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 سمخص:ال

 ٌجف البحث الحالْ إلِ: 
بشاء بخىاهج تعميسْ قائع عمِ إىسػذج بيخكشد وبالٓث لصمبة السخحمة الخابعة فْ  .1

 قدع العمػم التخبػية والشفدية.
 التعخف عمِ فاعمية البخىاهج التعميسْ فْ تشسية: .2
 .ع العمػم التخبػية والشفديةالتحريل الجراسْ والتفكيخ الدابخ لصمبة كميات التخبية فْ قد -

وتع بشاء البخىاهج واعتسجت الباحثة السشٍج التجخيبْ كسشٍجية لمبحث،  
هجسػعة هغ السحكسيغ لبيان عمِ  ا ألسذ السشٍج، كسا تع عخضًالتعميسْ وفق  

فٍْ اختبار التفكيخ  ،ها أدوات البحثألمتصبيق.  ًجسعػا عمِ صالحيتأ، و ًصالحيت
( فقخة اختيار 80( فقخة، واالختبار التحريمْ الحؼ تزسغ )40الدابخ الحؼ تزسغ )

 ا( شالب  70هغ هتعجد، وتع تصبيق االختباريغ عمِ عيشة البحث التْ بمغ عجدٌا )
 دوات البحث.استخخاج الخرائز الدايكػهتخية أل وشالبة، وتع

واختيخت العيشة بذكل قرجؼ هغ شمبة كمية التخبية ابغ رشج لمعمػم اإلىداىية 
لِ هجسػعتيغ إ، كسا تع تقديسٍع شمبة قدع العمػم التخبػية والشفدية لمسخحمة الخابعة هغ

ها الشتائج أ.وشالبة   ا( شالب  35فْ كل هجسػعة ) التجخيبية والزابصة( وبذكل هتداو  )
 التْ تػصمت لٍا الباحثة فْ الفخضيات كاىت:

 ختبار التحريْم البعجؼ.لرالح السجسػعة التجخيبية ْف اال حرائيةإة لالد ؼذ ق وجػد فخ  -
 البعجؼ والسخجئ. :حرائية بيغ االختباريغإفخوق ذات داللة  وجػد عجم -

واستعسمت الباحثة هخبع كاؼ لمتكافؤ بيغ السجسػعتيغ وهعاهل ارتباط 
هعاهل ارتباط االختبار التائْ لعيشتيغ هدتقمتيغ و بايديخيال لتعخف العالقة االرتباشية و 

 ػسط الحدابْ واالىحخاف السعيارؼ لشتائج أفخاد العيشتيغكيػدر ريتذاردسػن والست
 بخاون لترحيح هعاهل الثبات. -هعادلة سبيخهان هعادلة التسييد لمفقخات و و 
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Abstract: 

Current search goal to: 

1. Building an educational program based on the Perkins and Blaith 
model for fourth-stage students in the Department of Educational 
and Psychological Sciences. 

2. Recognize the effectiveness of the educational program in 
development: 

- Academic achievement and thinking of students of the faculties of 
education in the Department of Educational and Psychological 
Sciences. 

The researcher adopted the experimental method as a 
methodology for research, and the educational program was built 
according to the principles of the curriculum. It was also presented to 
a group of arbitrators to demonstrate its validity, and they agreed on 
the validity of the application. The research tools are the Saber 
Thinking Test, which included (40) paragraphs, and the achievement 
test, which included (80) multiple choice paragraphs. The two tests 
were applied on the research sample which reached (70) students. 

The sample was randomly selected from the students of the 
Faculty of Education Ibn Rushd for Human Sciences from the students 
of the Department of Educational and Psychological Sciences for the 
fourth stage. They were divided into two groups (experimental and 
control) and equally in each group (35) students. The results reached 
by the researcher in hypotheses were: 

- There are statistically significant differences in favor of the 
experimental group in the post-achievement test. 

- There were no statistically significant differences between the post 
and the delayed tests. 

The researcher used the Kai square for equivalence between the 
two groups and the Paiserial correlation coefficient to identify the 
correlation relationship and the T-test of two independent samples, the 
Kieder Richardson correlation coefficient, the arithmetic mean, the 
standard deviation of the results of the two individuals and the 
differentiation of the paragraphs and the Spearman-Brown equation to 
correct the stability coefficient. 



 ناز بدرخان الدشدي         .د.أ&چياد  الباحثة/ زيشب هاني          فاعمية برنامج تعميسي قائم عمى إنسهذج بيركشز وباليث

- 970 - 

 ولالفرل األ 

 :التعريف بالبحث
 :  Problem of Researchمذكمة البحث  -أولا 

سٍا تخاكع السعخفة  ٓتسيد العرخ الحالْ بالعجٓج هغ الدسات، لعل هغ ٌأ
ا برػرة لع يذٍجٌا اإلىدان هغ قبل، وتقجم عمسْ وتكشػلػجْ شسل جسيع  وتغيٌخ

ألىً هغ  ؛ٌحي الستغيخات عجاد بسا يالئعالحياة السعاصخة، هسا يدتجعْ اإل جػاىب
ولحا كان هغ الزخورؼ البحث عغ أفزل  ،السحال إلسام الصمبة بكل السعخفة الجارية

  الصخق لتصػيخ التفكيخ لجػ الصمبة.

