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 السلخز :

لمييسشة الجماغية  ابخنامج التعميسي في التحريل وفق  ثخ الأىجؼ البحث تعخؼ 
تؼ استخجاـ الترسيؼ ، مادة مبادغ عمؼ الشفذفي عشج طالبات الرف الخامذ األدبي 

ذات االختبار الزابظة و  التجخيبية :الزبط الجدئي لمسجسؾعتيؽ ؼشبة التجخيبي ذ
ا الذعبة)أ( لتسثل السجسؾعة التجخيبية التي تجرس عمى اختارت الباحثة عذؾائي  ، البعجؼ

وفق البخنامج التعميسي والذعبة)ب( لتسثل السجسؾعة الزابظة التي تجرس بالظخيقة 
طالبة( في كل شعبة. تؼ مكافأة  43طالبة( بؾاقع ) :8بمغ عجد الظالبات ) ،التقميجية

عجت الباحثة . أ السدبقةلسعخفة والحكاء، وا، السجسؾعتيؽ في الستغيخات: العسخ الدمشي
ثباتو  ومقياس ىيخماف و  أداة البحث االختبار التحريمي وتؼ التحقق مؽ صجقو 

خوسكاؿ والذ لسعالجة كو  اختبار ماف وتشي يسشة الجماغية، استخجمت الباحثةلمي
التجخيبية في  لمسجسؾعةنساط الييسشة الجماغية أأعيخت الشتائج تفؾؽ و  البيانات،

 التحريل.

 

 

 

 

 

 

 

 
 .الهيسشة الجماغية، مقياس هيخمان، الكلسات السفتاحية: البخنامج التعليسي
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Abstract: 

The aim of the research is to identify the effect of the 

educational program on achievement according to the dominance of 

the students in the fifth grade. In the principles of psychology, the 

experimental semi-experimental design was used for the experimental 

and post-test groups. The researcher randomly selected Division A to 

represent the experimental group According to the educational 

program and the division (B) to represent the control group taught in 

the traditional method, the number of female students (68 female) was 

34 (female) in each division. The researcher prepared the research tool 

for the achievement test and verified its validity and stability and 

Hermann's measurement of brain dominance, the researcher used the 

Man and Whitney and Croskall-Wals test for data processing. The 

results showed that he was superior to the Herrmann brain dominance 

experimental group in achievement. 
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 مذكلة البحث:

ىؾ السجخل العاـ Herrmann brain dominance) )الجماغية الييسشةنساط أف إ
أحج السفاتيح السيسة لزساف التظؾر السعخفي الفعاؿ الحؼ يدسح و  ،التفكيخو  لى السعخفةإ

يجابي مع بيئتو، وتحقيق الشجاح إقجراتو العقمية لمتفاعل عمى نحؾ لمستعمؼ باستخجاـ أقرى 
ا الجماغية التي يدتؾجب تشذيظيا وفق   الييسشةنساط أىساؿ إ و ، مدتججات الحياة والتكيف مع

ومخاعاة التظؾر العمسي لتؾاكب التغيخات التي فخضتيا بيئة ، التجاىات التعميؼ الحجيثة
البحؾث التي تشاولت تحريل الظمبة و  ونجرة الجراسات، تعميسية سساتيا السعخفة والتفكيخ

ا في عرخ يتدؼ بتدايج ا وضخوري  ساسي  أالحؼ يعج مظمبا  الجماغيةنساط ىيسشتيؼ ا ألوفق  
  السعمؾمات وثؾرة االتراالت والحاجة لتفعيل عسمية التعمؼ.

اعتسجت عمى ، في تذخيص السذكمة وتحجيج أسبابيا ةمؽ الباحث اوسعي  
وزعت عمى عيشة مؽ  (1)استظالع ميجاني مؽ خالؿ اعجاد استبانو استظالعية

مجرس في و  ( مجرسة02مجرسي مادة مبادغ عمؼ الشفذ، وبمغ عجدىؼ )و  مجرسات
ػ عؽ مدتؾ  وتزسشت االستبانة سؤاال  ، مجيخيات تخبية الخصافة الثانية والكخخ الثانية

واتزح مؽ ، مادة مبادغ عمؼ الشفذ دبي فيالتحريل لمظمبة الرف الخامذ األ
 : سباب وىيإجاباتيؼ انخفاض مدتؾػ التحريل ألخالؿ 

 الؾحيج السرجر ىؾ الحالي بتشغيسو السجرسي   الكتاب فأ مشيؼ%( 2:) إجابة كانت -
 .لمسعمؾمات

 .الظمبة تعمؼ نساطأب معخفتيؼ ضعف%( :;) إجابة -

جتو، عسجت الباحثة في دراستيا ىحه لمؾقؾؼ عمى أسباب الزعف ومعال، لحا
لمييسشة الجماغية عشج طالبات  اثخه في التحريل وفق  أوبشاء بخنامج تعميسي وقياس 

حؼ يعج حجيث لمتظبيق في الرف الخامذ األدبي في مادة مبادغ عمؼ الشفذ ال
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 اسدتؾػ السخغؾب فيو لمظالبات وفق  لالرتقاء بالسدتؾػ التحريمي إلى الالعخاؽ و 
 :تيألحا تتبمؾر مذكمة البحث فيسا ي، تاحة الفخصة ليؽ لسسارستياإو ، لييسشتيؽ الجماغية

للهيسشة الجماغية عشج طالبات الرف  اعليسي في التحريل وفق  ثخ البخنامج التأ ما
 ؟األدبي في مادة مبادئ علم الشفذ الخامذ

 :أهسية البحث

تتبيؽ أىسية البخامج التعميسية مؽ خالؿ تحقيقيا األىجاؼ السشذؾدة مؽ العسمية 
ا إلى احتياجات الستعمسيؽ استشاد  ىشاؾ حاجة لبشاء بخامج تعميسية تمبي ا لح، التعميسية

فالبخامج التعميسية ىي خظة شاممة لمسحتؾػ والسؾاد التعميسية التي يجب ، السبادغ التخبؾية
ا ا مباشخ  وتؤثخ البخامج التعميسية تأثيخ  ، تأىيميؼؤسدة تؾفيخىا لمستعمسيؽ مؽ أجل عمى الس

أدائيؼ التعميسي مؽ خالؿ اكتداب وتحديؽ ، عمى رفع القجرات التعميسية لجػ الستعمسيؽ
جريذ وتحديؽ وتداعج البخامج عمى زيادة كفاءة الت ،السيارات الالزمة في مجاؿ دراستيؼ

تؤكجه االتجاىات الحجيثة في بشاء البخامج في البمجاف  ما أداء العسل، وىحا
ف التجريذ عمى وفق بخنامج تعميسي محجد ييدخ إ (،Brown, 1981,p. 224الستقجمة)

سمية التعمؼ ويكدبيا الفاعمية، ويسكؽ لمسجرس مؽ معخفة مجػ تحقق أىجاؼ الجرس لجػ ع
الستعمسيؽ مسا يداعج عمى تظؾيخ مياراتو التجريدية، ويداعج الستعمسيؽ عمى تشسية قجراتيؼ 

عؽ زيادة التفاعل االجتساعي بيؽ  رفع مدتؾػ تحريميؼ الجراسي، فزال  العقمية و 
 ،وحديؽ سخجؾة )العفؾف السجرس لتحقيق األىجاؼ التخبؾية الالستعمسيؽ أنفديؼ وبيؽ 

عيار العالقة بيؽ السبادغ إىسية بشاء البخامج التعميسية في تكسؽ أ ، (029 :0210
واعتساد الشغخيات التخبؾية في تحديؽ التظبيقات ، الشغخية وتظبيقاتيا في الؾاقع التعميسي

واالعتساد عمى الجيج الحاتي لمستعمؼ في عسمية ، التعميسية مؽ خالؿ تظبيق التعمؼ بالعسل
وتحقيق أقرى درجة مؽ التفاعل مع ، واستخجاـ التقشيات التعميسية بالظخؽ السثمى، التعمؼ

 (.79:  8;;1تقييؼ عسل الستعمسيؽ )غداوؼ،، السؾاد التعميسية
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بأف بعض الستعمسيؽ غيخ أكفاء اليعؾد إلى نقص في  ؾف التخبؾيو  فيعتقج العمساء
بل بدبب أف أنساط تفكيخىؼ ال تتظابق مع أنساط تفكيخ مؽ يقؾمؾف  ؛قجراتيؼ الحىشية
نساط أبشغخ االعتبار  واحاجة إلى أف يؤخحب ؾف التقؾيؼ، فالستعمسو  التقييؼو  بعسمية التجريذ

 (.254:  2004ل معيؼ )ستخنبخج، ردنا أف نرل إلييؼ ونتؾاصأىيسشتيؼ الجماغية، إذا 

 الحيؽ الستعمسيؽ أف إلى جخاىاأدراسة   يف (Hermann,1989ىيخماف ) وأشار
 في مختفعة نتائج يحققؾف  لجييؼ الجماغية الييسشة نسط مع تتؾافق خالؿ طخائق مؽ يتعمسؾف 

 الييسشة نسط مع متدقة غيخ بظخؽ  يتعمسؾف  الحيؽ الستعمسيؽ والتعميؼ بعكذ التعمؼ عسمية
الجماغية مؽ العؾامل  ةتعج الييسشو  (،Hermann,1989,p.40)لجييؼ  الدائجة الجماغية

إذا ما عمسشا أف البيئة التعميسية ، الفعمية السداىسة في العسمية التعميسية، عمى نحؾ خاص
 ةلستعمسيؽ، فسؽ خالؿ دراسة الييسشقج صسست لتؤثخ عمى أنساط التعمؼ السختمفة لجػ ا

، وعسمية معالجة السعمؾمات، لجػ الستعمسيؽ يسكشيؼ مؽ فيؼ عسمية اإلدراؾ الجماغية
 وأنساط التعمؼ لجييؼ، التي تعج أساسية لمتسثالت الحىشية وآلليات االشتغاؿ الحىشي لمستعمؼ

في ىحا اإلطار، يعج التعمؼ ليذ فقط مجسؾعة مؽ ردود الفعل ا لمسعمؾمة و برفتو معالج  
اس، وإنسا بسثابة اشتغاؿ ذىشي يختكد عمى التسثالت الحىشية الجاخمية القابمة لمسالحغة والقي

