
    

  
@@ @

في   لمارزانو  التعلم أبعاد نموذج علي قائم برنامج فاعلية
 الرياضي التحصيل تنميةل المستقيم الخط وحدة تدريس

  الثانوي  ا3ول الصف طالب لدي

  إعداد
  محمود السيد شحاتة 

  العالد/ مسعد ربيع عبد ا7 أبو 

  اذ ورئيس قسم علم النفس التربوي أست
  جامعة بنها -لتربية ة اكلي

  أ.د/ محمد إبراهيم جودة هالل 

  أستاذ مساعد علم النفس التربوي

  جامعة بنها -كلية التربية 

  د./ رانيا محمد محمد سالم 

  مدرس علم النفس التربوي

  كلية التربية جامعة بنها.
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  ٣٦٣  

 وحدة تدريسفي  لمارزانو التعلم أبعاد نموذج علي قائم برنامج فاعلية

  الثانوي ا3ول الصف طالب لدي الرياضي التحصيل تنميةل مستقيملا الخط

  إعداد
  محمود السيد شحاتة 

  العالد/ مسعد ربيع عبد ا7 أبو 

  اذ ورئيس قسم علم النفس التربوي أست

 جامعة بنها  -كلية التربية 

  أ.د/ محمد إبراهيم جودة هالل 

  أستاذ مساعد علم النفس التربوي 

 هاجامعة بن -كلية التربية 

  د./ رانيا محمد محمد سالم 

  مدرس علم النفس التربوي

@ . كلية التربية جامعة بنها @

  صــمستخلال

 وح�ة  �ر"!لال عل�   أ�عاد  ن��ذج علي قائ� ب�نامج فاعل�ة مع�فة إلي الال�ة ال�راسة ه�ف� 
 *ة ع� ت�8ن� ق�  و  ,ال7ان�0  األول ال.ف 3الب  ل�0 ال�"اضي ال .�ل في ت*��ة ال�( ق�� ال'&

��عة إلي ع�*ة ال�راسة   ع" �ز ت� تو  ,و3ال;ة ) 3ال;اً ٦٨( م9 ال�راسة>�)  ٣٤(وع�دها   ال <�";�ة ال
��عة و3ال;ة، 3ال;اً >�3ال;اً ٣٤(  وع�دهاالAا�@ة   وال  في ال�راسة أدوات  وت�7ل�  ,و3ال;ة ) 

 م �س@ي ب�9  إح.ائ�ة داللة ف�ق ذا وج�د  إلي ال�راسة وت�صل�  ,ال�"اضي ال .�ل اخ ;ار
��ع �9 أف�اد  درجات >���عةأف�اد   ل.الح ال .�ل اخ ;ار علي والAا�@ة ال <�";�ة ال>� ال

 ال <�";�ة. 
  

  .ال��اضي ال���	ل - ال�عل� أ�عاد ن��ذج :ال�ف�اح	ة ال�ل�ات
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The effectiveness of a program based on dimensions of model to 
mathematic achievement among first secondary students  

 
  

 

 

Abstract  
the study Aim to The effectiveness of program based on Marzano's 
Model to mathematical achievement among the first secondary class 
students, The sample of the study (68) students, The students were 
divided into two groups study group (34) students & a comparison group 
(34) students, The results of the study showed Statically significant 
differences in mathematical achievement test for the study group. 
 
Key Words: 
Dimensions of learning - achievement mathematics. 
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  ٣٦٥  

  :المقدمةا
 فأح�اناً  ,�ال��رسة ال@الQ  یل O أجله م9  ال0M ال�ئ�(ي اله�ف ه� ل�! ال�عل�مات  اك (اب  إن

�ة  ال�عل�مات  ت.;حSق� ��ة وغ ال�ع�فة ت.;ح  بل  , في ال�ق� الالي أو في ال�( ق;ل صال
 ت�9W أن ي ی*;غ  ال�راس�ة فال�*اهج ج�ی�ة، م�اقف في ت@;�قها علي قادراً  الف�د  �WSن  ع*�ما مف��ة
 في ت�اخالً  األك�7 ال��اد  م9 ال�"اض�ات  مادة وتع� ,  ال��م�ة  ال�WZالت  مع ال عامل م9 الف�د 

 م9 الف�د  اس @اع  ال ي ال�س�لة ك�نها الاض�  ال�ق�  في أه�� ها وت;�ز  ,ال�اة م<االت  ج��ع
 ال�"اض�ات  ل �ر"! األساس�ة األه�اف ب�9 وم9 ,وال^�اه� العل�م م' لف مع ی عامل أن خاللها

 اج�ن  ال ي األساس�ة العل��ة  ال�فاه�� اك (اب  ه�S ها�ة س*�ات  في إل�� م�اد  وفي أخ�_  تعل�
  أخ�_. دراس�ة

 الالزمة  ءات ااالج�   ع9  ال@البل�0    ل�(اع�ة  العقل  عادات    *��ةل  الالزمة  ءات ااالج� ت' لف  و 
  ال;ع� ت � م9 خالل    ب�ةS<ااال  االت<اهات    *��ةف,  ل�یه�  ال عل�  ن��ذج  أ�عاد   م9  �ع�   أ0 *��ة  ل

�9W   وال ي  ,األولS   ̀ها "̀ وآخ�ون,  .  م;اش�ة  غ��  �.�رة  ال عل�  ب�اس@ة  تع : ١٩٩٩(مارزان� 
١٨٦-١٨٥ (  

 ح�ی7ة ن�اذجاً  ال*^�"ات  وق�م�  ,وم @�رة ج�ی�ة تعل� �3ق  إلى الاجة زادت  لMلb ون �<ة
 وd�cة وال� عل� ال�عل� ها رأس علي و"أتي  ,ال عل���ة الع�ل�ة  ع*اص� ع9  م' لفة ت.�رات  أع@� 
 أح�  اخ �ار وجQ  وdال الي ,ن<احها وث;�  ال <�"Q  م9 �3"قها ال*�اذج تلb أخMت  وق�  ,ال.ف
 .وأك�7 إS<اب�ة ومZارfة فاعل�ة أك�7 ال� عل� ت<عل ال ي ال*�اذج

 ال ي hه�ت وث;� فاعل� ها م9 خالل ت<�d ها في م�ادی9 ال �d�ة,  ال�ی7ة ال*�اذج تلb ب�9 وم9
 مارزان� راجع فق�  ,وال عل� ال عل�� ع�ل� ي في نZ@ة ب�cات  ت �اف� وح ى,  ال عل� أ�عاد  ن��ذج �ز;ی

صفي  تعل��ي ن��ذج تق��S وت� وال عل�، ال عل��  ع�ل�ة على أج�"�  ال ي  ال;�ث  ن ائج وزمالئه
  ) ٥: ١٩٩٨  ,وآخ�ون  (مارزان� ال ف8��. أ�عاد  �ع*�ان م١٩٩٨ س*ة في ص�ر ك اب  خالل م9
  :الدراسة كلةشم

 ت �7ل وق�  ال�"اض�ات,  مادة ت.�ل في ال@الب  م( �0  ت�ن في الال�ة  ال�راسة مWZلة ت �7ل
 ب�cة  صالح�ة ع�م أو ال�*اس;ة, ال عل���ة  األنZ@ة تق��S ع�م أو ال عل�, �3"قة في ال�WZلة
 اق .ار وأ  وال لق�9, الفk ان Zار الي ال@الب  م( �0  ت�ني وراء ال(;�WS  Qن  ق�  أو ال.ف,

  . م*اقZة دون  االس �اع علي األف�اد  دور
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  ٣٦٦  

 ذه9 ت�8"9 أن م9 �ال�غ� العقل, إع�ال علي الق�رة ل�Sه ول�! ال7ان�"ة �ال��حلة الف�د یل O وق� 
و"ع� م.ادرها م9 ال�عل�مات  وج�ع وال�قارنة ال�WZالت  وحل وال �f�Q  ال ل�ل علي قادر  ,

�.�رة عل��ة م9 أه� أه�اف الع�ل�ة ال عل���ة ت�8"9 عقل قادر علي ال عامل مع ال�WZالت  .  
  األ3فال   ر"اض   م�حلة  م9  ب�ء  ال عل���ة،  ال�ح�ات   وت'@�&  ل;*اء  أساساً  ال عل� أ�عاد  ن��ذج"ع�  و 

