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 : البحث ملخص
ةىي يحيىجط بى    PDEODE اسىترايجججةيهدف البحث الحالي إلى  معرةىة ر ىر    

، وقىىد ااتىىا   وةشىىلها المعرةىىيلمىىادا الفجزيىىا   ) التطبجقىىي   العلمىىي الخىىام اليىى  

  بالبىا   57الباحث التيمجا التجريبي ذا الضىب  الجزيىي ، يفلفىي ةجنىة البحىث مى  ) 

  بالبىا  ةىي المجموةىة الضىابطة ، 85  بالبا  ةىي المجموةىة التجريبجىة و )83بواقع )

ات ود جى والفشىط المعرةىيكوةئي المجموةتان ةي متغجرات العمىر الزمنىي باهرىهر 

، وقىىد غىىاب الباحىىث اهلىىراي السىىلوكجة  ) ااتبىىا  كىىا ير و كىىج    الىىاكا  ااتبىىا 

الفجزيىىا  المقىىر  للعىىا   مىى  كتىىا  مىىادا والرابىىع والثالىىث الثىىانيالخاغىىة بالفيىىو  

    ، ورةىىد الخطىى  التد يسىىجة المناسىىبة للمجمىىوةتج   0202 – 0203)     الد اسىىي

االاتبىىىا   حىىىث ةقىىىد رةىىىد الباحىىىثالتجريبجىىىة والضىىىابطة ، رمىىىا بالنسىىىبة إلىىى  ردايىىىي الب

مى  متعىدد و امى     ةقرا موضىوةجة مى  نىوال االاتجىا 02التحيجلي المتكون م  )

 وجىىر ،  لبرودبنىىي والم يىى  الفشىىط المعرةىىي، ويبنىى  الباحىىث مقجىىا   ةقىىرات مقالجىىة

) معامىىط  حسىىا  الخيىىايس السىىايكومترية لهمىىا ، واسىىتخدمي الوسىىايط ا حيىىايجة 

كرونبىىاو ومعادلىىة  –اليىىعوبة ومعادلىىة قىىوا التمججىىز واالاتبىىا  التىىايي ومعادلىىة الفىىا 

  لتحلجىىط النتىىايت التىىي افهىىرت يفىىوم بىى   المجموةىىة  02 يتشا دسىىون  –كجىىود  

التجريبجة ةل  بى   المجموةىة الضىابطة ةىي كىط مى  االاتبىا  التحيىجلي ومقجىا  

لباحىث ةىددا مى  التوغىجات ا مهىا اةتمىاد ، وةىي ضىو  ذلىض وضىع ا الفشط المعرةي

mailto:Waleed6777@yahoo.com
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ةىىي يىىد ي  الفجزيىىا  واسىىتكماال لهىىاا البحىىث اقتىىر  الباحىىث  PDEODE اسىىترايجججة

 اجرا  بحوث مما لة ةي غفوف د اسجة رار  ومواد د اسجة رار .

The Effect of PDEODE Strategy in The Achievement of The 

Physics Subject of the 5th Grade Scientific Applied and 

Their Cognitive Failure. 

Dr- Waleed Khalid Abed Al – Baydani 

/ Education Rusafa - 2 

Abstrat: 

The  Current  research  aims  to  identify  The Effect of 

PDEODE Strategy in The Achievement of The Physics Subject 

of the 5th Grade Scientific Applied and Their Cognitive Failure, 

the researcher selected the experimental design with a partial 

adjust . The sample of the research consists of ( 75 ) Students 

the experimental group consists of ( 38 ) Students and the 

control group consists of ( 37 ) Students. The two groups were 

Confirmed in the variables of age in months , Cognitive Failure 

and intelligence test degrees ( carter & ken test ).The researcher 

coined the behavioral objectives pertaining the chapter 2, 3, and 

4 in the book of physics scheduled for the academic year (2018-

2019) .The research prepared suitable lesson plans for the two 

groups. As for the two research tools, the researcher prepared 

the achievement  test which consists of ( 20 ) objectivity item of 

the type of multiple choice and five essay items . the researcher 

adopted the cognitive failure scale of Broadbent & his 

colleagues and its psychometric characteristics has been 

counted. The statistical means were used ( coefficient of 

difficulty, discrimination power equation, T-test, Alfa - 

cronbach equation and Keodr- Richardson 20 equation ).To 

analysis the results which showed the superiority of the students 

in the experimental group against the Students of the control 

group in each of the achievement test and cognitive failure scale. 

According to this situation , the researcher had a number of 

recommendations, the most important one is the use of 

PDEODE Strategy in teaching physics  and update to search. 

The researcher suggested conducting similar research in another 

classes and another subjects. 

 : البحث مشكلة
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بخيىايس العيىر العلمىي والتقنىي ويطىو   يمتىااليعجش ا نسانجة الجو  ةي ةير     

المعرةىىة العلمىىوجة والثىىو ا المعلومايجىىة ، وإالا  كىىط  ىىاص التغجىىرات رغىىبح لزامىىا  رن 

جة التربوية وان يواكب منا جها وبرايق يد يسها   اا التغجر ةى  بريىق و  العمليتط

اف التعلجمجىة اهاوا بالفلسفة الحديثة لتد ي  العلو  ورسالجبها المسىتخدمة وبلىوب اه ىد

ىالتىي ي  والوجدانجىة ةوووي المجاالت المعرةجة والمها يىة  واةجىا  يفكىر مسىتق     د موابنىا  ع 

وكالض ةقىد  ،وم  ابرا الباحث ةي التد ي  هكثر م  سبعة ةشر ةاما بطريقة ةلمجة

ادا والطى   لتحديىد مسىتو  اليىعوبات التىي المى مد س يبمقابلة ةدد م   قا  الباحث

, وبعىد  ةي اسىتجعا  المىادا الد اسىجة واالحتفىاف بهىا واسىترجاةها الط  عاني منها ي

 المد سىج اسىتعما   )منهىا  ةوامىط ةدايبجو  وجود  ومد سجها الط  يحلجط اجابات 

رسئلة  ة ةل  ا جابة  الط  الي , واقتيا  دو   ب  هسلو  واحد مع جمجع 

ةضىى  ةىى  قلىىة مراةىىاا الفىىروم الفرديىىة بىىج  ,  رو سىىرد المىىادا دون ةهمهىىا المد سىىج 

مما اد  ذلض إل  وجود نسبة ةالجة م  الفشط المعرةي سوا  م  حجىث الفشىط  الط  

ةىىي االنتبىىاص للمعلومىىات ر  إد اكهىىا واالحتفىىاف بهىىا ر  حتىى  ةىىي اسىىترجاةها ر  يىىاكر 

مىا ومالد اسىي  يحيىجلها, ممىا رد  ذلىض إلى  انخفىاي مسىتو   الخبرا المريبطة بهىا

ةىي برايىق ورسىالجب التىد ي  المتبعىة حالجىا   إذ  ا  رن  نىا  قيىو  الباحث سبق الحظ

إنهىىا يقتيىىر ةلىى  التسىىمجع وال يركىىز ةلىى  معالجىىة المعلومىىات والتعامىىط معهىىا بنشىىاب 

ي عنىى  المتخييىىون ةىىي مجىىدان و , وةعالجىىة مىىا اد  الىى  قلىىة إد ا   ىىاص المعلومىىات

ي ، لمىا لى  مى  ر مجىة كبجىرا ةىي حجىاا الطالىب التربجىة وةلىا الىنف  بالتحيىجط الد اسى

الد اسىىجة ، ةهىىو نىىايت ةمىىا يحىىدث ةىىي الميسسىىة التعلجمجىىة مىى  ةملجىىات يعلىىا متنوةىىة 

ومتعىىىددا لمهىىىا ات ومعىىىا ف وةلىىىو  مختلفىىىة يىىىد  ةلىىى  نشىىىاب  العقلىىىي المعرةىىىي ، 

ةالتحيجط يعني ان يحقق الطالب لنفس  ةي جمجع مراحط حجاي  المتد جىة والمتسلسىلة 

نا الطفولة وحت  المراحط المتقدمة مى  ةمىرص هةلى  مسىتو  مى  العلىا والمعرةىة ، م

ةهو يستطجع االنتقا  مى  المرحلىة الحاضىرا إلى  المرحلىة التىي يلجهىا واالسىتمرا  ةىي 

 اسىىترايجججة يناولىىي الد اسىىات التىىي لقلىىةونظىىرا  ،  الحيىىو  ةلىى  العلىىا والمعرةىىة

PDEODE   تو  المحلىي او ةىي الىوب  العربىي المسىيد ي  مادا الفجزيا  ةلى  ةي

الفشىط المعرةىي مى  المتغجىرات المهمىة التىي لىا ةل  حد ةلا الباحث   ، وريضىا هن )

يتناولها الكثجر م  الباحثج  ةي بحو ها العلمجة المتخيية بطرايق يد ي  الفجزيىا  ، 

لمعرةىة ر ىرص ةىي يحيىجط بى    PDEODE اسىترايجججةلاا ا يف  الباحث يجريىب 

مىا كانىي نتىايت  وإذا وةشىلها المعرةىيلمىادا الفجزيىا   الخام  العلمي التطبجقيالي  

ايجابجة ةإنها قد يخفى  مى  مسىتو  الفشىط المعرةىي لىد   االسترايجججة التد ي  بهاص

د اجهىا للمعلومىات وإ ديها نتججىة لتنظىجمهاحس  مستو  التحيجط لىي   وم   االط   

 .      العقلجة بشكط ةعا  نجتهاةي ب

 سبق يمك  غووجالة مشووكلة البحث بالسيا  اآليووي : وبنا ا  ةل  ما

الخىىام  ةىىي يحيىىجط مىىادا الفجزيىىا  لطىى   اليىى   PDEODEاسىىترايجججة مىىا ر ىىر 

 ؟وةشلها المعرةي العلمي ) التطبجقي  
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 : البحث أهمية
 يمك  يلخجس ر مجة البحث الحالي باآليي :

رن  البحث اهو  ) حسب ةلا الباحث   دااط العرام الاي يناو  اسىتخدا   ىاا  -0

 .العلمي التطبجقي الخام ةي يد ي  مادا الفجزيا  للي   االسترايجججة

البحث الحالي استجابة للتقد  العلمي والتربوي ةي مجاالت يطوير  يفيي -0

خدا  استرايجججة , ذلض باست يد ي  الفجزيا  ةي الي  الخام  العلمي التطبجقي

PDEODE  كإحد  استرايججات التعلجا الحديثة التي يتفق مع االيجا ات المعاغرا

 لتد ي  الفجزيا .

الد اسىات المحلجىة السىابقة لىا يجىد د اسىة  بإب ةى  ةلى الباحىث  ةلاوحسب  -8

 .  بيو ا ااغةيتناو  الفشط المعرةي ةي برايق يد ي  الفجزيا

,  مهمىىج   مىىا التحيىىجط و الفشىىط المعرةىىييتنىىاو  البحىىث الحىىالي متغجىىري   -4

ةالتحيجط متغجر مها يعىد النجىا  ةجى  رىربا  النتقىا  الطلبىة ةبىر مسىتويات المراحىط 

   ، كما بجنىا ةىي مشىكلة البحىث عاني م  انخفاض  الملحوف والمستمر )نإذ ,  الد اسجة

د اسىي اما الفشط المعرةي ةجعد احد ر ا االسىبا  التىي يىيدي إلى  افى  التحيىجط ال

 للطلبة نتججة لشرود ا الا ني وانخفاي مستو  يركجز ا ومعالجتها للمعلومات .

يمك  االةادا م  نتايت البحث واطط  ويوغجاي  م  قبط مد سي قد  -7

نتايت الباحث إن يعتقد  , إذ ومد سات الفجزيا  ةي يطوير يد يسها لمادا الفجزيا 

 ةل  الطريقة االةتجادية.البحث  ي معالجة لجوانب القيو  واالنتقادات 

ر مجىىة يىىد ي  مىىادا الفجزيىىا  للمرحلىىة ا ةداديىىة ةهىىي يسىىاةد الطىى   ةلىى   -6

اكتسىىا  المعرةىىة الفجزيايجىىة التىىي يخىىتس بتفسىىجر الظىىوا ر الكونجىىة والطبجعىىة والقىىد ا 

، لكونهىىىا مىىى  العلىىىو  التجريبجىىىة  ةلىىى  حىىىط المشىىىك ت وايخىىىاذ القىىىرا ات المناسىىىبة

مها ات وقد ات ةقلجىة ةىي ةهمهىا لىاا ةهىي يسىاةد ةلى  ينمجىة  والتطبجقجة التي يتطلب

 رنماب التفكجر لد  الط  .