التي ال يسكؽ أف تتظؾر إال بفعل صيخورة تعمؼ ديشامي يحفد كفايات وقجرات الفخد أثشاء 
 .(7:  0217، ياسيؽو تفاعمو مع وضعيات خارجية محجدة )راجي 

معخفية يسكؽ  كسيارات التعمؼ تفزيالت ويشغخ إلى ىيسشة الجماغ أو  
يفتخض أف نسط   ذإ ؛استغالليا وتظؾيخىا عؽ قرج مؽ خالؿ بخنامج تعميسي شامل

وأف ىحا التعمؼ ال يعتسج عمى مدار ثابت بغض الشغخ عؽ أسمؾب  ،التعمؼ ليذ ثابت ا
 .(Coffield et al., 2004, p.25) السفزل والذخص السييسؽ أ

ة نساط التفكيخ والييسشأيكؾف السعمؼ عمى دراية بتفزيالت فسؽ الزخورؼ أف 
ساليب الستعمسيؽ، التفزيالت ألو التعمؼ ستعمسيؽ ليكؾف عمى بيشة مؽ تشؾع الجماغية لم



 9102نهفسبخ  -الثاني والخسدهن  لعجدا                                             مجلة بحهث الذخؽ األوسط

- 909 - 

تظؾيخ ميارات الجماغ السعخفية   يجب  الح؛ مؽ أجل تظؾيخ إمكانات الستعمؼ الكاممة
الجماغية بأكسميا )مسا يعشي تعديد  ةؼ تحقيق الييسشأ، لمستعمسيؽ عمى نحؾ متكامل

ف إو ، واستخجاـ األساليب السعخفية في جسيع األرباع األربعة مؽ نسؾذج الجماغ كمو(
يجب أف يتذكل عمى أساس استخاتيجيات التجريذ الستعمؼ الكاممة تظؾيخ إمكانات 

عامل وعشج الت، وتشغيؼ السحتؾػ لمستعمسيؽ في الجرس، واالبتعاد عؽ التجريذ التقميجؼ
تفكيخ مؾزعة عبخ األربعة أرباع  نساطأسؾعة مؽ الستعمسيؽ ذوو تفزيالت و مع مج

يجب أف تكؾف األنذظة مرسسة بذكل مثالي  نسؾذج الجماغ كمو في التجريذأ
ؼ و زيعيا بالتداؾ صيل كل نقظة في عسمية التعمؼ لتؾ تو  اوإدارتيا ديشاميكي  ، لتظبيقيا

 (De Boer et al,2001,p.185) .ماغ كموذج الجؾ عمى جسيع أربعة أرباع مؽ نس

رؼ ضساف استخجاـ الجماغ و فسؽ الزخ ، لتسكيؽ الستعمؼ مؽ التعمؼ بذكل كميو 
مميئة بالتحجيات و بحيث يتمقى الستعمسيؽ تجخبة تعميسية جيجة  ،بأكسمو في مدار التعميؼ

ىسية أ و   (Truuvert, 2014,p.20).الكامشةو  الحالية السيارات السعخفية عمى تعتسج
أنساط التفكيخ الدائجة التي يحسميا الستعمسيؽ. يسكؽ لمسعمسيؽ الحيؽ و تعخؼ نسط التعمؼ 

فيؼ كيفية تعمؼ ا أكثخ قجرة عمى ؾ نؾ ف تحجيج نسط تفكيخ الستعمسيؽ أف يكؾ يدتظيع
قج يفيؼ ، ة عمى ذلػو عالاصل معيؼ ؾ التو حل السذكالت و اتخاذ القخارات و الستعمسيؽ 

 (.(She, 2005,p. 29ستعمسيؽ بذكل أفزل كيات الؾ ف سمؾ السعمس
، خالؿ بشاء البخامج التعميسية يخ العسمية التعميسية مؽؾ رة تظو تخػ الباحثة ضخ و 

الحؼ تظسح مؽ خاللو أف ، دبيمبادغ عمؼ الشفذ لمرف الخامذ األ السيسا في مادةو 
لمعسمية  ار  ؾ يجعل مؽ الستعمسات محو افخ بيئة تعميسية نذظة، ؾ يعسل البخنامج عمى ت

ية التي ؾ ليا بسا يحقق األىجاؼ التخب ارغباتيؽ، أساس  و ليؽ، ؾ ميو تأخح حاجاتيؽ، و ، التعميسية
كدابيؽ السعارؼ، إاألساسية ىي  ف مخخجاتوؾ تكو تتساشى مع متظمبات العرخ الخاىؽ، 

بسا يجعميؽ  ،نساط ىيسشتيؽ الجماغيةأء ؾ القجرة عمى التفكيخ في ضو السيارات، و القيؼ، و 
اكبة البخامج ؾ مرة و ضخ و  ،يكؽ عشاصخ فاعالت فيياو يتكيفؽ مع البيئة التي يعذؽ فييا، 
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العالسي و طشي ؾ ػ الؾ االجتساعية عمى السدتو  الثقافيةو االقترادية و التعميسية لمتغيخات العمسية 
السعخفي في  ؼ ذج التشذيط االنتذار ؾ نسأفق و في معخفة فعالية البخنامج التعميسي القائؼ عمى 

ىيسشتيؽ الجماغية لخفع و خرائص الظالبات و معخفة مجػ مالئستو لمبيئة العخاقية و التحريل 
تحقيق لجراسة أىؼ  ؾىو ، يؼ السعخفي لمستعمسيؽؾ التق ؾالتحريل ىو ، ػ التحريلؾ مدت

فعالية السؤسدة و مجػ نجاح ، أساسيات عسل الشغؼ التعميسية التي مؽ خالليا يعخؼ
كحلػ العسل السدتسخ الحؼ يدتخجمو السعمؼ لخؤيتو مؽ خالؿ تحقيق األىجاؼ و التعميسية 

ذ يتؼ استخجاـ العسمية التي يتؼ إ، ا في التعميؼا رئيدي  ر  و التعميسية لمستعمسيؽ ألنيا تمعب د
تقييؼ خرائص عسمية التعمؼ مؽ حيث الشغاـ و إصجار األحكاـ فييا كأساس لتخظيط 

 (.                                 34:   0212، )العبيجؼتيجيات االستخاو  األساليبو الشتائج و 

 :هجؼ البحث 

  :عمى التعخؼ ييجؼ البحث 

 عمؼ مبادغ مادة ا لمييسشة الجماغية فيفق  و تحريل ال في تعميسي بخنامج بشاء 
 .صفيؾ باعتساد مشيج البحث ال الشفذ

 تظبيقو خالؿ مؽ الجماغية لمييسشة فقاو  تحريلال في التعميسي البخنامج ثخأ تعَّخؼ 
باعتساد مشيج ، الشفذ عمؼ مبادغ مادةدبي في الخامذ األ الرف طالبات عمى

 .البحث التجخيبي

 :فخضية البحث

 درجات سطؾ مت بيؽ( 2.27) ػ ؾ مدت عشج إحرائية داللة وذ فخؽ  ججؾ ي ال
 البخنامج باستعساؿ الشفذ عمؼ مبادغ مادة يجرسؽ اتيؾ الم التجخيبية عةؾ السجس طالبات

 نفديا السادة يجرسؽ اتيؾ الم الزابظة عةؾ السجس طالبات درجات سطؾ متو  التعميسي
 .الجماغية لييسشتيؽ افق  و التحريل  في التقميجية الظخيقة باستعساؿ
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 :د البحثو حج
 يتحجد البحث الحالي بسا يأتي: 

 2018/ 2017 الجراسي لمعاـ بغجاد الخامذ االدبي الرف طالبات . 
    األدبيالخامذ  الرف مبادغ عمؼ الشفذ لظمبةمادة. 

  :تحجيج السرطلحات
  البخنامج التعليسي:

يخ مفرل ؾ السخظظة لتظو عة األنذظة السشغسة ؾ مجس" (:9112)التسيسي،  -
سقف و محجدات. و معظيات و ء أىجاؼ ؾ ية في ضؾ مؽ مفاصل العسمية التخب

 (.0:9: ;022 ،ـ" ) التسيسيؾ زمشي معم
الستخابظة  جخاءات الستكاممةاإلو عة مؽ العشاصخ ؾ :"مجس (9109)الدبيجي،  -

السادة البذخية و السفخدات و عات ؾ ضؾ السو ىجاؼ، السؤلفة مؽ عجد مؽ األ
يج الستعمسيؽ بالسعخفة و لى تد إليب التي تيجؼ سااألو الفعاليات و نذظة األو 
ء حاجاتيؼ ؾ دائيؼ في ضأدة لتعبخ عؽ و اتجاىات محجو خبخات و السيارات و 

 (  41: 0210)الدبيجؼ:   .التعميسية"

 :التعخيف الشظخي 
ػ التعميسي، ؾ السحتو ىجاؼ التعميسية، األشاممة تتزسؽ و خظة تعميسية متكاممة 

ساليب أسائل التعميسية، فزال  عؽ ؾ الو نذظة السراحبة واألاستخاتيجيات التجريذ، و 
 ا لسجة زمشية محجدة.فق  و يخ العسمية التعميسية ؾ يؼ، لتظؾ التق

 التعخيف اإلجخائي للبخنامج التعليسي:

ىجاؼ التعميسية، األيتزسؽ و  ،س تعميسية متكاممة العشاصخ مبشيةو مة در ؾ مشغ 
سائل التعميسية، فزال  ؾ الو السراحبة  واألنذظةاستخاتيجيات التجريذ، و ػ التعميسي، ؾ السحتو 
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يؼ لسادة مادة مبادغ عمؼ الشفذ أعجتيا الباحثة لغخض تحقيق اليجؼ ؾ ساليب التقأ عؽ
 .األدبيا لمييسشة الجماغية عشج طالبات الرف الخامذ فق  و زيادة التحريل و السحجد 

 الهيسشة الجماغية :

نيا ميل الفخد إلى االعتساد عمى أحج أقداـ أب(: Hermann ,1989) هيخمان -
األقداـ األخخػ، مقاسة بعجد الجرجات التي الجماغ أكثخ مؽ اعتساده عمى 

الجماغية  ةالجماغ عمى مقياس ىيخماف لمييسش يحققيا كل قدؼ مؽ أقداـ
(1989,p.32, Herrmann.) 