ا ا قػي  صبح حافد  أتصمبات ٌحا القخن وسخعة التغييخ ن هأفْ  اثشانوال يختمف 
تقبمية، فالستأهل لمػاقع الفعمْ ولػية لمتخبية والتعميع خصصٍا السدجعل األهع تعصْ األ

 ،السؤسدات التخبػية ًىٍا عسمية تعاىْ هغ هذكالت تػاجألعسمية التجريذ يالحع 
حا ٓخجع  ن هغ إيذ الصمبة لمسػاد الجراسية، كسا لِ شخائق التجريذ الستبعة فْ تجر إٌو

جاف التجريذ ايجاد أجيال قادرة عمِ التفكيخ الدميع، ويتفق رجال التخبي ع ٌأ ة عمِ ٌأ
يع، إ).لِ عخقمة التفكيخ لجػ الصمبة إدػ ساليب التعميسية أفْ األ اأن ٌشاك قرػر   بخٌا

2009 :17                                                 )                                

لِ وجػد هذكمة فْ التجريذ كجراسة إشارت عجد هغ الجراسات فْ العخاق وأ
( التْ أكجت وجػد هذكمة فْ التجريذ كػىٍا قج اعتسجت التجريذ 2009)العبيجؼ، 

فقج كان  ،ها التفكيخأىػا  التفكيخ، أل بخىاهج تعميسْ لتشسية ىػ  هغ التقميجؼ هغ خال
( التْ 2011غمب البحػث كجراسة )عبج السجيج، أ وتع تشاولً فْ  ،ٌسية كبيخةأ لً 

 لِ التفكيخ.إ ٍا أن التجريذ التقميجؼ ال ٓؤدؼأكجت فْ هذكمت
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 :  Importance of the Researchهسية البحث أ - اثانيا 

عمِ الخغع هغ التصػر الٍائل والتدار  السصخد الحؼ يذٍجي العالع هح بجاية  
ن إ إال ،القخن الساضْ والحؼ بمغ أوجً فْ العقػد األخيخة فْ هختمف هيادٓغ الحياة

د تخاجع واضح فْ هدتػػ التعميع، هسا االىصبا  الدائج لجػ التخبػييغ يذيخ إلِ وجػ 
سبا  ووضع الخصط التْ دفع الكثيخ هغ دول العالع الِ دق ىاقػس الخصخ لتحخؼ األ

 ن تتجاوز ٌحي الطاٌخة فْ زهغ التصػر السعخفْ الٍائل.أهغ شأىٍا 

فْ تكػيغ اإلىدان هغ شخيق تخقية جسيع أوجً الكسال  ن لمتخبية دور رئيذإ
عمِ الشسػ  لِ هداعجة الفخدإفٍْ عسمية هخصصة وهشطسة تٍجف ٍا الحؼ يسكغ تخقيت

ىٍا عسمية أع ىفدً وهحيصً، لحا يسكغ وصفٍا بعمِ التكيف ه االدػؼ الستكاهل قادر  
تػفيخ البيئة السالئسة التْ تداعج عمِ تذكيل الذخرية اإلىداىية ألفخاد  إلِتٍجف 

ا الل الشسػ الستػازن جدسي  ية هغ خالسجتسع وتسكشٍع هغ اكتدا  الرفات االجتساع
 .(19: 2007ػجْ لمسجتسع. )الحيمة، ٓجٓػلشار األا عمِ وفق اإلدي  وىف اوعقمي  

وال  ،مِ السدتػياتأعإلِ ن التفكيخ الدابخ ٓختقْ بالصمبة أووججت الباحثة 
عادة إ فخض هدؤولية تشطيع هػقف التعمع و يكتفْ بالسعالجات الدصحية لمسػاقف، هسا ي

تسكغ الصالب هغ التفاعل هع الستغيخات البيئية، وتتحجد وضيفة السجرس بتعخفً بشائً، لي
بشية هعخفية ججٓجة أستعمسيغ، هسا يداعجٌع عمِ تصػيخ العقمية والسعخفية لم األبشية

صبح أسً فْ السػاقف التعميسية، وعميً هشطسة تدٍل عسمية استخجا  ها تع تعم
ٌسيتً وهقجار العسق والتخكيد والجقة يد عميً ألالتفكيخ الدابخ والتخك تشسية اضخوري  

ا، كسا التْ ٓتعاهل بٍا هع السعمػهات وربصٍ ن تشسيتً إا هع بعزٍا البعس وتجديٌخ
دتخخج هشً ها ال عساقً ويأ فيغػص فْ  ،هام السجرسأ اهفتػح   اتجعل هغ الستعمع كتاب  

فدً ويخخجً هغ حالة خخاجً بشفدً، فيسٍج لً الصخيق ويعدز ثقتً بشإيدتصيع الستعمع 
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فزل السيادٓغ التْ يسكغ أن إاركة واتخاذ القخار، كسا حالة التعبيخ والسذ إلِالرست 
كثخ فائجة ٌػ السيجان الجاهعْ، كػن أج لتشسية التفكيخ وتشفيحٌا بذكل استخجام البخاه

الجاهعات تسثل بيػت الخبخة وهرادر السعخفة التْ تعتبخ األداة الفعالة لمتعاهل 
تكيف هع الستغيخات الستدارعة السحٌمة التْ يعيذٍا العالع اليػم, وأن رقْ ٌحي وال

ٌسية البحث فْ أ ويسكغ تمخيز  الجاهعات تعتسج عمِ هدتػػ التصػر فْ هشاٌجٍا.
 الشقاط التالية:

تشاولت  -حدب عمع الباحثة  -ولِ عمِ السدتػػ السحمْ والعخبْ تعج الجراسة األ .1
 إىسػذج بيخكشد وبالٓث.

