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 الولخص0

فينؾ في تحصيؿ مادة مبادئ عمـ النفس لدى طالبات الصؼ الخامس  أنموذجالبحث إلى تعرؼ اثر  يرمي 
 الضبط الجزئي لممجموعتيف التجريبية و الضابطة  يلتجريبي ذ، تـ استخداـ التصميـ ا ودافعيتيف العقمية االدبي

ذات االختبار البعدي ، اختارت الباحثة عشوائيا الشعبة)ب( لتمثؿ المجموعة التجريبية التي تدرس عمى وفؽ 
 (76والشعبة)أ( لتمثؿ المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقميدية ،  بمغ عدد الطالبات )   فينؾ  أنموذج
الدافعية و ( طالبة في كؿ شعبة. تـ مكافأة المجموعتيف في المتغيرات: العمر الزمني ، والذكاء، 46بواقع ) ،طالبة

مقياس  ت، و تبن وو ثبات  ووتـ التحقؽ مف صدق، اعدت الباحثة أداة البحث وىو االختبار التحصيمي  ،العقمية 
 (  T-Test) استخدمت الباحثة  االختبار التائي  ، ةوتـ التحقؽ مف خصائصة السيكومتري ،الدافعية العقمية

أظيرت النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية في التحصيؿ و الدافعية العقمية  و لعينتيف مستقمتيف لمعالجة البيانات،
 عمى المجموعو  الضابطة.

 فينك ، التحصيل ، الدافعيةالعقمية . أنموذجالكممات المفتاحية : 
 

The Effect Of The Fink Model In The Achievement Of The 

Psychology Principles of The Fifth Grade Students And Their Mental 

Motivation 
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Abstract: 
The research aims at identifying the effect of the Fink model in the achievement of 

the psychology principles of the fifth grade students and their mental motivation. The 

experimental design of the experimental and control groups was used. The researcher 

randomly selected Division B to represent the experimental group that is taught 

according to the Fink model, (A) The control group studying the traditional method, 

the number of female students (60) students by (30) students in each division. The two 

groups were equalized in the variables: age, intelligence, mental motivation. The 

researcher prepared the research tool which is the achievement test and verified the 

validity and reliability of the test, the adoption of the mental motivation scale and the 

testing of the psychometric characteristics. The researcher used the T-test for two 

independent data processing , The results showed the superiority of the experimental 

group in achievement and mental motivation via the control group. 

Keywords: Fink model, achievement, mental motivation. 
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 البحث:مشكمة 
الطالب في المرحمة  الييا جمبادئ عمـ النفس مف المواد األساسية التي يحتا تعد مادة

فة واطالع عمى األحداث وفعااًل في حياتو، تجعمو عمى معر  ليا دورًا اساسياً  إف   ذإ، االعدادية
فيـ الظواىر  واىر عمـ النفس التي مر ت عمى اإلنساف منذ القدـ، وتساعده عمىظواستقراء  ،والوقائع

في حياتو، وعمى ىذا األساس ،فقد  ومعالجتيامف حولو ،ومعرفة أىـ المشكالت التي تواجو االنساف 
تطمب تدريس مادة مبادئ عمـ النفس توافر طرائؽ واستراتيجيات تدريسية مناسبة، التي يمكف مف 

لتي  تمكنو مف دراسة ا ،خالليا مساعدة الطالب وتحفيزه لمتفاعؿ االيجابي والنشط مع المعمومات
و تطبيؽ المعرفة، التي يمكف استخداميا لفيـ األحداث  ،، واألداء، والعمميات العقميةاالخريفسموؾ 

والعمؿ، والعالقات ، وكيؼ يمكف لمشخص أف   ـايا الصحة العقمية، وتحسيف التعمومعالجة قض
وىذه المعرفة يمكف أف تساعد  يحسف نفسو ، ويتيح لو فيـ المزيد عف كيفية عمؿ الجسـ والعقؿ معا

وتجنب المواقؼ العصيبة ، ويمكف أف تساعده في إدارة الوقت، وتحديد األىداؼ  ،صنع القرار عمى
 التقميدية طرائؽ التدريسوتحقيقيا وىكذا، فقد أجرى الباحثوف في مجاؿ التعميـ دراسات عف تأثير 

طرائؽ التدريس فتحصيؿ لدى الطمبة بيف األسباب التي أدت إلى انخفاض مستوى ال مفىي التي 
 .(96ص: 3664)راجي،الحفظ والتمقيف واالستظيار  فيالتقميدية معظميا تركز 

قؼ الذا تطمب التدريس بنماذج و استراتيجيات تدريسية فعالة تمنح الطالب دورًا نشطا في مو 
النفس لدى طالبات في تحصيؿ مادة مبادئ عمـ  ينؾف أنموذج دراسة أثرختارت الباحثة االتعمـ اذ 

يستند الى منحى التعمـ النشط و اف نماذج و استراتيجيات  أنموذج نوأل االدبيالصؼ الخامس 
و تتطمب مف  التي تجعؿ الطالب متعمـ نشط ومساىـ ايجابي التعمـ النشط تتضمف أنشطة التدريس

بحوث لـ تتناولو كمتغير الدراسات السابقة و ال ف  أالمشاركة والتفكير في ما يقوـ بو ، كما  الطالب
ؿ مادة مبادئ عمـ يفي تحص  ثرهاعدادية وتعرؼ الس في المرحمة افنلتدريس مبادئ عمـ التجريبي 
زيادة  عمىالذي يساعد  نموذجفعيا لمتثبت تجريبيًا مف معرفة األدوىذا ما  الدافعية العقميةالنفس و 

 .ت الصؼ الخامس االدبيو الدافعية العقمية لطالباتحصيؿ مادة مبادئ عمـ النفس 
 وبذلؾ فقد حددت الباحثة مشكمة بحثيا بالسؤاؿ اآلتي :

 االدبيفينؾ في تحصيؿ مادة مبادئ عمـ النفس لدى طالبات الصؼ الخامس  أنموذجما اثر 
 ؟ ودافعيتيف العقمية
 :اهمية البحث

لديو عدة فروع  واحد ولكف ال يقتصر ىذا العمـ عمى فرعالميمة ف يعد عمـ النفس مف العموـ   
عمى ذلؾ، ىو عمـ مثير لالىتماـ، عمى الرغـ مف دراستو قد ال تكوف سيمة وىذا  زيادةو ، وأقساـ

و ىو يمثؿ الدراسات العممية لمسموؾ  ،العمـ يساعد عمى معرفة أنماط السموؾ والشخصيات المتنوعة
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خاص البشر، بيدؼ فيـ  ، ويوصؼ بانو الدراسة العممية لسموؾ الكائنات الحية، وعمى نحووالعقؿ
 (.23 ص: 3666وتفسير والتنبؤ والسيطرة عمى ىذا السموؾ )عبد الخالؽ ،

عمـ النفس ىو الدراسة العممية لمسموؾ والظواىر النفسية بقصد الوصوؿ إلى القوانيف التي تمكننا و 
النفس عمـ  فأصبح عمـ ، فيـ ىذا السموؾ، ومعرفة أسبابو، والتنبؤ بحدوثو، وضبطو، والتحكـ بو مف

دراسة السموؾ عمى نحو عاـ ، والسموؾ اإلنساني عمى نحو خاص ، بيدؼ الوصوؿ إلى القوانيف 
التي تفسر ىذا السموؾ، وتمكننا مف ضبطو والتحكـ بو، وتوجييو، وتعديمو لصالح اإلنساف، اذ اف 

اإلرتياح ور واأللـ ، و اإلنساف ىو موضوع عمـ النفس، وما يصدر عنو مف حوادث نفسية كالسر 
يبحث في العمميات العقمية لديو مف تذكر وتفكير وادراؾ وانتباه، كما يبحث في استعداداتو والحزف، و 

 (.33ص : 3622الطبيعية والمكتسبة كالذكاء والمواىب والغرائز وغيرىا ) البكري و عجور،
 نماذج و استراتيجياتظيرت لرفع مستوى التحصيؿ لدى الطمبة في مادة عمـ النفس و 

 الذينظريات المعرفية و الثقافية االجتماعية و البنائية ، والتعمـ النشط التدريسية كثيرة استندت الى 
ة منتظمة لطريقة منطقية ، معمؿ عمى تحفيز التفاعؿ بيف الطالب والمدرس مف خالؿ مراحؿ متسمسي

 ستند الى التعمـ النشط .ي الذيفينؾ   أنموذجومنيا 
عمى تكويف فيـ أفضؿ  الطمبةتاثير كبير في عممية التعمـ ، فيساعد فالتعمـ النشط يكوف لو 

الطرائؽ  ،واحتفاظ أعمى بالموضوع المراد تعممو ، فالمعمومات التي تقدـ وفقا لمتعمـ النشط بدال مف
 ، وعمى نحو خاص عندما تتصؿ بالحياة اليومية الواقعيةاستبقاءً السمبي تكوف اكثر التقميدية ودورىا 

، النشط ىو عممية يشارؾ فييا الطمبة بنشاط في بناء االفكار والميارات وفيـ الحقائؽ التعمـ و 
و توظيؼ ميارات التفكير ،ونماذج واستراتيجيات التعمـ النشط تسيؿ عممية الفيـ نتيجة تنشيط 

 .(Becker & Glascoff, 2005,p.52)عالي الرتبة في االنشطة التعميمية  
 الطمبةعندما يكتسب  (Krajcik & Blumenfeld, 2006)فيمد فقد اشار كراجسيؾ و بمومن

المعمومات في السياؽ اليادؼ وربطيا بالمعارؼ والخبرات السابقة، فيي قادرة عمى تشكيؿ 
فيـ أفضؿ وأكثر ارتباطا مف خالؿ ،االتصاالت بيف المعمومات الجديدة والمعرفة السابقة لتطوير 