نساط التعمؼ عمى أساس أترشيف  :Bawaneh et al (2011) ن وخخ آو نا و با -
، الجماغ قداـ الجماغ التي بأربعة أقداـ داخلأيظخ عمييا كل مؽ عائف التي يدؾ ال

   p. 1).,(Bawaneh et al,2011ب تعمؼ معيؽ ؾ كل مشيا كاف السختبط  بأسم

 :التعخيف الشظخي  

الجماغية تعخيف  ةلمييسش (Hermann ,1989) تبشت الباحثة تعخيف ىيخماف
 لمبحث. نغخؼ 

 :جخائيالتعخيف اإل

 عيشة األدبيطالبات الرف الخامذ  عمييا تحرل التي الكمية الجرجة بأنو
 ةلمييسش (Hermann ,1989)ىيخماف مقياس  فقخات عمى ستجابتيؽاب البحث

 .البحث ىحا في السدتعسلو   الباحثة اعتسجتو الحؼ الجماغية

   : التحريل

درجة تقجمو و الظالب  ػ ؾ الشتيجة الشيائية التي تبيؽ مدت": (0222،الخليلي)  -
 .(8: 9;;1، ) الخميميقع مشو أف يتعمسو" ؾ في تعمؼ ما يت
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ر مجة زمشية و "محرمة ما يتعمسو الظالب بعج مخ : (9112، وجاد ه)أب  -
يسكؽ قياسيا بالجرجة التي يحرل عمييا الظالب في اختبار و  ،معيشة

يخظط ليا و ذلػ لسعخفة مجػ نجاح اإلستخاتيجية التي يزعيا و  ،تحريمي
الب مؽ معخفة تتخجؼ إلى درجات" ما يرل إليو الظو السجرس لتحقق أىجافو 

 .(307:  0224، وجاد ؾبأ)

بأنو: الجرجات التي تحرل عمييا طالبات عيشة البحث  ا:جخائي  إتعخفه الباحثة  -
 األدبيفي االختبار التحريمي لسادة مبادغ عمؼ الشفذ في الرف الخامذ 

 .ىجاؼ البحثأ لتحقيق ة عجتو الباحثأ الحؼ 
ية ؾ الثانػ الجراسي الخامذ مؽ السخحمة ؾ السدت ؾى عجادي:لخامذ اإلالرف ا -

تدبق السخحمة الجامعية و يات تأتي بعج السخحمة االبتجائية ؾ مدت ةالسحجدة بدت
 .(11: 4;;1,زارة التخبيةو رية العخاؽ )ؾ بحدب الشغاـ الجراسي في جسي

 الخلفية الشظخية :

 خية الهيسشة الجماغية لػ هيخمان:نظ

في شخكة يخ اإلدارؼ ؾ سشة كسجيخ لمتظ يؽثالثو عسل نيج ىيخماف لسجة خسذ 
ذج ؾ أنس أفقج بج، ث الجماغؾ ات األخيخة عمى بحؾ عسل في الدشو ، جشخاؿ اليكتخؾ
 Whole Brain) ذج الجماغ الكاملؾ سسي بػ أنسو ، 98;1ر عاـ ؾ ىيخماف بالغي

Model) ، فقج بحث نيج ىيخماف(Ned Herrmann) جاء و ، الجماغ كسرجر لإلبجاع
جخ سبخؼ الحؼ حاز عمى و ر و  ماكميؽؿ ؾ أبحاث الجماغ لػ ب ذج نتيجة لجمجؾ األنس

مؽ و  ، العسميات السذتخكة في التفكيخو  عائف أجداء الجماغو بل لعسمو في عمؼ ؾ جائدة ن
فاستسج ىيخماف مؽ ، متخررةو  ثيؼ اتزح إف لمجماغ أربعة أجداء متسيدةؾ خالؿ بح

 .(Coffield, et al,2004 ,p.76) ث عسموؾ خالؿ ىحه البح
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ف ؾ فالسك ،الييسشةو  ىسا التخرصو نيؽ نغخييؽ ؾ مكذج ىيخماف مؽ ؾ ف أنسؾ يتك
ف ىشاؾ مشاطق في الجماغ تتخرص ألداء ميسة أالتخرص يعشي  ؾؿ ىو الشغخؼ األ

ف نرفي أؿ ىيخماف في ذلػ ؾ ف الشغخؼ الثاني الييسشة فيقؾ عيفة معيشة، أما السكو  وأ
ا يز  أمؽ الشاحية الفدمجية  متساثميؽخ نسا غيإو  عائفؾ الجماغ ليذ فقط مختمفاف في ال

شحسة األذف و كبخ مؽ الجماغ أكسية و  كبخأعي ؾ زف نو فشرف الجماغ األيدخ لو 
كبخ داخل ألو حيد و  ،أثقل ؾما نرف الجماغ األيسؽ فيأ .سعو ف أؾ ية تكؾ القف

جدؼ األخخػ مثل ىكحا بقية أجداء ال متساثميؽ،مثمسا نرفي الجماغ غيخ و الجسجسة 
ية في الخرائص و خخػ ليدت متداعزاء األاج األو ز أبقية و ؽ يالداقو  ؽيالعيشو  ؽياليج

 ألة يبجؾ فسشح الظف، ؾتختمف مؽ حيث كسية استعساؿ كل عزو  ،ايز  أالظبيعية 
ا ما يغيخ ىحا التشاعخ كثيخ  و زاء الجدؼ الثشائية أعاحج مؽ ؾ يخ تفزيل لؾ الستعمؼ بتظ

جداـ حسل األو شياء مداؾ األإل ف اليج التي تستجؾ ذ تكإ ؛يةو اضح في الييسشة اليجؾ ال
يدخ مؽ ف تحت سيظخة الشرف األؾ التي تكو ىي التي يفزل استعساليا لمكتابة 

ف تحت ؾ ما اليج اليدخػ التي تكأ، ػ نتيجة االستعساؿ السدتسخؾ قأتربح و ، الجماغ
ذ تعسل مداعجة إ ؛يةؾ عيفتيا ثانو قل تربح أالسدتعسمة بذكل و  يسؽسيظخة الشرف األ

 ؛ا لمستعمؼمخ ميؼ جج  أحج األعزاء الثشائية أفييسشة  .اليج اليسشى السييسشة عشجما تعسل
 ؾف العزأل ؛عمى مؽ السيارةأ ػ ؾ ده بسدتو كسا تد ، ية حالةده بخد رئيذ ألو ذ تد إ

نداف الييسشة ىي شخط اإلو  كثخ ميارةأو  اداء  أػ ؾ قأف ؾ قت يكؾ السدتعسل لسعغؼ ال
%( مؽ األفخاد 2;لى أف )إجخاىا ىيخماف أيخت الشتائج في الجراسة التي أعو الظبيعي 
ية في بقية األنساط األخخػ لمديادة ؾ د تفزيالت ثانؾ جو الدائج مع  ؾاحج ىو ليؼ نسط 
 (..Herrmann 1996.,p.31).الجماغية

التعبيخ عؽ الشفذ و  الفيؼو  تغيخ ىيسشة الجماغ في تفزيل نسط التعمؼو 
جخاء إذ قاـ ىيخماف بإ ؛التفزيالت الفكخية وأ التفزيالت اإلدراكية سساىا ىيخماف بػو 

كل و  ،اع  متخررة مؽ التفكيخؾ نأربعة أالقمؼ لتسييد و  رقةؾ استفتاء مؽ خالؿ الو  مدح



 9102نهفسبخ  -الثاني والخسدهن  لعجدا                                             مجلة بحهث الذخؽ األوسط

- 902 - 

استفتاءاتو و حاتو ؾ نتيجة مدو ، ربعة لمجماغجداء األع مؽ التفكيخ يقابمة جدء مؽ األؾ ن
 بعج العجيج مؽ االختباراتو  ;9;1ب عاـ آفي و ، حرل عمى نتيجة الجماغ الكامل

فخاد مؽ فيؼ ر االختبار الحاتي لكي يتسكؽ األؾ آالؼ البيانات طو البحث السعسق و 
 Herrmann Brainسسي بػ أداة الييسشة الجماغية )و   ،أنساط  تفزيالتيؼ الفكخية

Dominance Instrument ) لييا باخترار إيذار وHBDI  ذ إ ؛فقخة 102يتزسؽ و
ماىي طخؽ التفكيخ التي و  صف التفزيالت الفكخيةو يسكؽ داة ىحه األ ؿمؽ خال
ف تتغيخ أالتي يسكؽ و  ،؟لشا في ىحه المحغة مؽ حياتشا وكثخ طبيعية تبجاألو تخضيشا 

ليو إكسا ترف ما نفزل االنتباه ، السيسةحياف نتيجة لمتجارب العاطفية غمب األأ في 
 ( 93: 0217، ياسيؽو  ،بالعكذ )راجي وأ

ؼ األدمغة الستذابو و أشار ىيخماف مؽ خالؿ خبختو إلى أف األشخاص ذو 
الشغخية ترف استخاتيجيات لمتغمب عمي و ف بذكل جيج مع بعزيؼ البعض ؾ اصمؾ يت

ؽ و ف الفخ أيتفق العمساء عمى و  افق،ؾ عجـ الت وء االتراؿ أؾ السذكالت الشاشئة عؽ س
فإف ، دراكي()السفاىيسي اإليسؽاألو ييؽ لمجماغ األيدخ )االستجاللي( و بيؽ الشرفيؽ الكخ 

األسفل و التحميل( و ؼ )التفكيخ ؾ ؼ لجدئيؽ العمو عائف كل نرف كخ و ىيخماف قدؼ 
ؼ مؽ ؾ لى االبتكار، فإنو يقع في الشرف األيسؽ العمإإذا نغخنا ، الغخائد(و  )العاطفة

بيشسا ، ؼ مؽ الجماغؾ كحلػ حل السذكالت يقع في الشرف األيدخ العمو ، الجماغ
أضاؼ أف األشخاص و ، االبتياج تأتي مؽ الشرف األيسؽ األسفل مؽ الجماغ مذاعخ

 .اصل مع بعزيؼ البعضؾ بة في التؾ ف صعو ع الجماغ يججؾ السختمفيؽ في ن
Bunderson, 1994,p. 355)) 