�*اً   ال7ان�"ة،  ال��حلة  نهاSة  ح ىA ق�م  وت<ارب   ت اخ;�   مS  ن   بها��  تعل��ي   م*اخ  ل'لO  ال�عل
&Zن  �� ال�*�Zدة   األه�اف  أفAل  تق�O  ن�  وال� عل�  ال�عل�  مf  9الً   خالله  م9  ی*��  وم7

  مO Z   شامل  إ3ار  إلىال*^�"ة ال;*ائ�ة, وت�ل    ن��ذج أ�عاد ال عل�  اس *� , وق�  ال عل���ة  للع�ل�ة
  ) ١٤: ١٩٩٩ ،وآخ�ون  ن�از ر ما( .ثالث�9 عاماً ال ي اس ��ت ل��ة  ال;�ث  ن ائج م9

  ال�الي: ال�ئ	0ي 2الال0  في ال�ال	ة ال,راسة م.*لة ت��,د أن ف	�*( وعل	ه
��ةل ال�( ق�� ال'& وح�ة ت�ر"!في   ل�ارزان�  ال عل� أ�عاد  ن��ذج علي قائ� ب�نامج فاعل�ة ما*  

   ؟ال7ان�0  األول ال.ف 3الب  ل�0 ال�"اضي ال .�ل
 :ال�ال		( ال20ال	( م6ه و��ف�ع

ذا ی�ج�  هل   - ١ ��ع �9  3الب  درجات  م �س@ي ب�9 إح.ائ�ة  داللة ف�ق >� ة �";�ال < ال
 ؟  ال�"اضي ال .�ل اخ ;ار علي ال;ع�0 ال @;�O في والAا�@ة

ذا ی�ج�  هل  -٢ ��عة 3الب  درجات  م �س@ي ب�9 إح.ائ�ة داللة ف�ق >� في ال <�";�ة  ال
O�;@ ل اخ ;ار م9 كل علي  وال;ع�0 الق;لي ال�. ؟  ال�"اضي ال 
  : النظري اHطار
 �0  ألنه  ن^�اً  ,وخارجه  ال�راسي .فال داخل نZ@اً  ال@الS  Q<عل  ال عل�  أ�عاد  ون��ذجS علي 

ال�راس�ة   ال��اد  وج��ع األوقات  ل<��ع  وال�(ای�ة  ال� *�عة ال عل� اس �ات�<�ات  م9 ك;��ة م<��عة
�9 ال عل� ع�ل�ة أن علي مارزان� أك� A ة ت)� :وهي ال ف8�� م9 أن�اع خ

 ال�عل� ن�� اإل=:اب	ة واإلدراكات االت:اهات :األول ال7ع,
 ال ي ال��اد  ع9  األول اه �امه� �WSن  أن ال*ادر ف�9 ,ال�راسي ال.ف إلي ال@الب  ی�خل فع*�ما

 م9 ی �قع�نه وما ال�راسي �ال.ف والZع�ر اإلح(اس ت�8ن  عق�له� في األول�"ةف ,ی�رس�نها
̀مالء ال�عل�  وغ�� آم9 غ�� مWاناً  �اع ;ارها ال�راسة ح<�ة إلى ی*^�ون  الMی9 وال@الب  ,وال
 Qم�ت, � Sا أن ل���ل  ف�9 مق;�ل�9 غ�� أنه�  ال@الب  اع ق�  فإذا ,القل�ل ی عل �  ی�جه�ا  أن ال

 �_.ا اك (ابه� م9 أك�7 ال ق;ل هMا �قق�ال  3اقاته��   (Marzano et al., 1988: 13) ل
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 ?� م( الBالب ل,? ال�عل� ن�� اإل=:اب	ة  واإلدراكات االت:اهات ت�6	ة  =�*( أنه مارزان� و�
  :ه�ا ,(أساس		 جان7	(

 ج��  صفي م*اخ  له أت�ح فإذا ,ك;�� �WZل ال@الQ  علي  ال.في ال�*اخ یrث� :ال�علـ� م6ـاخ  - ١
   .ال عل� ع�ل�ة ن� اS<اب�ة ات<اهات  ل�Sه ف� �8ن  ,دراسي وف.ل وأق�ان معل� م9  م�Wن 

(Marzano et al., 1988: 4) 
 ال�هام إن<از في رئ�(�اً  دوراً  ال عل���ة ال�هام ن� ال@الب  ات<اهات  تWZل: ال�ف	ة ال�هام -٢

 ی � ف(�ف ال عل���ة  ال�هام ن� إS<اب�ة ات<اهات  ال@الب ل�0 ت�اف� ما فإذا بها، ال�Wلف�9
  ج��. �WZل إن<ازها
      ال�ع�فة وت�امل اك�0اب :الHاني ال7ع,

 ال<�ی�ة ال�ع�فة رd& علي 3ال�ه ت(اع�  م*اس;ة اس �ات�<�ات  S( '�م أن ال�عل� علي ی*;غي
م9  �ال� احة   ل�Sه  بو  ال(ا�قة، ال�ع�فة�ا     ال��0. �3"لة الMاك�ة�  ال�عل�مات  تلb  *^��"ق�م 

(Marzano et al., 1988: 4) 
 خالل م( الBالب ل,? ال�ع�فة وت�امل اك�0اب =�*( أنه  )٣٦:  ٢٠١٥  ,شاه� رغ,( �? وت

 :وه�ا ,أساس		( جان7	(
��ة ال�ع�فة  -١�� ومفاه�� حقائO م9 ,ال�ع�في ال;*اء م�Wنات  فه� ع9 ال*ات<ة ال�ع�فة هي  :ال�ق

sون^�"ات. وم;اد  
��عة ال@الQ  خاللها Sق�م ال ي الع�ل�ة هي: اإلج�ائ	ة ال�ع�فة  -٢>�� ال��ت;ة واإلج�اءات  م9 

  . أدائها في وت;�و خ@ي غ�� ت�ت�Q  م�ت;ة أو خ@�اً  ت�ت�;اً 
 ال�ع�فة  في وال�,ق	O ال��سع :الHالM ال7ع,

�اس ��ار وتغ���ها وت�ت�;ها ت*^��ها Sعاد  وtن�ا  ، الMاك�ة في ساك*ة  ت;قى  ال �W (;ة لا ال�ع�فة إن 
 ص�اغ ها. و"ع��  ال�عل�مات  في  <�لال ال<��  ال عل�� و"ق Aي ,ج�ی�ة  تعل���ة م�اقف ن �<ة

(Marzano et al., 1988: 4) 
 ال .*�ف - ال�قارنة :وهي األن.Bة  م( م:��عة   (Marzano et al., 1993: 8)ح,د وق,
 وجهات  تل�ل - ال <�"�  - ال�اع�ة األدلة ب*اء - االخ@اء تل�ل - االس *;اu - االس ق�اء -

  ال*^�.
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 مع6ي  ذ? �.*ل ال�ع�فة اس�Q,ام :ال�ا�ع ال7ع,
 فه� ولMلb ,ته�ه ال ي  القAاSا  في ال�ع�فة اس '�م  ت� إذا �ال عل� ارت;ا3اً  أك�7 ال� عل�  �WSن 
 ب Z<�ع  Sق�م أن  ال�عل�  علي Q>S  لMا ,مع*ي لها و"<عل S( '�مها ل8ي ال�ع�فة إلي  S(عي

 Qام علي ال@ال�ة  الق@Zاألن�̀ءاً  ل .;ح ال�عل�مات  اس '�ام م*ه ت @لQ  ال ي وال�هام   ب*ائه م9 ج
 (Marzano et al., 1988: 5)  .األخ�_ في ال�WZالت S( ف� م*ها �ع� ذلb ل8ي  ال�ع�في

 : وهي األن.Bة م( م:��عة  (Marzano et al., 1993 : 8) ح,د وق,
  . ب 8اراال - ال�WZالت  حل - ال <�";ي االس ق.اء - ال;v  - الق�ار ات'اذ  

  ال�6�:ة  العقل عادات :RالQام ال7ع,
 ج�ی�ة.  م* <ات  أو أف8ار ب 8ارا أو ل @�"� األساس�ة ال ف8�� مهارات  اس '�ام يه العقل عادات 

 (Marzano et al., 1988: 5) 
�9W أنه  )٢١٦- ٢١٥:  ٢٠١٥ح7	T,   وأمل  ,  ج�دة م��,(  و"�0 S  ة�� العقل عادات  ت*

 ال ف8��و ال*اقـ�   ال ف8��و ال *^��   ذاتي ال ف8�� وهي    ال ف8�� م9 أن�اع ثالثة خالل م9 ال�* <ة
  :ع�فها مارزان� في ال اليو  االب 8ار0 