شار الصخق التقميجية فْ إخوج عغ االٌتسام بالتفكيخ الدابخ وتشسيتة لمستعمسيغ والخ .2
 التجريذ لصمبة الكميات.

   :هدفا البحث -اثالثا 

 لِ:إتخهْ الجراسة الحالية    

 بشاء بخىاهج تعميسْ قائع عمِ إىسػذج بيخكشد وبالٓث لصمبة كميات التخبية. -

 ْ فْ تشسية التحريل والتفكيخ الدابخ.التعخف عمِ فاعمية البخىاهج التعميس -

 :حدود البحث -ارابعا 

 يقترخ البحث الحالْ عمِ:

الحج السكاىْ: جاهعة بغجاد، كمية التخبية ابغ رشج/ لمعمػم اإلىداىية/ قدع العمػم  .1
 التخبػية والشفدية.

 الحج البذخؼ: شمبة السخحمة الخابعة فْ قدع العمػم التخبػية والشفدية. .2
  .(2017/  2016)العام الجراسْ  الحج الدهشْ: .3
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 :تحديد السرطمحات -اخامدا 

 : Effectiveness)) ةالفاعمي

ْ هرجر هغ فاعل"و عخفٍا لغة : )عسخ( بأىٍا:  ػ  فاعل، ٌو : صف ْف كل هاٌ 
 .(2008)عسخ، "هقجرة الذْء عِم التأثيخ

 )كهجك( بأنها:عرفها كل من:  ااصطالحا 

شذػدة، ت الفعمية لمشطام والسخخجات السو هجػ التصابق بيغ السخخجاأ"درجة 
 ( 230: 2006ٌجاف".)كػجظ، بسعشِ هقارىة الشتائج باأل

  :((Educational Program البرنامج التعميسي

"مجمىعة من انمىضىعات انتي ترتبط عرفه لغُة: )السعجم الهسيط( بأّنه:

ن تتبع فيه انقىاعد بمجاٍل ما وترتّب وتنّظم مسبقا  وفقا  نهيكم معي اوثيق   اارتباط  

 (9191انتعهيمية".)انمعجم انىسيط، 

 :بأّنه قميسي لمتربية()مكتب اليهندكه اإلعرفه كل من:  ااصطالحا 

الستعمسيغ لتحديغ وتصػيخ السدتػػ  إلِ"الشذاط السشطع السخصط الحؼ يقجم 
  (16: 1993السٍارؼ السعخفْ لجٍٓع".)اليػىدكػ، 

  :Perkins & Blythe Model)) إنسهذج بيركشز وباليث

 بأّنه: (Hetlandكل من: ) اعرفه اصطالحا 

عمِ القيام بسجسػعة هتشػعة هغ ا "خصة تعميسية يكػن الستعمع فيٍا قادر    
السصخوحة هع  الخئيدةفكار هغ خالل السػاضيع اء التْ تتصمب التفكيخ وتػليج األشياأل
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و أفكار ا التصبيق لٍحي األيز  أهثمة والتعسيع و دلة واأليجاد األإالذخح والتػضيح و 
 (Hetland،33:2005شياء وتسثيل السػضػ  وتقجيسً بصخيقة ججٓجة وهختمفة".)األ

 بأّنه:)بيركشز وباليث( 

"هذخو  هتصػر وضع لتعخف الفائجة هغ تخكيد الستعمع لالٌتسام بالفٍع،   
تصا  دراك لحقيقة السػاقف التْ هخ بٍا الستعمع واسإن الفٍع عسمية أ إلِوتػصل 

 (2006ربصٍا الستشتاج هػاقف ججٓجة".)بيخكشد وبالٓث، 

 : (Achievement)التحريل 

 بأّنه: )ابن مشظهر( عرفه لغةا:

 أؼ حرل حرػال   ْءذالحرل  ْء"التحريل ٌػ الحاصل هغ كل ش
 (153: 1990، تجسع وثبت".)ابغ هشطػر، ْءذالرل والتحريل تسييد ها حرل، وتح

 بأّنه: ((Ferryوعرفه كل من ااصطالحا 

تْ تطٍخ فْ "الشتيجة التْ يكتدبٍا الصالب بعج أداء جٍج تعميسْ هعيغ وال
ا".)أصػرة هعمػهات يحفطٍا   (Ferry, 1997: 66و ٓتحكٌخ

  ((Probe Thinkingالتفكير الدابر

 بأّنه:)ابن مشظهر(  ةعرفه لغ

لَدُبخ هرجر )َسَبَخ( خي، وابَ ا: َحَدرُي وخَ سبخ   ْءذالالدبخ لغة: الدبخ: التجخبة، وَسَبخ  
 (471: 2003: أؼ َىَطَخ هقجارُي وقاسً ليعخف غػرُي وعسقً. )أبغ هشطػر، اجخح سبخ  ال
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 بأّنه:عرفه كل من )الذافعي(  ااصطالحا 

 ،أسذ عمسية هشصقية إلِ ااءات التْ ٓؤدٍٓا الفخد، استشاد  جخ "هجسػعة اإل
التقييع وتصبيق السبادغ وتػقع بحيث يدتصيع الترشيف والتدسية والتفديخ واالستشتاج و 