 ربعة لشظخية هيخمان:نساط األ األ 

األربعة  قداـ الجماغ أحدب و نساط ىيخماف ضيح الخرائص التعميسية ألؾ يسكؽ تو 
 :كسا يأتي
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ييتؼ الستعمؼ  : ي األيدخ من الجماغه يسثله الشرف العلو عي ه ضه الشسط الس  -ا
يغيخ فيؼ كبيخ و  ،البخاىيؽو اإلثباتات و دلة األو عي بالحقائق ؾ ضؾ الشسط الس وذ

دراسة و نو مشظقي يتخح القخارات بعج تفكيخ ؾ يتسيد بكو  في تعاممو مع األرقاـ
خظاؤه أف ؾ تكو ، اا بالغ  بالساؿ اىتسام   ييتؼو  اتخكيد عاؿ جج   وذ ؾىو متأنية 

ؼ قخار حتى في حياتو أاه قبل اتخاذ و مجػ ججو يحدب كل شيء  ؾفي ،قميمة
 .(Daft,  2007,p.116) ميةؾ الي

الشسط التشفيحؼ  وييتؼ الستعمؼ ذ :يسثله الشرف الدفلي األيدخو الشسط التشفيحي  –ب 
ال يحب و احج ثابت و يعسل عمى خط و  -حتى التافية مشيا  -بأدؽ التفاصيل 

يحتـخ و قت، ؾ ييتؼ بإدارة الو ، اثبات عاؿ جج  و لجيو انزباط و التججيج و التغييخ 
نجاز إيعتسج عميو في و  ميةؾ األساس في حياتو الي ؾالتختيب ىو ، االشغاـ جج  

 إالجو فال يختاح لو باؿ و كسل أه عمى و يشجد  عسال   ىعظأ ف إ ؾفي ،األعساؿ
 ((Draft,2007,p.116 .اإلبجاعي ما ال يتفق مع الشسط اغالب   ؾىو  بإنياء العسل،

 ؼف تفكيخ الستعمؼ ذؾ يك :يسني األه يسثله الشرف العلو  بجاعيالشسط اإل –ج 
راتو كبيخة ؾ ترو لي ؾ لى الذيء بذكل شسإبجاعي بعيج السجػ، يشغخ الشسط اإل

كثيخ  ؾاالستكذاؼ، فيو ييتؼ بالسغامخة و االبتكار، و لجيو اإلبجاع و اسعة، وو 
لجيو تغييخ و  قع،ؾ التو غمب قخاراتو تقخيبية تعتسج عمى الحجس أ و  التشقل،و الدفخ 

مؽ  ؾبفكخة أخخػ. ى اغج  و ـ بفكخه ؾ فكاره فتججه ليأتججيج ىائل حتى في و 
يفذل، فيعتبخ و خظاؤه أقخاراتو سخيعة لحلػ تكثخ و عة، ؾ صحاب الخيارات الستشأ

ا ما غالب  و  ،مشفق لمساؿ ؾىو ، التجارب العجيجةو خة مات الغديؾ صحاب السعمأمؽ 
بقائو إفيذعخ بالزيق عشج  ،عذق التججيجو يتسيد بحب التغييخ و  ؼ،ؾ ضؾ يعج ف

فكار غيخ أفيي  ،فكاره ال يدتظاع التشبؤ بياأو يعتبخ مشجفع و  ،احجو في مكاف 
 ((Daft, 2007,p.116.اسعو خيالو و عادية، 
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الشسط  اف الستعمؼ ذؾ يك:  يسنالدفلي األ يسثله الشرفو الشسط الذاعخي   -د 
يعتشي بعالقاتو مع و فسذاعخه رقيقة ييتؼ  ،حداس مخىف لمغايةإ والذاعخؼ ذ
ييتؼ باحتياجات اآلخخيؽ، لجيو بجيية رائعة، يحب العسل ضسؽ و اآلخخيؽ، 

لى و تعتسج قخاراتو بالجرجة األو  ،عمى حداب نفدو ؾع اآلخخ حتى لو عة، يظاؾ السجس
، العدلةو حجة ؾ يكخه الو خخيؽ عمى مكاـر األخالؽ، يحث اآل ؾفي ،مذاعخهعمى 

لى قخاءة إعاطفي يسيل و ء، و يسيل لميج ؾ، فياحج  أغزب أ نو أحذ أذا إيتزايق و 
أكثخىؼ خجمة و  اكثخ األنساط لظف  أيعج مؽ و القرص العاطفية و عات ؾ ضؾ الس
 .(Coffield, et al,2004 ,p.78)، عيؾ ضؾ ما ال يتفق مع الشسط الس اغالب  و مداعجة و 

 البخامج التعليسية:

التعمؼ، باستعساؿ حل و البخامج التعميسية تعسل عمى تحديؽ عسميتي التجريذ 
جيو ؾ عائف التو عؽ طخيق  اجعة تحديؽ إدارة ترسيؼ البخامجالتغحية الخ و السذكالت 

عسميات السخاجعة و يؼ عؽ طخيق التغحية الخاجعة ؾ يخ عسميات التقؾ تظو التحكؼ و 
ف، و خخ آو اضية و ـ عمييا البخنامج. )الخ ؾ التعمؼ التي يقو اختيار نغخيات التعميؼ ، التشقيحو 

0211: 18:) 

 : سذ بشاء البخامج التعليسيةأ

ف فمدفة إذ إ ؛ر بشاء البخامج التعميسيةؾ الفمدفة ىي مح ساس الفلدفي:األ -
تشغيؼ و ػ ؾ محتو ثيخ عمى أىجاؼ أمعيشة مؽ السجارس الفمدفية ليا تمجرسة 

ساس الفمدفي يدسح لشا لتحقيق فيؼ أفزل لمتعامل مع األو ، البخامج التعميسية
 (.Allan and Francis. 2017, p.46)القيؼ الذخرية لمستعمؼ و معتقجات 

يتزسؽ و ػ السعخفي ؾ ساس السعخفي الستسثل  بالسحتف األإ ساس السعخفي:األ -
الشغخيات و  ،السبادغو  ،انيؽؾ القو  ،السفاىيؼو  ،الحقائقو  ،ماتؾ عة مؽ السعمؾ مجس
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طار العسل لمبخنامج إساس في تحجيج أ ؾتديؼ عمى نح ، السخاد تعميسيا لمستعمسيؽ
 (.131:;022 ،التعميسي )عظية

ػ االجتساعية التي تؤثخ في تشفيح البخامج التعميسية ؾ ساس االجتساعي:ىي القاأل -
السذاكل التي ييجؼ و السبادغ الدائجة و القيؼ و الستسثمة في التخاث الثقافي لمسجتسع 

  .(:1:  0210، ف و خخ آو األىجاؼ التي يحخص عمى تحقيقيا)صبخؼ و إلى حميا 

كيف يسكؽ و  ،ييتؼ عمؼ الشفذ بسدألة كيفية تعمؼ الستعمسيؽ ساس الشفدي:األ -
كيف يسكؽ و ، تقجيسياو لعمؼ الشفذ أف يديؼ في بشاء البخامج التعميسية 

نغخيات عمؼ الشفذ و ا مبادغ ؾ لمستخرريؽ في البخامج التعميسية أف يجمج
ا لفيؼ عسمية التعميؼ فخ أساس  ؾ عمؼ الشفذ ي، لديادة التعمؼ عشج الستعمسيؽ

سية ألنيا تربح غيخ ذات رية في البخامج التعميو التعمؼ. كال العسميتيؽ ضخ و 
ف نغخيات عمؼ أكسا ، ف السعخفةؾ ال يكتدبو ػ عشجما اليتعمؼ الستعمسيؽ و جج

مؽ  نوؾ ما يبحلو نو السعمسيؽ ؾ ف لسا يفعمؾ الشفذ تيتؼ بكيفية استجابة الستعمس
 .(Allan and Francis. 2017, p.112)دؾ جي

لى إج عسمية بشاء البخامج التعميسية تدتش مبادئ بشاء البخامج التعليسية:
 :عة مؽ السبادغ مشياؾ مجس

ذ يجب إيؼ: ؾ التقو  ،التعمؼو  ،أنذظة التعميؼو  دةؾ اتداؽ مخخجات التعمؼ السقر -
كحلػ أساليب و نذظة التعميسية، األو ستخاتيجيات التجريذ إو ترسيؼ أساليب 

 تحقيقيا.العسل عمى و يؼ، لتتشاسب مع جسيع مخخجات التعمؼ السعمشة ؾ التق

ػ البخنامج ؾ ف محتؾ ف البخنامج التعميسي مالءـ الحتياجات الستعمسيؽ: يكؾ يك -
التخكيد في مجاؿ و األساليب السدتخجمة أف تتشاسب مع الستظمبات الحالية و 

 احتياجاتيؼ السيشية.و ػ الستعمسيؽ ؾ ا لسدتف مشاسبة أيز  ؾ أف تكو التعمؼ. 
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: يجب أف تدتشج جسيع أجداء البخنامج بذکل التجريذ کامال  و اتداؽ بخنامج التعميؼ  -
 شة لمستعمسيؽ.ؾ مؽ إرساؿ رسائل مذ االعتبارات، بجال  و  اضح إلی نفذ السبادغو 

استعخاضو و يؼ البخنامج التعميسي باستسخار ؾ يؼ السدتسخ: يتعيؽ تقؾ مكانية التقإ -
  (chepsaa,2013,p.4) .حجاث في السجتسعر األؾ اقع تظؾ ليغل ذا صمة ب

 بشاء البخامج التعليسية:مخاحل 

ربعة مخاحل أل ADDIE ذجؾ نسا ألفق  و تتؼ عسمية بشاء البخنامج التعميسي  
 ،التحميل :إلى العسميات الخئيدة التي تتسثل بػ  ADDIEيذيخ اخترارو رئيدة 

 ىي:و ىحه العسميات متدمدمة و  يؼ،ؾ التقو  ،التشفيحو  ،يخؾ التظو  ،الترسيؼو 

في ىحه السخحمة يتؼ تحميل البيئة التعميسية السحيظة بالبخنامج :  Analysis التحليل  -ل  و أ
حاجاتيؼ و  ،خرائص الستعمسيؽو  ،التعميسي السخاد ترسيسو، مؽ خالؿ تحجيج السذكمة