١-  ��ال ف8�� ال@الQ  ف�ها Sق�م ال ي الع�ل�ة ه�:  ال�U6	� ذاتي ال�ف�	  Mع�اد  ،اتيالtخ@& و 
  ة.ال�اجع لل غSMة وال(اس�ة الMات�ة، األفعال وتق�"� فعالة،

٢- ��ال�قة ال@الQ  ف�ها Sق�م ال ي  الع�ل�ة ه�:  ال6اقـ, ال�ف�	  v وال�ض�ح ال�قة، ع9 وال;
 v  م�دة. م�اقف وات'اذ  الMه*ي، وال ف ح ال�ض�ح، ع9 وال;

٣-  � ال';�ات  مع ی عامل أن خاللها م9 ال@الQ  @�عS(  ال ي الع�ل�ة ه�  :االب��ار?  ال�ف�	
�9W ال ي ال� ع�دةS أن ��S   .بها  
 :الدراسة أهمية

 :في الال�ة  ال�راسة أه��ة ت�7ل� 
 ال عل�  أ�عاد  ن��ذج ت*اول�  ب�9 العالقة St<اد و  �راسة الال�ةال ت(اؤالت  9ع  اإلجا�ة ماول ها -١

  .ال7ان�0  ولاألال.ف  ب 3ال ل�_ ات وت.�ل مادة ال�"اض� f;�نامج دراسي ل�ارزان� 
  . ل�ارزان� ال عل� أ�عاد  ن��ذج ت*اول�  ال ي ال�راسة م غ��ات  3;�عة ی;�ز ن^�0  إ3ار إضافة -٢
٣-  O�ق��ع االه �ام خالل م9 ال عل�� ع�ل�ة وج�دة ال عل� أه�اف ت>��ا ال*��ذج أ�عاد  � ت�7له 

  ��. ال ف8  مهارات  ت*��ة في ت(ه� م' لفة تف8�� أن�اu م9
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دور    -٤  Oقعلي  ت القائ�  ال �ر"(ي  أ�عاد ال;�نامج  في    ن��ذج  ل�ارزان�  ت.�ل  ت*��ة  ال عل� 
  . ال7ان�0  ولاألال.ف  ب 3ال ل�_ مادة ال�"اض�ات 

ن��ذج    f�ف�ة  على  ال�Aء  إلقاء  -٥ أ�عاد   M�ال عل�  ت*ف ال�"اضي  ال .�ل    في�ارزان�  لأ�عاد 
̀انو    . ال�"اض�ة ال�WZالت  حل في �هالع واالع �اد  واس عادتها ال�عل�مات  اخ 

  أهداف الدراسة: 
  ه�ف� ال�راسة الال�ة إلي:

 ال�( ق�� ال'& وح�ة ت�ر"!في   ل�ارزان�  ال عل� أ�عاد  ن��ذج علي قائ� ب�نامج فاعل�ةمع�فة  
  .ال7ان�0  األول ال.ف 3الب  ل�0 ال�"اضي ال .�ل  *��ةل

  الدراسة  مصطلحات
  :  ب�نامج -١

��9 م<��عة م9 األه�اف وال';�ات واألنZ@ة  �ة �@�"قة م �ا�@ة و ه� وح�ة تعل���ة م.A "
وال�سائل وأسال�Q ال عل� وال ق�"� ل عل� سل�ك حل ال�WZلة ال�"اض�ة وت(�9 االت<اه ن� مادة  

  ال�"اض�ات.  
  : ال�عل� أ�عاد ن��ذج -٢

�9 ال.في لل �ر"! ن��ذج ه�A ة ی�ف�& ك�ها, لل�روس, ال '@M�وت*ف ��� وتق�"� ,*هجال� وت.
 ع9 اإلS<اب�ة واالدراكات  االت<اهات  هي ال عل� م9 أن�اu خ�(ة م9 ال*��ذج و" �8ن  األداء،
 مع*ى، ذ0 �WZل ال�ع�فة واس '�ام وت*ق� ها، ال�ع�فة وت�س�ع وت8املها، ال�ع�فة واك (اب  ال عل�،

  العقل. عادات  واس '�ام
  :  ال��اضي ال���	ل -٣

.ل  ما  مق�ار  ه�S   ه�ال@ا  عل Qة ت امهار   أو  معارف  أو  معل�مات   م9  ل�م( '�ماً  ال�"اض 
.ل  ال ي �ال�رجة قاس و" ,  م*اس;ة اس �ات�<�ةS ها�اخ ;ار  في ال7ان�0  األول ال.ف 3الب  عل 
 ال�"اضي.  ال .�ل

  :الدراسة متغيرات

 :في الال�ة ال�راسة م غ��ات  ت�7ل� 
- �  ل�ارزان�. ال عل� أ�عاد  ن��ذجقائ� علي  ت�ر"! ب�نامج : ال�0�قل ال��غ	
- �          ال�"اضي. ال .�ل :ال�ابــــــــع ال��غ	
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  ٣٧٠  

 :ســـابقـــــة وبحــــوث دراســــــات

 ال .�ل ل *��ة ال عل� أ�عاد  ن��ذج أث� ق�اس إلي ه�ف�  ):٢٠١٠(  ال�ح	لي فX	لة دراسة  -١
��رسة األساسي  عال اس �ال.ف وتل��Mة تل��Mاً  )٤٧(  م9 ال�راسة ع�*ة  وت�8ن�  ,ال�"اضي� ت;�ك 

��عة إلي ووزع�  ,ع�ان �(ل@*ة صار ل�الSة ال ا�عة األساسي لل عل��>� )٣٤(  ال <�";�ة ال
��عة ,وتل��Mة تل��Mاً >� اخ ;ار في ال�راسة أدوات  وت�7ل�  ,وتل��Mة تل��Mاً )  ٣٣(  الAا�@ة وال

 أف�اد  ب�9 م �س@ي  إلي وج�د ف�ق ذ داللة إح.ائ�ة ال�راسة ت�صل�  وق�  ,ال�"اضي ال .�ل
��ع �9 درجات >���عة أف�اد  ل.الح ال .�ل اخ ;ار علي والAا�@ة ال <�";�ة ال>� ال

  ال <�";�ة. 
 ال .�ل على ال عل�  أ�عاد  ن��ذج فاعل�ة  مع�فة إلى ه�ف�  ):٢٠١٢( عق	ل  إب�اه	�  دراسة -٢

 وتل��Mة تل��Mاً   )١٣٨(  م9 ال�راسة ع�*ة وت�8ن�  ,األساسي ال(ا�ع ال.ف  تالم�M  ل�_ ال�"اضي
��عة إلي وزع� ,  م٢٠١٢-٢٠١١  األول ال�راسي �الف.ل �فل(@�9 ال�Wم�ة ال��ارس م9>� ال

��عة ,وتل��Mة تل��Mاً  )٦٦( ال <�";�ة>� ال�راسة أدوات  وت�7ل�  ,وتل��Mة تل��Mاً  )٧٢(  الAا�@ة وال
 ب�9 م �س@ي  إلي وج�د ف�ق ذ داللة إح.ائ�ة ال�راسة وت�صل�  , ال�"اضي ال .�ل اخ ;ار
��ع �9 درجات >���عة ل.الح  ال�"اضي ال .�ل  اخ ;ار على والAا�@ة ال <�";�ة ال>� ال

 ال <�";�ة. 
 ال .�ل ت*��ة في ال عل� أ�عاد  ن��ذج أث� مع�فة إلي ه�ف� ):  ٢٠١٣(  س�	� إ=�ان دراسة  -٣

 وت�8ن�  ,ئياالب �ا ال�ا�ع ال.ف تالم�M  ل�0 ال�"اض�ات  في اإلن<از ودافع�ة العقل وعادات 
��رسة وتل��Mة تل��Mاً )  ٥٣(  م9  ال�راسة  ع�*ة�  �hة أغا  كا�ن  إدارة االب �ائ� "̀  خالل �القاه�ة ال

��عة إلي ووزع� م,  ٢٠١٣- ٢٠١٢  األول ال�راسي الف.ل>� ,وتل��Mة تل��Mاً )  ٢٨(  ال <�";�ة  ال
��عة>� في ال .�ل اخ ;ار في ال�راسة أدوات  وت�7ل�  ,وتل��Mة تل��Mاً )  ٢٥( الAا�@ة وال