ةىي يحيىجط مىادا  PDEODEاسىترايجججة ر مجة  اا البحث ةي معرةىة يىف جر  -5

 .المعرةي وةشلها العلمي التطبجقي الخام الفجزيا  للي  

يستفجد المختيون ةي مجا  يطوير المنا ت الد اسجة مى  نتىايت  ىاا البحىث  قد -3

 ويطبجقها ةي البرامت التعلجمجة  ةداد المد سج  قبط الخدمة ور نايها .

ةىي  PDEODEاسترايجججة البحث وةرضجتاص : يهدف البحث الحالي معرةة ر ر  ا دة

 .وةشلها المعرةي التطبجقيالعلمي  الخام يحيجط مادا الفجزيا  لط   الي  

 ولتحقجق ذلض وضعي الفرضجووتج  اليووفريتج  اآليووجتج  :

  بج  متوسىو   2027ال يوجوود ةورم ذو داللوة إحيوايجة ةند مستوو  داللة )  -0

 PDEODE  سىترايجججةسىوي وةقىا د جوات بو   المجىوموةة التىوجريبجة التىي د    

سىىوي لتىىي ومىىوتوس  د جىىوات المجمىىووةة الضىىوابطة ا بالىىوطريقة االةتجاديىىة ةىىوي د   

 االاتبا  التحيجلي.



   0202..................................................................... العدد الثاني والثمانون .حزيران   لسنة مجلة الفتح . 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-492- 
 

  بىج  متوسىو   2027ال يوجود ةرم ذو داللوة إحيىايجة ةنىد مستىوو  داللىة )  -0

سىوي د جوات بو   المجوموةة التىوجريبجة التىي   PDEODE  سىترايجججةوةقىوا د   

سوي وموتوس  د جوات المجمووةة الضوابطة التي  تجادية ةىي مقجىا  بالطريقة االةد   

 .المعرةي الفشط

 

 : البحث حدود
 اقتير البحث الحالي ةل  اآليي :

 وا ةداديىةةىي المىدا   الثانويىة  العلمىي ) التطبجقىي   الخام ب   الي   -0

 .0النها ية التابعة للمديرية العامة لتربجة الرغاةة / 

    . 0202 – 0203للعا  الد اسي )  االو  الد اسي الكو   -0

  الخىام  العلمىي  م  كتا  الفجزيا  لليى   والرابع والثالث الثانيالفيو  )  -8

 و ي : 0205لسنة  السادسةوالمقر  م  قبط والا ا التربجة ذي الطبعة  ) التطبجقي  

  قوانج  الحركة)  الثالثالفيط  - .     الحركة الخطجة)  الثانيالفيط -ر

  . االيزان والعزو )  الرابعالفيط -ج

 

 : المصطلحات تحديد
 : ةرةها كط م  :  PDEODEاسترايجججة 

 (Costu,2008  بانهىىا : اسىىترايجججة يىىد ي  قايمىىة ةلىى  النظريىىة البنايجىىة ، يعطىىي  

يستعمط  اص االسترايجججة كوسىجلة لمسىاةدا  وم   ا  منااا  يتمتع بالنقاش وينوال اآل ا  

الطلبة ةل  ةها المواق  التعلمجة م  ا   ةدا اطوات متسلسلة ومتتابعة وكما يىفيي 

الم حظىىىىة  – Explainالتفسىىىىجر  – Discussالمناقشىىىىة  – Prediction: ) التنبىىىىي 

Observe –  المناقشةDiscuss –  التفسجرExplain .  Costu , 2008 : 9) .    

اسىىىترايجججة يىىىد ي  ذات االبعىىىاد السىىىتة و ىىىي التنبىىىي و "  بانهىىىا :  0206) ةطجىىىة 

قشة لحط قبة او المشا دا و المناالتحاو  او يباد  اآل ا  و الشر  او التوضجح و المرا

  . 824:  0206) ةطجة ،  "اتلمتوقع والم حظ و يفسجر المتناقضالتناق  بج  ا

لتىىىد ي  مفىىىردات كتىىىا  مىىىادا  يد يسىىىجة اسىىىترايجججةامىىىا التعريىىى  ا جرايىىىي ةهىىىو : 

) المجموةىىة التجريبجىىة  ,  العلمىىي التطبجقىىي الخىىام الفجزيىىا  المقىىر  لطىى   اليىى  

شىة المناق -7 الم حظىة -4 التفسىجر -8 المناقشىة -0 التنبي -اطوات ) ا سيويتضم  

 ري.  وةل  وةق الخط  التد يسجة التي رةد ا الباحث لهاا الغ التفسجر -6

 التحيجط : ةرة  كط م  :

    بفن  : 0223) ربو جادو 

"محيلة ما يتعلم  الطالب بعد مرو  مدا المنجة ويمكى  قجاسى  بالد جىة التىي يحيىط 

ةلجها ةي ااتبىا  يحيىجلي وذلىض لمعرةىة مىد  نجىا  االسىترايجججة التىي يخطى  إلجهىا 

لىى  د جىىات " .                                                        المىىد   لتحقجىىق ر داةىى  ومىىا ييىىط إلجىى  الطالىىب مىى  معرةىىة يتىىرجا إ

   407:  0223) ربو جادو , 

   بفن  : 0202) نير هللا 
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" مسىىتو  مىى  االنجىىاال رو الكفىىا ا رو االدا  ةىىي التعلىىجا والعمىىط المد سىىي ييىىط الجىى  

  والمىىد   المىىتعلا اىى   العملجىىة التعلجمجىىة التىىي يشىىتر  ةجهىىا مجموةىىة مىى  الطىى 

المد سج  بيو ا رفوية رو ة  بريق اسىتخدا   بوسابةويجري يقدير  اا التحيجط 

  420 : 0202) نير هللا ،  مخيية لالض".  االاتبا ات المختلفة ال

 ويعرف الباحث التحيجط إجرايجا  بفن  :  

ط ةلجهىا بى       مقدا  ما يعلم  الطالب م  مادا الفجزيا  مقاسا  بالد جات التي ي حي 

) ةجنىىة البحىىث   بعىىد مىىرو  مىىدا البحىىث ، المحىىددا العلمىىي التطبجقىىي  الخىىام اليىى  

بإجابىىايها ةىى  ةقىىرات االاتبىىا  التحيىىجلي ةىىي مىىادا ةلىىا الفجزيىىا  الىىاي رةىىدص الباحىىث 

 هلراي  اا البحث.

 ةرةها كط م  : رةي :الفشط المع

 (Wallace & Stephen 2003  بفن  :" االاطا  رو االافاقىات ةىي ردا  اهنشىطة  

 Wallace & Stephen:  504)التي ةادا ما يكون الطالب قاد ا  ةلى  اسىتكمالها" 

2003, .                                         

 (Payne & Michael 2014  :  الطالىب ةلى  ادا  المهىا  بشىكط ةىد  قىد ا "  بفنى

  . Payne & Michael 2014:1)  "ناجح الاي يمكن  ةادا القجا  بها بشكط يومي

حدث بشكط يىومي ةىي التىاكر و االنتبىاص او ةىي الاي ي و التشتي التعري  ا جرايي : 

اليى  يحيلون ةلجها ب   ةجنة البحث ) إد ا  اهرجا  و التي يقا  بالد جة التي

ةقرات مقجا  الفشط المعرةىي الىاي رةىدص  ة الخام  العلمي التطبجقي   ةند اجابتها 

   والاي يبناص الباحث لهاا الغري .0230برودبني والم ي  )

 

 : سابقة ودراسات نظرية خلفية

 المحور األول : خلفية نظرية :

 : PDEODEاسترايجججة 

  Kolari & Savander Ranneم  قبىط ) PDEODE  اقترا  استرايجججة  جر 

، و ىىىي  0227ةىىىا   Kolariاسىىىتخدامها هو  مىىىرا مىىى  قبىىىط  وجىىىر  0228ةىىىا  

استرايجججة يعلجا مهمة اذ انهىا يىوةر جىوا مىدةما  بالمناقشىة ووجهىات النظىر المتنوةىة 

   838:  0208كما رنها وسجلة لمساةدا الطلبة لفها اهحداث الجومجة. ) قطامي ، 

 : PDEODEسترايجججة اطوات التد ي  با

 ةدا اطوات متسلسلة ومتتابعة  ي : لإلسترايجججةالتد ي  وةقا  يشتمط

  مرحلىة التنبىي(Prediction) :-  المىراد المفهىو  حىو  المىد   فىا را يقىد 

 المطروحة المشكلة رو الظا را بنتججة يتنبئوا لكي الفرغة لها يتجح  ا ، للطلبة يعلجم 

 يعلجمجة. رنشطة روةعالجات  ري يبدر رن قبط ،

 مرحلة المناقشة (Discuss):-  وا ةىي ملىكىي يعليتجح المىد   الفرغىة للطلبىة

 ، ومجموةات غىغجرا مى  اجىط مناقشىة رةكىا  ا ، ويبىاد  الخبىرات ، والتكامىط معىا  

يطلىىىب المىىىد   ةىىىي  ىىىاص المرحلىىىة مناقشىىىة التنبىىىيات والتبريىىىرات وةىىىتح المجىىىا  

للمجموةات لتباد  اآل ا  والمقترحات ، ينتقط  المناقشة ال  جماةجة بج  المجموةات  
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وال يقتيىىر ةلىى  مجموةىىة واحىىدا ، ويحىىدد المناقشىىة  نىىا بالمحىىاو  التىىي برحىىي ةىىي 

 مرحلة التنبي.

  مرحلىىة التفسىىجر(Explain) :-  بعىىد انتهىىا  المناقشىىة بىىج  المجموةىىات  ييىىط

الطلبة ال  يفسجر الظا را موضوال التجربىة بشىكط يعىاوني ويتبىادلون اةكىا  المناقشىة  

مىىىع المجموةىىىات االاىىىر  مىىى  اىىى   المناقشىىىة الجماةجىىىة لليىىى  بفكملىىى  ويقىىىدمون 

التفسىىىجرات المناسىىىبة  والموحىىىدا مىىى  اىىى   مسىىىاةدا  المىىىد   ويسىىىجط التفسىىىجرات 

برحهىا مى  اى    جىر دا ةل  السبو ا ويحدد التفسىجرات  نىا للمحىاو  التىي الموح

 المرحلتج  السابقتج  ) التنبي والمناقشة  .

  الم حظة(Observe) :- مى  الظىا را حىو  وآ ا  ا رةكا  ا الطلبة يختبر 

وةىي  ىاص  ، الم حظىات ويسىججط ، رىكط مجموةىات ةلى  اهنشىطة  إجىرا  اى  

العمىط بشىكط جمىاةي ويسىججط م حظىايها  بإةىادا بلبت المرحلة  يطلب المد   م  

 واستنتاجايها.

  المناقشة(Discuss) :-   يقو  المىد   ةىي  ىاص المرحلىة بتشىججع الطلبىة ةلى

والتقىىويا ةىىي المناقشىىة مىى  اىى    والمواالنىىةاسىىتعما   المهىىا ات العلجىىا مثىىط التحلجىىط 

 ة التي يحتاج االستعانة بالمها ات العلجا . بر  مجموةة م  االسئل

  التفسجر(Explain) :- يتمك  الطلبة م  التوغط ال  يفسجرات دقجقة لكط ما 

وكتابة المعادالت و سا  و د ةي العمط م  النتايت كالض ايقان الخطوات العملجة ،

دا ةي ااغة لألسئلة الوا إذ يتوغط الطلبة ال  التفسجرات  والمخططات بشكط دقجق 

   822-825:  0206) ةطجة ،  مرحلة المناقشة المتقدمة.