االستماع إلى  المدرسلذا عمى ،  (Krajcik & Blumenfeld, 2006,p.320)تجسير المعمومات 
وتشجيعيـ عمى الثقة بالنفس، لذلؾ،  التي تصدر عنيـ ، وقبوؿ أفكارىـ والتعميقات، الطمبةآراء 

في تشجيع التعمـ النشط الذي يتعدى حدود الجموس عمى  المدرسينبغي أف يكوف ىناؾ اىتماـ مف 
جراءو واالستماع إلى المالحظات،  ،نحو سمبي التصنيؼ، وحؿ المشكالت، واستخداـ التعميـ الذاتي  ا 

. عمى طرح األسئمة غير المالوفة أو التعميقات الغريبة الطمبةمف حيف آلخر، وتحفيز 
 (.79:ص3622)سعادة،
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العمميو التعميميو و يستخدـ يجعؿ المتعمـ مركز  يستند الى التعمـ النشط الذي  فينؾ   أنموذجو  
( ، فمف  AIxeopoulo, &Driver,1996,p.1099)كارية لحؿ المشكالت باساليب ابت  عقمو

مف خاللو لغة التواصؿ العممي كوسيمة لرؤية  الطمبةفينؾ يكوف التفاعؿ الذي يكتسب  أنموذجخالؿ 
يتـ دعـ المتعمـ وتوجييو ويساعده عمى الربط بيف المفاىيـ والمعرفة  مف ثـالظواىر والتفكير فييا، و 

النشاط في المستوى النفسي والخارجي  فيوالمفاىيـ اليومية، مف خالؿ التركيز  لبلمطاالخارجية 
 .(p.50ttoSS,1998,لمفئة المستيدفة )

تؤدي  مف ثـ، و واشباعيا احتياجات الفرد الداخمية فتكمف اىميتيا في ايفاء ؛ما الدافعية العقميةأ
يف مف اإلنجاز أو الكفاءة في إلى تحسيف ورفع مستوى التحصيؿ الدراسي الذي يمثؿ مستوى مع

الدافعية العقمية تؤدي الى و ، ارة األداء في مجموعة مف المعارؼميزيادة في العمؿ المدرسي أو 
عمميات التفكير، وأف الفرد يسخر كؿ طاقاتو لمتحقيؽ والتفكير ورفع مستوى  عمؽ المعالجة المعرفية

تحديا شخصيا لو، وحميا يؤدي إلى  نزلةة بمالمشكم تكوف إذا كاف مدفوعا داخميا، وفي ىذه الحالة
 ( .:: ص  3622)الفراجي ،   مستوى مف التوازف اإلدراكي

 وفي ضوء ما تقدـ ذكره يمكف لمباحثة أف تحدد أىمية الحاجة لمبحث و اىميتو بما يأتي :
الحاجة إلى تحسيف ورفع مستوى تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس االدبي في مادة مبادئ   -2

 .س التي تحقؽ األىداؼ والغايات التربوية في وقت قصير وجيد قميؿعمـ النف
الحفظ والتمقيف لمبادئ عمـ  فيتدريس التي تركز الأساليب طرائؽ و يتطمب تغيير وتطوير  -3

الظواىر  عفليس بقدر ما تحفظو الطالبات مف الحقائؽ ىذه المادة النفس، والمغزى مف تدريس 
فسيا وما تزرعو في انفسيف مف خبرات العموـ اإلنسانية واالتجاىات والحاالت، ولكف تأثير الدراسة ن

عمى  فيعمم و اعدادا سميما ويتمتعف بصحة نفسية ىفاالجتماعية الذي يتبيف نجاحو  في إعداد
  .فومجتمعي فنحو مخمص لنفسي

ب معيارا لمحكـ عمى نوعية األسالي دعيالتحقيؽ الجيد  لألىداؼ المرجوة بعد عممية التعمـ،  -4
 .والنماذج واالستراتيجيات التعميمية المستخدمة

لحاجة إلى ف مجاؿ طرائؽ التدريس في حاجة ممحة لمدراسات التجريبية التي تتناوؿ اإ  -5
جتماعية النشطة ااال توظيؼاستراتيجيات التدريس الحديثة التي تعتمد عمى استخداـ نماذج و 

تدريب وبناء معرفة مالمبادئ النفسية ل فيىا ثقافية بما يتفؽ مع االتجاىات الحديثة في تركيز الو 
 .الذات، والحقيقة 

 فينؾ فيف ىذه الدراسة، إضافة جديدة في مجاؿ التعميـ عمى أنو محاولة لدراسة اثر أنموذج إ -6
 .ودافعيتيف العقميةلطالبات الصؼ الخامس االدبي مادة مبادئ عمـ النفس تحصيؿ 
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 :هدف البحث
مادة مبادئ عمـ النفس فينؾ في تحصيؿ  أنموذجرؼ اثر البحث الحالي الى تع يرمي 

 .ودافعيتيف العقمية االدبيلطالبات الصؼ الخامس 
 فرضيات البحث: 

 لتحقيؽ ىدؼ البحث فقد صيغت الفرضيات الصفرية اآلتية: 
ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية المواتي درسف  -2

فينؾ و متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة المواتي درسف عمى وفؽ  نموذجأباستعماؿ 
 (. 6. 66الطريقة التقميدية  في التحصيؿ عند مستوى داللة)

ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية المواتي درسف  -3
موعة الضابطة المواتي درسف عمى وفؽ و متوسط درجات طالبات المج،فينؾ  أنموذجباستعماؿ 

 (. 6. 66الطريقة التقميدية  في الدافعية العقمية عند مستوى داللة)
  حدود البحث:

 يتحدد البحث الحالي بػ : 
             في مدينة بغداد لمعاـ  مديريات تربيات الكرخ و الرصافةمف  االدبيطالبات الصؼ الخامس  -2
 ( ـ .  3628 – 3627) 
 الثانيو  االوؿ الفصميف  والمتضمف، كتاب مبادئ الفمسفة و عمـ النفسالثاني مف  الجزء -3

 في جميورية العراؽ. االدبيلمصؼ الخامس 
 تحديد المصطمحات: 
 Fink model فينك أنموذج  -1
تعميمي  تعممي  يستند الى التعمـ النشط ويحدد  أنموذج بانو (:Fink 2003عرفه فينك )-  

الخبرة  تتضمف ) العمؿ  او المالحظة( و الحوار و يتضمف ) الحوار مع  عنصريف أساسييف:
 (. (Fink 2003,p.106( الذات  ومع اآلخريف

مرحمة مف المراحؿ   23لمتعمـ النشط يتضمف يستند  وتعممي تعميمي  أنموذج: التعريف االجرائي -
ط التي أعدتيا الباحثة وفؽ لمخط عمى اإلجرائية ، يستعمؿ مع طالبات المجموعة التجريبية ،

 لتحقيؽ ىدؼ البحث .
 :  Mental   Motivation الدافعية العقمية  -7

 كؿ مف : اعرفي
( مجموعة مف الطرؽ لتحفيز حالة  Jiencarlo  &  Fection, 1998)   جيانكارلو وفاشن -

توجد طريقة  ، لكف تكالدية ليست الطريؽ الوحيد لحؿ المشؽ التقميائاإلنجاز والدافعية، واف الطر 
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بطرؽ مختمفة، مما يشير إلى أف الطرؽ الحالية  تكالالمشمؤىمة مف قبؿ الفرد لألداء أو لحؿ 
 .ىي أفضؿ وسيمة، أو ربما الطريقة الوحيدة التي تبدو منطقية لالنجازلممارسة 

 (1  Jiencarlo  &  Fection, 1998,p. ) 
تتصؼ الحالة باالستقرار النسبي، مما  و ميؿ المتعمـ إلى التفكير:  بانه 2013 حموك وقيس -

والحالة الداخمية تحفز العقؿ لدى الفرد وتوجو سموكو العقمي نحو حؿ  ، الفرد عنديجعمو عادة عقمية 
 .التي تواجيو أو لتقويـ المواقؼ أو اتخاذ القرارات باستخداـ ميارات التفكير العميا تكالالمش

 ) 377ص 2013  :، حموؾ وقيس( 
( تعريفا  Jianacrlo&  Faction, 1998تعريؼ جيانكارلو وفاشف ) عمى ت الباحثة واعتمد   

 نظريًا   لمدافعية العقمية لمبحث الحالي
بأنو الدرجة الكمية التي تحصؿ عمييا الطالبة مف خالؿ إجابتيا عف  :وتعرفو الباحثة إجرائيا -

 مقياس الدافعية العقمية المتبنى في البحث الحالي.
 رية خمفية نظ

 والدافعية العقمية  خمفية نظرية لكؿ منيما. ،فينؾ   أنموذج ، و  التعمـ النشط تعرض الباحثة
 اوال :التعمم النشط

مف التفاعؿ مع بعضيـ البعض، ويمكف أف يشارؾ الطالب بشكؿ  الطمبةالتعمـ النشط يمكف 
شاركة المباشرة والفعالة فردي في القراءة والكتابة والتأمؿ او جماعي، فالتعمـ النشط يعني الم

لمطالب في عممية التعمـ، وتشجيعيـ عمى العمؿ، واالستماع وكتابة 
 .(p،1998،Mckeachie.2)المالحظات

فرضيات، ويفحص المعمومات، الو يفرض  و يناقش، المتعمـ نشط ىو الذي يستكشؼ،ف
في فيـ المعرفة  بياً إيجا دوراً  يؤديطالب الاليستمع فقط ويحفظ، و و ويأخذ وجيات نظر متنوعة، 

 (.42ص  :3623) ياسيف و راجي،               ياواكتساب
 أهداف التعمم النشط:

 منيا: متعددة،ف لمتعمـ النشط أىداؼ إ      
 عمى بناء وتنظيـ أفكار جديدة. الطمبةتنمية قدرة  .2
 عمى القاء أالسئمة المتنوعة و المختمفة. الطمبةتشجيع  .3
 ميارات التفكير العميا.عمى اكتساب  الطمبةتنمية قدرة  .4
 عمى حؿ المشكالت. الطمبةتشجيع  .5
 عمى القراءة النقدية الفاحصة. الطمبةتنمية قدرة  .6
 لتحقيؽ األىداؼ التربوية المخطط ليا. لمطمبةتنويع األنشطة التعميمية المناسبة  .7
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 وتشجيعيـ عمى البحث في مختمؼ مجاالت المعرفة. لمطمبةتنمية الثقة بالنفس  .8
 وتحفيزىـ عمى إيجاد الحموؿ لممشكالت. الطمبة  اثارة حماس .9
 (.26-:ص  :3663)جبراف، لمواضيع مختمفة. الطمبةتحديد كيفية تعمـ  .:

 مبادئ التعمم النشط:
 وىناؾ عدد مف المبادئ التي يقوـ عمييا التعمـ النشط:

سواء داخؿ الصؼ أو خارجو ىو عامؿ ميـ في مشاركة  الطمبةإف التفاعؿ بيف المعمـ و  -2
ويشجعيـ عمى التعمـ ويجعميـ يفكروف بقيميـ وخططيـ لممستقبؿ والتعمـ النشط يشجع  لطمبةا

 .الطمبةالتفاعؿ بيف المعمميف و 
تعمـ جماعي جيد بوصفو عمال  عمى نحوعندما يتـ تنفيذه  تحسف كثيراً ي التعمـوقد ثبت أف  -3

 .الطمبةعاوف بيف جيدا يتطمب الشراكة والتعاوف بدال مف المنافسة والعزلة ويشجع الت
بالتجارب السابقة، وتطبيقيا في  العرفة مف خالليا ربطيتـ التحدث والكتابة  الطمبةأف تعمـ   -4

 األنشطة.ب القياـ حياتيـ، وتشجع
وىذا إلى التفكير في ما يدرسونو وتقييـ ما تعمموه وتحديد ما ال يعرفوف،  الطمبةيحتاج   -5

مـ، ويوفر ردود فعؿ سريعة، ألف عمى موضوع التع الذي يؤدي بدوره إلى تركيز قويىو األمر 
 بطبيعة فيميـ ومعرفة معارفيـ. ىـمعرفة ما يعرفونو، يساعد

 (.48:ص 3669)بدير،
 :فينك أنموذج -
تعميمي تعممي قائـ عمى التعمـ النشط و إف جميع أنشطة التعمـ في ىذا  أنموذج فينؾ أنموذج يعد
والخبرات  ،مف) العمؿ او المالحظة( أو نوع مف الحوارتنطوي عمى نوع مف الخبرة وتتض نموذجاأل

 وتظير تجارب  ،ىي األنشطة حيث ىو أداء المتعمـ في الواقع و النشاط الذي يريد المتعمـ تعممو
نشاط يتعمؽ بما ب القياـ مشاىدتو ثـمف خالؿ استماع المتعمموف إلى شخص آخر أو    المالحظة
 .((Nabors,2012,p.9ذات قيمة لمتعمـ دتعو كال النوعيف مف التجارب  تعمموه،

 فينك:  وفق أنموذجعمى انواع الخبرة 
 ويمكف التمييز بيف نوعيف مف الخبرة : 
الخبرة الناتجة عف المشاركة المباشرة : العمؿ  المباشر ينطوي عمى المشاركة في العمؿ في  -

 موقؼ مف الحياة الحقيقية . 
لممتعمـ لالنخراط في التعمـ عف طريؽ وضع المحاكاة دوف الخبرة غير المباشرة : اتاحة الفرصة  -

 مواجية المخاطر والعواقب المرتبطة بالواقع او تجنب ارتكاب األخطاء في الوضع الحقيقي.
Fink,2010,net)) 
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معمومات   عمى نحو واكد فينؾ انو يمكف أف تقدـ المالحظات غير المباشرة لمطالب
التصاؿ المباشر بيا ، ويتـ للتي قد ال تتاح ليـ فرصة وتفسيرات مف منظور أوسع لمظواىر ا

 استخداـ مقاطع الفيديو التي يمكف أف تعزز فيـ الطمبة لمظواىر مف مختمؼ القضايا والعمميات
Fink,2003,p.105)). 

"الحوار مع الذات" و "الحوار مع اآلخريف" و "الحوار  ىما: ،وحدد فينؾ  نوعيف مف الحوار
تفكير المتعمميف في ما ىـ عميو الكتساب المعرفة ، وكيؼ يتعمموف، وأىمية بمع الذات" يتمثؿ 

 . ( (Fink,2010,netالمعرفة المكتسبة  ليـ
ينطوي عمى تبادؿ المتعمـ الحوار مع شخص آخر لغرض ف"الحوار مع اآلخريف" اما 

ف خالؿ التعمـ، ويمكف أف يشمؿ المعمـ، والطمبة، أو غيرىـ ، ويكوف الحوار مع اآلخريف م
المشاركة في مناقشة المجموعة، واستخالص المعمومات مف خالؿ المحاكاة، وأنشطة حؿ 

 . ( (Fink,2007,netالمشكالت، والتفاعؿ مع المتحدثيف الضيوؼ
 فينك: أنموذجخطوات 

 مرحمة التصميم األولي: بناء مكونات أساسية قوية
مؿ الظرفية عمى االختالفات في السياؽ :وتؤكد العوا . تحديد العوامل الظرفية المهمة1الخطوة 

عدد  (عند اتخاذ القرارات الحسبافالتي تنطوي عمييا العممية التعميمية ، التي يجب أخذىا في 
 .خصائص المعمـ(  الطمبة، توقعاتيـ ، طبيعة المحتوى التعممي ، خصائص  الطمبة

 - 5. التكامؿ. 4 التطبيؽ. 3. المعرفة األساسية. 2) . تحديد أهداف التعمم المهمة:7الخطوة 
  .تتعمـ (.  تعمـ كيؼ 7والمصالح والقيـ.  . االىتماـ بالمشاعر6البعد اإلنساني ؛ 

: اجراء التقويـ التكويني واعطاء . صياغة إجراءات التغذية الراجعة والتقويم المناسبة 8الخطوة 
 الفرصة لمتقويـ الذاتي.

عمى تحقيؽ  الطمبةاختيار األنشطة لمساعدة  التعمم :. تحديد فعالية التدريس / أنشطة 9الخطوة 
النظر في األنشطة التي و المفاىيـ األساسية وأىداؼ التعمـ الناقد ،  فيأىداؼ التعمـ مف التركيز 

المحتوى  و عمى الموارد التعميمية الموجودة بالفعؿ ، خارج الصؼ الدراسي بناءً  تنجزيمكف أف 
 تنوع(.واألمثمة )ألغراض الشمولية وال

) اىداؼ التعمـ ، واستراتيجيات التدريس وانشطة  . تأكد من تكامل المكونات األساسية : :الخطوة 
 .التعمـ(

 :متماسكو مرحمة التصميم الوسيطة: تجميع المكونات في كامل 
إنشاء ىيكؿ لموضوعات  المادة  ، يعني . إنشاء هيكل لموضوعات المادة الدراسية : ;الخطوة 

الموضوعات الرئيسة التي المفاىيـ أو القضايا أو  فيوعات إلى دروس التي تركز تقسيـ الموض
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ترتيب ىذه الدروس في تسمسؿ منطقي ويمكف بعد ذلؾ تخصيص  و ة لممادة ،تشكؿ البؤر الرئيس
 الوقت لكؿ موضوع.

( ة التعمـ )خرائط المفاىيـ ، دور  : تحديد استراتيجية تعميمية. تحديد إستراتيجيات تعميمية >الخطوة 
و مثال استراتيجية تعميمية تتكوف مف مجموعة مف أنشطة التعمـ، مرتبة في تسمسؿ معيف بحيث ا

 مف خالؿ ىذا تسمسؿ. الطمبةما تقدـ ميزداد التعمـ ك
الفرصة  الطمبة)ب( إعطاء  الطمبةوىذا يتطمب اعداد بعض األنشطة )أ(  تحفيز استعداد  -

 ، و )د( السماح لمطالب لمتفكير في تعمميـ.الطمبةلمممارسة )ج( تقييـ نوعية أداء 
. دمج هيكل موضوعات المادة الدراسية واالستراتيجية التعميمية إلنشاء مخطط شامل =الخطوة 

 ألنشطة التعمم.
 المرحمة النهائية: إنهاء المهام المتبقية والعناية بالتفاصيل

  .الدرجات توزيع تنظيـ .<لخطوة ا
 .تصميـ )ىؿ اىداؼ التعمـ مناسبة؟ ، ىؿ استراتيجيات التدريس مناسبة؟ (تصحيح ال .11الخطوة 
)مواعيد التدريس ، مواعيد االمتحانات ، وقت اداء االنشطة  نموذجتنظيـ الكمي لألال .11الخطوة 

 الصفية والالصفية ،مصادر التعمـ(.
 التخطيط لتقويـ الدروس واستراتيجيات التدريس المستخدمة. .17الخطوة 

 (Fink,2003,p.257-264) 
 الدافعية العقمية :

الدافعية العقمية مفيـو يقوـ عمى االفتراض األساسي بأف الفرد الذي لديو القدرة عمى الدافع العقمي 
ذا كاف األمر كذلؾ، فمف الضروري تحفيز الاللديو القدرة عمى  قدرات العقمية داخؿ الفرد تحفيز، وا 