 إلي وج�د ف�ق ذ داللة إح.ائ�ة ب�9 م �س@ي  ال�راسة وت�صل�  ,العقل عادات  ومق�اس العل�م
��ع �9 أف�اد  درجات >� العقل عادات  ومق�اس ال .�ل اخ ;ار علي والAا�@ة ال <�";�ة ال
��عة أف�اد  ل.الح>� ال <�";�ة.  ال

 ت*��ة في ال عل�  أ�عاد  ن��ذج ةفعال� مع�فة إلي ه�ف�  ):٢٠١٤( الق	0ي ت	0	� دراسة  -٤
 ماف^ة في  األساس�ة ال��حلة تالم�M  ل�0 ال�"اض�ات  مادة ن� واالت<اه ال�"اضي ال ف8��
��رسة ال(ا�ع �ال.ف تل��Mاً ) ٧٠( م9 ال�راسة ع�*ة وت�8ن�  ,ال@ف�لة� لل;*�9 األساس�ة ال@ف�لة 
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  ٣٧١  

) ٣٤(  ال <�";�ة عة<�� ال� إلي ووزع� ,  م٢٠١٤- ٢٠١٣  ال7اني ال�راسي �الف.ل �األردن
��عة تل��Mًا،>� ال�"اضي ال ف8�� اخ ;ار في ال�راسة أدوات  وت�7ل�  ,تل��Mاً  )٣٦(  الAا�@ة  وال

إلي وج�د ف�ق ذ داللة إح.ائ�ة ب�9   ال�راسة  وت�صل�  ,ال�"اض�ات  مادة ن� االت<اه ومق�اس
��ع �9 أف�اد  درجات  م �س@ي>� ل.الح ال�"اضي 8��ال ف اخ ;ار علي والAا�@ة  ال <�";�ة ال

��عة أف�اد >� ال <�";�ة.  ال
 ال .�ل على  ال عل� أ�عاد  ن��ذج أث� مع�فة إلي ه�ف� ):  ٢٠١٥(  ع7اس نZار دراسة  -٥

�ال.ف  تل��Mاً )  ٨٣(م9 ال�راسة ع�*ة  وت�8ن�  , ال� �س& األول ال.ف تالم�M  ل�0 ال�"اضي 
��رسة ال� �س& األول� تق(�� وت�,  م ٢٠١٥-٢٠١٤  األول ال�راسي �الف.ل لل;*�9 ال@�ار جعف� 
��عة إلي الع�*ة>���عة  ,تل��Mاً )  ٤١( ال <�";�ة ال>� أدوات  وت�7ل�  تل��Mًا،)  ٤٣(  الAا�@ة وال

إلي وج�د ف�ق ذ داللة إح.ائ�ة ب�9   ال�راسة وت�صل�  ,ال�"اضي ال .�ل اخ ;ار في ال�راسة
��ع �9 أف�اد  درجات  م �س@ي>� ل.الح ال�"اضي ال .�ل ;اراخ  علي والAا�@ة ال <�";�ة ال

��عة أف�اد >�  ال <�";�ة. ال
 ال�"Q  صفات  علي قائ� ب�نامج فاعل�ة مع�فة إلي ه�ف�  ):٢٠١٦(   ح0	( سام	ة دراسة  -٦
 ق(� 3ال;ات  ل�0 وال .�ل االب 8ار0  ال ف8�� ت*��ة في ال عل� أ�عاد  ن��ذج ض�ء في

��ع �9  م9 ال��Wن  �";ي <ال ش;ه ال�*هج اس '�ام وت� ,ت;�ك �<امعة ال�"اض�ات >� ال <�";�ة ال
 الف.ل خالل ال�ا�عة ال(*ة في ال �d�ة �Wل�ة  3ال;ة )٤٠(   م9 ال�راسة ع�*ة وت�8ن�   والAا�@ة,

 واخ ;ار العل�م في ال .�ل اخ ;ار في ال�راسة  أدوات  وت�7ل� م,  ٢٠١٤-٢٠١٣ ال7اني  ال�راسي
وج�  ال�راسة وت�صل�  ,العل�م في ال*اق�  ال ف8�� ذ إلي  ف�ق  م �س@ي  د  ب�9  إح.ائ�ة   داللة 
 ل.الح ال*اق�  ال ف8��  واخ ;ار ال .�ل  اخ ;ار علي وال;ع�0 الق;لي ال @;�ق�9 في األف�اد  درجات 
O�;@ ال;ع�0. ال  

 ت*��ة في ومارزان� ف�"� ن��ذجي فعال�ة دراسة إلي ه�ف�  ):٢٠١٧(  م��,  أح�, دراسة  -٧
 ال <�";ي ش;ه  ال�*هج اس '�ام وت�  ,اإلع�ادSة ��حلةلا تالم�M  ل�0 ن�ه  واالت<اه ال<;� ت.�ل
��ع �9 م9 ال��Wن >� م9 تل��Mة ) ٨٨(  م9 ال�راسة ع�*ة وت�8ن�  والAا�@ة, ال <�";�ة ال

��رسة اإلع�اد0 ال7اني ال.ف تل��Mات �لة �إدارة لل;*ات  اإلع�ادSة علي  أب�  ملة � ال
��عة  إلي الع�*ة تق(� � وت م,  ٢٠١٦-٢٠١٥  األول ال�راسي الف.ل� ,ال عل���ة>� ال <�";�ة ال

��عة ,تل��Mة)  ٤٢(>� في ت.�لي اخ ;ار في ال�راسة أدوات  وت�7ل�  ,تل��Mة  )٤٦( الAا�@ة وال
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إلي وج�د ف�ق ذ داللة إح.ائ�ة ب�9   ال�راسة وت�صل�  ,ال�"اض�ات  ن� االت<اه ومق�اس ال<;�
��ع �9 أف�اد  درجات  م �س@ي>� االت<اه ومق�اس ال .�ل اخ ;ار يلع والAا�@ة  ال <�";�ة ال
��عة أف�اد  ل.الح ال�"اضي>� ال <�";�ة.  ال

 ن��ذج �اس '�ام ال�"اض�ات  ت�ر"! فاعل�ة مع�فة إلي ه�ف� ): ٢٠١٨(  ناص�  علي  دراسة  -٧
 ال7اني ال.ف 3الب  ل�0 ال�"اض�ات  مادة ن� واالت<اه ال�راسي ال .�ل في ال عل�  أ�عاد 

 تق(�� وت�,  ال� �س& ال7اني ال.ف تالم�M  م9 تل��Mاً  )٥٧( م9 اسة�ر ال ع�*ة وت�8ن�  ,ال� �س&
��عة إلي الع�*ة>���عة  ,تل��Mاً )  ٢٨(  ال <�";�ة ال>� أدوات  وت�7ل�  ,تل��Mاً )  ٢٩(   الAا�@ة وال

إلي وج�د  ال�راسة وت�صل�  ,ال�"اضي االت<اه  ومق�اس  ال�"اضي ال .�ل اخ ;ار في ال�راسة
��ع �9 أف�اد  درجات  9 م �س@يف�ق ذ داللة إح.ائ�ة ب�>� اخ ;ار علي والAا�@ة ال <�";�ة ال

��عة أف�اد  ل.الح االت<اه ومق�اس ال .�ل>�  ال <�";�ة.  ال
 :یلي ما ی�Xح ال0ابO الع�ض خالل م(
١-   ��أو f@�"قة    ال عل� أ�عاد  ن��ذج  �فاعل�ةوال;�ث   ال(ا�قة ال�راسات  �ع~  أه  f;�نامج 

�ا في ال .�ل خالل م9  عل�ل ا ع�ل�ة ت(�9 في ت�ر"!f لة كل م9 دراسة ال�راسي	Xف 
و ٢٠١٠(  ال�ح	لي   س�	�  إ=�انو  ,)٢٠١٢(   عق	ل aب�اه	�و  ,)٢٠١١(  عف6ان به:`), 

), ٢٠١٦(  ح0	(  سام	ةو  ,)٢٠١٤(  ع7اس نZارو  ,)٢٠١٣(  الق	0ي  ت	0	�و  ,)٢٠١٣(
  .)٢٠١٨( ناص� عليو  ,)٢٠١٧( م��, أح�,و 
̀ت   -٢ fقة ت ال�راسا  م9 الع�ی�  ر�أو   ال عل�  أ�عاد  ن��ذج ت*اول�  ال ي  وال;�ث  ال(ا f;�نامج 