 (170: 1995الشتائج ووضع فخوضٍا والتحقق هغ ٌحي الفخوض".)الذافعْ، 
 

 الفرل الثاني

 :الجهانب الشظرية والدراسات الدابقة

 جهانب نظرية .0

 (Educational Programs) : البرنامج التعميسيولا أ

تع  اىً أخيخ  إال إ مع فػضِ كثيخة، وتخبط السجرسيغ،عاىت عسمية التعميع والتع
حكسٍا قػاعج وقػاىيغ ثابتة ىً ليذ ٌشاك خصة هػحجة تأحقيقة هفادٌا  إلِالتػصل 

حا الذأن الخصط السقاهة فْ ٌ أنترمح فْ كل زهان وهكان هجركيغ  نأيسكغ 
ن لع يكغ ٌشاك اقتخان بيغ إا لتحديغ عسمية التعميع وحزػر السجرس ليذ كافي  

لكمْ لمسؤسدة التعميسية، لحلظ كان البج هغ وجػد وصف السػقف التعميسْ والشطام ا
 (87: 1999)الحيمة، ٌجاف السخجػة.ٔلية التعميع الكفيمة لتحقيق األعسمْ هفرل 

 هغ السدتسجة التعميسية الفمدفات عمِ التعميسية لمبخاهج العام الٍيكل كسا اعتسج
 البخاهج كتابة شخيقة عمِ أثخ التعمع أسمػ  الختالف أن بسا هعشاي ىطخيات التعمع،

 عمِ هشٍا كل اعتسج التعميسية البخاهج أن ىجج ،التاريخْ التصػر عمِ وبشاء  . التعميسية
 إلِ التعمع وىػ  العخض بصخيقة ترسيسً، واىقدست فْ اأساس   كاىت فمدفة تعميسية
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 بالمعب التعمع نأالتْ تخػ  أقدام الشطخية الدمػكية، الشطخية السعخفية، والشطخية البشائية
 نأحقيقة هفادٌا  اعتسجت العقمْ، والتْ البشاء ىطخيات هغ واالكتذاف هدتسجة

 إلِ يحتاجػن  وبالتالْ، لمسجارس دخػلٍع قبل كثيخة خبخات قج اكتدبػا الستعمسيغ
 (213 :2002)فػدة، ٌحي السعارف. وتشطيع بشاء فْ السداعجة

 :هسية البرامج التعميسيةأ

البحػث فْ هيادٓغ عمع الشفذ  إلِمية التعميسية تخجع أصػل البخاهج فْ العس
والتخبية خاصة الجراسات الستعمقة بشطخيات التعمع، عمِ الخغع هغ أن الترسيع 

ا هغ تمظ الشطخيات، لكشً يختمف عشٍا التعميسْ )البخىاهج التعميسْ( هشبثق أساس  
ا تغيخ سمػك فُتعشِ األولِ بالبحث فْ العسميات التْ يحجث فْ إ ،اا كبيخ  اختالف   شاٌر

فيبحث فْ إيجاد أفزل الصخق التعميسية التْ تؤدؼ  ،الستعمع، أها الترسيع التعميسْ
إلِ تحقيق األٌجاف السصمػبة، ويعج الترسيع التعميسْ الجدخ الحؼ يرل بيغ العمػم 

 (35: 2004الشطخية والتصبيقية.)الدىج،

ً الباحثيغ والسٍتسيغ تػج إلِكسا قاد ٌحا العمع فْ العقػد الثالثة األخيخة 
ترسيع البخاهج والشساذج واألىطسة التعميسية فْ إشار  إلِبتصػيخ العسمية التعميسية 

والفعاليات بجأ التفكيخ فْ اختيار الػسائل والسػاد  تفخيج التعميع والتجريب واألداء، عشجها
 .(4: 1991)حيجر، .التعميسية

  :الترسيع التعميسْ فٌْسية أ يجاز إويسكغ 
ن الترسيع التعميسْ إتصبيق البخىاهج, أؼ ف وتالفْ السذكالت التْ تعيق كذ (1

 .بسثابة عسمية دراسة وىقج وتعجٓل وتصػيخ البخاهج التعميسية
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ٌجاف التعميسية التْ ٌْ هغ التعميسْ إلِ تػجيً االٌتسام باألٓؤدؼ الترسيع  (2
 .ٌجافُة العاهةأ ولِ ألؼ ترسيع تعميسْ وتحجٓج األالخصػات 

فالترسيع  ،ألن الترسيع التعميسْ عسمية دراسة وىقج وتعجٓل ؛لػقت والجٍجٓػفخ ا (3
لتعميسية التْ السدبق عبارة عغ اتخاذ القخارات السشاسبة الستعمقة باستعسال الصخق ا

 (31: 1999 ،ٌجاف السخغػ  فيٍا.)الحيمةتؤدؼ إلِ تحقيق األ
 :ألهدافها ومقاصدها فهي كسا يأتي اهسية البرامج تبعا أما أ

 ٌجاف السقرػدة.ب القيام بً لتحقيق األتػضيح سيخ العسل الػاج .1
 تحجٓج ىػاحْ الشذاشات الػاجب القيام بٍا خالل هجة هعيشة. .2
 ( 74: 2003تػفيخ األسذ السمسػسة إلىجاز األعسال.)شحاتً، والشجار،  .3

  (Perkins and Blyth's Model: إنسهذج بيركشز وباليث )اثانيا 

عشجها بجأ )ديفيج بيخكشد( و)تيشا  1988سشة  إلِي ٌػ إىسػذج تخجع جحور 
ق بعسمية الفٍع لجػ بالٓث( هغ جاهعة ٌارفارد ٓتشاقذػن حػل السذكمة التْ تتعم