عطاء األمؿ إليجاد أفكار ستخداـ الدافع العقمي لجعباوذلؾ  ؿ الفرد ميتما في العمؿ الذي يقوـ بو وا 
 ((Jiancarlo & Faction , 1998 ,p. 4 .جديدة قيمة وذات مغزى، وجعؿ الحياة أكثر متعة

الدافعية لذلؾ ذو  ،تدفع الفرد الى التامؿ و التفكير في عالقاتو وفيـ شخصيتوالدافعية العقمية ف
تعكس متعة وىي موقؼ إيجابي نحو المحفزات والمياـ التي تتطمب التفكير العالية لدييـ  العقمية

الدافعية الشخص وبراعتة في بناء تجربة جديدة مف المعرفة حوؿ الوضع الجديد والشخص ذو 
 .متحفز لمغاية ويميؿ إلى البحث واستكشاؼ المعمومات العقمية

(Caciopo &  Petty , 1982,p. 32 .) 
 :بعاد الدافعية العقميةا

 ف ىناؾ أربعة ابعاد لمدافعية العقمية، ىي :أحدد  جيانكارلو و فاشف  
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(: الشخص يكوف متحفز و لديو منيجية ونظاـ (Mental Focus: التركيز العقمي البعد األول
لديو القدرة عمى التركيز  ، ووالمياـ ويؤدي عممو في الوقت المناسب وأداء،لحؿ المشكالت 

 لمثابرة، ولو صورة ذىنية واضحة، ويشعر بالراحة لحؿ المشكالت .وا
(: الشخص لديو القدرة عمى توليد (Learning Orietation: االتجاه نحو التعمـ البعد الثاني

الدافع لزيادة تخزيف المعمومات ويشارؾ في التدريب لمتعمـ كوسيمة لرصد مياـ التعمـ التي يواجييا 
و ميتـ باالندماج في ميمة لمحصوؿ عمى المعمومات واتباع استراتيجية وى ،في حاالت مختمفة

 فيويشير مفيـو االتجاه نحو التعمـ أيضا إلى أف الشخص يركز  ،شخصية لحؿ المشكالت
عمى المعرفة ويسعى إلى التعمـ مف المعارؼ الجديدة مف أجؿ دعـ نشاطو  ويجعمو قائماً  ،التعمـ

 (  :2: ص  3665وفؿ ، ) ن .في اتجاه الدافع العقمي
الفرد ذو  (:(Creative Problems Solvingحؿ المشكالت باسموب  إبداعي :البعد الثالث

ولديو شعور قوي مف الرضا عندما يشارؾ ،الدافعية العقمية يكوف فخورا بنفسو لطبيعتو اإلبداعية 
ويكوف قادرا عمى  ، يجيةواأللعاب االسترات ،في األنشطة الطبيعية المعقدة والمركبة، مثؿ األلغاز

 حؿ المشكالت بشكؿ خالؽ، وقادر عمى خمؽ أفكار مف الحموؿ اإلبداعية األصمية .
بأنشطة  الفرد ذو الدافعية العقمية (: يتمتع(Cognitive Integrityاالندماج المعرفي  :البعد الرابع

لنظر المختمفة، والبحث التعمـ ويشعر بالسرور مف التفكير في التفاعؿ مع أقرانو وتبادؿ وجيات ا
عف المعرفة ولديو القدرة عمى استخداـ ميارات التفكير بموضوعية والبحث عف المعرفة والعقؿ 

 .وجيات النظر أالخرى الحسبافويأخذ في ،المفتوح، ويأخذ عدة خيارات 
 (Giancarlo & Faction , 1998,p.5 .) 

 اجراءاته:منهجية البحث و 
 .ثة منيج البحث التجريبي لتحقيؽ اىداؼ البحثاتبعت الباح: منهج البحث

( و ذات االختبار البعدي ف التجريبية و الضابطةي)المجموعت أختير تصميـ: التصميم التجريبي
 .(7:: ص  2:96، داليف الضبط الجزئي  )فاف

 اىمتغيش اىتببغ اىمتغيش اىمغتقو اىمدمٌػت

 اىتحصيو فينل أنمٌرج اىتدشيبيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اىضببطت ييتاىذافؼيت اىؼق
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مدرسة تـ اختيار و ،اختيرت المديرية العامة لتربية بغداد / الرصافة الثانية  :عينتهو  مجتمع البحث
 ـ.3628-3627لمبنات ثانوية ذات الصواري 

الشعبة )ب(  االدبي السحب العشوائي الصؼ الخامس بأسموب: اختارت الباحثة عينة البحث 
فينؾ ، والشعبة  أنموذجلتكوف المجموعة التجريبية التي تدرس مادة مبادئ عمـ النفس عمى وفؽ  

)أ( المجموعة الضابطة التي تدرس مادة مبادئ عمـ النفس بالطريقة التقميدية بمغ عدد الطالبات 
( طالبة في 46قع )بوا ،(76اصبح عدد الطالبات )و  ،اتالراسبمف ( 3( طالبة وبعد استبعاد)73)

 كؿ صؼ.
: )العمر اآلتيةفي المتغيرات  فأجرت الباحثة التكافؤ بيف المجموعتي :تكافؤ مجموعتي البحث 

 الدافعية العقمية(. و  الذكاء،و  ،الزمني لمطالبات
مف  تـ تحديد العمر الزمني لمطالبات  :العمر الزمني باألشهر لطالبات مجموعتي البحث -

 ، ( شيراً 204.2667، إذ بمغ المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة التجريبية )سجالت المدرسة 
( شيرًا ، و استعمؿ 204.5660يو )ف،أما المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة الضابطة 

لعينتيف مستقمتيف لحساب داللة الفرؽ بيف متوسطي اعمار طالبات  T-Test) ) االختبار التائي
القيمة التائية المحسوبة تساوي  طالبات المجموعة الضابطة تبيف أفً و المجموعة التجريبية 

الجدوؿ (، و 69( وبدرجة حرية)6.66داللة )(عند مستوى 3( وىي أصغر مف الجدولية )0.112)
 . ( يوضح ذلؾ2)

 (1الجدول )
 العمار طالبات مجموعتي البحث  T-Testنتائج االختبار التائي 

 ػتاىمدمٌ
 افشاد

 اىؼينت

اىمتٌعظ 

 اىحغببي

انحشاف 

 مؼيبسي

دسخت 

 اىحشيت

مغتٌٍ  اىقيمتبن اىتبئيت

 اىدذًىيت اىمحغٌبت 0.2.اىذالىت

 9.40995 204.2667 .0 اىتدشيبيت
25 0.112 2 

 غيش

 11.1901 204.5660 .0 اىضببطت داىت

البيئة لقياس الذكاء كونو مقننًا عمى  تـ تطبيؽ اختبار رافف لممصفوفات المتتابعة الذكاء :   -
بمغ متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ،( وبعد تطبيقو 76: ص 2:94العراقية )الدب اغ ، 

( ، وكانت 35.7000( في حيف بمغ متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة )34.2333)
( عند مستوى 3ة الجدولية البالغة )( وىي أقؿ مف القيمة التائي0.897القيمة التائية المحسوبة )

مجموعتي البحث متكافئتاف إحصائيًا في  عمى أف   ( ، وىذا يدؿ  69( وبدرجة حرية )6.66داللة )
 ( يوضح ذلؾ .3ىذا المتغير ، و الجدوؿ )
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 (7الجدول )

 مجموعتي البحث في إختبار الذكاءطالبات  القيمة التائية المحسوبة لدرجات
اىذالىت 

يت االحصبئ

(.0.2) 

 بئيتتاىقيمت اى
دسخت 

 اىحشيت
االنحشاف 

 اىمؼيبسي
اىمتٌعظ 

 اىحغببي
حدم 

 اىؼينت
 اىمدمٌػت

 اىمحغٌبت اىدذًىيت

 25 0.897 2 غيش داىت
 اىتدشيبيت .0 34.2333 6.83643
 اىضببطت .0 35.7000 5.77838

 :القياس القبمي لمدافعية العقمية
عمى عينة البحث لقياسو لدييف قبؿ بدء التجربة ، وعند مقارنة  ميةطبؽ مقياس الدافعية العق     

متوسط  ف  أمتوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية و طالبات المجموعة الضابطة ، وجد 
(، في حيف بمغ متوسط درجات المجموعة 141.700درجات المجموعة التجريبية قد بمغ )

                   ، استعمؿ االختبار التائي لمجموعتيف(، ولمتحقؽ مف تكافؤ ا146.166الضابطة )
 (T-Test  لعينتيف مستقمتيف لحساب داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف والجدوؿ )
 ( يبيف ذلؾ .4)

 ( 8الجدول ) 
  ( لدرجات طالبات مجموعتي البحث لمقياس القبمي لمدافعية العقمية  T-Testنتائج االختبار التائي ) 

 اىمدمٌػت
 افشاد

 اىؼينت

اىمتٌعظ 

 اىحغببي

االنحشاف 

 اىمؼيبسي

دسخت 

 اىحشيت

 مغتٌٍ اىذالىت اىقيمتبن اىتبئيتبن

 اىدذًىيت اىمحغٌبت 0.2.