 سام	ة (fل م9  دراسة في ال<امع�ة ال��حلة وت�7ل�  ال�' لفة ال عل�� م�احل في ك@�"قة ت�ر"!
 إب�اه	�(و ,) ٢٠١١,  عف6ان به:`(), و٢٠١٠,  ال�ح	لي فX	لة (واإلع�ادSة),  ٢٠١٦,  ح0	(
,  م��,  أح�,(و  ,)٢٠١٤,  ع7اس نZار(و  ,)٢٠١٣,  الق	0ي ت	0	� (و  ,)٢٠١٢,  عق	ل

 ب�نامج ت@;�O ت� ب�*�ا  )٢٠١٣,  س�	� إ=�ان(  واالب �ائ�ة,  )٢٠١٨,  ناص� علي(و  ,)٢٠١٧
 ال7ان�0.  األول ال.ف 3الب  علي الال�ة ال�راسة

٣ -  Oة ال�راسة ت ف�ال ال0M ال <�";ي  ش;ه ال�*هج اس '�ام  في ال(ا�قة وال;�ث  ال�راسات  مع  ال
��ع �9 م9 ی �8ن >� والAا�@ة. ال <�";�ة ال

٤-  Oة ال�راسة ت ف�ال�ادة دراس�ة    ال�"اض�ات  مادة اخ �ار في  الfلة( م9 كل دراسة مع	Xف 
و٢٠١٠,  ال�ح	لي ,  س�	� إ=�ان(و  ,)٢٠١٢,  عق	ل إب�اه	�(و ,)٢٠١١,  عف6ان به:`(), 
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),  ٢٠١٦,  ح0	( سام	ة(و  ,)٢٠١٤,  ع7اس نZار(و  ,)٢٠١٣,  الق	0ي  ت	0	�( و  ,)٢٠١٣
  )٢٠١٨, ناص� علي(و  ,)٢٠١٧,  م��, أح�,(و
 أ�عاد  ن��ذج اس '�ام  فاعل�ة  ت*اول�  - ال;احv  عل�ه ا3لع ما ح�ود  في - دراسة  ت�ج�  ال   - ٥

 إلي ال;احv  دفع م�ا ال7ان�0  األول ال.ف  3الب  ل�0 ال�"اضي ال .�ل  تعل� في  ال عل�
  ال��ض�ع. هMا ح�ل وال;v  االه �ام
  :الدراسة فروض

 :ال�ال	ة الف�وض اش�قاق ت� وال��7ث ال0ا�قة ال,راسات ن�ائج اس�ع�اض �ع,
��ع �9 3الب  درجات  م �س@ي ب�9 إح.ائ�ة داللة ف�ق ذا ی�ج�  -١>� والAا�@ة ال <�";�ة ال

��عة 3الب  ل.الح ال�"اضي ال .�ل اخ ;ار علي ال;ع�0 ال @;�O في>�  ال <�";�ة. ال
��عة 3الب  درجات  م �س@ي ب�9 إح.ائ�ة داللة ف�ق ذا ی�ج�  -٢>� الق�اس�9 في ال <�";�ة ال

  ال;ع�0. ال @;�O ل.الح ال�"اضي ال .�ل اخ ;ار علي وال;ع�0 الق;لي
    :الدراسة عينة
  ال7اني  ال�راسي الف.ل خالل ال7ان�0  األول �ال.ف و3ال;ة 3ال;اً  )٦٨( م9 ال�راسة ع�*ة ت�8ن� 
��عة إلي وزع�  ,م٢٠١٩- ٢٠١٨>���عة و3ال;ة  3ال;اً )  ٣٤(   ال <�";�ة ال>�  الAا�@ة  وال

  و3ال;ة. 3ال;اً  )٣٤(
  :الدراسة أدوات

 )ال7احــــM (  :إع�اد             ال��اضي  ال���	ل اخ�7ار  :أوالً 
 :االخ�7ار وصف
 سrال ل8ل درجة )  ٣٠ت�8ن ( االخ ;ار ودرجة  ,أسcلة )٥(  م9 ال�"اضي ال .�ل اخ ;ار ی �8ن 

 دق�قة.  )٩٠(   خ ;اراال  إجا�ة وزم9 ,درجات  )٦(
 :االخ�7ار ه,ف
 ال��اقف وحل ال�"اض�ات  مادة ت.�ل  علي ال7ان�0  األول ال.ف 3الب  ق�رة ق�اس إلي یه�ف

�ادة ت علO ال ي� ال�"اض�ات. 
 ه�فاً )  ٥٦(  ع�هاو  ,ال�( ق�� ال'& وح�ة دروس م9 دروس ل8ل ال(ل�f�ة األه�اف ص�اغة وت�
  .) وال @;�O والفه�، �،ال fM( ال�ع�ف�ة ال�( �"ات  خالل م9
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  (1)  ج,ول
 ال0ل�f	ة  ال��اضي ال���	ل اخ�7ار أه,اف ت�ز�ع

ت���   ال,رس عـ�6ان
 

فه� 
  	
��

ت
��ع 

ل��
ا

 

��ة 
ال�

 

ع�د  س�لة 
األ

  

 ١ %19,6 11 4 4 3 .ال�0�ق	�ة القBعة تق0	�
 ١ %21,4 12 5 4 3 . ال�0�ق	� معادلة
 ١ %17,8 10 3 4 3 .م0�ق	�	( ب	( الZاو�ة
 ١ %19,6 11 4 4 3 .م0�ق	� يإل نقBة م( الع��د

 ١ %21,4 12 5 4 3 .لل�0�ق	� العامة ال�عادلة
 ٥ %100 56 21 20 15 ال�:��ع

�ل أسcلة خ�(ة وضع وت�Zع ت��  ال�"اضي.  ال .�ل ق�اس ی � ل8ي دروس ج
gائ�Qة ال�� :ال��اضي ال���	ل الخ�7ار ال0	*�م�

��ق�	( �اضيال�  ال���	ل اخ�7ار ص,ق ح0اب ت� :ال�,قB�, یلي ك�ا: 
��9 م9  م<��عة علي ال�"اضي ال .�ل اخ ;ار ع�ض  ت� : ال��*�	( ص,ق   -١W�, ال

��9  ال(ادة أراء �ع�فةل  واح�ة ص�رة  ه�cة علي ع�ضه ع*�  االخ ;ار وfانW� ح�ل ال
  صالح� ه.

  (2): ج,ول
 ���رت	ه  ال��اضي ال���	ل اخ�7ار علي ال��*�	( ال0ادة مالحUات

 ,�ع ق7ل 
  . م 8افc �9 ص�رت�9 وع�ل, لأله�اف ج�ول ع�ل

�! االك فاءو '�  .س ة م9 ب�الً  فق& أسcلة 
  ).ب  - أ(  ص�رت�9 ه�cة علي االخ ;ار وضع

 0� ̀اء كل تغ@ي, أسcلة (5) علي ص�رة كل ت   ال�ح�ة. أج
 ال *ف�M  ت�

  :ال,اخلي االت0اق ص,ق  -٢
 درجة حMف �ع�  كWل االخ ;ار ودرجة سrال كل  درجة ب�9 االرت;اu معامالت  ق�� ح(اب  ت�

  ال8ل�ة.  ال�رجة م9 ال(rال
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  ) 3( ج,ول
 م( ال20ال درجة حiف �ع, ك*ل االخ�7ار ودرجة س2ال كل درجة ب	( االرت7اh معامالت ق	�

 (أ)  ص�رة ال�ل	ة ال,رجة
 ال,اللة  م0��?  االرت7اh  معامل ال20ال

 0.673 1 س
0.01 

 0.614 2 س
 0.655 3 س
 0.691 4 س
 0.649 5 س

  ) 4(  ج,ول
 م( ال20ال درجة حiف �ع, ك*ل االخ�7ار ودرجة س2ال كل درجة ب	( االرت7اh معامالت ق	�

 )ب( ص�رة ال�ل	ة ال,رجة
 ال,اللة  م0��?  االرت7اh  معامل ال20ال

 0.628 1 س
0.01 

 0.632 2 س
 0.746 3 س
 0.693 4 س
 . 0623 5 س

k9 (   یالح�ال<�ول  م�ا,   ,(0.01) م( �0  ع*�  اح.ائ�اً  دالة الق�� ج��ع أن )4) و (3م9 
9c�@S  vع*�  ال;اح O�;@*ة علي االخ ;ار ت�ال�راسة. ع 
��ق�	( ���رت	ه ال�.*لة حل اخ�7ار ث7ات ح0اب ت� :ال7HاتB�, یلي ك�ا: 