كية ؾ األىجاؼ الدمو مؽ ثؼ تحجيج األىجاؼ العامة و  ،دافعيتيؼو قجراتيؼ و استعجاداتيؼ و 
الستظمبات و تحجيج الخبخات و ميسي ػ التعؾ فزال  عؽ تحميل السحت ،السخاد تحقيقيا

 (Sh. Patti & Amy Sitze 2004, p.53).اد الالزمة لتعميسوؾ السو السادية 
في ىحه السخحمة يتؼ ترسيؼ عشاصخ البخنامج التعميسي  : Designالترسيم -اثاني  

التشغيؼ، و ػ ؾ السحتو تحجيج األىجاؼ التعميسية و التجريذ  تذسل استخاتيجياتو بة، ؾ السظم
 وظ أؾ تحجيج األنذظة التعميسية السشاسبة لتحقيق األىجاؼ التي ترف األداء السمحو 

يتؼ تحجيج و ، (Sh. Patti & Amy Sitze 2004, p.53). قع مؽ الستعمؼؾ ؾ الستؾ الدم
كحلػ لتحجيج و يتزسؽ الترسيؼ و ، قياس فعالية التعميؼو يؼ ؾ ات التقو دأو ساليب أ

تحجيج العشاصخ و ستخاتيجية العامة لمقخار التي تتفق مع نتائج مخحمة التحميل اإل
تحجيج و ، سو الجر و مات ؾ تحجيج كيفية تقجيؼ السعمو  ستخاتيجيات التعميسيةالتعميسية اإل

 ((Yaseen & et.al, 2009, p: 306 تحجيج األنذظة.و ، ػ لكل صفحةؾ السحت
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ىحه السخحمة تخجسة ترسيؼ التعميؼ إلى يتؼ في  : Development يخ:ه التط -اثالث  
تشغيؼ و  ،سائل تعميسية الزمة لعخضياوو استخاتيجيات، و  ،اد تعميسية حقيقيةؾ م

يخىا ؾ تظو عمى أف تخزع السادة التعميسية عشج إنتاجيا  ،األنذظة السخافقة ليا
 إعظاءو .قبل التظبيق الشيائي ليامشاسبتيا و يؼ لتحجيج درجة فاعميتيا ؾ لعسميات التق

ة ميسة ؾ لي حيث يتؼ تجخيبة. ىحه الخظو ية عالية لتشفيح البخنامج بذكمو األؾ لو أ
 Sh. Patti) .اقع فعميو اردة في البخنامج إلى ؾ لت معغؼ األفكار الؾ ا ألنيا حجج  

& Amy Sitze 2004,p.54) 
التشفيح الفعمي لمبخنامج التعميسي في  مخحمةىحه  : Implementation التطبيق -ارابع  

مع ضساف سيخ  ،ااد التعميسية السعجة مدبق  ؾ السو ات و غخفة الرف باستخجاـ األد
إجخاءات و ضع خظة عسل وو أثشاء التشفيح، ، فاعميةو جسيع الشذاطات بكل دقة 

 & Yaseenزيعيا عمى الستعمسيؽ.ؾ التي يتؼ ت ادؾ السعمؼ. السو لتجريب الستعمؼ 

et.al, 2009, p: 306)) 
رية في أؼ بخنامج تعميسي، ألنيا تبيؽ مجػ و ىحه السخحمة ضخ تعج  يم :ه التق -اخامد  

مؽ ىشا ال بج و  ،فاعمية عشاصخ العسمية التعميسيةو  ،ما تحقق مؽ أىجاؼ البخنامج
يؼ مدتسخة مع جسيع مخاحل ترسيؼ البخنامج التعميسي ؾ ف عسمية التقؾ أف تك

كي  ،معالجتيامؽ ثؼ و  ،بات التي يسكؽ أف تبخزؾ الرعو الكتذاؼ السذكالت 
   .يخهؾ تظو  ،تعجيموو  ،يتسكؽ السرسؼ مؽ تحديؽ البخنامج

   

 

 

 

 

 ((ADDIE Yaseen & et.al, 2009, p: 306 ذجؾ نسأشكل 
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:خخى أعالقته بستغيخات و الجماغية  ةلت الهيسشو دراسة تشا الجراسات الدابقة:  

نساط أىجفت الجراسة إلى تقري :(Steyn & Marree, 2003) ماري و  ستين دراسة -
الخياضيات، بمغت عيشة  ؾاتجاىاتيؼ نحو ريا ؾ التعمؼ السفزمة لجػ طمبة جامعة بخيت

، لىو ـ، في الدشة األؾ العمو طالبة مؽ طمبة كمية اليشجسة و ا ( طالب  121البحث )
 عيخت نتائج الجراسة أفأف، لمييسشو الجماغية ىيخماف اعتسجت الجراسة مقياس

نسط  ليؼ اليشجسة طمبة كمية بيشسا (A) ـ ليؼ نسط الييسشةؾ طمبة كمية العم غالبية
ـ عمى أقداـ الجماغ األربعة السييسشو، ؾ زيع طمبة كمية العمؾ كاف تو  ،(B) الييسشة

 (D,B)و (CA)زيع طمبة اليشجسة فقج كافؾ ، أما تD,C,A,B))بالتدمدل اآلتيو 

.(Maree & Steyn, 2003, p.1) 

 جخاءاته:إو  مشهجية البحث

في تحريل البخنامج التعميسي سخاحل بشاء ل صفيؾ اعتساد السشيج الل: واأل  ره السح
 .مادة مبادغ عمؼ الشفذ عشج طالبات الرف الخامذ األدبي

في تحريل مادة مبادغ عمؼ الشفذ عشج تظبيق البخنامج التعميسي ر الثاني: ه السح
البحث التجخيبي لتحقيق مشيج استعسمت الباحثة ، طالبات الرف الخامذ األدبي

 .ر اإلجخاءات الستبعة لتجخيب البخنامج التعميسيؾ شسل ىحا السحو ، ىجؼ بحثيا

 اجخاءات البحث:

  :البخنامج التعليسيبشاء  -0

 مخاحل بشاء البخنامج التعليسي: 

ذج كسػػػب ؾ ات أنسػػػؾ فػػػق خظػػػو لقػػػج حػػػجدت مخاحػػػل بشػػػاء البخنػػػامج التعميسػػػي عمػػػى 
 :تيأىي كسا يو جخاءات التي تتبعيا إلل مخحمة تفريال  ذ تزؼ كل إ ؛لمترسيؼ التعميسي
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 ػ تحجيج األىجاؼ العامة لمبخنامج التعميسي.1

 خرائريؼ.و ػ تحجيج حاجات الستعمسيؽ 0

 .ػ البخنامجؾ . تحجيج محت4

 كية.ؾ .صياغة األىجاؼ الدم3

 القبمي. . االختبار7

 (.إعجاد األنذظة التعميسيةو  التجريذتحجيج استخاتيجيات التعميؼ )و مرادر التعمؼ و . نذاطات 8

 .يةؾ . التقشيات التخب9

 يؼ.ؾ . أساليب التق:

 :ثخ البخنامج التعليسيأ -9

  ثخ البخنامج التعميسي.أباحثة السشيج التجخيبي في تعخ ؼ اتبعت ال السشهج التجخيبي: -0
الزبط الجدئي  اتسجت الباحثة الترسيؼ التجخيبي ذلحا اعالترسيم التجخيبي:  -0

د ؾ يعو  ؛الزابظة( ذات االختبار البعجؼ في التحريلو  عة التجخيبيةؾ )السجس
رة ؾ الدبب في اختيار ىحا الترسيؼ إلى أف الباحثة اختارت عيشة البحث بر

ف أف تتجخل في و دارة السجرسة مؽ دإا مؽ قبل زعة مدبق  ؾ ؼ دراسية مؾ صف
  .التجخيبي لمبحثضح الترسيؼ ؾ الذكل التالي يو زيعيا، ؾ ت
 

 الستغيخ التابع الستغيخ السدتقل تانعه السجس
 البخنامج التعليسي التجخيبية شعبة أ

 فقا للهيسشة الجماغية و التحريل 
 ػػػػػػػػ الزابطة شعبة ب

الترسيم التجخيبيشكل   
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:عيشتهو مجتسع البحث   -          

أ ػ  األدبيف مجتسع البحث الحالي مؽ طالبات الرف الخامذ ؾ تكمجتسع البحث : 
مية الشيارية لمبشات في محافغة بغجاد مؽ ؾ الحك (0)يةؾ الثانو  عجاديةالسجارس اإلفي 

 .(:021ػػػ  0219العاـ الجراسي )

حجػ السجارس مؽ إائي ؾ اختارت الباحثة بظخيقة الدحب العذب ػ عيشة البحث : 
التابعة لسجيخية  عجادية العامخية لمبشاتإ ىي و مجيخيات التخبية في محافغة بغجاد 

مؽ شعبتيؽ لمرف  ف ؾ البحث الحالي التي تتكف عيشة ؾ لى لتكو تخبية الكخخ األ
 . األدبيالخامذ 

لمترسيؼ التجخيبي السعتسج في البحث الحالي، استخجمت الباحثة طخيقة  افق  وو 
عة التجخيبية التي ؾ عة التجخيبية، فكانت شعبة )أ( السجسؾ ائي لتحجيج السجسؾ الدحب العذ
شعبة )ب( و ( طالبة، 43عجدىؽ )و بالبخنامج التعميسي  مبادغ عمؼ الشفذتجرس مادة 

 ( طالبة. 43عجدىؽ )و عة الزابظة التي تجرس السادة نفديا بالظخيقة التقميجية ؾ السجس

 (1ؿ )و الجج

 عة الزابظة(ؾ السجسو عة التجخيبية ؾ زيع طالبات عيشة البحث عمى )السجسؾ ت
 العجد الكمي لظالبات عيشة البحث  العجد الستغيخ السدتقل الذعبة عةؾ السجس

 :8 43 البخنامج التعميسي  أ التجخيبية 
 43 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب الزابظة

 
  



 .د. داود عبج الدالم صبخي & أ حسجأوفاء محسهد            ا للهيسشة الجماغيةوفق   ثخ بخنامج تعليسي في التحريلأ