المد   بما يفيي : ) يهجئة الجو االجتمىاةي  ر روةقا لخطوات االسترايجججة  يتحدد و  

ومتابعة ةهىا  اذ ييبح الي  بجئة امن  للتعلا ولكط ةرد دو ص ضم  ةمط المجموةة ،

ةل  ذلض ومساةديها ةل  ةها ااطىايها الطلبة م  ا   سلوكجايها ورةعالها التي يد  

لتىي يهىدف الى   بى  ا التعلجمجىةوينظىجا المهمىات  والتحو  بالطلبىة الى  الفهىا السىلجا ،

ووضىع  احد مياد  المعلومىات للطالىب ولىج  الميىد  الوحجىد ،  العلا بالحجاا ، وإن

فكجىر بعىد يىوةجر الوقىي الكىاةي للطلبىة للتةي مواق  يتحد  معىرةتها القبلجىة ، والطلبة 

لمناقشة الطلبة ةجما بجنها مفتوحة ويتجح الفرغة وبر  اسئلة بنهايات  ، بر  االسئلة

يركىز اي يعجشى  الطالىب ، وويستعج  بوسايط يعلجمجة مستمدا مى  الوسى  المحىج  الى ،

ةل  الفها الدقجق لد  الطلبة ةعندما يستطجع الطلبة النقاش بالمعلومات التي لديها نعلا 

  .48:   0200وا  اص المعلومات ججدا) بنو  ، رنها قد ةهم

الطالىىب محىىو  العملجىىة التعلجمجىىة )  : PDEODE  سىىترايجججةامىىا دو  الطالىىب وةقىىا 

ويتنبىف  ويىواالن،ومتعلا ةعا  يكتسب المعرةة والفها بنشاب ةهو يناقش ويحاو  ويفسر 

المختلفىة بىدال مى  رن يسىمع ويقىرر  وي حظ ويضع ةرضجات ويتقيى  وجهىات النظىر

ويقو  باهةما  الرويجنجة ،ومتعلا اجتماةي يقو  ببنا  المعرةة والفهىا اجتماةجىا ، ةهىو 

ضىم  ابىا  اجتمىاةي يفاوضىي ، مى  اى    وإنمىاال يبدر ببنا  المعرةة بشىكط ةىردي 

تىىاجون ن المعرةىىة والفهىىا يبتىىدةان ةالطلبىىة يحالحىىوا  مىىع االاىىري  ،ومىىتعلا مبىىدال إذ إ

يبتىىدةوا المعرةىىة بفنفسىىها ، ال يكفىىي اةتىىراي دو  ىىا النشىى  ةقىى  ) قطىىامي ،  لكىىي

0208  :828                                                                              . 
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 ثانياً ( التحصيل :

تلفىىة ، ان التحيىىجط  ىىو الىىاي يتعلىىق بد اسىىة رو يعلىىا العلىىو  والمىىواد الد اسىىجة المخ

والد جىىة التىىي ي حققهىىا ةىىي االمتحىىان الىىاي يتقىىد  الجىى  ةنىىدما ي طلىىب منىى  ذلىىض بحسىىب 

   .  00:  0200) الج لي ،  مسبق م  ادا ا الميسسة التعلجمجةالتخطج  والتيمجا ال

ان  التحيىىجط الد اسىىي  ىىىو مىىد  اسىىتجعا  الطالىىىب  رىىروب التحيىىجط الد اسىىي: 

كىىان اسىىتجعابا  كلجىىا  ر  جزيجىىا  ، ةىىان  ىىاص العملجىىة يقىىو  ةلىى  رللمعىىا ف والعلىىو   سىىوا  

مجموةة م  الشروب والمبادئ التي يسجر ةلجها المد سون ةىي ر نىا  ردايهىا هةمىالها 

 وم  الشروب التي يساةد ةل  ةملجة التعلا : ،

التكرا : ييدي  التكرا  إل  نمو الخبرا وا يقايها بحجىث يسىتطجع الطالىب رن يقىو  -0 

هدا  المطلىىو  بطريقىىة آلجىىة وسىىريعة ودقجقىىة ، و ىىو يكىىرا  قىىايا ةلىى  رسىىا  الفهىىا بىىا

 ويركجز االنتباص والم حظة الدقجقة ومعرةة معن  ما يتعلم  الطالب . 

الداةع : يتف ر التحيجط الد اسي للطالب بالداةع الاي يدةع  لتحقجق الرلبىة المىراد  -0

قى  التعلجمىي ، ةكلمىا كىان الىداةع قويىا  كىان إرباةها، و اا يتوقى  ةلى  مىا يثجىرص المو

 نزوال الطالب نحو النشاب الميدي إل  التعلا قويا . 

ةىي وقىي  يجىريالتد يب المركز والموالال : ويقيد بالتد يب المركىز ذلىض الىاي  -8

التعىىب والملىىط ويكىىون ةرضىىة للنسىىجان ، رمىىا  إلىى واحىىد وةىىي دو ا واحىىدا ، ويىىيدي 

وقىات متباةىىدا يتخللهىا ةتىرات  احىة والتىي يىيدي إلىى  ةىي ر ةججىريالتىد يب المىوالال 

 يثبجي ما يتعلم  الطالب ةض   ة  اقبال  ةل  التعلا با تما  ركبر. 

الطريقة الكلجة والجزيجة : و ي يكوي  ةكىرا ةامىة ورىاملة ةى  الموضىوال المىراد  -4

 يقتج .يعلم  ككط ،  ا ينتقط إل  ةها اجزا  الموضوال الفرةجة ، ري الدمت بج  الطر

التسىىمجع الىىاايي : ةملجىىة يقىىو  بهىىا الطالىىب محىىاوال  اسىىترجاال مىىا حيىىط ةلجىى  مىى   -7

معلومات رو ما اكتسب   م  ابىرات ومهىا ات ر نىا  الحفىظ وبعىدص بمىدا قيىجرا ، ولهىا 

 ةايدا كبجرا ، إذ يبج  مقدا  ما استوةب  الطالب م  معلومات ويحفزص ةل  االنتباص.

ويساةد الطالب ةل  يعلا الحقايق اليحجحة للموق  التعلجمىي  توجج  :اال راد وال -6

 ، ويساةدص  ةل  اكتشاف االسالجب الخابئة  ا اد اكها ةجما بعد لمحاولة ة جها. 

معرةىة النتىايت : يسىاةد معرةىة نتىايت التحيىىجط ، بىفن الطالىب يسىع  دايمىا  إلىى  رن -5

جهىدا   التحيجط ةججعل   ال يبىا  يحث نفس  ويتفوم ةل  الم ي  رما ةد  معرةت  بنتايت

ويضىىىع  حماسىىىت  ، ويبىىىج  معرةىىىة نتىىىايت التحيىىىجط للطالىىىب الطرايىىىق اليىىىحجحة 

 والخابئة ةي اكتسا  المعلومات والمها ات المطلوبة.

النشىاب الىىاايي : الىىتعلا الججىىد  ىىو الىىاي يقىىو  ةلىى  النشىىاب الىىاايي الىىاي يكىىون ركثىىر -3

كون ةعاال  ةي العملجىة التعلجمجىة وذلىض ةى  بريىق ، ويعني رن الطالب ي  بويا  ويرسجخا  

 البحث الاايي وجمع الحقايق ة  بريق االب ال واالكتشاف.

                      027 -020:   0223) محمد ،                                                         

يوةجىة يساةد ةلى   ) جلجة يكم  ةي رنها قد وير  الباحث رن ر مجة االاتبا ات التحي

ايخىاذ القىرا  علجمجىة ، واليىادا داةعجىتها للىتعلا ، والطلبة بمد  يقدمها نحو اه داف الت
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لىجا رو يخيىس التربوي السلجا نحىو ييىنج  ويوججى  الطلبىة إلى  نىوال معىج  مى  التع

الحكا ةل  ةعالجة التد ي  ويطىوير اسىترايجججاي  وبرايقى  معج  م  التخييات ، و

يطىوير المىنهت  وإمكانجىةتعلا المتمثلة بنتايت االاتبىا ات ، بريق نتايت الونماذج  ة  

ة مد سىىج  ةىى  الد اسىىي ومىىوادص المسىىاةدا مىى  كتىىب ووسىىايط يعلجمجىىة ورجهىىزا وردلىى

 .  إة   رولجا  االمو  بمد  يقد  ابنايها د اسجا  بريق نتايت التحيجط ، و

 

 : المعرفي الفشل
يحيىجلها  و ةشىطسبب ةشط بلبتها ةي ةها المىادا الد اسىجة  المد سج يعزو كثجر م  

ومىع ان  ىاا الميىطلح  االنتبىاص "او "العجىز ةىي  االنتبىاصةجها يحيج  ججدا الى  "قلىة 

كونى  ميىطلحا  يعبىر ل,  ان قلة م  النا  يد كون مفهو   اا الميطلح إالمفلوةا جدا  

يحيىجط ن حىظ ر ر ىا ةىي  وإنمىاة  ةملجة معرةجىة ييىعب م حظتهىا بشىكط مبارىر 

   ةقىىد اقتىىر  اسىىتخدا  ميىىطلح "االنتبىىاص االنتقىىايي"0252امىىا )بجىىري ي   الطلبىىة ،

لىاا ةىان  ،يركجز االنتباص ةلج   يجريلوغ  القد ا المقيودا ةل  ااتجا  مثجر محدد 

االنتباص  و ةملجة انتقايجة لجلب مثجرات محددا واالسىتمرا  بىالتركجز ةلجى  للمىدا التىي 

  ةىي التركجىز المتعلالبها  اا المثجر, اما العجز ةي االنتباص يعني ةد  القد ا ) ةشط يتط

هن رو  المىتعلالنشىاب الحركىي الزايىد لىد  ةل  مثجر محدد ولفترا محددا , اما بسبب ا

،  باالنتبىاصالجو يعت بالمثجرات المتنوةة والهامة لدي  او قد يكون لدي  غىعوبة ااغىة 

, ةك  مىا الخطىوا االولى  نحىو بىا د ا  وم   نىا يجىب التفكجىد ةلى  اقتىران االنتبىاص 

بالبجئة ومثجرايها, ورنهما االسا  الاي يقو  ةلج  ساير العملجات العقلجة  المتعلااييا  

ان يعىي رىجئا  او يىتعلا او يحفىظ او يتىاكر رىجئا , ةاالنتبىاص  المىتعلاولوال ما لما استطاال 

معىج    ركجز النظر او ا غغا  الواةي ويركجز ري حاسة بايجاص اي مثجريشتمط ةل  ي

ةمث  يعاني البع  مى  غىعوبات التمججىز البيىري ري    ،72 -75: 0208)القاسا, 

إنها ال يد كون او يمجزون الفرم بج  مثجري  بيىريج  او اكثىر , وكىالض يفشىلون ةىي 

واالد ا  العمجىق , ممىا يىنعك   يمججز الخيىايس المتعلقىة بىالحجا والشىكط والمسىاةة

ةلىىىىى  معرةتىىىىى  واسىىىىىتعمال  للحىىىىىروف واهةىىىىىداد والكلمىىىىىات والقىىىىىرا ا والحسىىىىىا  

 . 37: 0208والرسا)القاسا, 

نهىا الجىز  الىاي يحىتفظ ةملجىة التعلىجا  ىو الىااكرا , إذ إ ان الجز  االساسي اآلار ةي

مع بجئتى  المحجطىة, بالخبرات والمعلومات التي يكتسبها الفرد م  ا   يفاةل  الحسي 

كىىي يتفاةىىط يلىض الخبىىرات السىىابقة التىىي لكىي يوففهىىا ةىىي حجايىى  الجومجىة والمد سىىجة ول

يخزينها مع الخبرات الحالجة التىي نرلىب ةىي يعلمهىا , وةلجى  ةىفن القيىو  ةىي  جر 

الااكرا يعجق ةملجة التعلا ةي مراحط النمو المختلفة بد ا  بالطفولة والمرا قة والشىبا  

وان العملجىىة التىىي نسىىتخدمها السىىتدةا   ،ة مراحىىط التعلىىجا المد سىىي المختلفىىةوةىىي كاةىى

ولقىىد د   العلمىىا  ولفتىىرا بويلىىة  ،المعلومىىات المخزنىىة ةجهىىا يسىىم  بوىىو "التىىاكر" 

الااكرا وذلىض مى  اى   محىاواليها يفسىجر ضىع  ونسىجان اال يبابىات المتعلمىة بىج  

المثجىىرات واالسىىتجابات والنىىايت ةىى  يىىدااط بىىج  يلىىض اال يبابىىات , كمىىا قىىا  بعىى  

    ،50 -62: 0208عالجىة المعلومىات )القاسىا, العلما  بد استها م  اى   منهججىة م

ةل  ةشىط ان قد ال يكون دلج   قابعا     ال  رن النسج080: 0200 ت )ناغر, وقد ررا
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الااكرا بط يكون لالبا   ةشلها ةي االسترجاال , ويعد النسجان الميقىي نتججىة الفشىط ةىي 

 .   و مشكلة يومجة نتعري لها باستمرا  االسترجاال

لسىابقة يعىود الى  ان الكثجر م  الد اسات ييكد ان ةد  قد ينا ةلى  يىاكر المعلومىات ا

اى    واهحىداثةوامط الفشط ةي يرمجز المعلومىات او ةىد  دقىة يخىزي  المعلومىات 

المعالجىة المعرةجىىة للمعلومىىات, وانخفىىاي د جىىة االنتبىىاص واال تمىىا  الىىاي يبديىى  الفىىرد 