 وdلغ�     ,(0.835)   أ ل.�رةث;ات ا ق�� ه  ف;لغ�  ,ال7;ات  ح(اب  ت�   :ك�ون7اخ ألفا معامل -١
�   (0.841)  ب  ل.�رةا  هق�
 وه�   ,(0.849) االخ ;ار ص�رتي ب�9 االرت;اu معامل ق��ة بلغ� :  االخ�7ار ص�رتي ت�اف2 -٢

 . (0.01)  م( �0  ع*�  دال



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<<<E<�‚ÃÖ]OMND<Et<çéÖçèO<DNLNL  
 

  ٣٧٦  

 وأضاف ,دق�قة (83) ال�"اضي ال .�ل اخ ;ار إجا�ة زم9 م �س& بلغ  :االخ�7ار إجا�ة زم(
 v(7) ال;اح Oات  لق�اءة دقائ�  دق�قة. (90) ال*هائي جا�ة اإل زم9 ف��Wن  ,ال عل�

  
 Qالباحـــــث(: إعداد                      الدراسة برنامج: ثاني ( 

 م9 ع*اص�ها �Wافة تعل���ة خ@ة �إع�اد  تق�م تعل���ة وم�ارسات  إج�اءات  م9 م<��عة ه�
 اس �ات�<�ات  �اس '�ام تق�"�  وأسال�Q  تعل���ة  وأنZ@ة  ووسائل ت�ر"! و�3ق  وم �0  أه�اف
 ال عل�. أ�عاد  ن��ذج م9 ذةمأخ� 
Rنامج أس�  :ال7
 :ال�الي في ال7�نامج أسR ت�Hل`

 ت(�9 علي تع�ل ح�ی7ة ن�اذج ل <�"Q  ت(عي ال ي  ال�ی7ة ال ��d"ة االت<اهات  م�اعاة  - ١
 ال عل�. م*اخ

�! ت�� وال ي ال عل� أ�عاد  ن��ذج وفO ال عل�� ع�ل�ة م�اعاة -٢'� م�احل.  
 ال7ان�0.  األول ال.ف 3الب  ل�0 ال�"اض�ات  مادة ت�ر"! وأه�اف وس�ات  حاجات  م�اعاة -٣

  :ال7�نامج م����ات
 :وهي دروس خ�(ة م9 ال�راسة ب�نامج ی �8ن 
̀او"ة ق�اس - ال�( ق�� معادلة - ال�( ق��ة  الق@عة تق(��  نق@ة  م9 الع��د  - م( ق���9  ب�9 ال
 لل�( ق��.  العامة ال�عادلة - م( ق�� علي

  :ال7�نامج أن.Bة
 :ال�الي في ال7�نامج أن.Bة ت�Hل`

 م<��عات. علي ال@الب  ت�ز"ع  -١
 صف�ة ع�ل أوراق ت�ز"ع  -٢
̀ل�ة. ع�ل أوراق ت�ز"ع  -٣   م*
  ال(ا�قة. ال�اج;ات  م ا�عة -٤
  ال<ل(ات. ت*ف�M  ك�ف�ة ال@الب  تع�"�  -٥
٦-   M�ذج م9 األول ال;ع�  ت*ف��   ال<ل(ات. ال عل� أ�عاد  ن
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 :ال�عل	�	ة ال�سائل
 :ال�الي في لل7�نامج ال�عل	�	ة ال�سائل �Hل`ت

̀ل�ة. صف�ة ع�ل أوراق,  قالماألو  ال�(@�ة,  حاس;ة آلة,   ال;�ان�ة ال;�Aاء رت�9ال(;�   وم*
  :ال7�نامج ف6	ات
   :ال�الي في ال7�نامج ف6	ات ت�Hل`

̀"`,  االن ;اه وجMب  اإلثارة,  وال�ار ال�*اقZة       اإلS<ابي. ال ع
 :ل7�نامجا اس��ات	:	ات

   :ال�الي في ال7�نامج  اس��ات	:	ات ت�Hل`
�ات ^*� حل   -  االس ق�اء - االس *;اu  - ال�عل�مات  ت�دی�  - ال�فه�م ت�8"9 -  االس هالل�ة ال
   ال;�ان�ة ال�س�مات  -ال*^� وجهة تل�ل - ال�WZالت 

k7نامج ض�  :ال7
 أو وحMف , ال�*اس;ة ال�ق �حات  تق��S أجل م9 ,ال�' .�9 ال(ادة على ال;�نامج ع�ض  ت�

  م*اس;ًا.  ی�ونه ما إضافة
 ) ٥(  ج,ول

 ال�ق��ح  ال7�نامج ح�ل ال��*�	( ال0ادة مالحUات
 �عـــــ,  ق7ــــــــل 
   (17) علىال �ر"Q   ساعات  وتق(�� ال �ر"Q  ساعات  تع�یل
̀م9 ت�ی� ,  جل(ة  كل اس �ات�<�ات  وf ا�ة,  جل(ة ل8ل الالزم ال
  <�ات.االس �ات� م.�ر وت�ض�ح ,جل(ة

 ال�6ف	i  ت�
  

  الدراسة  إجراءات
  ت� إج�اء ال�راسة وفقًا لل'@�ات ال ال�ة: 

 واخ ;ار ال عل� أ�عاد  ن��ذج علي القائ� ال�راسة ال;�نامج إع�اد  ت�: ال,راسة أدوات إع,اد  -١
 ع�ضها خالل م9 لها ال(��Wم �"ة ال'.ائ�  وح(اب ),  ب  , أ ( �.�رت�ه  ال�"اضي ال .�ل

 ال(ادة علي���9 الW قها�*ة  علي وت@;�9 ع�ال(ادة أراء علي  ب*اء ال�راسة أدوات  وتع�یل ,ال ق* 
9��W� لل @;�O. صالة ل .;ح ال ق*�9 ون ائج ال
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��عة إلي وزع�  ,و3ال;ة 3ال;اً  (68) م9 ال�راسة ع�*ة ت�8ن� : ال6هائ	ة الع	6ة اخ�	ار -٢>� ال
��عة ,و3ال;ة  3ال;اً  (34) ال <�";�ة>� و3ال;ة.  3ال;اً   (34) الAا�@ة وال

٣-  O	7Bاً  ال,راسة أداة ت	ت�  :ق7ل O�;@ال�"ا  اخ ;ار ت أال .�ل   )  علي ق;ل�اً )  ضي ص�رة 
��ع �9 3الب >�  والAا�@ة. ال <�";�ة  ال

٤ -  O	7Bنامج ت���عة ال�ق �حة ال�ح�ة ت�ر"!  ت�   :ال,راسة ب>� أ�عاد  ل*��ذج وفقاً  ال <�";�ة لل
��عة وت�ر"(ها ,ال عل�>�  االع �ادSة. �ال@�"قة ا�@ةالA لل

٥-  O	7Bت�  :�ع,=اً  ال,راسة أداة ت O�;@ل ال�"ا  اخ ;ار ت�. علي �ع�Sاً  )ب (ضي ص�رة  ال 
��ع �9 3الب >�  والAا�@ة.  ال <�";�ة  ال

 SPSS).( ب�نامج خالل م9  :اإلح�ائ	ة ال�عال:ة -٦
 :وتفســــــيرهـا الدراســـــة نتائج

 :األول الف�ض ن�ائج
��ع �9 3الب  درجات  م �س@ي ب�9  إح.ائ�ة داللة ذات  ف�وق  ت�ج� ": نهأ علي ی*� >� ال

 م �س@ي ل.الح ال�"اضي  ال .�ل  اخ ;ار  علي  ال;ع�0 ال @;�O  في والAا�@ة ال <�";�ة
��عة 3الب  درجات >� ."ال <�";�ة ال

Oق ح<� وح(اب  ,م (او" �9 م( قل �9 لع�* �9  ت  ق��ة  ح(اب  ت� الف�ض  هMا صة م9 ولل 
��عة علي ال�راسة ب�نامج ��تأث >�  ال <�";�ة. ال

  ) ٦( ج,ول
 والXا�Bة ال�:��7	ة ال�:��ع�	( nالب درجات م��سBات ب	( الف�ق  ل,اللة ت اخ�7ار ن�ائج

  ال��اضي  ال���	ل اخ�7ار علي ال7ع,? الق	اس في
 ای�ا  م�oع ال,اللة  م0��?  ت  ق	�ة ح.د ع م ال�:��عة 
 1.721 14.29 الXا�Bة 0.808 0.01 16.68 66 2.286 22.47 ال�:��7	ة 