- 992 - 

 .السعخفة السدبقة،الػػحكػػاء، باألشيخ بؾ العسخ الدمشي محد: عتي البحثه تكافؤ مجس -

 (0ؿ )و الجج

 عتيؽ ؾ نتائج االختبار التائي لتكافؤ السجس
 فخادأ عةؾ السجس الستغيخات

 العيشة
سط ؾ الست

 الحدابي
انحخاؼ 
 معيارؼ 

درجة 
 الحخية

ؾ مدت القيستاف التائية
اللة

 الج
ػ

2.
27

 

حد
الس

 بةؾ 

جج
ال

 ليةو 

العسخ 
 الدمشي

 غيخ :;,1 8;2,8 88 0;4;,:1 010,198 43 التجخيبية
 دالة

 9,974:3 013,819 43 الزابظة
 2,423 29;;7,1 41,2222 43 التجخيبية الحكاء

 8,88820 ::42,77 43 الزابظة
السعخفة 
 السدبقة

 1;2,7 1,31374 18,4:03 43 التجخيبية
 :::1,73 0::18,7 43 الزابظة

 : ضبط الستغيخات الجخيلة - أ
 ادث السراحبة: ؾ الحو ؼ التجخبة و ػ عخ 1
 فخاد العيشة:أػ اختيار 0
 ػ العسميات الستعمقة بالشزج: 4
 االنجثار التجخيبَي: ػ 3
 ػ أداة القياس:  7
 أثخ اإلجخاءات التجخيبية: - ب

يجب الحفاظ عمى سالمة التجخبة مؽ أؼ ، ؿ إلى الشتائج األكثخ دقةؾ صؾ مؽ أجل ال
 تأثيخات خارجية. 

 .تحجيج السػادة الجراسية -0                            .سخية التجخبة -1
 مجة التجخبة.  -3.                                 التجريذ -4
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  :مدتلدمات البحث -

 أ ػ تحجيج السادة التعليسية التعلسية:

حجدت الباحثة قبل بجأ تظبيق التجخبة السادة التعميسية التعمسية السقخر تجريديا 
 ات بشاء البخنامج التعميسيؾ خظضحتيا الباحثة في و عتي البحث. التي ؾ لظالبات مجس

 .طالبات الرف الخامذ األدبي في تحريل مادة مبادغ عمؼ الشفذ عشج
 ب ػ إعجاد الخطط التجريدية:

عة ؾ ذجية لتجريذ طالبات السجسؾ س األنسو قج أعجت الباحثة عجد مؽ الجر و  
كسا أعجت ، فق االستخاتيجيات التي يتزسشيا البخنامج التعميسيو التجخيبية عمى 

بمغ و فق طخيقة التقميجية و عة الزابظة عمى ؾ عة مؽ الخظط التجريدية لمسجسؾ مجس
عة مؽ ؾ مجس تؼ عخض نساذج مشيسا عمىعة ؾ خظة، لكل مجس (:0عجدىا )

تؼ  ضؾئيافي و  ،مالحغاتيؼو إلبجاء آرائيؼ  كسيؽ السختريؽ في طخائق التجريذالسح
 أصبحت الخظط صالحة لمتظبيق.و التعجيل الالـز 

 أداة البحث:  -

تحريل مادة مبادغ عمؼ لسعخفة أثخ البخنامج التعميسي في  الختبار التحريلي: -ل  و أ
ف ؾ ا يتكتحريمي   اختبار  اأعجت الباحثة  الشفذ عشج طالبات الرف الخامذ األدبي

قج بمغ عجد فقخاتيا و  ،اتج التعمؼؾ عي لقياس نؾ ضؾ ؿ اختبار مو مؽ جدأيؽ، األ
 .( فقخات12ف مؽ )ؾ الثاني اختبار مقالي  يتكو  ،( فقخة32)

ييجؼ االختبار التحريمي في ىحا البحث إلى قياس و  :تحجيج هجؼ الختبارػ 0
مادة مبادغ عمؼ الشفذ عشج طالبات عتي البحث في ؾ تحريل طالبات مجس
 .الرف الخامذ األدبي
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يات االختبار في ىحا البحث ؾ لحا حجدت الباحثة مدت :ريات الختباه ػ تحجيج مدت9
 ،التظبيقو  ،الفيؼو  ،السعخفة) ـؾ بميات ترشيف ؾ بالسجاؿ السعخفي مؽ مدت

 يؼ(.ؾ التقو  ،التخكيبو  ،التحميلو 

عات مادة ؾ ضؾ اصفات لسؾ ؿ مو لحلػ أعجت الباحثة ججو  اصفات:ه ل السوػ إعجاد جج4
ء ؾ أىسيتيا الشدبية في ضو كية ؾ مبادغ عمؼ الشفذ معتسجة عمى عجد األىجاؼ الدم

 ( Bloomـ )ؾ يات الدتة لمسجاؿ السعخفي مؽ ترشيف بمؾ السدت
اعتسجت الباحثة في صياغة فقخات االختبار التحريمي  صياغة فقخات الختبار:ػ 2

اعتسجت االختبارات و  البجائل األربعة، ؼاالختيار مؽ متعجد( ذعية )ؾ ضؾ االختبارات الس
السقالية ذات اإلجابة السحجدة في صياغة فقخات االختبار التحريمي التي تقيذ 

ف عجد فقخات االختبار التحريمي ؾ بحلػ يكو يؼ( ؾ التخكيب، التقالتحميل، يات )ؾ مدت
( فقخات 12)و ،ع االختيار مؽ متعجدؾ عية مؽ نؾ ضؾ ( فقخة م32( فقخة مشيا )72)

( درجة عمى حيؽ بمغت درجة الفقخات 32عية )ؾ ضؾ قج بمغت درجة الفقخات السو  ،مقاليو
 ( درجة.82)بيحا تبمغ درجة االختبار الكمية و  ،( درجة02السقالية )

احجة و تخريص درجة  عية:ه ضه تعليسات ترحيح فقخات الختبار :الفقخات الس –ب 
ف إجابتيا  خاطئة، ؾ صفخ لمفقخة التي تكو ف إجابتيا صحيحة ؾ لمفقخة التي تك

التي يتؼ فييا اختيار أكثخ مؽ بجيل معاممة  االجابة  وأ ،كةو تعامل الفقخة الستخ و 
 درجة( خررت )لكل فقخة(.0الفقخات)الفقخات السقالية  : ، الخاطئة

 صجؽ الختبار:

عة مؽ ؾ عخضت الباحثة االختبار التحريمي عمى مجس أ ػ الرجؽ الظاهخي:
لمتأكج مؽ الجاللة و ( يؼؾ التقو القياس  ،السحكسيؽ الستخرريؽ في )طخائق التجريذ

ؽ و د فخ ؾ جو أعيخت الشتائج و (، 0اإلحرائية تؼ استعساؿ اختبار مخبع كاؼ )كا
لية عشج و بة أكبخ مؽ القيسة الججؾ ( السحد0ألف قيسة )كا ؛داللة إحرائية ذات
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بيحا ُعجت جسيع الفقخات صالحة لقياس الغخض التي و (، 2.27ػ داللة )ؾ مدت
  .أعجت مؽ أجمو

 اصفات.ؾ ؿ السو ػ مؽ خالؿ ججؾ قج تؼ التحقق مؽ صجؽ السحتو  ى:ه صجؽ السحتب ػ 

الباحثة االختبار التحريمي عمى التعميسات: طبقت و ح الفقخات ؾ ضو تجخبة 
بمغ عجدىؽ ، س لمبشاتو ية الفخدؾ عيشة مؽ طالبات الرف الخامذ األدبي في ثان

سط ؾ حداب متو تعميساتو، و ح فقخات االختبار ؾ ضو ( طالبة، بيجؼ التثبت مؽ 07)
 (.77الدمؽ السدتغخؽ لإلجابة  الحؼ بمغ )

تؼ تظبيق االختبار عمى عيشة مؽ مؽ أجل ذلػ و  التحليل اإلحرائي لفقخات الختبار:
( طالبة مؽ السجارس التابعة 022طالبات الرف الخامذ األدبي، بمغ عجدىؽ)

، ثؼ االباحثة درجات الظالبات تشازلي   بعج ترحيح اإلجابات رتبتو  ،لسجتسع البحث
قج بمغ عجد الظالبات و %(، 09الجنيا بشدبة )و اختارت العيشتيؽ الستظخفتيؽ العميا 

 ( طالبة.73عة )ؾ جسفي كل م

 ضيح إلجخاءات التحميل اإلحرائي لفقخات االختبار:   ؾ فيسا يأتي تو   

بة كل فقخة مؽ فقخات االختبار ؾ بعج حداب معامل صعو    بة الفقخة:ه أ ػ معامل صع 
بيؽ و عية، ؾ ضؾ ( لمفقخات الس2.92-2.39ح بيؽ )و نو يتخاأجج و التحريمي، 

 يعج معامل جيج. ىحاو ( لمفقخات السقالية 0.41-0.58)

سييد كل فقخة مؽ فقخات االختبار بعج حداب معامل تو  ة التسييدية للفقخات:ه ب ػ الق 
بيؽ و عية، ؾ ضؾ ( لمفقخات الس2.98-2.31ح بيؽ)و جج أنو يتخاو  لتحريمي،ا
بيحا تعج فقخات االختبار جسيعيا جيجة و ، ( لمفقخات السقالية2.84 -2.79)
  صالحة لمتظبيق.و 
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ججت أف و الخاطئة،  ىاتؾ بعج حداب فاعمية السسو  هات الخاطئة:ه السسج ػ فاعلية 
الخاطئة جسيعيا فاعمة، لحا تتقخر اإلبقاء عمييا  ىاتؾ بيحا تعج السسو ، القيؼ سالبة

 تعجيل.                            وف ححؼ أو مؽ د

الستخخاج معامل ثبات االختبار التحريمي، سحبت الباحثة ػ ثبات الختبار:2
( طالبة، 022رقة اختبار مؽ عيشة التحميل اإلحرائي البالغة )و ( 72)اائي  ؾ عذ

( لمفقخات 2.92) اتزح أف معامل الثبات بمغ نباخ،و استعسمت معادلة الفاكخ و 
 ىحا يعج معامل ثبات جيج.و  ،عيةؾ ضؾ الس

