث دددددددددددد ب الت مددددددددددددال ب لاللتتدددددددددددد  لعثدددددددددددد   ل   لبج ثددددددددددددالب ل ب للللل

ل(ل دي المبلجزي لبحشل .40بج ثتي ل.علم لب له بلحيسلبختث  ل بح د )
لف  ب لم ي سلبح بفعياللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ب بف للف  ب لم ي سلبح بفعيال 
لتم م  ل

الللمت   لب بف 
لب بف 

لللللب بلم   لبحفيزي ءل.ل1
لللللبح د ليم لثثطءلف ل  سلبحفيزي ء.ل2
بلثددددددددد لمددددددددد ليرم ددددددددد لفددددددددد ل  سلبحفيزيددددددددد ءلهددددددددد لد ددددددددد ءلبح دددددددددد لبحمخ دددددددددللل3

لح .
لللل

لللللليف لث بجبلثيت لف ل  سلبحفيزي ء.ب زع للثي بلع  م ليت لتلل4
للللليش  ل ه  لف لبح البث  ءل  سلبحفيزي ء.ل0
بشددددددددددددع لثدددددددددددد حف جلع دددددددددددد م لبلمدددددددددددد لأيل شدددددددددددد طلال ددددددددددددف لخدددددددددددد للثدددددددددددد  سلل1

لبحفيزي ء.
لللل

لللللب بلتججي لبمت   لبحفيزي ء.ل7
للللل   ح لعل ل  جال بطيالف لبحفيزي ءليع  لحى ءل   .ل8
للللل ءلعل لفر لثعتلبح  به .تى ع   لم   لبحفيزيل1

ب دددددددددبلمط حعددددددددداللتدددددددددبلبحفيزيددددددددد ءل مت ثعدددددددددالبحثددددددددد بم لبحتددددددددد لتردددددددددت لث حفيزيددددددددد ءلل.1
ل.

لللل

لللللع  م لبفل لف لم   لبحفيزي ءلي ب    لبال ث ط.ل11
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Abstract  
The current research aimed at 
identifying the effectiveness of 
self-organized learning according 
to the Zimmerman's model of 
achievement and motivation of 
Physics learning for the fifth 
preparatory -biology students by 
verifying the following 
hypotheses: 
( ). There was no statistically 
significant difference at (    ) 
between the average scores of the 
experimental group, which studied 
according to the Zimmerman’s 
model and the control group 
students’  who studied according 
to the normal method of 
achievement in Physics. 
( ). There was no statistically 
significant difference at (    ) 
between the average scores of the 
experimental group, which studied 
according to the Zimmerman’s 
model and the control group 
students’ who studied according 
the normal method of motivation 
in Physics. 

The study is limited to fifth 
preparatory students (bio-branch) 
from Al Zaytoon Preparatory 
School for Boys, the morning 
studies, affiliated to the General 
Directorate of Education at 
Diwaniya province for the 
academic years     -     
.Moreover, the study is limited to 
the study material for the first five 
chapters of the book of physics for 
the fifth preparatory students 
from the bio branch. The 
researcher has selected Al Zaytoon 
Preparatory School for Boys 
purposefully, whereas the sample 
of the study were randomly 
selected from two fifth stage 
sections out of five sections. The 
sample of the study consisted of 
   students,    students for the 
control group who studied 
according to the normal method of 
learning, and    students for the 
experimental group, which studied 
according to the self-organized 
learning method of Zimmerman’s 



 4102شرة :  السنــة الثالثة ع  42جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانية                                    العدد: 

 ......................  ("Zimmerman") زيمرمان فاعلية التعلم املنظم ذاتيًا وفق منوذج

         222 

 

model. The two groups of research 
(experimental and control groups) 
were paralleled in a number of 
variables (age, months, 
intelligence, previous information 
test).To achieve the objective of 
the research, the researcher 
prepared 80 items in the form of 
multiple-choice test. In addition, 
the validity of the test was verified 
and its strength was calculated. 
The researcher also prepared a 
measure of motivation to learn 
Physics consisting of (  ) items. 
The validity and consistency of the 
scale has been approved. The 
experiment was applied during the 
first course of the academic year 
(    -    ). The experiment 
lasted    weeks and three lectures 
assigned per group (experimental 
and control groups).The 
researcher himself taught the 
experimental and the control 
groups. After completing the 

experiment, the data were 
processed using T-test method. 
The results showed that the 
students of the experimental 
group, which studied self-
organized learning according to 
the Zimmerman’s model  were 
superior to the students of the 
control group that studied the 
normal method of achievement 
and motivation with the subject of 
Physics. Thus, the null hypothesis 
has been rejected. Consequently, 
the researcher recommended the 
use of self-organized learning 
according to the Zimmerman’s 
model in the teaching of Physics. 
The researcher suggested 
conducting other studies of 
different stages and subjects to 
identify the effectiveness of self-
organized learning according to 
Zimmerman’s model with other 
dependent variables. 
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