 22.7325 141.700 .0 اىتدشيبيت
 غيش داىت 2 0.673 25

 28.3963 146.166 .0 اىضببطت

( اقؿ مف القيمة التائية 0.673ية المحسوبة والبالغة )( اف القيمة التائ4يتبيف مف الجدوؿ )     
( وىذا مؤشر عمى انيا غير دالة 6.66( ومستوى داللة )69( عند درجة حرية )3الجدولية البالغة )

 احصائيًا ، مما يؤكد اف المجموعتيف ) التجريبية والضابطة ( متكافئتاف في ىذا المتغير. 
 :مستمزمات البحث
 كتاب مبادئ الجزء الثاني مفحددت المادة العممية التعممية وىي  :ية التعمميةتحديد المادة العمم

 عمـ النفس :الفمسفة و 
 الفصؿ االوؿ:

 المبحث االوؿ :تعريفات عمـ النفس وبداياتو وتصوره 
 المبحث الثاني : مدارس عمـ النفس 
 المبحث الثالث : فروع عمـ النفس 

 الفصؿ الثاني:
 ياز العصبي وعالقتو بالسموؾ المبحث االوؿ : الج
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 المبحث الثاني : الشخصية االنسانية ونظرياتيا 
 المبحث الثالث : الدوافع واالنفعاالت وعالقتيا بالسموؾ 

 المبحث الرابع : الذكاء 
مجموعتيف اعتمادًا عمى اعدت الخطط التدريسية لم :االهداف السموكيةطط التدريسية و إعداد الخ
( خطة تدريسية لكؿ 37فقد تـ إعداد ) ،ؼ السموكية لممادة العممية التعمميةاالىداالمحتوى و 
و ع رَضت عمى مجموعة مف المحكميف في العمـو  اسموكي ا( غرض:36تـ صياغة )، و مجموعة

 و آرائيـ. ،التربوية و النفسية و تـ اجراء بعض التعديالت البسيطة في ضوء مالحظاتيـ
 ادوات البحث:

التحصيمي في ضوء محتوى مادة مبادئ عمـ النفس  الختبارصمـ ا لتحصيمي:االختبار ا-1
 و مراحؿ إعداد االختبار ىي :، المقرر تدريسو خالؿ مدة التجربة 

اعد ت خارطة اختبارية شممت محتوى موضوعات )تعريفات عمـ  اعداد الخارطة االختبارية: -
، لعصبي وعالقتو بالسموؾ،الجياز ا ـ النفسالنفس وبداياتو وتصوره ، مدارس عمـ النفس ، فروع عم

الشخصية االنسانية ونظرياتيا ،الدوافع واالنفعاالت وعالقتيا بالسموؾ ،الذكاء(، وتحديد االىداؼ 
السموكية لممستويات الستة مف المجاؿ المعرفي لتصنيؼ )بموـ(، )المعرفة، الفيـ، التطبيؽ ، 

 وفؽعمى  اعداد االىداؼ السموكية في كؿ مستوى، عمى التحميؿ ، التركيب ، التقويـ( و اعتمدت 
 ىداؼ كؿ موضوع إلى العدد الكمي لالىداؼ. أ

 (9الجدول )
 الخارطة االختبارية لفقرات االختبار التحصيمي

 اىمدبالث اىمحتٌٍ
مدمٌع 

االىذاف 

 اىغيٌميت

االىميت 

 اىنغبيت
 مؼشفت

22% 
 فيم

22% 
 تطبيق

71% 
 تحييو

71% 
 تشميب

72% 
 تقٌيم

5% 

ػذد 

االعئيت 

 اىنييت
تؼشيفبث ػيم اىنفظ 

 ًبذايبتو ًتصٌسه
21 70% 1 1 1 1 1 0 5 

 5 0 1 1 1 1 1 %70 25 مذاسط ػيم اىنفظ

 6 1 1 1 1 1 1 %71 22 فشًع ػيم اىنفظ

اىديبص اىؼصبي ًػالقتو 

 ببىغيٌك
22 71% 1 1 1 1 1 1 6 

اىشخصيت االنغبنيت 

 ًنظشيبتيب
01 71% 2 1 1 1 1 1 7 

اىذًافغ ًاالنفؼبالث 

 ًػالقتيب ببىغيٌك
0. 71% 2 1 1 1 1 0 6 

 7 1 1 1 1 1 2 %72 02 اىزمبء

 42 4 7 7 7 7 10 %..7 2.2 مح ك

وتـ تحديد عدد الفقرات في كؿ مستوى مف المستويات الستة لالىداؼ السموكية مف مجموع      
فقرات ، واالىمية النسبية لمموضوعات، ( فقرة في ضوء العدد الكمي لم53فقرات االختبار النيائي بػ )

 واالىمية النسبية لمستوى االىداؼ السموكية في الخارطة االختبارية.
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تحدد في ضوء  فقد نظرًا الختالؼ مستويات األىداؼ و طبيعتيا ،صياغة فقرات االختبار:  -
ر مف آراء المحكميف أف يتكوف االختبار التحصيمي مف نوعيف: اختبارات موضوعية )اختيا

وقد  ،( فقرة23( فقرة موضوعية  و االختبارات المقالية وتكوف مف )46، فكانت فقراتو )متعدد(
  األغراض السموكية بمستوياتيا الستو. بيفوزعت فقرات األسئمة 

تـ عرضو عمى عدد مف المحكميف  ،لمتحقؽ مف صدؽ االختبار التحصيمي صدق االختبار:  -
وقبمت الفقرات التي حصمت نسبة  اً ( محكم23لتقويـ البالغ عددىـ )في طرائؽ التدريس والقياس وا

%( فأكثر مف موافقة المحكميف ومف مؤشرات الصدؽ األخرى لالختبار إعداد جدوؿ 96)
 (.5المواصفات الجدوؿ )

ية لمفقرات جميعيا فقد أعطيت أنموذجتـ وضع إجابات تعميمات تصحيح االختبار التحصيمي :  -
رات االختبار الموضوعي درجة واحدة إذا كانت اإلجابة صحيحة وصفرا إذا كانت لكؿ فقرة مف فق

 –وعية بالمدى ) صفر اإلجابة خاطئة او متروكة وبيذا تـ تحديد  الدرجة الكمية لمفقرات الموض
وبذلؾ تبمغ ،( لكؿ فقرة 4-6الفقرات المقالية ذات االجابة القصيرة حدد بمدى )( درجة و  46

 ( درجة.77لالختبار) الدرجة الكمية
تموز ليا   25طبؽ االختبار عمى عينة استطالعية مف مدرسة ثانوية  :التجربة االستطالعية -

( طالبة وبعد تطبيؽ االختبار تبيف اف تعميماتو واضحة، و 36مواصفات عينة البحث ، تألفت مف )
 ( دقيقة.59الوقت الذي استغرؽ في االجابة كاف )

طبؽ االختبار عمى عينة التحميؿ االحصائي ليا فقرات االختبار: التحميل االحصائي ل -
 تموز.  25(  طالبة مف مدرسة ثانوية 266مواصفات عينة البحث ، تألفت مف )

لقد حسبت صعوبة كؿ فقرة مف الفقرات الموضوعية باستخداـ المعادلة  معامل صعوبة الفقرات: -
بيذا يعد  معامؿ صعوبة الفقرات مناسبا اما و  (6.54-6.72الخاصة بيا . فكانت تتراوح بيف )
 (. 6.63-6.76االسئمة المقالية فكانت تتراوح بيف )

حسبت القوة التمييزية لكؿ فقرة مف الفقرات الموضوعية باستخداـ القوة التميزية لمفقرات: -
                   اوح بيففكانت تتر  ،( اما االسئمة المقالية6.44-:6.9المعادلة الخاصة بيا فتراوحت قيمتيا بيف )

(6.78-6.65    .) 
 (:الجدول )

 معامل صعوبة وتمييز الفقرات لمفقرات الموضوعية
 مؼبمو اىتمييض مؼبمو اىصؼٌبت ػذد اإلخبببث ث

 اىذنيب اىؼييب

 26 3 .021 .052 
 25 6 .021 .01. 
 24 6 .023 .031 
 23 4 .02. .01. 
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 21 5 .015 .022 
 26 7 .037 .01. 
 25 7 .022 .031 
 23 6 .021 .030 
 23 2 .013 .015 
 21 6 .02. .023 
 24 6 .023 .031 
 25 3 .022 .057 
 22 6 .022 .022 
 26 6 .022 .011 
 21 2 .010 .01. 
 23 5 .022 .031 
 23 3 .015 .011 
 16 7 .010 .000 
 20 8 .022 .011 
 21 6 .02. .023 
 23 6 .021 .030 
 19 4 .010 .023 
 21 3 .011 .031 
 24 2 .015 .057 
 26 2 .022 .052 
 23 3 .015 .011 
 23 8 .021 .023 
 26 2 .022 .052 
 24 2 .015 .057 
 25 8 .037 .030 

 (;الجدول )
 معامل الصعوبة والتمييز لمفقرات المقالية

نٌع 

 اىفقشاث

 اىتمييض اىصؼٌبت ٌػـتػـذد االخببـبث في اىمدم اىفقشة

 اىذنيـــب اىؼييـــب

. 7 2 0 . 7 2 0 

ي
بن

ىث
 ا
ه
ؤا

غ
ىي
ت 

ىي
قب

ىم
 ا
ث

شا
فق

اى
 

7 0 2 9 16 13 8 5 1 0.55 0.58 

2 0 1 9 17 15 7 2 3 0.56 0.62 
0 0 4 7 16 15 6 5 1 0.52 0.58 
1 0 2 10 15 12 9 6 0 0.54 0.57 

2 0 2 6 19 11 7 7 2 0.60 0.54 
3 0 3 6 18 17 5 3 2 0.53 0.64 
1 0 1 6 20 12 8 4 3 0.60 0.59 
5 0 2 7 18 13 8 6 0 0.56 0.62 
2 1 0 5 21 15 7 3 2 0.57 0.67 