ا فْ بعس السجارس التْ ال تٍتع بالفٍع، فقاهػا بعسل هذخو  أل ؛الستعمسيغ ىٍع شاٌجٌو
شسل السذخو   ،يةجل ٌحي العسمأحػث والبخاهج لسجة خسذ سشػات هغ هتصػر شسل الب

عجادية وثالثة هغ الباحثيغ ا فْ السجارس االبتجائية واإلهجرس   60جً ضست و أعجة 
 ،ٌتسام بالفٍعئجة هغ تػجيً تخكيد الستعمسيغ لالهغ ىفذ الجاهعة لتعخف هجػ الفا

دبيات عمع الشفذ التخبػؼ والسعخفْ لمسحاولة أج بيخكشد عمِ هعخفتً الػاسعة فْ واعتس
ن الرعػبة فْ ٌحي السٍام تكػن عادة هغ إإذ  سٍام السػجٍة ىحػ الفٍع،فْ تحجٓج ال

ًُ بشفدً، فالسفاٌي ع السجخدة هغ خالل هحاولة يقػم بٍا الستعمع لكتابة هعشِ ها تعمس
ا ويفٍسٍا عمِ الخغع هغ استخجاهً لٍا فْ التعميع, أالرعب عمِ الستعمع  ن ُيفدٌخ

كغ بػسع السجرسة تقجيع ذلظ، وكاىت ٌحي وفْ الثساىيشيات هغ القخن العذخيغ لع ي
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ن تصبيقٍا فْ هيجان إال إسات الكثيخة التْ قاهت بعج ذلظ, الشطخي هبشية عمِ الجرا
تسام آىحاك, ولكغ عشجها قام بيخكشد بسخاجعة الجراسات التجخيبية  التعميع لع يكغ هحل ٌا

عسمية الفٍع  نأ) إلِقيسة تعميسية تػصل  ؼفٍع ذ إلِفْ جاهعة ٌارفارد لمػصػل 
ا الستشتاج ن ٓخبصٍا هع بعزٍأواستصا   ،ػاقف التْ هخ بٍا السخءدراك لحقيقة السإ

 اكثخ كمسا صار واعي  أػ تشاقس حقيقْ فكمسا تعمع السخء ا ٌيز  أو  ،حمػل لسػاقف ججٓجة
  (Gardner، 2006: 33(. )ًبعسق جٍم

ذا وججت إ ػا هذاركيغ فْ التقييع والتصبيقن يكػىأ ػن ويدتصيع الستعمس
العسمية  ؼ هػضػ  وبػجػد وجٍات الشطخأية الشطخية والعسمية حػل السعمػهات الكاف

زح ٌحا األهخ عشجها يذارك ٓتهذاركيغ بذكل فّعال،  ػن السختمفة يكػن الستعمس
السبادغ  فتتػز  بيغ ،ىفدٍعأهػضػعات واقعية ىابعة هغ حياتٍع فْ  ػن الستعمس

يختمف عغ األهثمة الشطخية التْ ٓتمقاٌا  يئ اكػن شسسارسة، الساضْ والحاضخ، وتوال
فْ السجرسة فقط، ويكسغ االختالف ليذ فْ السطٍخ العام كحلظ االختالف فْ 

مِ يقع عمِ عاتق السجرسيغ تقجيع هٍام بديصة لمستعمسيغ تداعجٌع عكسا السزسػن. 
ا، فيقػم التعاون السدتسخ فيسا بيشٍع إل فٍع لمسشٍج بػضع ىػ  هغ ال السجرسػن ىجاٌز

هغ خالل لقاءاتٍع هع  السجرسػن التعميسْ واختباري فْ عجة هػاقف صفية، ويتعاون 
بعزٍع فْ هجال تصػيخ السشاٌج الجراسية، وإجخاء التجار ، والتحجث وهخاقبة 

 (1994)بيخكشد، وآخخون،   الستعمسيغ، وكتابة دراسة الحالة.

 :((Academic Achievementالدراسي  التحريل -اثالثا 

سية بالغة لمتحريل الجراسْ، وكان وال ٓدال ٌػ  أولت السجتسعات هشح القجم ٌأ
السقياس الحؼ ىدتجل بً عمِ هجػ هاعشج الفخد هغ قـجرات عقمية وذكاء، فالحث عمِ 

 .والصالب هغ األسخة والسجتسع والسجرس هحط أىطار الجسيع ابتجاءالتحريل 
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عميً لسعخفة ىدبة ذكاء الفخد كسا أصبح ٌػ السقياس األساسْ الحؼ ىعتسج 
فشصمق عمِ الصالب الحؼ يحرل عمِ درجات هختفعة بالحكْ وتدسية الغبْ  ،وتفػقًِ 

، لكغ ٌحا السقياس أصبح فْ ةلصالب الحؼ يحرل عمِ درجات هتجىيتصمق عمِ ا
الػقت الحاضخ غيخ صادق فْ ىطخ الكثيخ هغ الجراسات التخبػية الحجٓثة، وعمِ 

عمِ هقياس الجرجات التْ  احثة تؤيج فكخة عجم االعتساد كمي  ن البافإ ،الخغع هغ ذلظ
فقج ٓتفػق  ،يحرل عميٍا الصالب أثشاء تأدية االهتحان لمحكع عمِ هجػ ىجاح الفخد

سْ هفٍػم أن التحريل الجرا .الصالب بذكل همحػظ فْ السجاالت غيخ األكاديسية
التعمع هغ خالل قياس صالب فْ ويقاس عادة بسجػ تقجم ال ،ٓختبط بالتعمع والجراسة