ا   معالجة  اص المعلومات, كالض يجب ان ال نغفط ة  العوامط اهاىر  مثىط القلىق 

د ا ةلىى  ها ةىىي ضىىع  القىىجىىة او االسىىترجاال , إذ يمكىى  ان يسىىمعالوالتىىوير اىى   ال

 . 083: 0202التاكر )العتو , 

  ان حدوث الفشىط المعرةىي )االافىام المعرةىي  يحيىط ةنىد 0207وير  )البد ي, 

االنتبىاص, ولة ة  ةملجة معالجة المعلومات )حدوث الط ةي احد العملجات العقلجة المسي

شىىط المىىتعلا ل سىىتجابة للمثجىىرات الحسىىجة ويفسىىجر ا , امىىا االد ا , والتىىاكر  كىىفن يف

بسبب الط ةي االنتباص بسبب التشويش او الط ةي التىاكر الىاي يحىدث بسىبب غىعوبة  

مقيىودا و فىوات ةىي االدا  استرجاال المعلومات وبالتالي قجا  الفرد بفدا  اةعا  لجر 

  . 20:  0207) البد ي ،  والتيرف

 انواال الفشط المعرةي : 

ن   ة ،ة انىواال  يجسىط المعرةي ال     انواال الفش   0200يونسو ث وآارون )  غ 

 وان كط نوال من  ق سا ايضا  ال  ةروال  انوية, كاآليي:

 اوال   : الفشط ةي االنتباص / ةشط ةي يركجز الجهد العقلي النايت م  ضع  ادا  المها  :

يسىىتولي ةلىى  انتبىىاص الفىىرد معلومىىات لجىىر متعلقىىة التشىىتي ) ا لهىىا   : ةنىىدما  -0

ةلى  سىبجط المثىا , الىرنج   ،بالمهمة الحالجىة, ومى    ىا يمنعى  مى  التركجىز ةلى  مهمتى 

 المستمر لهاي  المجلض ا نا  قجامض بمهمة ما .

الشىىرود الىىا ني : ةنىىدما ينسىى  الفىىرد يركجىىز انتبا ىى  ةلىى  ةنيىىر مهىىا مىى   -0

 ةناغر المهمة . 

: ةندما يجد الفىرد نفسى  لا قىا ةىي اةكىا  يكىون لجىر مريبطىة الطواف العقلي  -8

 .االح   الجومجة ا نا  الد   ) ةل  سبجط المثا ,  ،ة بشكط كامط مبالمه

  انجا  : ةشط الااكرا االسترجاةي / ةشط ةي استرجاال المعلومات م  الااكرا : 

المد  القيجر : ةندما يحىاو  الفىرد يىاكر رىي  مىا حىدث اى   مىدا وججىزا   -0

 .مث  نسجان اسا رخس قد قد  الجض حديثا   ،م  الوقي لكن  ينساص

مى  يىاكر معلومىات رخيىجة متعلقىة االمو  الشخيجة : ةندما ال يتمك  الفرد  -0

 ,  سالة ر ابرت بها, احداث م  ماضجض سجان االسما مث  )ن ب  ،

 ل متحانىاتاالسا  الىواقعي : ةنىدما يفشىط الفىرد ةىي يىاكر معلومىات واقعجىة  -8

 البسجطة ةديمة اال مجة. لألمو القيجرا او حت  

 : ةشط ةي ياكر ةعط ري  ما ةي المستقبط  الثا   : ةشط الااكرا الومستقبلي ) 

  ادا ص بعىد االنتهىا النشاب : ةندما يفشط الفرد ةىي القجىا  بشىي  مىا يفتىري بى  -0

 مث  نسجان الفرد م  ا ةام و جقة ةندما انته  م  كتابة االيمجط . م  نشاب آار،

ىدد موةىدص  -0 الوقي : ةندما يفشىط الفىرد ةىي الىا ا  الى  اجتمىاال او موةىد قىد ح 

 مسبقا  .
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االحداث : ةنىدما يفشىط الفىرد ةىي حضىو  حىدث مىا او الفشىط ةىي يىاكر القجىا   -8

نسىجان الفىرد الىا ا  الى  حفلىة ةجىىد  مىىث  ، بفحىداث البجئىة المحجطىةبشىي  مىا مىريب  

 مج د غديق  .

 (Unsworth & others, 2011: 6-7  

 

  المحور الثاني : دراسات سابقة :

ي نظر إل  مراجعىة الد اسىات السىابقة ةلى  رنهىا جىز  مى  ا بىا  المرجعىي والخلفجىة 

والنتىىايت ذات النظريىىة لمشىىكلة البحىىث و ىىي يتعىىد  محاولىىة معرةىىة رةكىىا  اآلاىىري  

قتهىىا الع قىىة إلىى  محاولىىة نقىىد ويحلجىىط المعرةىىة السىىابقة ويقجىىجا مىىد  ا يبابهىىا رو ة 

ومىى  االبىى ال ،    50:  0202منجىىز  وةىىدنان ، ) ال بموضىىوال البحىىث المىىراد ينفجىىاص

ةل  الد اسات السابقة لا يعثر الباحث ةل  د اسة يطابقىي يمامىا مىع متغجىرات بحثى  

، لىاا سجسىتعري الباحىث الد اسىات السىابقة  بحسب حدود ةلم    المستقلة والتابعة )

التي رمك  الحيو  ةلجها والتي لها ة قة بشكط رو بآار ببحثى  ، والتىي يمىي االةىادا 

 وا جىىرا اتمنهىىا ةىىي المنهججىىة العلمجىىة لهىىاص الد اسىىات ةىىي يحديىىد نوةجىىة التيىىمجا 

 المتبعة وا ا النتايت والوسايط االحيايجة وكاآليي.

 ( الدراسات السابقة 0جدول ) 
حجم العينة  اسم الباحث ت

 ونوعها

المرحلة 

 الدراسية

نوع  المادة

 المنهج

المتغير 

 المستقل

المتغير 

 التابع

اداة 

 الدراسة

 النتائج الوسائل االحصائية

العمراني و  0

 9102حيدر 

01  

 طالب

الثاني 

 المتوسط

يجية تراتاس تجريبي الفيزياء

PDEODE 

 اكتساب

المفاهيم 

 الفيزيائية

 

 

اختبار 

اكتساب 

المفاهيم 

 الفيزيائية

 االختبار التائي

معادلة كيودر 

 91ريتشاردسون 

 معادلة الفا كرونباخ

معاملي الصعوبة 

 والتمييز

 دلة ايتامعا

وجود فروق ذات داللة 

ئية  بين طالب إحصا

 ر  ختباالمجموعتين  في ا

اكتساب المفاهيم 

ولصالح الفيزيائية 

 المجموعة التجريبية.

محرم  9

 وآخرون

9107 

طالب  81

  و طالبة

 الثاني

 الثانوي

الوصفي +  الفيزياء

شبه 

 التجريبي

استراتيجية 

PDEODE 

تصويب 

التصورات 

الخطأ في 

 الفيزياء

اختبار 

التصورات 

   الخطأ

 

 

 االختبار التائي

معادلة الفا كرونباخ 

معاملي الصعوبة 

 والتمييز

 

وجود فروق ذات داللة 

طلبة إحصائية  بين 

 المجموعتين  في 

 اختبار التصورات الخطأ  

ولصالح المجموعة 

 التجريبية.

 

مىىة مىىع ث المىىنهت التجريبىىي هنىى  اكثىىر م  اةتمىىد الباحىى : وإجراءاتننه البحننث منننهج

احىىث بواسىىطت  رن يعىىرف ر ىىر السىىبب اجىىرا ات  ىىاا البحىىث وببجعتىى  إذ يسىىتطجع الب

 النتججة ) المتغجر التابع  . ةيالمتغجر المستقط   )

البد م  ااتجا  ييىمجا يجريبىي رو مخطى  يوضىح  أوالً : اختيار التصميم التجريبي :

العمىىط وكجفجىىة ينفجىىا التجربىىة ةالتجربىىة يعنىىي يخطىىج  الظىىروف والعوامىىط المحجطىىة 

م  وةىىدنان بالظىىا را التىىي يد سىىها بطريقىىة معجنىىة  ىىا م حظىىة مىىا يحىىدث )ةبىىد الىىرح

، ونظىىرا  لتضىىم  البحىىث متغجىىرا  مسىىتق   واحىىدا  ومتغجىىري  يىىابعج  ةقىىد  435:0225،

  ) مجموةة يجريبجة ومجموةىة ضىابطة ااتجر التيمجا التجريبي ذي الضب  الجزيي

   . 0ذات االاتبا  البعدي للمتغجري  التابعج  وكما موضح ةي مخط  ) 
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 المتغجر التابع المتغجر المستقط يكاةي المجموةتج  المجموةة

 العمر الزمني باهرهر التجريبجة

) ااتبا   الاكا د جات 

 كا ير و كج   

 الفشط المعرةي

 استرايجججة

PDEODE 

 التحيجط

 الفشط المعرةي

 االةتجادية الضابطة 

 ( تصميم البحث 0مخطط ) 

العلمىي  الخىام يكون مجتمع البحث م  ب   الي   ثانياً : تحديد مجتمع البحث :

النها يىة التابعىة للمديريىة العامىة لتربجىة  وا ةداديىةةي المدا   الثانويىة  التطبجقي  )

اةداديىة     ، وااتىا  الباحىث  0202 – 0203للعىا  الد اسىي )  0بغداد الرغىاةة / 

 م  بج  مدا   المديرية بيو ا قيدية لألسبا  اآليجة : الجمهو ية للبنج 

 إبدا  إدا ا المد سة  لبتها الجادا بالتعاون مع الباحث. -0

 يقا   ب   المد سة م  النواحي االجتماةجة واالقتيادية.  -0

   الخىام  العلمىي لليى   تينشنعب يكوني ةجنة البحث م ثالثاً : اختيار عينة البحث : 

  لتمثط المجموةىة التجريبجىة ، ورىعبة  جد ر اتجرت ةشوايجا  رعبة ) ، وق) التطبجقي   

) اما رعبتي ر و   يمثىط الخىام  العلمىي ا حجىايي     لتمثط المجموةة الضابطة  د) 

  ج  بالبا  ةي رىعبة )  44  بالبا  بواقع )  37جموةتي البحث ) وبلغ ةدد ب   م، 

هنهىا مى   بى     02  ، واسىتبعد الباحىث احيىايجا  )  د  بالبا  ةي رعبة )  40و ) 

الراسبج  المت كها الخبرا ةي المادا الد اسجة م  العا  الماضي ، والتىي قىد يىي ر ةىي 

نتىايت التجربىة مىع السىىما  لهىا بالىدوا  ةىىي مجمىوةتي البحىث وبىىالض بلىغ ةىدد بىى   

مىىوةتج  التجريبجىىة   بالبىىا  مىىوالةج  ةلىى  المج 57ةجنىىة البحىىث ةىىي المجمىىوةتج  ) 

   ادناص : 0والضابطة وكما موضح ةي الجدو  ) 

 ( توزيع طالب عينة البحث 9جدول ) 

ةدد الط   قبط  الشعبة المجموةة

 االستبعاد

ةدد الط   

 المستبعدي 

ةدد الط   بعد 

 االستبعاد

 83 6 44 ج التجريبجة

 85 4 40 د الضابطة

 57 02 37  المجموال

 

ةلىى  ضىىب  مىىا مىى  رىىفن  ان يىىي ر ةىىي  حىىرا الباحىىث إجننراءات الضننبط :رابعنناً : 

  والفشىىط المعرةىىي،  ةىىي مىىادا الفجزيىىا  الد اسىىي التحيىىجط المتغجىىرات التابعىىة و ىىي )

 قىىىا  الباحىىىثوبالتىىىالي يىىىي ر ةىىىي ميىىىداقجة نتىىىايت البحىىىث ، لىىىاا قبىىىط البىىىد  بالتجربىىىة 

 بالخطوات اآليجة: 

 : الس مة الداالجة للتيمجا التجريبي

يتا سى مة البحىث داالجىا بشىكط يمكى  مى  ا لهىا رن يعىز  الفىرم بىج  المجموةىة    

لى  ةوامىط داجلىة قط ولىج  إمسىتالتجريبجة والمجموةة الضىابطة إلى  يىف جر المتغجىر ال

   453:  0225ةبد الرحم  وةدنان , )

 اآليجة :معالجة العوامط  جر ولتوةجر رروب الس مة الداالجة للتيمجا التجريبي 
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يكاةي مجموةات البحث : ةل  الرلا م  رن جمجع ب   ةجنة البحث م   - 0