7. 0 4 8 15 15 6 4 2 0.52 0.56 

 77 1 1 6 19 12 9 5 1 0.57 0.59 
72 0 0 8 19 11 7 9 0 0.60 0.59 

الخاطئة لجميع الفقرات استعممت معادلة فعالية المموىات  :فعالية المموهات الخاطئة -
 فعدت جميعيا فعالة .،وجد أف معامالت فعالية جميع المموىات سالبة  الموضوعية
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ثبات االختبار دليؿ التساؽ الذي يقيس بو االختبار ما ىو  ف  أ:  ثبات االختبار التحصيمي -
 (. 242:ص 2:96مصمـ مف اجؿ قياسو ) دوراف ،

(    Kuder –Richardson-20لالسئمة الموضوعية )االختيار مف متعدد( تـ اعتماد معادلة )  -
الف معامؿ الثبات ىو معامؿ ثبات داخمي ، و يعني مدى التجانس ، أو اتساؽ الفقرات فيما بينيا ،

( ، ولالسئمة  0.958) الموضوعية ( وكاف معامؿ ثبات الفقرات 267:ص   2:98) أبو عالـ ،
 (. 6.98قالية تـ اعتماد معادلة الفا كرونباخ وبمغ معامؿ ثباتيا )الم
 مقياس الدافعية العقمية :  -7

بعد استطالع الباحثة عمى المقاييس الخاصة بالدافعية العقمية، الحظت أف أنسب المقاييس 
 تية:اآل لألسباب(   3622لعينة لبحثيا ىو مقياس ) الفراجي ، 

 يثا وىو معد لمبيئة العراقية  .تـ اعداد  المقياس حد  -2
 المقياس مالئـ لعينة البحث الحالي لكوف تـ إعداده لطمبة المرحمة اإلعدادية.  -3
فػي  ) 2220جػي ،ا)الفر  مقيػاس الدافعيػة العقميػة تبنػت الباحثػة وصف مقياس الدافعية العقميةة : -

أي عكػػػس ،( فقػػػرة سػػػمبية 27(  فقػػػرة إيجابيػػػة )44فقػػػرة، ومنيػػػا )  60)جامعػػػة بغػػػداد ويتكػػػوف مػػػف ) 
 ال تنطبؽ عمي  بدرجة كبيػرة (  الػى )(( بدائؿ متدرجة ، مف 4اتجاه الدافعية العقمية ، ولكؿ فقرة ) 

(، تأخػػػػذ الػػػػدرجات عمػػػػى التػػػػوالي) ت اإليجابيػػػػة ،و ) 2-3-4-5تنطبػػػػؽ عمػػػػي  (  5-4-3-2( لمفقػػػػرا 
ت بػػػال تحقؽ مػػػف معػػػامالت الصػػػدؽ ، لمفقػػػرات السػػػمبية ، وتػػػـ حسػػػاب الخصػػػائص السػػػيكومترية لمفقػػػرا 

ت الصدؽ الظاىري والصدؽ البنائي ، ومف ثبات المقياس بطريقتي إعادة االختيار و معامؿ  بمؤشرا 
( درجػة ، 76( درجػة، واقػؿ )356االتساؽ بمعادلة ) ألفاكرونباخ ( ، و أعمى درجػة كميػة لممقيػاس )

 ( درجة ويقيس االبعاد االتية:266بمتوسط فرضي مقداره )
 .كيز العقمي التر -
 .االتجاه نحو التعمـ -
 .حؿ المشكالت باسموب  إبداعي -
 .االندماج المعرفي  - 

 إجراءات مقياس الدافعية العقمية لمبحث الحالي :
لمتحقػؽ مػف مػدى مالءمػة فقػرات المقيػاس وتعميماتػو ، عػرض عمػى  :التحميل المنطقي لممقياس -
ربوية والنفسية، فػاتفقوا عمػى صػدؽ المقيػاس و صػالحيتو مف العموـ الت(2)( مف الخبراء والمحكميف6)

 لمتطبيؽ و ابقاء جميع الفقرات.

                                                 
الخبزاء و ا
ا

 لمحكين انفسهم الذين اختيزوا في تحكيم االداة االولً
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( طالبػػة ، و 36طبػػؽ المقيػاس عمػػى عينػػة اسػػتطالعية عشػوائية بمػػغ عػػددىا)التجربةةة االسةةتطالعية -
متوسط الوقت  ف  أو ،اتضح أف التعميمات واضحة وفقراتو مفيومة ودقيقة المعنى مف ناحية الصياغة 

 ( دقيقة.47ابة عف الفقرات )لإلج
تـ تطبيؽ مقيػاس الدافعيػة العقميػة عمػى عينػة  التحميل اإلحصائي لفقرات مقياس الدافعية العقمية: -

و قامػػػت الباحثػػػة  البحػػػث مػػػف مجتمػػػع ( طالبػػػة اختػػػرف عشػػػوائياً 466التحميػػػؿ االحصػػػائي و البالغػػػة )
 باستخراج المؤشرات االتية :

بعػػد تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى أفػػراد العينػػة رتبػػت إجابػػاتيف ترتيبػػًا  قيةةاس :القةةوة التمييزيةةة لفقةةرات الم-
تنازليػػًا مػػف أعمػػى درجػػة كميػػة إلػػى أقػػؿ درجػػة كميػػة ، ثػػـ حػػددت المجموعتػػاف المتطرفتػػاف فػػي الدرجػػة 

%( مف أفراد عينة التمييز في كؿ مجموعة ، فأصبح عدد الطالبات لكؿ مجموعة 38الكمية بنسبة )
اـ االختبػػار التػػائي  لعينتػػيف مسػػتقمتيف  لتحديػػد داللػػة الفػػرؽ بػػيف المجمػػوعتيف ( طالبػػة و باسػػتخد92)

العميا و الدنيا ،الف القيمة التائية المحسوبة ىي قوة تمييز الفقرات ، و ظير أف جميع الفقرات كانت 
ليػة ( فكانػت القيمػو  التائيػة المحسػوبة اكبػر مػف القيمػة التائيػة الجدو 6.66مميزة في مستوى الداللة )

 ( مقياس الدافعية العقمية. 8(  ، كما في الجدوؿ )276بدرجة حرية )،( 7:.2)
 (>الجدول )

  قوة تميز فقرات مقياس الدافعية العقمية
 اىتبئيت اىمحغٌبت اىمدمٌػت  اىذنيب اىمدمٌػت اىؼييب ث

 انحشاف اىمؼيبسي اىٌعظ اىحغببي انحشاف اىمؼيبسي اىٌعظ اىحغببي

 3.617284 0.489078 1.222222 0.41833 33.493 
 3.592593 0.494413 1.259259 0.440959 31.699 

 3.666667 0.474342 1.407407 0.494413 29.677 

 3.703704 0.459468 1.308642 0.464811 32.981 
 3.592593 0.494413 1.296296 0.459468 30.620 

 3.666667 0.474342 1.283951 0.453723 32.670 
 3.592593 0.494413 1.271605 0.447559 31.322 
 3.555556 0.50 1.283951 0.453723 30.280 

 3.617284 0.489078 1.308642 0.464811 30.795 
 3.555556 0.50 1.37037 0.485913 28.207 
 3.641975 0.482407 1.320988 0.469765 31.023 

 3.530864 0.502156 1.296296 0.459468 29.547 
 3.641975 0.482407 1.222222 0.41833 34.106 
 3.567901 0.498454 1.271605 0.447559 30.850 

 3.641975 0.482407 1.296296 0.459468 31.689 
 3.580247 0.496593 1.45679 0.501233 27.086 

 3.481481 0.50277 1.345679 0.478552 27.693 
 3.691358 0.464811 1.185185 0.390868 37.140 
 3.654321 0.478552 1.296296 0.459468 31.989 

 3.703704 0.459468 1.358025 0.482407 31.689 
 3.567901 0.498454 1.246914 0.433903 31.609 
 3.703704 0.459468 1.444444 0.50 29.944 
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 عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس:
جة ، و تـ اعتماد الدر  معامالت االرتباط بيف درجات الفقرات والدرجة الكمية لممقياس حسبت      

لكمية لممقياس فأف الدرجة ا ،المحؾ الخارجي ، إذ في حاؿ عدـ توافرداخمياً الكمية لممقياس محكًا 
 .Anastasi, 1997,p) معامؿ صدؽ الفقرات مؤشر  لصدؽ البناء د  ، ويعىي أفضؿ محؾ داخمي

القيمة التائية لمعامؿ االرتباط فأتضح أف جميع الفقرات ، و االرتباط لبيرسوفحسب معامؿ و  (211

 3.679012 0.469765 1.234568 0.426369 34.678 
 3.530864 0.502156 1.234568 0.426369 31.373 

 3.518519 0.50277 1.259259 0.440959 30.405 
 3.679012 0.469765 1.37037 0.485913 30.743 
 3.506173 0.503077 1.283951 0.453723 29.522 

 3.580247 0.496593 1.209877 0.409758 33.135 
 3.691358 0.464811 1.395062 0.49191 30.537 
 3.592593 0.494413 1.222222 0.41833 32.940 
 3.753086 0.433903 1.222222 0.41833 37.792 
 3.555556 0.50 1.17284 0.380464 34.131 
 3.617284 0.489078 1.197531 0.400617 34.447 
 3.691358 0.464811 1.283951 0.453723 33.356 

 3.567901 0.498454 1.259259 0.440959 31.221 
 3.728395 0.447559 1.271605 0.447559 34.934 
 3.641975 0.482407 1.37037 0.485913 29.859 

 3.753086 0.433903 1.234568 0.426369 37.261 

 3.62963 0.485913 1.345679 0.478552 30.140 

 3.54321 0.501233 1.185185 0.390868 33.388 
 3.617284 0.489078 1.222222 0.41833 33.493 
 3.666667 0.474342 1.222222 0.41833 34.785 