لتْ يحرل عميٍا الصالب بعج الجراسْ الحؼ يعبخ عشً عادة بالجرجة ا ًهدتػػ تحريم
ًُ الحاهج  ًلسقخر هعيغ وخزػع ًدراست الختبار تحريمْ يقيذ هقجار تعمسً، ولقج عخف

ع هادة هجتسع، وها ٓجركُة الستعم ًمسة الفخد هغ هعمػهات خالل دراستبأىً "كل ها ٓتع
هشٍا هغ حقائق تشعكذ فْ أداء  ًت بيغ ٌحي السعمػهات وها يدتشبصهغ العالقا

يدسِ  اتسكغ هغ تقجٓخ أداء الستعمع كسي  الستعمع عمِ اختبار ٓػضع وفق قػاعج هجتسع 
 (115: 2000)الخدرجْ، بجرجات التحريل".

  :الدابر مفههم التفكير

، يقال: َسبَخ الجخح، ًعسقعشْ اختبار الذْء لسعخفة هجػ الدابخ فْ المغة ي
والدبخ يعشْ التجخبة،  أؼ قاس غػري، وذلظ ليرف لً العالج السالئع لحالتً،

دراسة حالة  فْ واستخخاج كشً األهخ. كسا يسكغ القػل أن التفكيخ الدابخ ٌػ التعسق
 هعخوضة، لمتعخف عمِ هختمف جػاىبٍا، وإيجاد أفزل الحمػل السسكشة لٍا.

 (   486: 2011)العياصخة، 
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 :فهائد وآثار التفكير الدابر

يخ كثخ فاعمية خاصة فْ هجال التحميل والتفدأإذ يجعمٍا  ؛سية القجرات العقميةتش .1
 الشتائج برػرة عمسية هشصقية. إلِعمِ التػصل  اوالتأهل، فيكػن الستعمع قادر  

عمِ ربط  ا، قادر  ا هتأهال  ا هثابخ  ا صبػر  صقل شخرية الفخد فيجعل هشً شخر   .2
خ هع ال ا  إلِسبا  الحقيقية التْ أدت بعزٍا والػصػل إلِ األطػٌا ضٍػٌر

 االشال  والتأهل. إلِسبا  الخفية وكل ذلظ يحتاج واكتذاف األ
فْ جسيع هجاالت الحياة برػرة هشصقية وليذ عذػائية لحلظ البج  ًيسكغ استخجاه .3

 دقيقة.برػرة صحيحة و  ًٌحا الشػ  كْ ٓتع استخجاه إلِهغ التجريب والتػصل 
أسذ هشٍجية  إلِيقػم الصالب والسجرس باتبا  هشٍجية هحجدة واضحة تدتشج  .4

ا فْ تحميمً ا عمسي  خ فْ شخرية الباحث فيربح هػضػعي  البحث العمسْ الحؼ ٓؤث
خ ويكػن بعيج    (117: 2010عغ الحاتية.)سحيسات،  المطػٌا

 :الدراسات الدابقة

مٓهٓة تَلٓفٓة قائهة عمِ (: "أثر استراتٓجٓة تع2006) دراسة العجوؼ 
االستٓعاب )ها فػق السعخفية، والتعمع الشذط، واتخاذ القخار( فْ استراتٓجٓات تعمٓهٓة 

 ساسية فْ فمدصيغ".السخحمة األفكٓر السابر لدُ طمبة القرائْ َالت
إلِ تعرف أثر استراتٓجٓة تعمٓهٓة قائهة جخيــــت ٌــــحي الجراســــة فــــْ فمدــــصيغ وتٍــــجف أ

صـف الشمبة السابر لدُ  َالتفكٓر، مٓهٓة فْ االستٓعاب القرائْعمِ استراتٓجٓات تع
تضهىت الدراسة أربع فرضٓات صفرٓة سعِ الباحث إلِ ساســـــــــــــــــــــْ. التاســـــــــــــــــــــع األ

غ حجن أفراد الدراسة اختبارٌا. أها هىٍج البحث فٍَ الهىٍج شبً التجرٓبْ. َبم
 ، واقترخت حجود الجراسة عمِ:َطالبة ا( طالب 131)
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 ساسْ فْ ىابمذ لسجارس وكالة الغػث الجولية فْ فمدصيغ.ألشمبة صف التاسع ا -
 هػاضيع هغ هشٍاج المغة العخبية السقخر لمسخحمة ذاتٍا. -

هو ( فقخة 50هغ )الهكَو ، استخدن الباحث اختبار االستٓعاب القرائْ
( فقخة، 50أها اختبار التفكٓر السابر فتكَو هو )ل، األسئمة الهَضَعٓة َأسئمة الهقا

ًُ عمِ عٓىة هو الهحكهٓو الهتخصصٓو  الذّ أعدُي الختبار صجقً، الباحث َعرض
 التالية:تَصمت الدراسة إلِ الىتائج و

ئْ لجػ ( فْ االستيعا  القخا0.05عشج هدتػػ ) احرائي  إ دالال ٓػجج فخق  -
 ستخاتيجية التػليفية والصخيقة التقميجية.شمبة الرف التاسع يعدػ لإل

( فْ االستيعا  القخائْ لجػ 0.05شج هدتػػ )ع احرائي  إ دالال ٓػجج فخق  -
ستخاتيجية التػليفية والصخيقة رف التاسع يعدػ لتفاعل الجشذ واإلشمبة ال
 التقميجية.
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 الفرل الثالث                        