 داللة ذات  ف�وق  وج�د  Sع*ي  م�ا (0.01) م( �0  ع*�  اح.ائ�اً  دالة ت  ق��ة أن ی Aح
��ع �9 3الب  درجات  م �س@ي ب�9 اح.ائ�ة>� ال;ع�0 ال @;�O في والAا�@ة ال <�";�ة ال

��عة 3الب  درجات  م �س& ل.الح ال�"اضي ال .�ل اخ ;ار علي>�  , �ةال <�";  ال
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 علي القائ� ال;�نامج فاعل�ة ع9 الZ8ف ی � ول8ي,  ال�راسة ب�نامج فاعل�ة  ع9 الZ8ف ی � ول8ي
 ال�"اضي،  ال .�ل تعل� في ال عل� أ�عاد  ن��ذج

 أداء في ال ;ای9 م9   % 80.8 أن Sع*ي  م�ا (0.808) ف8ان�  األث� ح<� ق��ة إS<اد  ت� 
��عة 3الب >� ,القائ� علي ن��ذج أ�عاد ال عل�  ال�راسة نامجب�  اس '�ام  إلي  ی�جع ال <�";�ة ال

 ف�ها. ال �W ی � ل� أخ�_  ع�امل إلي ی�جع % 19.2 ب�*�ا
 :الHاني الف�ض ن�ائج
��عة 3الب  درجات  م �س@ي ب�9 إح.ائ�ة داللة ذات  ف�وق  ت�ج�   :أنه علي ی*� >� ال

, ال;ع�0 ال @;�O .الحل ال�"اضي ال .�ل اخ ;ار علي وال;ع�0 الق;لي ال @;�ق�9 في ال <�";�ة
Oق ح(اب  ت� ك�ا  ,ال� (او" �9 ال��ت;@ �9 للع�* �9ت   ق��ة ح(اب  ت� الف�ض  صة م9 ولل 

  ال عل�. أ�عاد  ن��ذج علي القائ� ال�راسة ب�نامج تأث�� ح<� ق��ة
  ) ٧( ج,ول

 ال�7B	ق	( في ال�:��7	ة  ال�:��عة nالب درجات م��سBات  ب	( الف�ق  ل,اللة ت اخ�7ار  ن�ائج
  ال��اضي ال���	ل اخ�7ار  علي وال7ع,? لق7ليا

 ای�ا  م�oع ال,اللة  م0��?  ت  ق	�ة ح.د  ع م الق	اس
 2.29 22.47 ال7ع,?  0.907 0.01 17.94 33 1.78 13.56 الق7لي

 داللة ذات  ف�وق  وج�د  Sع*ي م�ا (0.01) م( �0  ع*�  اح.ائ�اً  دالة )ت  (ق��ة أن ی Aح
��عة ب 3ال درجات  م �س@ي ب�9 اح.ائ�ة>� علي وال;ع�0 الق;لي ال @;�ق�9 في ال <�";�ة ال

 القائ�  ال;�نامج فاعل�ة ع9 الZ8ف ی � ول8ي ,ال;ع�0 ال @;�O ل.الح ال�"اضي ال .�ل اخ ;ار
 ف8ان�  األث� ح<� ق��ة إS<اد  ت� ال�"اضي، ال .�ل تعل� في ال عل� أ�عاد  ن��ذج علي

��عة 3الب  أداء  ي ف ال ;ای9 م9 % 90.7 أن Sع*ي م�ا (0.907)>� في ال <�";�ة ال
 % 9.3 ب�*�ا ,ال عل� أ�عاد  ن��ذج علي القائ� ال�راسة  ب�نامج إلي ی�جع ال�"اضي ال .�ل

 . أخ�_  ع�امل إلي ی�جع
Oف�ائج وت�ة ال,راسة ن	ائج مع ال�ال�م( كل دراسة ن �	اه�  س�	�  إ=�انو  ,)٢٠١٢(  عق	ل إب

), ٢٠١٦(  ح0	(  سام	ةو  ,)٢٠١٤(  ع7اس نZارو  ,)٢٠١٣(  الق	0ي  ت	0	�و  ,)٢٠١٣(
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 في ال عل� أ�عاد  ن��ذج فاعل�ة إلى أشارت  وال ي )٢٠١٨(  ناص� عليو   ,)٢٠١٧(  م��, أح�,و 
 ال�"اضي. ال .�ل تعل�

  :الدراسة فرضي تفسير

9W�S ��)عة تف�ق  تف��>���عة علي ال <�";�ة ال>� أ�عاد  ن��ذج اس '�ام �(;Q  ,الAا�@ة ال
 �0  ال0M ال عل�S عة علي�� ال0M ال;*ائي ال��خل مع ت الءم االس �ات�<�ات، م9 م *�عة م<
 ذو ال عل� وت<عل وال <ارب  �األنZ@ة ق�امه خالل م9 مع�ف ه ی;*ي فال� عل�  ال*��ذج، عل�ه Sق�م

 ل�Sه ال� احة ال�عل�مات  ورd& ,م*^� �WZل ل�Sة ال�فاه�� ت WZل وMdلb الفه� على وقائ� مع*ي
  .ال<ل(ات  لخال اك (;ه ما مع
 أسcلة ع9 اإلجا�ة  ع*�  ال �دد  ع�م علي ال@الب  تZ<�ع علي ال*��ذج م9 األول ال;ع�  ساع�  ك�ا

 و"ع�ل,  ال<ل(ات  أث*اء وال�W (;ة  ال(ا�قة  ومع�ف ه  ق�راته ح(Q  كل ,ال�"اضي ال .�ل اخ ;ار 
 في وت@;�قاتها ال�ع�فة ب�9 ال 8امل خالل م9 ال� عل� دافع�ة اس 7�ار على ال عل� أ�عاد  ن��ذج

 ,تعاوني نZاu ال عل� أ�عاد  ن��ذج في ال�ع�فة  وd*اء ,ع�ل�ة م�اقف في وت�h�فها ال� عل�، ح�اة
�األف8ار وال�(اه�ة  وال�*اقZة وال ف(�� ال�Zح ل�هارات  ال@الب  م�ارسة  ت*��ة في S(ه� ك�ا, 

�ل ال �9W علي ب ال@ال ت(اع�  ال ي أداءات  وه*اك ,ال@الQ  ل�0 ك;��ة �.�رة  ال�(�cل�ة  وت
 ال(ا�ق�9.  ال��رسة 3الب  م9 ناجح ن��ذج إحAار خالل م9 وذلb ,ال�WZالت  حل م9 ت�ر"<�اً 

  توصيات الدراسة:
 ت.�ل ز"ادة أجل م9  مارزان� ن��ذج أ�عاد  اس '�ام ك�ف�ة على ال�عل��9  ت�ر"Q  ض�ورة - ١

 ال�"اض�ات.  مادة في 3البه�
 في وال��Zف�9 ال �ر"! على والقائ��9 ال �d�ة �Wل�ات  ال�ل ق�9 ال@الب ت�ر"Q  ض�ورة -٢

 اس '�امها.  وf�ف�ة ال*��ذج أ�عاد  على ال �0�d  ال���ان
 ال عل���ة.  ال��احل ج��ع في مارزان� ن��ذج م9 األول  ال;ع�  ت*ف�M  ض�ورة  -٣
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 :الدراســـــــة عــــــمراج

  العربية  المراجع :أوالً

ذج أ�عاد ال عل� علي ت.�ل تالم�M ال.ف ال(ا�ع  ): أث� ن�� ٢◌ِ ٢٠١إب�اه�� عق�ل إب�اه�� (  .١
ال�"اض�ات,   تعل�   �ن ودافع� ه�  (فلB0	(),  األساسي  اإلن0ان	ة  العل�م  (م:لة  )،  ١٤ال�<ل� 

 . ١٥٠ - ١٢١), ص ص ٢الع�د (
رجائي   .٢  ��م  ��ن��ذجي  ٢٠١٧(ال�فاعي  أح اس '�ام  ال عل�  ):  ت*��ة  وف�"�  أ�عاد  في 

واالت< وال .�ل  ال<;�  اإلع�ادSة,  مف�دات  ال��حلة   M�تالم ل�0  في  اه  ع�o	ة  دراسات  م:لة 
Rة وعل� ال6ف	o� . ٣٩١- ٣٥١), ص ص ٨٩الع�د ( ,ة)(ال0ع�د= ال�

٣. )  0��ح  ���س �ان Sفي  ٢٠١٣إ ال عل�  أ�عاد  ن��ذج  فاعل�ة  العقل ):  وعادات  ال .�ل 
, ال�<ل�  ��)(م   م:لة ت���oات ال��اض	اتتالم�M ال.ف ال�ا�ع,  �0  وال�افع�ة ن� ال�"اض�ات ل

 . ٢٦٥-١٨١), ص ص  ٣), الع�د (١٦(
 في ال عل� أ�عاد  ن��ذج علي قائ�ة ت�ر"(�ة  اس �ات�<�ة فعال�ة):  ٢٠١١( عف*انح��   به<�  .٤

 ,)األردن(  وال6ف0	ة  ال����oة ال,راسات م:لة  األساس�ة, ال��حلة تالم�M  ل�0 ال�"اضي  االت<اه 
 . ٤٢٦- ٣٩٩, ص ص )١( الع�د , )١٩( ال�<ل� 

 واالت<اه ال�"اضي  ال ف8�� ت*��ة في ال عل�  أ�عاد  ن��ذج أث� ):٢٠١٤(  الق�(ي لخل� ت�(�� .٥
 � ال�<ل�  ,(ال0ع�د=ة)  ال����oة العل�م كل	ة م:لة األساس�ة, ال��حلة تالم�M  ل�0 ال�"اض�ات  ن

 . ٢٥١-٢٣٣  ص  ص  ),١٢( الع�د  ،)٣(
٦. )  ��أح ناص�  عل٢٠١٥رح�ة  ال�"اض�ات  في  ال عل�  أ�عاد  ن��ذج  فاعل�ة  ال .�ل  ):  ي 

األساسي,   ال اسع  ال.ف  تل��Mات  ل�0  اله*�سي  fل�ة رسالة ماج0�	� غ	� م6.�رةوال ف8��   ,
  ال �d�ة, جامعة قاب�س, ع�ان.
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 والfMاء العل�  ع�ل�ات  ت(�9  في ال عل�  أ�عاد  ن��ذج فاعل�ة  : )٢٠١٥(  ت�ك شاه� رغ�  .٧
 ,م6.�رة غ	� دf��راه ةرسال األساسي, ال7ام9 ال.ف تل��Mات  ل�0 العل�م مادة في ال�"اضي

 األردن. العل�م, جامعة  العل�ا, ال�راسات  كل�ة
�� أ .٨أ�عاد   ن��ذج  على  قائ�  م�مج  إل8 �وني  تعل�  ب�نامج):  ٢٠١٣(  ع;�الل��   ح�� ر"هام م

 ذو0   اإلع�ادSة  ال��حلة  تالم�M   ل�_  ج �اع�ةاال  وال�هارات   العل�م  في  ال .�ل  ت*��ة  يف  ال عل�
� ال� ل	ة fم:لة ,  ال عل� صع�dات 	oةاال(جامعة  ة	ل	٢٣٦- ٢٠٥), ص ص ٢٤, الع�د ()س�اع . 

٩.  ��م ن��ذج ٢٠١٦(   سام�ة ح(�9  في ض�ء   Q"ال� قائ� على صفات  ب�نامج  فاعل�ة   :(
أ�عاد ال عل� في ت*��ة �ع~ مهارات ال ف8�� االب 8ار0 وال .�ل ل�_ 3ال;ات ق(� ال�"اض�ات  

), ص ٣), الع�د (١٧ال�<ل� (  ,(ب6ي س��r)  0	ة, م:لة العل�م ال����oة وال6ففي جامعة ت;�ك
  . ٢٦٩- ٢٢٩ص 
): أث� اس '�ام اس �ات�<�ة ت�ر"(�ة م( *�ة إلى ن��ذج أ�عاد 3٢٠٠٨الل 3ایل ال�Zاق;ة (  .١٠

ال��حلة األساس�ة في   تل��Mات  ل�_  ال�"اض�ة  ال�WZالت  ال .�ل والق�رة على حل  ال عل� في 
 ال �d�ة, جامعة ع�ان الع�d�ة, األردن., fل�ة رسالة ماج0�	� غ	� م6.�رةاألردن, 

م .١١ مق;ل  (ع;�ال(الم   ��ل�0 ٢٠١٤ واإلن<از  ال .�ل  في  ال عل�  أ�عاد  ن��ذج  أث�   :(
ن�ها,   وات<اهاته�  العل�م  في  ال(ادس  ال.ف   M�ة تالم	لf م6.�رة,   �غ	  �ماج0�	 رسالة 

  ال�راسات العل�ا, جامعة ال*<اح, فل(@�9. 
 واالت<اه ال�راسي ال .�ل في ال عل� أ�عاد  ن��ذج اعل�ةف ):٢٠١٨(   عالم ح��  ناص� علي .١٢
� وعل� ال��o	ة في ع�o	ة دراسات م:لة ,ال� �س& ال7اني  ال.ف تالم�M  ل�0 ال�"اض�ات  ن

R٢٣٤- ٢٠٧), ص ص ٨٧(  الع�د  ,)ال0ع�د=ة( ال6ف . 
 لةال�WZ حل مهارات  ت*��ة في ال عل� أ�عاد  ن��ذج فاعل�ة ):٢٠١٠(  ال�ح�لي ع;�هللا فA�لة .١٣

 ال �d�ة, كل�ة ,م6.�رة غ	� ماج0�	� رسالة  األساسي, ال عل�� م9 ال اسع لل.ف ال�"اض�ة
 ع�ان. سل@*ة قاب�س, جامعة
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 ب6اء - ال�عل� أ�عاد):  ١٩٩٩(  م�ف� , ب�ان�  , بالك;�رن  , أر"�ن� , ��W"ج , مارزان� .١٤
���, وجاب� األع(�, صفاء  ):ت�ج�ة (,ال,راسي للف�ل مQ�لف القاه�ة, �"�,ش ونادSة  ع;�ال

  وال �ز"ع. وال*�Z لل@;اعة ق;اء دار
 دل	ل - ال�عل� أ�عاد):  ١٩٨٨(  م�ف�  , ب�ان�  بالك;�رن, , أر"�ن� , ��W"ج , مارزان� .١٥

���  جاب�: ت�ج�ة) (,ال�عل� لل@;اعة ق;اء دار القاه�ة, ش�"�, ونادSة األع(� صفاء,   ع;�ال
�Z*وال �ز"ع. وال  

���  جاب�  :) ت�ج�ة, (األداء تق���-ال�عل� أ�عاد:  )٢٠٠٠(  ماك �ج , ��W"ج , مارزان� .١٦ ع;�ال
 وال �ز"ع. وال*�Z لل@;اعة ق;اء دار القاه�ة, األع(�, وصفاء

١٧.  ��  ل�ارزان�  ال عل�  أ�عاد  ن��ذج فعال�ة :)٢٠١٥(   ح;�Q  ع;�ال�*ع� أمل , ج�دة إب�اه�� م
 ال,راسات م:لة ال<امعة, 3الب  ل�0 العقل عادات  ت*��ة علي وأث�ه الف�دSة الف�وق  مادة  �ر"!ل

 . ٢٥٩  -٢١١ ص  ص  ),١( الع�د  ,(ب6ي س��r) وال6ف0	ة ال����oة
١٨. ) ال(المات  ��د �� خ�� موت*��ة  ٢٠١٠م ال �ر"(�ة  الع�ل�ة  في  ال عل�  أ�عاد  ): ن��ذج 

̀مان لل*�Z وال �ز"ع, األردن.   ال ف8�� ال*اق�، دار جل�! ال
١٩. ) صالح   ��م أ٢٠٠٩م�ح�  ن��ذج  فعال�ة  االس �اللي ):  ال ف8��  ت*��ة  في  ال عل�  �عاد 

ال� �س&،   األول  ال.ف   M�تالم ل�_  واالت<اه  العل�م  العل�	ةوت.�ل  ال��o	ة   , (م��)  م:لة 
 .١٢٨-٧٣), ص ص ١٢ال�<ل� (

ع;اس   .٢٠  �hاf ̀ار  ل الم�٢٠١٥(ن ال�"اضي  ال .�ل  علي  ال عل�  أ�عاد  ن��ذج  أث�   :( M
), ص  ٢٨, ال�<ل� ((الع�اق)  ن لل,راسات االكاد=�	ةم:لة جامعة م	0اال.ف األول ال� �س&,  

 . ٣٦٥- ٣٤٦ص 
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