مد سة واحدا وم  وس  اقتيادي واجتماةي ةج  رب  كبجر ويواليعها بج  الش عب 

م  ادا ا المد سة كان ةشوايجا  , ةقد حرا الباحث ةل  إجرا  التكاةي لمجموةتي 

و و    كا ير و كج ااتبا   ) الاكا  وهر البحث ةي متغجرات ) العمر الزمني باهر

رحلة والمقن  ةل  بلبة الم 03 – 06ااتبا  معد لألةما  التي يتراو  بج  

  ةقرا  42ويتكون  اا االاتبا  م  )    0200) العزي ا ةدادية ةي العرام م  قبط

م  نوال االاتجا  م  متعدد ولكط ةقرا امسة بدايط ، بديط غحجح واهار  اابئة 

د جة ) غفر    ورقط  د جة  42وبالض ةان اةل  د جة يحيط ةلجها الطالب ) 

  و يشتمط  اا  088 – 080:  0200دقجقة   ) العزي ،  42) والوقي المخيس 

الحسابجة والبجانجة  والقد امجموةة اسئلة لقجا  القد ات اللغوية  االاتبا  ةل 

والقد ات التخجلجة ةض  ة  بع  الفقرات التي يقج  التفكجر المنطقي والتفكجر 

ود جات مقجا  ،    8:  0225، االبداةي لقجا  قد ا الاكا  العا  ) كا ير و كج  

وبعد ااتبا  داللة الفرم بج  المجموةتج  لكط متغجر م  المتغجرات    الفشط المعرةي

السابقة باستخدا  االاتبا  التايي لعجنتج  مستقلتج  رفهرت النتايت ان الفرم لا يك  ذا 

ةند  (2) إذ إن القجا المحسوبة لكط منها رقط م  القجمة الجدولجة البالغة إحيايجةداللة 

  مما يشجر ال  يكاةي مجموةتي البحث  58رية )   ود جة ح 2027مستو  داللة ) 

   : 8)  ةي  اص المتغجرات قبط إجرا  التجربة كما ةي موضح ةي جدو 

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة و 3الجدول ) 

 الجدولية لمتغيرات تكافؤ طالب المجموعتين التجريبية والضابطة

 المجموعة

             

 المتغيرات

 القيمة التائية طالب (37)الضابطة طالب(38) التجريبية

 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري

 المحسوبة الجدولية

 9 85902 .08951 .7580 08.598 العمر الزمني باألشهر

 عند

 درجة

 حرية

73 

05729 

درجات مقياس الفشل 

 المعرفي

00529 90593 07507 9.520 0538 

الذكاء ) اختبار كارتر و 

 كين (

97508 .529 97522 .527 0520 

نفسىىى  المجمىىىوةتج  التجريبجىىىة والضىىىابطة بىىىوا  مىىىدا المىىىد   المىىىد   : د    -0

لضىمان رن ال يىي ر  ىاا المتغجىر  لتحديد يف جر الخبرا التد يسجةالبحث التجريبي وذلض 

 ةي نتايت البحث الاي قد يكون سبب  اات ف المد   ةي ابري  وغفاي  الشخيجة.

الحيىىس التد يسىىىجة : يىىا يىىىد ي  المجمىىىوةتج  التجريبجىىة و الضىىىابطة بحسىىىب   -8

 رسبوةجا  لكط مجموةة.   ث حيسالجدو  المعد م  قبط إدا ا المد سة بواقع 

ر ةطجىىي المىىادا الد اسىىجة لمحتويىىات كتىىا  الفجزيىىا  لليىى   المىىادا الد اسىىجة : -4

ويا إةىداد الخطى  نفسها للمجموةتج  التجريبجة والضابطة ،  الخام  العلمي التطبجقي

لضمان مساواا مجموةتي البحث بتد يسها كٌط ةلى  التد يسجة المناسبة لكط مجموةة 

 وةق المتغجر المتبع مع .
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جولىوجي ومىا يطىرر ةلى  الجسىا مى  يغجىرات " ويقيد ب  النضىت البالنضت :   -7

جسمجة ونفسجة ، وما يسبب  م  يف جرات ةي المتغجر التابع ، رو يي ر ةي اسىتجابايها ". 

، وحجث إن المودا الزمونىوجة كانىوي متسىواوية لمجمىوةتي   40:  0220) ابو حويت ، 

  3/0/0202)      ، وانتهي بتىا ي  05/02/0203البحوث , إذ بدرت التوجربة ةوي )

   , لاا لا يك  للحاالت المتعلقة بالنضت ري يف جر ةي البحث.

االاتبىىىىا ات والواجبىىىىات الجومجىىىىة : يىىىىا ااتبىىىىا  بىىىى   مجمىىىىوةتي البحىىىىث  -6

 باالاتبا ات نفسها  ويا يكلجفها بالواجبات الجومجة نفسها.

ردايىىا البحىىث : ببىىق الباحىىث ردايىىي البحىىث , اهولىى  ااتبىىا  لقجىىا  يحيىىجط  -5

بفوقىات متقا بىة بعىد  الفشط المعرةىيةي مادا الفجزيا  , والثانجة مقجا  لقجا  الط   

الىىاي اةتمىىد بقيىىد  الفشىىط المعرةىىيانتهىىا  يجربىىة البحىىث للمجمىىوةتج  , ةىىدا مقجىىا  

 التكاةي ) قبط يطبجق التجربة   ولمجموةتي البحث.

  يىر  ريبىي و ىو اه ىر النىايت ةىويسىم  با  ىدا  التج االند ا  التجريبي : " -3

ةدد م  الطلبة رو انقطاةكا ر نىا  التجربىة والىاي قىد يعرقىط سىجر التجربىة ويىي ر ةىي 

ولىا يحيىط انقطىاال ري بالىب     452:   0225,  وةىدنان ةبىد الىرحم ) "  نتايجها

 رو يرك  رو نقل  بوا  مدا التجربة.

الظىىروف الفجزيقجىىة : و ىىي مىىدا ت رو مىىي رات بجئجىىة يىىفيي مىى  بجئىىة النظىىا   -2

الخا جي ولجسي م  النظا  نفس  , ولهىا يىف جرات جانبجى  قىد يكىون سىلبجة رو إيجابجىة ) 

ااتىىا  الباحىىث مختبىىر الفجزيىىا  ةىىي يىىد ي  المجمىىوةتج   إذ  004:0222ةطىىوي  ,

لمواغىفات الماديىة المناسىبة لىد   كونى  قاةىة يمتلىض جمجىع الالضابطة والتجريبجىة , 

 ججد.

 خامساً : مستلزمات البحث :

  : التىىي و يحديىىد المىىادا العلمجىىة المشىىمولة بالبحىىث  جىىر يحديىىد المىىادا العلمجىىة

يد يسها لط   المجموةتج  التجريبجىة والضىابطة مى  مفىردات كتىا  الفجزيىا   جر 

  ، ورىملي  0205لسىنة  5، الطبعة  الخام  العلمي التطبجقيالمقر  لط   الي  

، الفيىىط    قىىوانج  الحركىىة)  الثالىىثالفيىىط   ،  الحركىىة الخطجىىة ) الثىىانيالفيىىط  {: 

 .}   االيزان والعزو  ) الرابع

  : ةي ضو  اه ىداف العامىة لتىد ي  مىادا الفجزيىا  غوب اهلراي السلوكجة

التىي قامىي بإةىداد ا المديريىة العامىة للمنىا ت ) ةىي  الخام  العلمي التطبجقىيللي  

  لرضا  سىولوكجا  005والا ا التربجة   ومحتو  ةيو  الكتا  , قا  الباحث بيوب )

، التركجىب ، مووالةا  بج  مسوتويوات بولوو  )  التاكر , االسىتجعا  , التطبجىق , التحلجىط 

  للمجىا  الوجىوداني ,  00المهوا ي  و)   للموجا   02  للموجا  المعورةي و)  التقويا

 ىىا ةرضىىي  ىىاص اهلىىوراي السىىلوكجة مىىع محتىىو  المىىادا التعلجمجىىة ) كتىىا  الفجزيىىا  

  ةل  مجموةة مى  المتخييىج  ومد سىي المىادا , الخام  العلمي التطبجقيللي  

وةىىي ضىىو  آ ايهىىا  للتحقىىق مىى  دقىىوة غىىولها ويغىىوطجتها لمحتىىو  المىىادا التعلجمجىىة ,

ايها رةجىىد غىىوب بعىى  اهلىىراي ويعىىديط المسىىتو  الىىاي يقجسىى  ، ور بقجىىي وم حظىى

   02للمجىىا  المعرةىىي و)   لرضىىا  سىىلوكجا  22اهلىىراي بيىىو يها النهايجىىة ةلىى  )



   0202..................................................................... العدد الثاني والثمانون .حزيران   لسنة مجلة الفتح . 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-032- 
 

ىمني رجمعهىا    للمجا  الوجداني ، موالةة بج  الفيىو  00للمجا  المها ي و)   وض 

    . 4كما ةي الجدو  ) ةي الخط  التد يسجة الجومجة 

 ( األغراض السلوكية للمجال المعرفي 2لجدول ) ا

 المحتو  العلمي
 المجموال اهلراي السلوكجة للمجا  المعرةي

  يقويا يركجب يحلجط يطبجق استجعا  ياكر

الحركة ) الثانيالفيط 

  الخطجة

02 2 
3 6 

7 
0 42 

 قوانج ) الثالثالفيط 

  الحركة

6 6 
7 4 

8 
0 06 

 الرابعالفيط 

  العزو االيزان و )

2 3 
6 7 

8 
0 88 

 22 6 00 07 02 08 07 المجموال

 

ةىداد اطى  يد يسىجة للمجمىوةتج  التجريبجىة جىر  إاةداد الخط  التد يسجة :  - ج

   0202 – 0203والضابطة ةل  وةق المحتو  الد اسىي المعتمىد للعىا  الد اسىي ) 

لراي السلوكجة التي اةدت لالض ، واةىد   وباالستناد ال  اه 0205لسنة )  5  ، ب 

الخطى  التد يسىجة لكىط  ،الباحث ةل  اسا  ةدد الحيس االسبوةجة ومىدا التجربىة 

م  المجمىوةتج  التجريبجىة والضىابطة ، وقىد ةىري الباحىث نمىاذج مى   ىاص الخطى  

، لبجىان مىد   هايد يسىبرايىق  و الفجزيا ةل  مجموةة م  الخبرا  المتخييج  ةي 

لأل ىداف التىي وضىعي مى  اجلهىا ، وقىد اجريىي بعى  التعىدي ت ةىي ضىو  يحقجقها 

% ةىىفكثر اليفىىام ا ايهىىا لتفاىىا غىىجغتها 32م حظىىايها ويوججهىىايها وحىىددت نسىىبة 

 النهايجة. 

 سادساً : أداتا البحث :

االاتبا  التحيجلي : م  متطلبىات  ىاا البحىث إةىداد ااتبىا  يحيىجلي اىاا  -0

،  الخام  العلمي التطبجقىيم  كتا  الفجزيا  للي   والرابع والثالث الثانيبالفيو  

لقجا  التحيجط الد اسىي لطى   كىط مجموةىة مى  المجمىوةتج  بعىد انتهىا  التجربىة 

 يد يسها وبحسب اآليي : جر ةي موضوةات ةيو  المادا قجد البحث التي 

 إةىىداد الخا بىىة االاتبا يىىة ) جىىدو  المواغىىفات   : مىى  مسىىتلزمات االاتبىىا  - ر

الخىام  م  كتىا  الفجزيىا  لليى   ةإةداد جدو  المواغفات لمحتو  الفيو  الث  

لأللراي السلوكجة ) التىاكر ، االسىتجعا  ،  الستةبحسب المستويات  العلمي التطبجقي

   ادناص. 7وكما مبج  ةي الجدو  )   ، ، التركجب ، التقوياالتطبجق ، التحلجط 

 

 

 

 

 

 

 



   0202..................................................................... العدد الثاني والثمانون .حزيران   لسنة مجلة الفتح . 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-039- 
 

 ( الخارطة االختبارية ) جدول المواصفات ( لالختبار التحصيلي  .الجدول )  
 التركيب التحليل التطبيق االستيعاب التذكر األغراض السلوكيةمستويات  

يم
قو
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سىتخد  ميرىرايها ةىي جىدو  المواغىفات ، واوقد غجغي ةقرات االاتبىا  ةلى  وةىق 

و ةقىىرا موضىىوةجة  02) االاتجىىا  مىى  متعىىدد   المكىىون مىى   االاتبىىا  الموضىىوةي

 .ام  ةقرات مقالجة

ا يىىىف  الباحىىىث رن يكىىىون إجىىىرا ات التيىىىحجح اجىىىرا ات ييىىىحجح االاتبىىىا  : - 