 مشهجية البحث وإجراءاته

فْ ٌحا الفرل سيتع استعخاض هشٍجية البحث هغ خالل وصف هجتسع 
واألدوات  ،، والبخىاهج التعميسْالبحث عيشةالتْ اتبعت فْ اختيار  إلجخاءاتالجراسة وا

 السدتعسمة، وإجخاءات التصبيق والسعالجة اإلحرائية. 
 :مشهجية البحث -أولا 

ػ السشٍج الػصفْالت اا عمسي  ا بحثي  اتبعت الباحثة هشٍج     ؛دهت بخصػاتً ٌو
جاف بحثٍا، ويقػم السشٍج الػصفْأل عمِ جسع البياىات هغ  ىً هالئع لتحقيق ٌأ

ئمة الجراسة.)عػدة، سأجابة عغ اختبار الفخضيات أو اإل الطاٌخة قيج الجراسة بغخض
صبح أخقت فْ حجٓثٍا عغ السشٍج الػصفْ ذا كاىت الباحثة قج تصإ(، و 26: 2000
الخػض فْ هشٍج البحث التجخيبْ، إذ يعج اختيارُي هغ الخصػات السٍسة التْ  اضخوري  

ن دقة الشتائج تعتسج عمِ ىػ  الترسيع أل ؛حث عشج إجخائً لتجخبة عمسيةتقع عمِ البا
ػ الحؼ يعصْ ضساى   ا إلهكاىية تحليل الرعػبات التْ الستبع هغ قبل الباحث ٌو

عمِ ىػ  السشٍج الحؼ تػاجًٍ عشج التحميل اإلحرائْ وتتػقف ىتائج البحػث التجخيبية 
باحثة ترسيع السجسػعة الزابصة (، واختارت ال250: 1993)عػدة،  تع استعسالً

 الالعذػائية االختيار ذات االختبار القبمْ والبعجؼ.
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 لمبحث الترسيم التجريبي
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 :مجتسع البحث وعيشته -اثانيا 

اشتسل هجتسع الجراسة الحالية عمِ شمبة السخحمة الخابعة فْ قدع العمػم 
بغجاد لمعام الجراسْ  طةالتخبػية والشفدية فْ كميات التخبية لمجاهعات فْ هحاف

لبحث، االسجسػعات البحث فاعتسجت الباحثة عجد هغ  هجسػعةها أ (.2016/2017)
ْ كسا يأتْ:   ٌو

عيشة التحميل اإلحرائْ لفقخات اختبارؼ التفكيخ الدابخ واالختبار التحريمْ  .1
 ( شالب وشالبة.200وتكػىت هغ )

 .وشالبة   ا( شالب  48ػىت هغ )عيشة وضػح الفقخات وحدا  الػقت  لشفذ االختباريغ وتك .2

 .وشالبة   ا( شالب  54عيشة الثبات وتكػىت هغ ) .3

ا ب .4  .وشالبة   ا( شالب  87صخيقة قرجية هكػىة هغ )عيشة التجخبة األساسية التْ تع اختياٌر
 (0جدول رقم )

 عيشة التجربةحجم يهضح 

 

 
 السجسهعة

 
 الذعبة

عددددددد الطددددددال  
 الكمي

عددددددد الطددددددال  
 نيالسدتبعد

ي العددددددد الفعمددددد
 بعد الستبعاد

 أ ذ أ ذ أ ذ
 06 09 6 9 99 90   التجريبية
 09 06 9 7 90 92 ج الزابطة

 22 22 8 9 22 22 حجم العيشة الكمي
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 :أدوات البحث -اثالثا 

ػ هتكػن هغ ثالث ،البخىاهج التعميسْ الحؼ قاهت الباحثة بإعجادي -1   فرػل فْ  ةٌو
 هادة فمدفة التخبية.

ِ الفرػل الثالثة لسادة فمدفة التخبية. اختبار التحريل .1  هغ إعجاد الباحثة والحؼ اشتسل عم

 اختبار التفكيخ الدابخ لسعخفة هدتػػ التفكيخ الدابخ لجػ شمبة السخحمة الخابعة. .2

 الجليل السدتخجم فْ تشفيح التجخبة وفقا  إلىسػذج بيخكشد وبالٓث. .3
 :تكافؤ السجسهعتين -ارابعا 

كج هغ الخرائز القياسية وسالهة أدوات القياس بعج إتسام إجخاءات التأ
 ،وجاٌديتٍا لمتصبيق عمِ عيشة البحث الشٍائية وتكافؤ السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة

قاهت الباحثة بتصبيق أداتْ القياس )اختبار التفكيخ الدابخ واالختبار التحريمْ( عمِ 
زعيغ عمِ شعبتيغ يسثمػن هػ  وشالبة   ا( شالب  70عيشة التصبيق الشٍائْ التْ بمغت )
والتأكج هغ لمتحقق هغ ضبط الستغيخات الجخيمة السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة و 

 خح اإلجخاءات التالية:               أتجاىذ السجسػعتيغ تع 

وذلظ بعج تحقيق  ،ألفخاد السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة اكان االختيار قرجي   .1
 التكافؤ بيشٍسا. 

