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لتدريس العلوم في تنمية الفهم العميق    (PEOE)فاعلية نموذج وايت وجونستون 
  ودافعية ا�نجاز لدى طالب الصف الثالث المتوسط ذوي أنماط التعلم المختلفة

  إعداد  
  د/ خالد بن حمود بن محمد العصيمي

òîàÜÈÛa@òîi
Ûaë@wçbä½a@‡bn�a@‰b’½aÚ@@ @
@òîi
Ûa@òîÜ×M@@ôŠÔÛa@âc@òÈßbu@ @

  ص ـــــــمستخلال
وای	 وج�ن���ن   ن��ذج  فاعل�ة  ال��ف ع�  إلى  ال�راسة  في    (PEOE)ه�ف	  العل�م  ل��ر$# 

ال�عل%   أن�ا&  ذو)  ال���س(  ال+ال*  ال,ف  /الب   0�ل اإلن2از  ودافع�ة  الع��5  الفه%  ت��8ة 
اال�;�لفة،   ال���8� على  ال�2=$>ي  ال�8هج  ال�2=$>ي  واس�;�م  ال�راسة  ل�,��% ش>ه  ت��ن	 ع�8ة 

) (  )٧٢م�  ب�اقع  م�٣٦/ال>ًا،  ل�ل  ا  )  درس	  والKاIJة،  ال�2=$>�ة  ل���2عة ال���2ع��� 
Iت وت%  ال�ع�ادة،  JالI=$قة  الKاIJة  ودرس	  وج�ن���ن،  وای	  ب��8ذج  أدوات >ال�2=$>�ة   5�

دافع�ة اإل الع��5 ، ومق�اس  الفه%  ال�ال�ة : اخ�>ار  ال�عل%، وRع�  ال�راسة  أن�ا&  ن2از ، ومق�اس 
  وتVل�لها إح,ائ�ًا ت% ال��صل إلى ن�ائج م� أه�ها :  ج�ع ال�عل�مات 

ال���2ع���  /الب  ) ب�� م��سIي درجات  ٠.٠٥دالة إح,ائ�ًا ع8� م���0 (  وج�د ف=وق   .١
ال���2عة  /الب  ال�2=$>�ة والKاIJة في اخ�>ار الفه% ومق�اس دافع�ة اإلن2از Jع�Yًا ل,الح  

  .  ال�2=$>�ة
إح,ائ�ًا   .٢ دالة  ف=وق  وج�د  ( ع�م  م���0   �الفه٠.٠٥ع8 اخ�>ار  في  دافع�ة  )  ومق�اس   %

  \0 إلى م�غ�= ال�8( ال�عل��ي.  تع  ال>ع�) اإلن2از
وج�د عالقة ارت>ا/�ة دالة إح,ائ�ًا ب�� ال�رجة ال�ل�ة الخ�>ار الفه% الع��5، ومق�اس دافع�ة  .٣

  الKاIJة .  �ع��� ال�2=$>�ة و ل>ع�) لIالب ال��2اإلن2از لل�I>�5 ا
فه% الع��5، �ذج وای	 وج�ن���ن `ان `>�=ًا في ت��8ة `ل م� : اخ�>ار التأث�= ن�  أن ح%2 .٤

إی�ا  مع�ل عام و و  دافع�ة اإلن2از، ح�* بلغ	 ق��ة م=Rع  ال��الي له% :    n)2(مق�اس  على 
)٠.٨٩،  ٠.٨٩  . (  

ال��ص�ات   ال�راسة ع�دًا م�  أدرج	   �اق�=ح	  وق `�ا  ال�را  م\$� إج=اء  ،  ال���م�  ق>ل�ة.  سات 
òîybnÐ½a@pbàÜØÛa :  وج�ن���ن ن� 	دافع�ة اإلن2از،الفه% الع��5 ، �ذج وای .  
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The Effectiveness of White and Gunstone (P E O E) Model for 
Teaching Science On Developing Deep Understanding and 

Achievement Motivation for Third-Year Intermediate school 
Students with Different Learning Patterns 

Dr. Khaled Homod Mohamad Al-Osaimi 
Associated Prof. in Curricula and Science Education 

Um Al-Qura University 

Abstract 
This study aimed at exploring the effectiveness of White and Gunstone (P E O 
E) model for teaching science on developing deep understanding and 
achievement motivation for 3rd-year intermediate school students with 
different learning patterns. The sample of the study consisted of (72) students 
distributed equally into two groups: experimental and control. The 
experimental group studied by using White and Gunstone (P E O E) model 
while the control group kept on with their usual model of teaching in 
classroom.   The instruments used in the study included: deep learning test, 
achievement motivation scale and learning patterns scale. The data collection 
and analysis revealed the following results: 

There were statistically significant differences at   )٠٫٠٥  ≤  α  ( between the mean 
scores of the control group and the experimental group in the post 
measurement of deep learning test and achievement motivation scale; in favor 
of the experimental group 

There were no statistically significant differences at   )٠٥٠٫  ≤  α  ( level between 
the mean scores of the control group and the experimental group in the post 
measurement of deep learning test and achievement motivation scale 
attributed to learning pattern variable. 

There was a positive correlation statistically significant between the overall 
score of the experimental group in deep learning test and achievement 
motivation scale; each separately in the post measurement. 

The effect size of White and Gunstone model was large as Eta-squared (η2) 
value in deep learning test and achievement motivation scale (0.89,0.89). 