بتخيجس د جة واحدا لكط اجابة غحجحة وغفر لكط اجابة لجر غحجحة وةوملىي 

الفقىىرات المتروكىىة معاملىىة االجابىىة لجىىر اليىىحجحة وبىىالض يكىىون مجمىىوال د جىىات 

د جة ، اما ييحجح الفقرات المقالجىة و لزيىادا  02الط   ةل  الفقرات الموضوةجة 

ضىوةجة ةنىد ييىحجح رو ام الطى   , وضىع الباحىث رنموذجىا  لإلجابىات الدقة والمو

  د جىات لكىط سىيا  مى  اهسىئلة المقالجىة  02 – 7اليحجحة ويا حيىر الىد جات ) 

ةشىر " 7،  8  و ) اهسىئلة  "امى  د جىات"  4،  0حسب التواليع المبج  ) اهسئلة 

د جىىة مىى   82الجىىة  , وقىىد بلىىغ مجمىىوال د جىىات الطىى   ةلىى  اهسىىئلة المق "د جىىات

 ) الد جة الكلجة   . 72مجموال 

حسا  اليدم : غدم االاتبا   و المد  لقجاسات االاتبا  لما  ىو مفىروي  - ج

  ولكىي يكىون االاتبىا  غىادقا ومحققىا لأللىراي  50:  0225من  ) ةبد الرحم  ، 

 التي ر ةد م  اجلها يا التثبي م  :

العا  ل اتبىا  مى  حجىث نىوال اليدم الظا ري :  و الكش  ومعرةة المظهر  -1

المفىىردات وكجفجىىة غىىجالتها ومىىد  وضىىو  الفقىىرات ومناسىىبتها لقجىىا  السىىمة المىىراد 

ويحقىق  ىىاا النىوال مى  اليىدم ةنىىدما يىا ةىري ا اتبىا  بيىىجغت   قجاسىها ومعرةتهىا

اهولجة ، ةل  مجموةة م  المتخييج  ةي الفجزيا  وبرايىق يد يسىها ، وربىد  كىط 

التىىي جىىر   للموضىىوةاتاتبىىا  ومىىد  يمثجىىط وانتمىىا  الفقىىرات مىىنها  ريىى   ةىىي ا 

،  العلمىي ) التطبجقىي   الخىام يد يسها ، وحس  غولها وم  متها لط   اليى  

، واقترحىوا التعىديط ةىي غىوب  ا اتبىا وقد ردل  المتخييون بآ ايها بشفن ةقرات 

ت المناسىبة ، ، وقد راا الباحىث باالقتراحىات والتعىدي ضها بع  الفقرات وحاف بع
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%   كمعجىىا  لقبىىو  الفقىىرا باةتمىىاد معادلىىة كىىوبر اليفىىام  32واةتمىىد نسىىبة ايفىىام )

 .اآل ا 

غدم المحتو  :  و ااتجا  ةدد م  اهسئلة او الفقىرات التىي يفتىري بهىا رن  -2

يمثىىط محتىىو   معىىج  يمثىىج  غىىادقا  ، لىىاا ةىىري الباحىىث االاتبىىا  مرةقىىا  بىىاهلراي 

مىى  الخبىىرا  المتخييىىج  ةىىي الفجزيىىا  وبرايىىق يىىد ي  السىىلوكجة ةلىى  مجموةىىة 

وقىد الفجزيا  ويا اةادا النظر ةي بع  ةقرات االاتبا  بنا  ةل  م حظايها وآ ايهىا 

% كنسبة ايفام بج  آ ايها وبحسىب معادلىة 32ةقرات االاتبا  ةل  ركثر م   يلحي

 كوبر وبالض اغبح االاتبا  جا زا  للتطبجق بيو ي  النهايجة.

الاتبىا  ةلى  جق االاتبا  التحيجلي ةل  العجنة االستط ةجة : يا يطبجىق ايطب -  

و الشىىهجد ةبىىد هللا  البشىىجر اةىىداديتي  بالبىىا  مىى  بىى    020)    ةجنىىة مكونىىة مىى 

للبنىىج  وذلىىض للتثبىىي مىى  اياييىى  السىىايكومترية ةضىى   ةىى  التحقىىق مىى   الموسىىوي

لتشىخجس الفقىرات اليىعبة جىدا  وكىالض  وضو  يعلجمات االاتبا  ووضىو  ةقرايى  ،

بهىىدف اةىىادا غىىجالتها وكىىالض معرةىىة الىىزم  الىىاي يسىىتغرق  الطالىىب لإلجابىىة ةىى  

ةىي يسىلجا االجابىة  بالبب وآار بالو  ه الزم  االاتبا  ولغري حساب  يا يسججط

   دقجقة. 72وبعد احتسا  المتوس  الزمني يبج  ان الزم  ال ال   و ) 

ا  وةقراي  : يعد ةملجىة يحلجىط ةقىرات االاتبىا  ةلى  التحلجط االحيايي ل اتب - و

د جة ةالجة م  اه مجة لما ييدي  م  ةوايد يساةد ةلى  الخىروج بىفدوات ةعالىة يعمىط 

  وبعىىد اجىىرا  التيىىحجح  033:  0224ةلىى  قجىىا  السىىمات قجاسىىا  دقجقىىا  ) النبهىىان ، 

 يبىىي الىىد جات  جابىىات الطىى   ةىى  ةقىىرات االاتبىىا  لطىى   العجنىىة االسىىتط ةجة 

% ورجريي ةملجات حسا  كط مما يىفيي 05% وردن  05ينااللجا   ا قسمي إل  اةل  

 ل اتبا  : 

ويقيد ب  النسبة المئوية للط   الىاي  اجىابوا ةى  معامط اليعوبة للفقرات :  -0

ةقرات االاتبا  اجابىة غىحجحة الى  المجمىوال الكلىي للطى   و يفضىط اسىتخدام  مىع 

  ، لىالض اسىتخد  الباحىث  ىاص الطريقىة  085: 0200) ملحىا ,المجموةات اليىغجرا 

  الموضىوةجةوحس ب معامط اليعوبة لكط ةقرات االاتبىا  بمعادلىة ) غىعوبة الفقىرا 

رمىىا بالنسىىبة إلىى  اهسىىئلة المقالجىىة ةقىىد يىىراو    2065 -2085ووجىىد انىى  يتىىراو  بىىج  )

و اا يد  ةل  ان الفقرات مقبولة ، حجىث ان    73,2 – 86,2معامط اليعوبة بج  ) 

%  02ةقرات االاتبا  يعتبر غالحة وججدا ةندما يتبىاي  ةىي مسىتو  غىعوبتها بىج  )

 .  052:  0223%   )ةودا ,  32 -

ويقيد ب  قىد ا الفقىرا ةلى  التمججىز بىج  الطى   ذو القوا التمججزية للفقرات :  -0

 082:  0200ط بالنسىبة لإلاتبىا  ) ملحىا , المعرةة االكثر والط   ذو المعرةة االقى

  ، كما  و التمججز بج  الفروم الفردية بج  ب   المجموةتج  الاي  يعرةىون االجابىة 

ةىىاذا كىىان    Ebel) والىىاي  ال يعرةىىون االجابىىة ةلىى  الفقىىرات االاتبىىا , كمىىا ارىىا  لىى 

  .  32:  0227  يعد ةقىرا ججىدا ) الىدلجمي وةىدنان , 2002معامط التمججز اكبر م  )

ةقد كاني يتراو   الموضوةجةوقد حسب الباحث القوص التمججزية لكط ةقرا م  الفقرات 

رمىىا بالنسىىوبة إلىى  اهسىىوئلة   بعىىد يطبجىىق معاملىىة التمججىىز لكىىط ةقىىرا 2053 -2006بىىج  )
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و ىاا يعنىي ان الفقىرات    76,2- 80,2المقوالجة ةقىود يراوحىي قىووا التمجوىوجز بجوىو  ) 

 مقبولة.

يقيد بفعالجة البدايط الخابئة  و قىد ا البىديط الخىاب  : الخابئة البدايط ةعالجة  -8

ةل  جا  انتباص الطلبة م  المستو  اهدن  الاتجا ص كبديط يمثط ا جابىة اليىحجحة ، 

بىديط لجىر ةعىا  ةالبديط الىاي ال يىتا ااتجىا ص ري مى  بى   الفئىة العلجىا رو الىدنجا ةهىو 

  ، اي يعىىىد البىىىديط 852،  0222يفتىىىري حاةىىى  مىىى  االاتبىىىا )الزاملي وآاىىىرون ، 

ةعاال  ةندما يجا  ركثر ةدد ممك  م  بلبة المجموةة الدنجا ةلى  رنى  البىديط  الخاب 

اليحجح وةي الوقي نفس  يجا  ةددا  قلج   م  بلبة المجموةة العلجا ، وةندما يكىون 

الخطىىف    احىىد مىى  المجمىىوةتج  العلجىىا والىىدنجا ةفنىى  يكىىون واضىىح نىىا  بىىدي   لىىا يجىىا

  ، وبعىىد يطبجىىق معادلىىة ةعالجىىة  50:  0202) ةلىىي ، ويجىىب اسىىتبعادص مىى  الفقىىرا 

البىىدايط فهىىر رن البىىدايط قىىد جىىابي ةىىددا  اكبىىر مىى  بىى   المجموةىىة الىىدنجا مقا نىىة 

 دون يغججر. بط   المجموةة العلجا وبالض يا ربقا  البدايط الخابئة م  

يشجر مفهو  الثبات ال  ايسام د جات االاتبا ات والمقايج   بات االاتبا  : 

ري االيسام ةبر الزم  رو ايسام ةدا غجغ م  االاتبا   اهةرادلمجموةة معجنة م  

،  يا ااتبا  انفس ، او ايسام مفردات االاتبا  نفس ، رو االيسام ةبر ةدا اةراد 

و كاا ،   32: 0226،  )ة    يكون متسقة هسبا  متعدداا الةد جات االاتبا   بم

 يا حسا  الثبات ل اتبا  الاي رةدص الباحث وكاآليي :

اسىىتخد  الباحىىىث معادلىىة ) رلفىىىا كرونبىىاو   لحسىىىا  معامىىط  بىىىات االاتبىىىا  ,  -0

  يتمتىىع بف مجىىة ااغىىة كونهىىا يسىىتخد  ةىىي وجىىدير بالىىاكر رن معادلىىة )رلفىىا كرونبىىاو

حسىىا  معامىىط  بىىات االاتبىىا ات المقالجىىة والموضىىوةجة ةلىى  حىىد سىىوا  ) النبهىىان , 

  وي عىىد  ىىاص القجمىىة مقبولىىة ةىىي  374,2  ، وقىىد بلغىىي قجمىىة الثبىىات )  042:  0224

   67,2  و ىىي )  Mehrens & Lehmanضىىو   النسىىبة المحىىوددا مىىو  قبىىوط ) 

  . 866:  0223ةودا , )

اسىىتخدا  رسىىلو   بىىات التيىىحجح بالنسىىبة إلىى  اهسىىئلة المقالجىىة إذ قىىا  الباحىىث  -0

  و قة إجابىة ةشىوايجا  مى  رو ام إجابىات الطى   , وقىا  بتيىحجحها  07)  بااتجا  

ةي ضو  ا جابات ا نموذججة وحجبىي الد جىة  ورةىاد ييىحجحها الباحىث نفسى  بعىد 

حث م  رحد مد سي المادا ةي اةدادية الجمهو يىة رسبوال , وةض   ة  ذلض بلب البا

للبنىىج  بتيىىحجح اهو ام رنفسىىها بعىىد رن يىىا حجىىب نتىىايت التيىىحجح اهو  ةنىى  ، ويىىا 

حسا  معام ت اال يباب بج  النتايت ) بمعامط ا يبىاب بجرسىون   وكانىي متوسىطايها 

  ,  20,2  وبىج  الباحىث والمىد   اآلاىر )  22,2بج  الباحث ونفس  ةبىر الىزم  ) 

  .    860:  0223وي عد معامط  بات التيحجح  اا لألسئلة المقالجة ججدا  ) ةودا , 

يبنىى  الباحىىث  :Cognitive Failures Questionnaireمقجىىا  الفشىىط المعرةىىي  

 Broadbent, Cooper, FitzGeraldلفشط المعرةي لبرودبني والم ي  ) مقجا  ا

&Parkes,1982 (  ةقرا , لكط ةقرا امسة بدايط ) دايمىا  , 88  ويكون المقجا  م  

والترجمىة العكسىجة مى   بعد يرجمة المقجىا يا اةتمادص لالبا  , احجانا  , ناد ا  , ابدا   , و