 3.679012 0.469765 1.259259 0.440959 33.801 
 3.691358 0.464811 1.296296 0.459468 32.981 
 3.493827 0.503077 1.382716 0.489078 27.080 
 3.580247 0.496593 1.358025 0.482407 28.888 
 3.641975 0.482407 1.259259 0.440959 32.811 

 3.654321 0.478552 1.259259 0.440959 33.125 
 3.604938 0.49191 1.296296 0.459468 30.868 

 3.740741 0.440959 1.320988 0.469765 33.801 
 3.728395 0.447559 1.395062 0.49191 31.577 

 3.641975 0.482407 1.333333 0.474342 30.711 

 3.592593 0.494413 1.308642 0.464811 30.291 
 3.555556 0.50 1.259259 0.440959 31.000 
 3.567901 0.498454 1.283951 0.453723 30.496 

 3.592593 0.494413 1.382716 0.489078 28.599 
 3.54321 0.501233 1.320988 0.469765 29.114 
 3.493827 0.503077 1.271605 0.447559 29.702 

 3.567901 0.498454 1.259259 0.440959 31.221 
 3.604938 0.49191 1.234568 0.426369 32.771 
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قيمة التائية لمعامؿ االرتباط المحسوبة اكبر مف ( ألف ال6.66ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 (.9( كما في الجدوؿ )3:9( بدرجة حرية )7:.2القيمة الجدولية )

 (=الجدول )
 معامالت االرتباط لكل فقرة بالدرجة الكمية والقيمة التائية لفقرات المقياس 

 

 ث

قيمت مؼبمو  ث اىذالىت اىمؼنٌيت قيمت مؼبمو االستببط

 االستببط

 ىت اىمؼنٌيتاىذال

 0.790 22.24  0.789 22.17 
 0.771 20.90  0.763 20.38 
 0.752 19.69  0.800 23.02 

 0.781 21.59  0.777 21.31 
 0.766 20.57  0.789 22.17 
 0.781 21.59  0.797 22.78 
 0.779 21.45  0.766 20.57 

 0.758 20.06  0.81 23.84 

 0.768 20.70  0.771 20.90 
 0.762 20.31  0.785 21.87 
 0.774 21.10  0.797 22.78 

 0.783 21.73  0.785 21.87 
 0.792 22.39  0.797 22.78 
 0.776 21.24  0.773 21.03 

 0.79 22.24  0.747 19.40 
 0.748 19.46  0.754 19.82 

 0.758 20.06  0.773 21.03 
 0.809 23.76  0.777 21.31 

 0.768 20.70  0.778 21.38 
 0.769 20.77  0.771 20.90 
 0.772 20.97  0.765 20.51 

 0.755 19.88  0.76 20.19 
 0.796 22.70  0.745 19.28 
 0.781 21.59  0.773 21.03 

 0.768 20.70  0.757 20.00 
 0.788 22.09  0.757 20.00 
 0.747 19.40  0.748 19.46 
 0.787 22.02  0.756 19.94 
 0.749 19.51  0.785 21.87 

 0.786 21.95  0.782 21.66 

 :ثبات المقياس
 تـ التحقؽ مف ثبات المقياس بطريقتيف ىما :     
 يسمى معامؿ الثبات المحسوب بيذه الطريقة بمعامؿ االستقرار: طريقة إعادة االختبار -1
منية ، وحساب معامؿ يتطمب إعادة تطبيؽ المقياس عمى عينة الثبات نفسيا بعد مرور فترة ز و 

طبؽ المقياس مرة ثانية بعد اسبوعيف مف التطبيؽ ، و درجات التطبيقيف األوؿ والثاني االرتباط بيف
                                                 


 .( 8.2( بذرجتحزيت )1..6( هي )0...مستىي داللت ) الجذوليتعنذ التائيت القيمت 



www.manaraa.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               هـ                                                                                    0441 -م 2102لسٌت   -/ كاًىى األول  222هجلت األستار                                                                                                       العذد

11= 
 

 

، و  3628-3627( طالبة  لمعاـ الدراسي 66االوؿ عمى طالبات عينة الثبات البالغ عددىف )
امؿ الثبات( لمقياس مع 0.82باستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات التطبيقيف فبمغ )

 . الدافعية العقمية
 لتحديػػد االتسػػاؽ الػػداخمي لفقػػرات مقيػػاس: االتسةةاق الةةداخمي باسةةتعمال معادلةةة الفاكروبنةةا   -7

استعممت إجابات التطبيؽ األوؿ في حساب الثبات بإعادة االختبار البالغ حجميا   الدافعية العقمية
ويعػػد معامػػؿ ثبػػات جيػػد جػػدا   لمدافعيػػة العقميػػة( 6.97وقػػد بمػػغ معامػػؿ الفػػا كرونبػػاخ) ،( طالبػة66)

 لالتساؽ الداخمي لفقرات المقياس .
فينؾ  أنموذجبعد نياية تدريس المجموعتيف  التجريبية  عمى وفؽ  البحث : يتطبيق أدات -

و اليوـ الذي يميو  طبؽ مقياس ،والضابطة بالطريقة التقميدية تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي 
وتـ تصحيح إجابات الطالبات عمى االختبار و ،قمية عمى طالبات مجموعتي البحث  الدافعية الع

 . 22/2/3628بتاريخ االربعاء  المقياس
 (  T-Test) االختبار التائي  :ؿ اإلحصائية اآلتيةستخدمت الوسائا :الوسائل اإلحصائية -

ف ، معادلة معامؿ ارتباط بيرسو و ، وبة الفقرة ومعادلة تمييز الفقرةمعادلة صعو  ،لعينتيف مستقمتيف
 . معادلة الفا كرونباخو  ،36كيودر ريتشاردسوف
 ومناقشتيافي ضوء معالجة البيانات احصائيا يمكف عرض النتائج  :ومناقشتهاعرض النتائج 

 :فرضيتي البحث وفؽ عمى
 ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالبات المجموعة الفرضية االولى: -1

فينؾ و متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة  أنموذجالتجريبية المواتي درسف باستعماؿ 
،ومف  (6. 66المواتي درسف عمى وفؽ الطريقة التقميدية  في التحصيؿ عند مستوى داللة)

مقارنة نتائج االختبار التحصيمي لممجموعتيف ظير اف متوسط درجات طالبات المجموعة 
بمغ متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة ، و (46.2000)بمغ  قد التجريبية

( لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ T-Testباستخداـ االختبار التائي ) ، و (36.2333)
الحظ الجدوؿ  ،بيف متوسطي المجموعتيف اتضح وجود فرؽ داؿ احصائيًا بيف المجموعتيف

 (<الجدول )                            (.:)
 ( لمجموعتي البحث في االختبار التحصيمي T-Test)  نتائج االختبار التائي

 اىمدمٌػت
افشاد 

 اىؼينت

اىمتٌعظ 

 اىحغببي

 االنحشاف

 اىمؼيبسي

دسخت  اىقيمت اىتبئيت

 اىحشيت

 مغتٌٍ اىذالىت

 اىدذًىيت اىمحغٌبت 0.2.

 6.65090 46.2000 .0 اىتدشيبيت
 داىت 25 2 5.745

 6.78580 36.2333 .0 اىضببطت
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( اكبر مف القيمة التائية 5.745ف القيمة التائية المحسوبة والبالغة  )أ( :يتضح مف الجدوؿ )      
وجود فرقًا ذا  كد( مما يؤ  6.66ستوى داللة ) ( وعند م69( بدرجة حرية ) 3الجدولية البالغة )

وؿ الفرضية داللة احصائية ولصالح المجموعة التجريبية و لذلؾ تـ رفض الفرضية الصفرية وقب
البديمة القائمة بوجود فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسطي المجموعتيف ، درجات طالبات المجموعة 
التجريبية المواتي درسف مادة مبادئ عمـ النفس ودرجات طالبات المجموعة الضابطة المواتي درسف 

فينؾ  يؤثر ايجابًا  أنموذجوفؽ  تفسر ىذه النتيجة أف التدريس عمى، و ة نفسيا بالطريقة التقميديةالماد
ر في زيادة تحصيؿ طالبات المجموعة التجريبية ، فالطالبات يمارسف عمميات المالحظة والتفسي

في موضوعات مادة عمـ النفس وتوليد األفكار لمعالجة المشكالت  مع االخريفوالحوار مع الذات و 
اطات اعمية ونشاط في تخطيط النششاركف بفوحميا وال يقفف في الموقؼ التعميمي كالمتفرجات ، اذ ي

المياـ التعميمية، فالطالبة تبذؿ جيدًا ذاتيًا مف خالؿ لعبيا دور المناقشو والمحاورة في االجابة عف و 
 االسئمة عمى نحو حوار تفاعمي و االجابة عف االسئمة التي يتـ مف خالليا البحث عف االجابة .