لترحيح فقػخات الدػؤاؿ السقػالي  السرححة نفدها : -ثبات ترحيح الفقخات السقالية 
بعػػج و ( أسػػئمة، 12اسػػتسارة لئسػػئمة السقاليػػة التػػي عػػجدىا ) (42الباحثػػة )صػػححت 

 .(9:.2)مل ثبات األسئمة السقالية ف بمغ معاؾ استعساؿ معامل ارتباط بيخس

لقج اعتسجت الباحثة لمتأكيج مؽ ثبات الترػحيح إلػى االتفػاؽ  الثبات مع مرحح آخخ :
يػػة بعػػج أف تػػؼ تػػجريبيا عمػػى سػػئمة السقالمجرسػػة السػػادة عمػػى ترػػحيح فقػػخات األمػػع 

ف بػيؽ الباحثػة ؾ عشػج اسػتعساؿ معامػل ارتبػاط بيخسػو ترحيح اجابػات عيشػة الثبػات، 
 .(:2.9) مجرسة السادة كاف معامل الثباتو 

  :الجماغية ةمقياس هيخمان للهيسش -اثاني  

تحقيقا ألىجاؼ البحث الحالي تبشت الباحثة مقياس الييسشة الجماغية لمعالؼ )نيج 
 عيشة البحث.  األدبينساط الييسشة الجماغية لظالبات الرف الخامذ ألتتذخيص ىيخماف 

 الجماغية: ةصف مقياس هيخمان للهيسشو 

ة ؾ قياس قو لمييسشة الجماغية عمى تسييد HBDI يعسل مقياس ىيخماف  
 ف ؾ يتك، لشرفي الجماغ مقابمة كل نسطو  ربعةنساط األأيل لجػ كل نسط مؽ التفز

ربعة ألى إا فقج قدؼ الجماغ افتخاضي   .( فقخة102مقياس ىيخماف لمييسشة الجماغية مؽ )
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قدؼ مؽ ؼ ىيخماف معيار الييسشة الجماغية ألحجد و ( Dوأ Cأو Bوأ Aىي)و قداـ أ
 :تيأربعة كسا يقداـ األاأل

ف الجرجة التي يحرل عمييا ؾ الجماغية السشخفزة لمقدؼ عشجما تك الييسشة
التي يحرل فييا السدتجيب ، ية لمقدؼؾ الجماغية الثان الييسشة ف،و ( فسا د44السدتجيب )

ساسية لمقدؼ التي يحرل فييا السدتجيب الييسشة الجماغية األ ( درجة،88-43عمى )
دؼ التي يحرل فييا السدتجيب ا لمقية جج  ؾ الجماغية ق الييسشة ( درجة،122-89عمى )
درجات يتؼ مقارنتيا األربع بيحه ربعة ألكل مدتجيب و  ( درجة،122كثخ مؽ )أعمى 

 ف الديادة لحلػ القدؼ.ؾ ألؼ قدؼ يك 89مالحغة الجرجة األكثخ مؽ و السعاييخ 

(Herrmann 1995:155) 

 : إجخاءات السقياس للبحث الحالي

عخضت الشدخة و بالعكذ، و  لى المغة العخبيةإ ىيخمافتؼ تخجسة مقياس  صجؽ التخجسة: -
ـ الشفدية لمتثبت مؽ ؾ العمو  نكميديةغة اإلالستخجسة عمى خبيخيؽ مؽ السختريؽ ثشائي الم

ثؼ ، جخاء التعجيالت السشاسبة عمى الفقخات الستخجسةإو ، بياف دقتياو  آرائيؼ بذأف التخجسة
  .صالحةىي و %( 2;تفاؽ في الحالتيؽ )بمغت ندبة اال

فقج عخض ، تعميساتوو تؼ التحقق مؽ الرجؽ الغاىخؼ لمسقياس  :الرجؽ الظاهخي  -
افقة ؾ اعتسج مو  ،ـ الشفديةؾ مؽ الستخرريؽ في  العم ( محكؼ12)في استبانة عمى 

لؼ يتؼ استبعاد و لسالءمة فقخات السقياس لمبحث الحالي،  ا( محكؼ فأكثخ معيار  :)
  .( فقخة102ف مؽ )ؾ السقياس يتكلحا بقي ، فقخة مؽ السقياس ةيأ
 اتداؽ و  عمى صجؽ البشاء لمسقياس، ة التسييد لمفقخات ىي مؤشخؾ ق :صجؽ البشاء

، قج كانت جسيعيا دالةو ارتباط كل فقخة بالجرجة الكمية لمسقياس الحؼ يغيخه ، فقخاتو
 يجؿ عمى صجؽ البشاء لسقياس ىيخماف. ؾىو 
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طبقت الباحثة السقياس عمى الفقخات(: و ح التعليسات ه ضو التجخبة الستطالعية ) -
نتيجة لحلػ اتزح أف تعميسات و ، ( طالبة02ائية بمغ عجدىا)ؾ عيشة استظالعية عذ

سط الدمؽ ؾ ف متأو ، السعشىو مة مؽ حيث الرياغة ؾ مفيو اضحة و فقخاتو و  السقياس
 ( دقيقة.42لإلجابة عؽ فقخات السقياس )

 :التحليل اإلحرائي

حرائي حثة السقياس عمى عيشة التحميل اإلطبقت البا :ة التسييدية للفقخاته الق
ع البحث مؽ غيخ عيشة البحث مؽ طالبات الرف الخامذ األدبي سحبت مؽ مجتس

ية ؾ ىي )ثانو ( طالبة مؽ السجارس التابعة لسجتسع البحث 022بمغ عجدىؽ)و  ساسية،األ
اعتسجت و ، س(و دية الفخ ؾ ؾ، ثانؾ ية اليخمؾ ية الجامعة، ثانؾ صفية بشت عبج السظمب، ثان

، في الجرجة الكميةالجنيا و  عتيؽ العمياؾ %( مؽ أفخاد العيشة في تحجيج السجس09ندبة )
مؽ أعمى درجة كمية إلى  اا تشازلي  جابات تختيب  عمى العيشة رتبت اإلبعج تظبيق السقياس و 

فأصبح ، عتيؽ الستظخفتيؽ مؽ الظالباتؾ %( لمسجس09اقتظعت ندبة)و  ،أقل درجة كمية
 t-testاستعسمت الباحثة االختبار التائي و  ،عةؾ ( طالبة في كل مجس73)عجدىؽ

عتيؽ الستظخفتيؽ في درجات الفقخات ؾ ؽ بيؽ السجسو لعيشتيؽ مدتقمتيؽ لسعخفة داللة الفخ 
ف فقخات السقياس جسيعيا مسيدة أفغيخت ، ( لسقياس ىيخماف102-122)و ( 9-90)

( 8;.1لية )و كبخ مؽ التائية الججأبة ؾ السحد ألف القيسة التائية ؛(2.27ػ )ؾ عشج مدت
( فيي متقظعة االستجابة تؼ ;; -94)و (8، 7أما الفقخات )، (128بجرجة حخية )

كانت جسيعيا مسيدة عشج مقارنتيا و ( 0ة تسيد الفقخات باستخجاـ )مخبع كاؾ استخخاج ق
 (.1بجرجة حخية )و  (2.27ػ )ؾ (عشج مدت3:.4) ليةو بالجرجة الجج

عالقة درجة الفقخة بالقدؼ الحؼ تشتسي إليو، باستعساؿ معامل ارتػػباط تؼ حداب 
جابة لمستقظعة اإل (Point Bisereal (ايديخيايشت بؾ بو  جابةلمفقخات مدتسخة اإل ،ف ؾ بيخس

 ،ية  لسعامالت االرتباط لمفقػخات، عمى مقياس الييسشة الجماغيةؾ حدػػػػبت الجاللة الػػػػػػسعشو 
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 ؛(2.27ػ )ؾ فتبيؽ أف جسيع الفقخات ذات داللة إحرائية عشج مدت، ليةو مقارنتيا بالججو 
( بجرجة حخية 8;.1لية )و كبخ مؽ القيسة الججأ بة لسعامل االرتباطؾ ألف القيسة السحد

فكانت  ،يشت بايديخياؿؾ ما الفقخات الستقظعة االستجابة فاستخجمت الباحثة بأ(، :12)
 .(0.075لية )و عمى مؽ الججأ بة ؾ ذ كانت القيسة السحدإ ؛جسيع الفقخات مسيدة

 ثبات السقياس : 

طخيقة  الجماغية الييسشة: تؼ التحقق مؽ ثبات مقياس طخيقة إعادة الختبار
ما مؽ التظبيق ؾ ي( 01الجماغية مخة ثانية بفاصل ) الييسشةإعادة االختبار طبق مقياس 

 .طالبة (72اد عيشة الثبات البالغ عجدىؽ)عمى أفخ ، ؿو األ

 (4ؿ )و جج

 قداـ مقياس الييسشة الجماغيةمعامالت الثبات أل
 عادةالثبات باإل قداـ الجماغأ

A 2.:4 
B 2.:9 
C 2.:7 
D 2.:; 

طبقت الباحثة االختبار  ،س البخنامج التعميسيو بعج االنتياء مؽ تظبيق در  التطبيق:
في مادة مبادغ عمؼ الشفذ عمى طالبات  نساط الييسشة الجماغيةأتذخيص و  التحريمي

 .:8/7/021افق ؾ ـ األحج السؾ عتي البحث يؾ مجس

استخالص الشتائج استعسمت الباحثة بخنامج و لسعالجة البيانات  سائل اإلحرائية:ه ال -
(spss ) تشي. و اختبار ماف  -سائل اإلحرائية اآلتية:ؾ كدل لمبخنامج األو

اختبار مخبع كاؼ ، ( لعيشتيؽ مدتقمتيؽT-testاالختبار التائي )الذ، و سكاؿ و كخ 
معادلة التسييد لمفقخات ، السقاليةو عية ؾ ضؾ بة لمفقخات السؾ معادلة الرع، (0)كا
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نباخ. معامل و معادلة فاعمية البجائل الخاطئة. معادلة الفا كخ ، السقاليةو عية ؾ ضؾ الس
 .ف ؾ ارتباط بيخس