   .قبط اساياا متخييج  باللغة االنكلجزية
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و  الخبرا  والمتخييج  ةي العلة ري المقجا  ةل  مجموةة م  غدم المقجا  : 

النفسىىىجة و التربويىىىة وبرايىىىق يىىىد ي  العلىىىو  وإجىىىرا  التعىىىدي ت المناسىىىبة لفقىىىرات 

%   مى  مىواةقتها 32إذ يىا اةتمىاد نسىبة )  , ورغبح المقجا  جىا زا للتطبجىقالمقجا 

حيىلي ةلى  النسىبة المقبولىة ةل  قبو  الفقرا م  ةىدمها ، ويبىج  رن جمجىع الفقىرات 

، حجىىث ان المقجىىا  يمجىىز العجنىىة االسىىتط ةجة ورغىىبح المقجىىا  جىىا زا  للتطبجىىق ةلىى 

بمسىىتو  مقبىىو  مىى  اليىىدم والثبىىات ، إذ يىىا يطبجقىى  ةلىى  ةجنىىة مىى  بىى   اليىى  

الرابىىع االةىىدادي و ىىي قريبىىة مىى  ةجنىىة البحىىث الحىىالي مىى  نىىاحجتي العمىىر والمسىىتو  

 .العلمي  

ط "دايما  ييحجح المقجا  : يا التيحجح بوضع التد جات االغلجة للمقجا  حجث البدي

  والبىديط ابىدا  0  والبىديط نىاد ا  )8  والبديط احجانىا  )4  والبديط لالبا  )7" ااا قجمة )

  .88  والد جة الدنجا )067  حجث يكون الد جة العلجا)0)

ةلى  ةجنىة  يىا يطبجقى : التطبجق االستط ةي  الستط ةجةا العجنةيطبجق المقجا  ةل  

  إةداديىة الشىهجد ةبىد هللا الموسىوي للبنىج  والتابعىة   بالبا  م  ب  72مكونة م  ) 

لمعرةىىة وضىىو  الفقىىرات ومعرةىىة ،  8/02/0203 اال بعىىا الىى  نفىى  المديريىىة يىىو  

  87المىى  ا جابىىة ةلىى  المقجىىا ، ويىىا اسىىتخراج المتوسىى  الزمنىىي للمقجىىا  وكىىان )

 .دقجقة

االاتبىا  وإةىادا  باسىتخدا  بريقىة بات المقجا  : يىا اسىتخراج قجمىة الثبىات للمقجىا  

و يمثىىط رجىىرا  االاتبىىا    ىىا ييىىحجح  ويىىدوي  نتايجىى  ، وبعىىد ةاغىىط المنىىي  االاتبىىا 

لبضعة ريا ، ي مك  رةادا االاتبا  رو المقجىا  نفسى  للطلبىة رنفسىها وبىنف  الظىروف ، 

ويحسب معامط اال يبىاب بىج  د جىات الطلبىة ةىي المىريج  ، ويسىم  معامىط اال يبىاب 

                                                                 428:0223ط الثبىىىىىىىىىىىىىىات ) ربىىىىىىىىىىىىىىو جىىىىىىىىىىىىىىادو،بهىىىىىىىىىىىىىىاص الطريقىىىىىىىىىىىىىىة ةامىىىىىىىىىىىىىى

ويا حسىا  معامىط ا يبىاب )بجرسىون  بىج  د جىات التطبجقىج  اهو  والثىاني ، وبلىغ ، 

  ، و ىو معامىىط  بىىات ةىىا ش ممىىا يشىجر إلىى  رن نتىىايت االاتبىىا  يمتلىىض اسىىتقرا ا  2033)

المقننىة إذا يكىون ات ججدا  بالنسىبة ل اتبىا ات لجىر وي عد معامط الثب زم  ، ابتا  ةبر ال

  .865:  0233  ةما ةوم )ةودا والخلجلي,2067النسبة مقبولة اذا كاني )

التطبجق النهايي للمقجا  : يا يطبجق المقجا  ةل  ةجنة البحث للمجمىوةتج  التجريبجىة 

  .                                                                                                            5/0/0202) اال نج والضابطة ةي يو  

  الثا  : يطبجق التجوربة :

       اال بعىىا ببىىق الباحىىث يجربتىى  ةلىى  بىى   مجمىىوةتي البحىىث بىىد ا  مىى  يىىو   - ر

 .الفشط المعرةي    , إذ ببق مقجا   05/02/0203) 

         ود   00/02/0203الباحىىىث بالتىىىد ي  الفعلىىىي للتجربىىىة بتىىىا ي  )بىىىدر  -  

 ب   ةجنة البحث بموجب الخط  التد يسجة لكط مجموةة .

) البعىىدي   ةلىى  ةجنىىة البحىىث بتىىا ي   المعرةىىي الفشىىطببىىق الباحىىث مقجىىا    - ت

     . 5/0/0202) اال نج  

    . 3/0/0202) الث  ا  ي  ببق الباحث االاتبا  التحيجلي بتا - ث

  ابعا  : الوسايط ا حيايجة: 
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) النبهىىىان ، قلتج  لجىىىر متسىىىاويتج :   لعجنتىىىج  مسىىىت t-testاالاتبىىىا  التىىىايي )  - ر

0224  :80   

   032:  0223) ةودا ،         معامط اليعوبة للفقرا الموضوةجة :     -  

  52:  0230) الزوبعي وآارون ،   لموضوةجة :معادلة قوا التمججز للفقرا ا  - ت

     38:  0225) العزاوي ،              ة ةعالجة البدايط الخابئة :    معادل  - ث

      Copper              (Copper , 1974 : 27معادلة نسبة االيفام لو )  - ج

     067:  0226) ة   ،               كرونباو :  –معادلة معامط الفا  -  

 ( Twilit , 1979 : 133 )معادلة معامط ا يباب بجرسون :                - و

                                                        42،  0226) نيا  ،                                  dمعادلة حجا اه ر  - د

 

 عرض النتائج وتفسيرها :

 عرض النتائج :

نتىىايت االاتبىىا  التحيىىجلي : للمقا نىىة بىىج  المجموةىىة التجريبجىىة والمجموةىىة  - ر

الضابطة ةي االاتبا  التحيجلي وةقوا  للفرضىوجة اليىوفرية االولى  التىي يىونس ةلىو  

ج  متوسىى  بىى   2027رنىى  )ال يىىووجد ةىىورم ذو داللىىوة إحيىىايجة ةنىىد مسىىتو  داللىىة ) 

 PDEODE  سىىترايجججةسىىي وةقىىا د جىىات بىى   المجمىىووةة التجىىوريبجة التىىي د  

ومتىىىووس  د جىىىوات المجىىىوموةة الضىىىوابطة التىىىي د  سىىىي بالطريقىىىة االةتجاديىىىة ةىىىي 

االاتبىىا  التحيىىجلي   ، وللتحقىىق مىى   ىىاص الفرضىىجة يىىا حسىىا  المتوسىى  الحسىىابي 

واالنحراف المعجا ي لد جات ب   المجموةتج  التجريبجة والضىابطة ةىي االاتبىا  

  . 6تج  وكما موضح ةي الجدو  ) التحيجلي ويا حسا  القجمة التايجة لعجنتج  مستقل

 

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة  0جدول ) 

والجدولية والداللة االحصائية لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في 

 االختبار التحصيلي

ةدد  المجموةة

 الط  

الوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعجا ي

مستو   التايجةالقجمة 

الداللة 

ا حيايجة 

27,2 

 الجدولجة المحسوبة

 5022 84058 83 التجريبجة

70202 0 

 

 دا 

 

 6064 06003 85 الضابطة

اكبىىر مىى  القجمىىة    70202ويتضىىح مىى  الجىىدو  اةىى ص رن القجمىىة التايجىىة المحسىىوبة ) 

  ولىىالض  58  ود جىىة حريىىة )  2027  ةنىىد مسىىتو  داللىىة )  0) التايجىىة الجدولجىىة   

يرة  الفرضجة اليفرية االول  ، وبالض يكون المجموةة التجريبجىة قىد يفوقىي ةلى  

 المجموةة الضابطة ةي االاتبا  التحيجلي. 

: للمقا نىىة بىىج  المجموةىىة التجريبجىىة والمجموةىىة  المعرةىىي الفشىىطنتىىايت مقجىىا   - 

وةقا  للفرضوجة اليووفرية الوثانجة التي يىنس ةلى   المعرةي الفشط  الضابطة ةي مقجا
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  يى  متوسى   2027رن  )ال يوووجد ةوورم ذو داللوة إحويوايجة ةند مسوتو  داللىوة   ) 

 PDEODE  سىىترايجججةد جىىات بىى   المجموةىىة التجريبجىىة التىىي د  سىىي وةقىىا 

ومتوسىى  د جىىات المجموةىىة الضىىابطة التىىي د  سىىي بالطريقىىة االةتجاديىىة ةىىي مقجىىا  

  ، وللتحقىىىق مىىى   ىىىاص الفرضىىىجة يىىىا حسىىىا  المتوسىىى  الحسىىىابي  المعرةىىىي الفشىىىط

واالنحراف المعجا ي لىد جات بى   المجمىوةتج  التجريبجىة والضىابطة ةىي مقجىا  

كمىا موضىح ةىي الجىدو  تج  وويا حسا  القجمىة التايجىة لعجنتىج  مسىتقل المعرةي الفشط

(5 .  

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة  7جدول ) 

والجدولية والداللة االحصائية لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في 

 المعرفي الفشلمقياس 

ةدد  المجموةة

 الط  

الوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعجا ي

مستو  الداللة  التايجةالقجمة 

ا حيايجة 

27,2 
 الجدولجة المحسوبة

 00020 47027 83 التجريبجة

60008 0 

 

 دا 

 

 02020 65067 85 الضابطة

  اكبىىر مىى  القجمىىة 60008ويتضىىح مىى  الجىىدو  اةىى ص رن القجمىىة التايجىىة المحسىىوبة ) 

  ولىىالض  58  ود جىىة حريىىة )  2027  ةنىىد مسىىتو  داللىىة )  0الجدولجىىة )  التايجىىة

يرة  الفرضجة اليفرية الثانجة ، وبالض يكىون المجموةىة التجريبجىة قىد يفوقىي ةلى  

) لكىون المتوسى  الحسىابي لىد جات  المعرةىي الفشىطالمجموةة الضىابطة ةىي مقجىا  

لىىد جات بىى   المجموةىىة بىى   المجموةىىة التجريبجىىة اقىىط مىى  المتوسىى  الحسىىابي 

 .الضابطة   

  : لبجان حجا اه ىر ) مىد  الفاةلجىة   يىا اةتمىاد معادلىة حجىا  dحجا اه ر )  - ج

    3  للمتغجر المستقط ةي المتغجر التابع وكما موضح ةي الجدو  )   dاه ر ) 

 ( حجم األثر للمتغير المستقل في المتغيرات التابعة 8جدول ) 

 مقدا  حجا اه ر  dقجمة حجا اه ر  المتغجر التابع المتغجر المستقط

 استرايجججة

PDEODE 

 

 ةالي 00225 التحيجط

 ةالي 00063 المعرةي الفشط

  التي يعك  مقدا  حجا اه ر و ي قجمة مناسبة لتفسجر حجا  dوباستخراج قجمة ) 

 والفشطةي التحيجط  PDEODE باسترايجججةالتف جر وبمقدا  ةالي لمتغجر التد ي  

  . Heiman 2011حسب جدو  كو ج  المشا  الج  ةي )  المعرةي
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 قيم حجم األثر ومقدار التأثير

 مقدا  التف جر dقجمة حجا اه ر 

 واب  2042 – 2002

 متوس  2062 – 2040

 ةالي ةما ةوم 2060

                                                               (Heiman , 2011 , 281   

يفسىىجر النتىىايت ومناقشىىتها : رفهىىرت نتىىايت البحىىث الحىىالي يفىىوم المجموةىىة التجريبجىىة 

ةلىى  المجموةىىة الضىىابطة والتىىي  PDEODE اسىىترايجججةوالتىىي د  سىىي باسىىتخدا  

، ويمكى   المعرةىي الفشىطد  سي بالطريقة االةتجادية ةي االاتبا  التحيجلي ومقجىا  

 رن يعز  ذلض إل  اآليي:

 المجموةىىة التجريبجىىة نقلىىي الطىى   مىى  الىىنم   اد  سىىي بهىى التىىي االسىىترايجججة

االةتجىىادي والىىاي لالبىىا مىىا يكىىون ةجىى  الطالىىب متلقجىىا للمعلومىىات الىى  نمىى  المشىىا كة 

ويقلجىط  النشطة والفعالة مع الم ي  والمد   مما اسىها ةىي اليىادا التحيىجط الد اسىي

 .مستو  الفشط المعرةي

 ي  االسترايجججة  ىو يوججى  الطى   الى  ميىاد  راىر  المد   ةي يد  ر ر

للمعلومىىات اىىا ج نطىىام المحتىىو  التعلجمىىي رسىىها بشىىكط ةعىىا  ةىىي وغىىولها الىى  

معلومات معرةجة جديدا لا يك  حاضرا لديها  اا مما جعلها يتوغىلون للحلىو  بجسىر 

 وااتجا  البدايط السلجمة والقابلة للتحقجق ةي ضو  مناقشايها.