اللة إحصائية بيف متوسط درجات طالبات المجموعة ال يوجد فرؽ ذو د الفرضية الثانية: -3
فينؾ و متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة  أنموذجالتجريبية المواتي درسف باستعماؿ 

(. ومف 6. 66المواتي درسف عمى وفؽ الطريقة التقميدية  في الدافعية العقمية عند مستوى داللة)
وعتيف ظير اف متوسط درجات طالبات المجموعة مقارنة نتائج مقياس الدافعية العقمية لممجم

بمغ متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة ، و (172.7667بمغ ) قد التجريبية
( لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف T-Test)   باستخداـ االختبار التائيو ، (135.3667)

 (.26جموعتيف الحظ الجدوؿ )متوسطي المجموعتيف اتضح وجود فرؽ داؿ احصائيًا بيف الم
 (11الجدول )

 ( لمجموعتي البحث في مقياس الدافعية العقميةT-Testنتائج االختبار التائي ) 

 اىمدمٌػت
افشاد 

 اىؼينت

اىٌعظ 

 اىحغببي

 االنحشاف

 اىمؼيبسي

 اىقيمت اىتبئيت
دسخت 

 اىحشيت

مغتٌٍ 

 اىذالىت

.0.2 
 اىدذًىيت اىمحغٌبت

 5.54408 172.7667 .0 اىتدشيبيت
 داىت 25 2 28.537

 4.55982 135.3667 .0 اىضببطت

كبػػر مػػف القيمػػة أ( 28.537القيمػػة التائيػػة المحسػػوبة والبالغػػة  ) أفً ( 26يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ )
 ا يؤكد وجػود فػرؽ  ( مم   6.66( وعند مستوى داللة ) 69( بدرجة حرية ) 3التائية الجدولية البالغة )

وقبػػػوؿ ،و لػػػذلؾ تػػػـ رفػػػض الفرضػػػية الصػػػفرية ، ولصػػػالح المجموعػػػة التجريبيػػػة  داللػػػة احصػػػائية يذ
داللػػػػة احصػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػطي المجمػػػػوعتيف ، درجػػػػات  يبوجػػػػود فػػػػرؽ ذ:الفرضػػػػية البديمػػػػة القائمػػػػة 

طالبػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة المػػػواتي درسػػػف مػػػادة مبػػػادئ عمػػػـ الػػػنفس ودرجػػػات طالبػػػات المجموعػػػة 
دة نفسػػيا بالطريقػػة التقميديػػة عمػػى مقيػػاس الدافعيػػة العقميػػة و تفسػػر ىػػذه الضػػابطة المػػواتي درسػػف المػػا
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فينػػػؾ  يػػػؤثر ايجابػػػًا فػػػي تنميػػػة الدافعيػػػة العقميػػػة  لطالبػػػات  أنمػػػوذجالنتيجػػػة أف التػػػدريس عمػػػى وفػػػؽ 
الميمات التعميمية،  وأداء االنشطةالمجموعة التجريبية ، مف تركيزىف وحرصيف ومثابرتيف في اداء 

ي عمميػػف ممػػا جعميػػف يمػػتمكف منيجيػػة فػػي التعامػػؿ مػػع الميػػاـ وباسػػموب مػػنظـ ، وكػػف منظمػػات فػػ
وانجاز االعماؿ في الوقت المحدد ، مما ساعد عمى زيادة المعمومات لدييف ، وحؿ المشكالت عمى 
نحو ابداعي مع تعزيز الرضا عف الذات عند انجاز أالنشطة المعقدة أو ذات الطبيعة المتحدية مثؿ 

تراتيجية واألحجيات و األلغاز ، واستخداميف لميارات التفكير باسموب منيجي منظـ ، األلعاب اإلس
 واالستمتاع باداء الميمة التعميمية. ،وكف متفتحات الذىف لمبحث عف الخبرة  

  االستنتاجات:
 في ضوء نتائج البحث استنتجت الباحثة ما يأتي :     

البات مف خالؿ مشاركتيف الفاعمة فينؾ رفع مستوى تحصيؿ الط أنموذجالتدريس عمى وفؽ  -2
عف مع االخريف  تفاعمي  في العممية التعميمية التعممية ، إذ  يناقشف ويحممف، ويتحدثف في حوار

رائيف ، ويربطنيا بحياتيف اليومية عمى وفؽ الممارسة آويبديف ،في حوار مع الذات و  ماتعممنو،
 الواقعية.

ية العقمية لدى الطالبات واتضح  ذلؾ مف خالؿ فينؾ نمى الدافع أنموذجالتدريس عمى وفؽ   -3
زاد اقباؿ الطالبة عمى قياـ الطالبة بالتعبير عف الذات وتقويميا بايجابية و تقويـ االقراف ايجابيا ، و 

فساعد االفضؿ لتحقيؽ التمكف مف اداء الميمات التعميمية ،  االسموب ألنوالتعمـ مف اجؿ التعمـ 
حموؿ ابداعية عمى نحو نشط عنيا ب واإلجابة ،ثيرات الصفية مف االسئمةالطالبة عمى االستجابة لمم

 .   فعاؿو 
ايجابي لمطالبات مف خالؿ تطوير مياراتيف  فينؾ تأثير أنموذجاظير التدريس عمى وفؽ  -4

وقدراتيف المختمفة في المناقشة والحوار و التحميؿ، باإلضافة إلى زيادة إمكانياتيف في القاء األسئمة 
البات مى خمؽ جو تفاعمي بيف الط، مما ساعد عاقؼ التعميمية الجديدة ا في المو نوعة وتوظيفيالمت
المدرسة في دراسة مادة مبادئ عمـ النفس واتاحة الفرصة ليف في المشاركة في األنشطة التي و 

 .في المعمومات المقدمة داخؿ الصؼ تشجعيف عمى التفكير
 :التوصيات

 يمكف التوصية بما يأتي :في ضوء نتائج البحث  
خرى مثؿ أفينؾ في تدريس مواد دراسية  أنموذجتوجيو المدرسيف و المدرسات عمى استعماؿ  -2

ذ يتيح إ، تنمية الدافعية العقميةو  ،فة الىميتو في رفع مستوى التحصيؿعمـ االجتماع ومبادئ الفمس
التعميمية التي تشجعيـ عمى  الفرصة لمطمبة في المشاركة في انجاز األنشطة والمياـ نموذجاأل

 التفكير والتعمـ النشط .
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تدريب الطمبة وتحفيزىـ باستخداـ الدافعية العقمية لمتركيز العقمي والتوجو نحو التعمـ ومف  -3
 خالليا تولد الدافعية لزيادة قاعدة المعمومات لدييـ.

كار أالصيمة و الحموؿ االقباؿ عمى التعمـ لتحقيؽ السيطرة عمى الميمات التعميمية و توليد أالف -4
االبداعية  مع التكامؿ المعرفي  وجعمو  سموكا يوميا في حياتيـ لمواجية غزارة المعمومات وتدفقيا 

 لالفادة منيا في المواقؼ اليومية.
  المقترحات :

 فينؾ في اكتساب المفاىيـ العممية و تنمية التفكير االبتكاري. أنموذججراء دراسة لمعرفة اثر إ-2
فينؾ عمى مستويات دراسية ومواد اخرى وعمى كال  أنموذجدراسة لمعرفة اثر اثر جراء إ -2

 الجنسيف. 
فينؾ في التحصيؿ و التفكير عالي الرتبة لدى  أنموذجبناء برناج تعميمي تعممي عمى وفؽ اثر  -3

 طمبة المرحمة الجامعية.
 المصادر :

 ، الكويت ، دار القمـ.2ي، ط(   قياس وتقويـ التحصيؿ الدراس2:98أبو عالـ ،رجاء محمود ) .2
 ، دار المسرة، عماف.2( التعمـ النشط، ط3669بدير، كريماف ) .3
 لمنشر المعتز دار :األردف ، عماف .المدرسي النفس عمـ (3622مصطفى) بني ناديا ، وعجور ، أمؿ ، البكري .4
 التوزيع. و
 .اهلل راـ والتنسيؽ، اإلعالـ مركز ، منشورات حقيقي تعمـ كمركز الصؼ النشط التعمـ (.3663( وحيد ، جبراف .5
 ابحاث مجمة الموصؿ، جامعة طمبة لدى العقمية الدافعية قياس(2013) عمي محمد سالـ؛وقيس وليد حموؾ، .6

 العميا الدراسات لطمبة الماجستير رسائؿ مف المستمة باالبحاث خاص عدد االساسية كمية التربية
القسـ النظري ، مطابع   -العراقي–ت المتتابعة القياس ( اختبار المصفوفا2:94الدباغ ، فخري وآخروف ) .7

 جامعة الموصؿ ، الموصؿ  .
( أساسيات القياس و التقويـ في تدريس العمـو ، ترجمة :   محمد سعيد صباريني  و 2:96دوراف ، رودني  ) .8

 آخروف ، جامعة اليرموؾ ، اربد  ، المطبعة الوطنية .
اـ خرائط المفاىيـ ودورة التعمـ في اكتساب المفاىيـ العممية واستبقائيا ( "اثر استخد3664راجي، زينب حمزة، ) .9

 في مادة العمـو لدى تمميذات الصؼ الخامس، كمية التربية، جامعة بغداد ، رسالة ماجستير غير منشورة  .
خامس، ، اإلصدار ال2(، "تدريس ميارات التفكير)مع مئات األمثمة التطبيقية("، ط3622سعادة، جودت احمد، ) .:

 دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، َعم اف، األردف . 
 . :دار المعرفة الجامعية (. أسس عمـ النفس، الطبعة الثالثة، االسكندرية3666عبد الخالؽ أحمد محمد )  .26
، مكتبة 4( : مناىج البحث في التربية وعمـ النفس ، ترجمة محمد نبيؿ ، ط2:96فاف داليف ، ديولدب ) .22

  االنجمو المصرية .
( ، الدافعية العقمية وعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي ، دراسة ماجستير غير  3622الفراجي ، سمية صبار ، )  .23

 منشورة ، كمية التربية ابف الييثـ ، بغداد  .
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تعممي مستند إلى نظرية اإلبداع الجاد في تنمية الدافعية  –( اثر برنامج تعميمي  3665نوفؿ ، محمد بكر )  .24
ة الجامعة مف ذوي السيطرة الدماغية اليسرى ، ) أطروحة دكتوراه في عمـ النفس التربوي بكمية العقمية لدى طمب

 الدراسات التربوية العميا في جامعة عماف العربية لمدراسات العميا (.
( المدخؿ البنائي نماذج واستراتيجيات تدريس المفاىيـ 3623ياسيف ، واثؽ عبد الكريـ و راجي ، زينب حمزة ) .25
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