يع السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة ذات االختبار القبمْ والبعجؼ، اعتساد ترس .2
الحؼ ٓتستع بالديصخة عمِ جسيع العػاهل الجخيمة بحيث يسكغ أن يعدػ األثخ الحؼ 
قج يحجث إلِ الستغيخ السدتقل فقط أؼ بسعشِ إجخاء التكافؤ بيغ السجسػعتيغ عجا 

 الستغيخ التجخيبْ )السدتقل(.
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 :تطبيق البحث إجراءات -اخامدا 

 لمخصػات التالية: اتست إجخاءات الجراسة تبع   
الحرػل عمِ هػافقة رسسية هغ رئاسة قدع العمػم التخبػية والشفدية فْ  كمية  .1

 التخبية ابغ رشج وذلظ لمقيام بالتصبيق.
 تصبيق الجراسة االستصالعية عمِ الصمبة باختيار عيشة عذػائية. .2
 صة والسجسػعة التجخيبية.االختيار القرجؼ لمسجسػعة الزاب .3
 تصبيق اختبار التحريل القبمْ واختبار التفكيخ الدابخ القبمْ عمِ عيشة الجراسة. .4
بجأ تصبيق الجراسة لكال السجسػعتيغ، وتع تجريذ السجسػعة التجخيبية باستخجام  .5

 البخىاهج التعميسْ، وتجريذ السجسػعة الزابصة بالصخيقة التقميجية.
 

 الفرل الرابع

 شتائج وتفديرها ومشاقذتهاعرض ال
 :عرض وتفدير الشتائج

ازسغ ٌحا الفرل عخ ٓت التػصل إليٍا فْ  لمشتائج التْ تع وهتكاهال   شاهال   ض 
ألٌجافً،  اية لٍا، عمِ وفق فخضياتً وتحقيق  حرائجخاء السعالجات اإلإٌحا البحث بعج 

 وكسا يأتْ:
ة التجخيبية والزابصة لسجسػعا بيغ هتػسصْ درجات احرائي  إال ٓػجج فخق دال  -

وإلختبار البحث.  البعجؼ لسجسػعة االختبارلجرجات االختبار التحريمْ فْ  اوفق  
ىحخافات السعيارية لجرجات تع حدا  الستػسصات الحدابية واال صحة الفخضية،

 الصمبة فْ االختبار التحريمْ البعجؼ لمسجسػعتيغ.

البعجؼ والسخجئ فْ  ا فْ درجات االختباريغحرائي  إدال  ال ٓػجج فخق 
االختبار التحريمْ لمسجسػعة التجخيبية. وعشج تصبيق االختبار التائْ لعيشتيغ 
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بيغ  (0,05(عشج هدتػػ داللة  ان الفخق غيخ دال إحرائي  أتبيغ  هتخابصتيغ
 فخاد لمسجسػعة التجخيبية فْ االختبار التحريمْ بيغ االختباريغ.درجات األ

لجرجات  اغ درجات السجسػعة التجخيبية وفق  رائية بيحإال تػجج فخوق ذات داللة  -
وإلختبار صحة الفخضية تع اختبار التفكيخ الدابخ فْ االختباريغ القبمْ والبعجؼ. 

حدا  الفخق واإلىحخاف السعيارؼ بيغ درجات االختباريغ القبمْ والبعجؼ الختبار 
ق بيغ درجات التفكيخ الدابخ البعجؼ لمسجسػعة التجخيبية. وقج تبيغ وجػد فخ 

ْ اختبار التفكيخ الدابخ، السجسػعة التجخيبية بيغ االختباريغ القبمْ والبعجؼ ف
حي الشتيجة دالة كبخ هغ الججأن القيسة التائية السحدػبة ٌْ أوتبيغ  ولية، ٌو
 ، لرالح االختبار البعجؼ، وتخفس الفخضية الرفخية.ااحرائي  
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 الفرل الخامس
 سقترحاتالستشتاجات والتهصيات وال

  :الستشتاجات
 فْ ضػء الشتائج التْ تػصل إليٍا البحث الحالْ استشتجت الباحثة أتْ:

فاعمية استخجام إىسػذج بيخكشد وبالٓث فْ تحريل هادة فمدفة التخبية وتشسية  -1
 التفكيخ الدابخ.

فخاد أت وفق إىسػذج بيخكشد وبالٓث عمِ فخاد السجسػعة التجخيبية التْ درسأتفػق  -2
ػعة الزابصة التْ درست وفق شخيقة السشاقذة فْ اختبار التحريل لسادة السجس

 فمدفة التخبية. 

 :التهصيات
 تػصْ الباحثة فْ ضػء ىتائج دراستٍا التْ تع التػصل إليٍا أن ٓتع أتْ:      

إدخال وتػضيف بخاهج لتشسية التفكيخ الدابخ فْ السشاٌج الجراسية السختمفة،  .1
  .التجريدية التْ تداعج عمِ تشسية ٌحا الشػ  هغ التفكيخوإدخال بعس الشساذج 

لظ فْ الشطام دخال ذإغ تعميع الصمبة التفكيخ الدابخ و يقع عمِ عاتق التخبػيي .2
 ٌجاف التخبية. أ ا هغ ا هٍس  التخبػؼ وجعمً ٌجف  

 :السقترحات
 الستكسال البحث الحالْ اقتخحت الباحثة أتْ:      

التْ تتشاول إىسػذج بيخكشد وبالٓث فْ الكميات  إجخاء السديج هغ الجراسات (1
 العمسية.

إجخاء دراسة هساثمة باستخجام إىسػذج بيخكشد وبالٓث وتشسية التفكيخ الدابخ فْ  (2
 هادة دراسية اخخػ.
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