  اسىىترايجججة  رن اسىىتخداPDEODE  مكنىىي مىى  يىىد يب الطىى   ةلىى  يولجىىد

مجموةة م  اهةكا  الجديدا والتي استعملها ةىي حىط االسىئلة والمسىايط الفجزيايجىة ةىي 

بالمناقشىة  هامحتو  الكتا  ة  بريق وضع ةدد كبجر م  البدايط التي يقضي إل  حل

 .ةجما بجنها

  وذلض ة  ،  ربو ان المد   الججد يخط  لطلبت  لجفكروا بما يعلموص لمدا

, و اا بالنهاية ييدي ال  ةها اةضط ومرونة  بريق يزويد ا ببع  التحديات

وةرت انواال م  االنشطة واهسئلة  PDEODEبالتفكجر ان استخدا  استرايجججة 

المجا  اما  الط   ةسح  وم   اوالم حظات والحوا ات والتفسجر حو  المادا 

للتفكجر بما يعلموص لجتمكنوا م  الحيو  ةل  يحيجط د اسي ججد وبالتالي التقلجط 

 م  مستو  الفشط المعرةي.

   يساةد التد ي  ةل  وةق  اا اهنموذج ةل  اال را  للمعلومات ة  بريق

 ايباال التغاية الراجعة ةي التد ي .

 استرايجججة يرجع  PDEODE التعاوني بج  الط   م  ا   العمط

يسججلها النتايت ةل  ركط  سو  واراي  مفا جا وجداو  ومناقشتها مع المد   ، 

 للمشاكط الد اسجةكط  اا رةط  مساحة م  الحرية لها ةي استنتاج واقترا  الحلو  

 .الفشط المعرةيمستو   يقلجطمما رد  إل  
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 االستنتاجات :

الخىام  ةي يد ي  مادا الفجزيا  للي   PDEODE استرايجججةان استخدا   -0

والتقلجىط مى  رد  ال  الحيىو  ةلى  النتىايت االيجابجىة ةىي التحيىجط  العلمي التطبجقي

 مواالنة بالطريقة االةتجادية. مستو  الفشط المعرةي

يشجع الط   والى  د جىة كبجىرا  PDEODE استرايجججةالتد ي  باستخدا   -0

 ها ومشا كتها االيجابجة ا   الد  .ةل  حرية بر  االسئلة وإ ا ي

 التوغجات : 

 ةي ضو  نتايت البحث واستنتاجاي  يوغي الباحث باآليي :

 الخىىام ةىىي يىىد ي  مىىادا الفجزيىىا  لليىى   PDEODE  اسىىترايجججةاةتمىىاد  -0

والتقلجىىط مىى  االيجىىابي ةىىي  ةىىع مسىىتو  التحيىىجط الد اسىىي  اه ر ىى العلمىىي التطبجقىىي

 .مستو  الفشط المعرةي

ضىم   PDEODE اسىترايجججة وبضىمنهايىد ي  حديثىة  استرايجججاتاداا   -0

   ةي كلجات التربجة.د   مفردات مقر  برايق يد ي  الفجزيا  الاي ي  

رن يشتمط موضوةات الدو ات التد يبجة لمد سي الفجزيىا  ر نىا  الخدمىة ةلى   -8

 .PDEODE استرايجججةومنها  الحديثةالتد يسجة  االسترايجججات

 

 المقترحات : 

ةىي  PDEODE استرايجججةرجرا  المزيد م  البحوث ة  التد ي  باستخدا   -0

كالىىاكا ات المتعىىددا ةىىي متغجىىرات راىىر  ر ر مىىا مراحىىط د اسىىجة راىىر  ود اسىىة 

 . ةةمها ات ما و ا  المعرووالداةعجة العقلجة 

وةلىو  ةىي مىواد د اسىجة راىر  كالكجمجىا   PDEODE بإسترايجججةالتد ي   -0

 .الحجاا

إجىىرا  بحىىوث جديىىدا  يجىىاد إسىىترايجججات جديىىدا يقلىىط مىى  مسىىتو  الفشىىط  -8

 .المعرةي لد  الطلبة

لمعرةىىة  PDEODE اسىىترايجججةبنىىا  برنىىامت يىىد يبي للمد سىىج  ةىىي ضىىو   -4

 .وةشلها المعرةيا رص ةي يحيجط ب بها 

 

 المصادر : 

, دا   0, ب  ةلىىا الىىنف  التربىىوي :   0223ربىىو جىىادو , غىىالح محمىىد ةلىىي )  -1

 المسجرا للنشر والتواليع , ةمان.

, دا  الجاالو ي ,  البحث التجريبي المعاغر :   0220ابو حويت , مروان ) -2

 ةمان.

رسىىىىالجب معالجىىىىة المعلومىىىىات وحىىىىط "    :0207البىىىىد ي, امىىىىج  رىىىىجا  ) -3
" , ربروحىىة لجىىر  المشىىك ت وة قتهمىىا با افاقىىات المعرةجىىة ةنىىد بلبىىة الجامعىىة

 منشو ا, جامعة بغداد, كلجة التربجة للعلو  اليرةة/اب  الهجثا , بغداد .
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، دا   0، ب التحيىىىىجط الد اسىىىىي :    0200الج لىىىىي ، لمعىىىىان ميىىىىطف  )  -4

 المسجرا للنشر والتواليع والطباةة ، ةمان. 

القجا  والتقويا ةي  :   0227الدلجمي , احسان ةلوي و ةدنان محمود )  -5
 , مكتبة احمد الدباب , بغداد. 0, ب  العملجة التعلجمجة

مفىا جا ويطبجقىات ةىي التقىويا  :   0222الزاملي ، ةلي ةبد جاسا وآارون )  -6
 ، مكتبة الف   ، الكويي. 0، ب والقجا  التربوي

,  االاتبىا ات والمقىايج  النفسىجة :   0230الزوبعي , ةبد الجلجط وآاىرون )  -7

 غط.جامعة الموغط ، المو

ا ىىىىىىر اسىىىىىىترايجججة يد يسىىىىىىجة ) " :   0200بنىىىىىىو  ،انتيىىىىىىا  جىىىىىىو ج )  -8
PDEODE   قايمة ةل  المنح  البنايي ةي ةها واالحتفاف المفا جا العلمجىة واكتسىا 

"،   سىالة  العملجات العلمجة لد  بلبة المرحلة االساسجة ةي ضو  موقع الضب  لديها

 ةمان. الجامعة اال دنجة ،دكتو اا لجر منشو ا ،

, مكتبىة نىو   القجا  والتقىويا التربىوي :   0225ةبد الرحم  , رنو  حسج  )  -9

 الز را  , بغداد .

اهنمىاب المنهججىة ويطبجقايهىا ةىي  :    0225وةدنان حقىي )  --------------- -11
 , رركة الوةام للطباةة المحدودا , بغداد. العلو  ا نسانجة والتطبجقجة

, دا  المسجرا ,  0, ب ةلا النف  المعرةي :   0202العتو  , ةدنان يوس  ) -11

 ةمان.

القجىىىا  والتقىىىويا ةىىىي العملجىىىة  :    0225العىىىزاوي ,  حىىىجا يىىىون  كىىىرو )  -12
 , دا  دجلة ناررون وموالةون , ةمان . 0, ب  التد يسجة

إةىداد ااتبىا  ةجلجىب كىا ير وكىج   : "   0200العزي ، ةهود حمجىد حسىج  )  -13
"،  سىالة  السىمات الكامنىة باسىتخدا  انمىوذج  اش  اسىط للقىد ا العقلجىة وةقىا لنظريىة

 اب   رد ، جامعة بغداد ، بغداد. –ماجستجر لجر منشو ا ، كلجة التربجة 

, دا  الثقاةة ,  8، ب رسالجب البحث العلمي :   0222ةطوي , جودت ةزت ) -14

 ةمان .

، دا  اليىفا   الىتعلا انمىاب ونمىاذج حديثىة :    0206ةطجة ، محسى  ةلىي )  -15

 للنشر والتواليع ، ةمان.

القجىىا  والتقىىويا التربىىوي والنفسىىي  :    0226ةىى   , غىى   الىىدي  محمىىود ) -16
 دا  الفكر العربي , القا را. ، 0ب ,  رساسجاي  ويوجهاي  المعاغرا

، دا   8، ب التربجىة العلمجىة ويىد ي  العلىو  :    0202ةلي ، محمىد السىجد )  -17

 المسجرا للنشر والتواليع والطباةة ، ةمان.

:    0204)  العمراني ، ةبد الكريا جاسا و حجد  ةما  ةبد الحسج  الكىروي -18

ةىىي اكتسىىا  المفىىا جا الفجزيايجىىة لىىد   PDEODEةاةلجىىة التىىد ي  باسىىترايجججة  "
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، االغىدا   0، مجلة مركز د اسات الكوةىة ، المجلىد  "ب   الي  الثاني المتوس 

 االررف. ، جامعة الكوةة ، النج 84

,  ب  القجا  والتقويا ةي العملجىة التد يسىجة :    0223ةودا ، احمد سلجمان )  -19

 , دا  الفكر , ةمان. 8

ا حيا  للباحىث ةىي  :    0233و الجط يوس  الخلجلي )  ----------------- -21
 , دا  الفكر للنشر والتواليع , ةمان . 0, ب لو  ا نسانجة التربجة والع

, دا  غفا   0, ب رساسجات غعوبات التعلا : 0208القاسا, جما  مثقا  ) -21

 للنشر والتواليع , ةمان.

،  0، ب اسىىترايجججات الىىتعلا والتعلىىجا المعرةجىىة :    0208قطىىامي ، يوسىى  )  -22

 دا  المسجرا للنشر والتواليع والطباةة ، ةمان.

،  الدلجط الكامط ةي ااتبىا ات الىاكا  :    0225كا ير ، ةجلجب و كج   سط )  -23

 ، يرجمة مكتبة جرير ، الرياي. 0ب

البنايجىىة ةىىي PDEODE ةعالجىىة اسىىترايجججة   :   0205محىىر  وآاىىرون )  -24
، مجلىىة كلجىىة  ييىىويب التيىىو ات الخطىىف ةىىي الفجزيىىا  لىىد  بىى   المرحلىىة الثانويىىة

 ، جامعة بو  سعجد ، بو  سعجد.00التربجة ، العدد 

سىىىجكولوججة االدا ا التعلجمجىىىة والمد سىىىجة  :   0223محمىىىد ، محمىىىد جاسىىىا ) -25
 ،  دا  الثقاةة ، ةمان. وآةام التطو  العا 

,  القجىا  والتقىويا ةىي التربجىة وةلىا الىنف  :    0200) ملحا ، سىامي محمىد  -26

 , دا  المسجرا للنشر والتواليع والطباةة , ةمان . 7ب

منا ت البحىث ةىي  :    0202المنجز  ، ةبد هللا ة   وةدنان يوس  العتو  )  -27
 ، دا  ا را  للنشر والتواليع ، ةمان. 0، ب العلو  التربوية والنفسجة

, دا  الرواد  0, ب الااكرا وما و ا  الااكرا  :  0200ناغر, كريمة كوكز ) -28

 للنشر, دمشق .

يىدني مسىتو  التحيىجط وا نجىاال  :    0202نير هللا , ةمر ةبد الىرحم  )  -29
 , دا  وايط للنشر , ةمان. 0, ب  الد اسي رسباب  وة ج 

،  0، ب رساسىىجات القجىىا  ةىىي العلىىو  السىىلوكجة :    0224النبهىىان ، موسىى  )  -31

 جامعة ميية ، ةمان.

استخدا  حجا اه ر لفحس الداللة العملجىة  :    0226يحج  حجايي )  نيا  ،  -31
، كلجىة  0، ال  5، مجلىة العلىو  التربويىة والنفسىجة ، ، ،    للنتايت ةي الد اسات الكمجىة

 التربجة ، جامعة البحري .
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