 تفديخها:و نتائج البحث 

( 2.27) ػ ؾ مدت عشج إحرائية داللة وذ فخؽ  ججؾ ي النرت الفخضية عمى أنو "
 الشفذ عمؼ مبادغ مادة يجرسؽ اتيؾ الم التجخيبية عةؾ السجس طالبات درجات سطؾ مت بيؽ

 يجرسؽ اتيؾ الم الزابظة عةؾ السجس طالبات درجات سطؾ متو  التعميسي البخنامج باستعساؿ
 ."الجماغية لييسشتيؽ افق  و التحريل  في التقميجية الظخيقة باستعساؿ نفديا السادة

 تية :اآل جخاءاتتبعت الباحثة اإلا ،لمتحقق مؽ صحة الفخضيةو 

 فقا لسقياس هيخمان :و نساط الهيسشة الجماغية أتم تحجيج   -0

 (3ؿ )و جج

 عتي البحثؾ نساط الييسشة الجماغية لسجسأ

 قداـ الجماغيةاأل
 عة الزابظةؾ السجس عة التجخيبيةؾ السجس
 الشدبة التكخار الشدبة التكخار

A 9 02.7; 8 19.87 
B 8 19.87 9 19.87 
C 14 4:.03 10 47.0; 
D : 04.74 ; 08.39 
 %122 43 %122 43 عؾ السجس

ا لسقياس ىيخماف فق  و نساط الييسشة الجماغية أ( ترشيف 3)ؿو يالحع مؽ الججو 
 : )الشسطنساط ىيأربعة أ ذ كذف عؽ تحجيجإ ؛درجة ىيسشة الشسط لكل طالبة

يبيؽ و  ،(D)الشسط الذاعخؼ و( C)الشسط االبجاعيو (B)الشسط التشفيحؼو (Aعيؾ ضؾ الس
 .الزابظةو  عتيؽ التجخيبيةؾ تقارب ندبيا في السجسو ( تكخارىا 3ؿ )و الجج
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 :ا للهيسشة الجماغيةفق  و عتي البحث ه قياس التحريل داخل مجس  -9

( لقياس التحريل  Kruskal–Wallisالذ( )و سكاؿ و استخجمت الباحثة اختبار)كخ 
قج تبيؽ ، عة عمى حجةؾ لكل مجسو عتي البحث ؾ فقا  لمييسشة الجماغية داخل مجسو 

عة ؾ السجسو  (1.037عة التجخيبية )ؾ بة لمسجسؾ الذ السحدو سكاؿ و أف قيسة كخ 
( التي Chi-Square – 0لية )كاو قل  مؽ القيسة الججأ ىساو ( 2.335الزابظة )

( مسا يعشي عجـ 4بجرجة حخية )و ( 2.27ػ داللة )ؾ ( عشج مدت7.82ؼ )و تدا
 ،عةؾ نساط الييسشة الجماغية داخل كل مجسا ألفق  و ؽ في التحريل و د فخ ؾ جو 
 (7)ؿو الججضح ذلػ ؾ ( ي7ؿ )و الججو 

ا فق  و عتي البحث ؾ الذ( التحريل داخل مجسو سكاؿ و القيؼ اإلحرائية )كخ 
 لمييسشو الجماغية

درجة  الذو سكال و قيسة كخ  سط الختبه مت العجد قدام الجماغأ عاته السجس
 الحخية

ى ه مدت
 الجللة

1.12 
 ليةو الجج بةه السحد

 A 2 02.22 التجخيبية 

0.122 2.29 2 

 
ائيا

حر
ة إ

 دال
غيخ

 

B 2 02.21 

C 02 02.22 

D 2 91.02 

 A 2 91.22 الزابطة

9.222 2.29 2 
B 2 02.92 

C 09 02.22 

D 2 02.22 

     :الزابطة في التحريلو  عة التجخيبيةه مقارنة كل نسط للهيسشة الجماغية بين السجس -4
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لسقارنة التحريل Mann-Whitney) )تشي( و -استخجمت الباحثة اختبار )ماف
 .الزابظةو  عة التجخيبيةؾ بيؽ السجس ربعةقداـ األلئا لمييسشة الجماغية فق  و 

 (8ؿ )و الجج

 ا لمييسشة الجماغية                                                                           فق  و تشي في التحريل و  –قيسة ماف 
ه ال العجد عةه السجس الستغيخ

بي
دا

الح
ط 

س
 

ؼ 
حخا

الن
ي  ر

عيا
الس

 

 عه مجس
 الختب

 سطه مت
 الختب

 تشيو قيسة مان 
u 

 ى ه مدت
 الجللة
ه السحد 1.12

 بة
 ليةو الجج

 القدؼ
A 

  12.2 92.2 0.14:2 73.0:7 9 التجخيبية
222 

 دالة 04
 4.72 01.2 8.8041 30.444 8 الزابظة 

 القدؼ
B 

 دالة 2.722 12.3 80.7 :0.9:8 73.188 9 التجخيبية
 :3.0 72 ;3.304 31.913 8 الزابظة 

 القدؼ
C 

 دالة 222 2.;1 039.2 4.2192 73.381 14 التجخيبية
 8.72 2.:9 23;:.7 44:.32 10 الزابظة 

 القدؼ
D 

 دالة 2.722 14.3 14.3 4.2927 77.7 : التجخيبية
 7.28 7.28 8.3302 44.:4 ; الزابظة 

 تفديخ نتائج البحث: -اثاني  

 مادة يجرسؽ اتيؾ المعة التجخيبية ؾ ؽ طالبات السجسؾ الباحثة نتيجة تف وتعد 
 عةؾ السجس طالبات درجات سطؾ متو  التعميسي البخنامج باستعساؿ الشفذ عمؼ مبادغ

 افق  و التحريل  في التقميجية الظخيقة باستعساؿ نفديا السادة يجرسؽ اتيؾ الم الزابظة
  إلى األسباب اآلتية: الجماغية لييسشتيؽ

ربعة لمييسشة الجماغية داخل نساط األا بيؽ األحرائي  إؽ دالة و لؼ تغيخ فخ   -1
لكؽ عشج مقارنة كل نسط و  ،عة الزابظةؾ كحلػ عشج السجسو  عة التجخيبيةؾ السجس

عة ؾ عة التجخيبية مع كل نسط لمييسشة الجماغية في السجسؾ لمييسشة الجماغية في السجس
 نساط الييسشة الجماغيةألرالح و ا حرائي  إ ةؽ دالو عيخت السقارنات فخ أالزابظة 
( D)الشسط الذاعخؼ و( C)الشسط االبجاعيو (B)الشسط التشفيحؼو (Aعيؾ ضؾ )الشسط الس
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ربعة في نساط األعمى فاعمية البخنامج في خجمة األ ىحا مؤشخو  ،عة التجخيبيةؾ لمسجس
نساط الييسشة الجماغية تتيح الفخص السختمفة ا ألفق  و ف الخبخات عشجما تقجـ إ، التحريل

 .(407، :022ف: و خخ آو لمظالبات ليقسؽ بعسميات ذىشية مختمفة )قظامي 

السشظقية و  اصل االعتساد عمى طخائق التجريذ التقميجيةؾ يو التجريذ التقميجؼ مازاؿ يعتسج  -0
ؼ الجراسية التي أساس التعميؼ فييا ؾ غمب السجارس مازالت تعتسج عمى الرفأ و  بذكل رئيذ

 السخاجعة.و  طة لمتعديدؾ االمتحانات السزغو  االعتساد عمى التكخار الكثيخو  الكتاب السجرسي

آلليات و نساط الييسشة الجماغية تعظي أىسية أساسية لمتسثالت الحىشية ا ألفق  و ف التعميؼ إ   -4
عة ؾ مة، ففي ىحا اإلطار، يعج التعمؼ ليذ مجسؾ ا لمسعمبرفتو معالج  ، االشتغاؿ الحىشي لمستعمؼ

إنسا بسثابة اشتغاؿ ذىشي يختكد عمى التسثالت و القياس، و د الفعل القابمة لمسالحغة و مؽ رد
قجرات و رة تعمؼ ديشامي يحفد كفايات و ر إال بفعل صيخ ؾ الحىشية الجاخمية التي ال يسكؽ أف تتظ

 (. 7: 0217، ياسيؽو  ضعيات خارجية محجدة )راجيو الستعمؼ أثشاء تفاعمو مع 
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 الستشتاجات: -

فقا و ثبت فاعمية في زيادة تحريل الظالبات أ تحريلال فيثخ البخنامج التعميسي أ
 .الجماغيةلييسشتيؽ 

 صيات:ه الت -
 نذظتيا. أفي و نساط في خظظيا ا لئفق  و ىجاؼ التعميؼ أ و  غزرارة التخبية مبادو رة تبشي و ضخ  -1
يج السكتبات السجرسية و تد و  دارات السجارس بسرادر التعمؼإرة االىتساـ و ضخ  -0

 نساط الييسشة الجماغية.أمشيا و  نساط التعمؼأتعخيفيؼ بو  السجالتو بالكتب العمسية 
ىسية أعية بؾ جل التأض بالتعميؼ مؽ ؾ جل الشيأقامة السؤتسخات الخاصة مؽ إ -4

 عؽ التجريذ التقميجؼ.  االبتعادو  نساط تعمؼ الظمبةا ألفق  و التجريذ 
الجامعات و ساط الييسشة الجماغية في السجارس نا ألفق  و ىسية التجريذ أعي بؾ نذخ ال -3

 .يخ البحث العمسيؾ تظو 

 السقتخحات: -

ثخه في التحريل أو نساط الييسشة الجماغية أفق و عجاد بخنامج تعميسي عمى إ  
  .بجاعيالتفكيخ اإل
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 الههامر:

ستبانة الستظالع آراء مجرسات ومجرسي مادة مبادغ عمؼ الشفذ لمرف اقامت الباحثة بتؾجيو  (1)
 الخامذ األدبي حؾؿ مدتؾػ تحريل السادة.

حرمت الباحثة عمى السعمؾمات مؽ قدؼ التخظيط والستابعة لسجيخية تخبية محافغة بغجاد الكخخ  (0)
االولى بسؾجب كتاب تدييل السيسة الرادر مؽ قدؼ الجراسات العميا في كمية التخبية )ابؽ رشج( 

 جامعة بغجاد.-لمعمـؾ اإلندانية
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