In the light of the study results, some recommendations and suggestions for 
future research were provided. 
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ة:ـــــــدراســـــــام للـــــــار العـــــــاالط  

  ة:ــــــــــــدمــــــــــــمق

الق=ن    �م�    �$ع�= وال  )الVاد �Yه ال=غ%  على  وم��=رة  هائلة  عال��ة  �Yات Vال�ع=ف�ة  ت ال+�رة 
الع�ل  م�ا تIلe م� األم%  وال�ق�8ة ال�عاص=ة في ج��ع م2االت ال�Vاة على `افة األصع�ة ،  

�Yات  على  Vه ال�gم�اجهة هJ  ،ة العل��ة�R=ح�% على األم% إعاد العل% وال� (gفي األم= ال =h8ة ال
وذلJ jات>اع أسال�e ح�ی+ة في اع�اده% ل��اجهة م�غ�=ات الع,= ومالحق�ها    اما تق�مه ألب8ائه 
  . م� خالل اك�اب الIالب مهارات ت��اشى مع هgا الع,= العل�ي وال���ف معها

  Jأنف�ه% إلى ال�ع=فة  وRال�الي تIلe األم= الع�ل على اك�اب الIالب مهارات ال�ص�ل    
ال��lالت  و   Jع�5  وفه�ها حل  في  ال��م�ةلااس�;�امها  وال�Vات�ة  (ال2ه�ر)،    عل��ة   .٢٠١٢  ،

االه��ام ب�$�2� ع�ل�ة ال�عل�% وال�عل% l�Jل عام وال�=�Rة العل��ة l�Jل خاص Jع� ان>+5  و ) .  ١٤
عام  مع  ب=وز في  ال�الي  لل�2ل  العل�م  ال�عل%  م٢٠١٣ای�=  الى  JالIالب  ال�ص�ل  خالل  م�   ،

. Life-Longوام�الك مهارات ال�عل% م�0 ال�Vاة     Mindsetsالعقل�ة ال8ام�ة  ���8ة  والفه% الع��5 ل 
(NGSS Lead States, 2013)  

ال,�د     العل��ة على  أك�  وفي هgا  ال�=�Rة  في  في   ه�افاأل أن م�  ال�;�,��   ال�ه�ة 
"    عارب=ز شم�ا أت��8ة الفه% الع��5 ل�0 الIالب في ال�عل�% العام ،    ال�=�Rة العل��ة الع�ل على

gلj شعار " ال��ر$# م� أجل الفه% "     Understanding for Allالفه% لل��2ع "    Teaching for̀و
Understanding   ًا�  (Cartier, et al., 2001, 789). هgا اله�فعلى  تأك�

ض�ء     س>وفي  تأ  5 ما  العل��ة  ال�=�Rة   	Vأك+=  عل�%  تعلى    \̀=ض Jع�5  م�  العل�م 
ال�عال��سع األفقي، في ض ل�ها Jع�5 خ�= م� مع=فة س�VIة تع  % �=فة ی�ء شعار " قل�ل م� 

" الفعالة م� ق>ل الIالب   ك+�=ة  ة  ال��ا̀ر ) (ر$Vاب ن,=، ٢١،  ٢٠٠٢ز$��ن،  . (  م� خالل 
ائ\ ذات أه��ة عال�ة في ت��8ة  ٤والب� م� ت�ف= (.  )١٩٣،  ٢٠١٧ في ال�=�Rة  الفه% الع��5    ) ̀ر
وق الف=دYة م�>ای8ة تقابل الف=   م ت��V) على أن�Iة ومهال��Yة،  هي : ت� و   مت�ر$# العل� و   العل��ة
�دة  ب��  Vال� ال�اضVة  ال����=، األه�اف  ال�ق�$%   ,Mcfarland and Moulds)ب�قة.  الIالب، 

2007, 49)    
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�دة  ب��  Vال� ال�اضVة  ال����=، األه�اف  ال�ق�$%   ,Mcfarland and Moulds)ب�قة.  الIالب، 
2007, 49)    

ل�ا   العل�م  ت�%  ا  ̀و ا  لJالع�5 وال��ل�تعل�%  الىال�I8قي في  أد0  الع��5  لI=ح  ، الفه% 
م�ى تI>5  و ؟  ت�tف  . ول�اذا.`�فو ؟  ل�ع=فة العل��ة ال�8اس>ة  ي اماه القائ% على ال��اؤل ع�  

ان�قال ال�ع=فة إلى م�اقف ج�ی�ة لVل ال��lالت    Yع�ل على، وRال�الي `ل ذلj  هgه ال�ع=فة ؟
ال�عل���ة ال��اقف  في  ال�;�لفة  العال��ةو   .ال�;�لفة  العل��ة  ال�عای�=   � v̀أب=ز  ت تعل%    Jأن  ن�اتج 

ا في  ال���ه�فة  العل��ةالعل�م  ال�=�Rة  ه�  على  ل�عل%  ،  )الفه%  القائ%  الع��5  الفه%  أنه ،  (  إال 
Jه زال  االه��ام  �ود   ما Vاض=    اً مVال ال�ق	  مادة ح�ى  وخاصة  ال�راس�ة  ال��اد  م�   =�+` في 

   (Russell, 2002, 76)العل�م.
    �الع��5  ع�ی�ة�ات  ��م  ب=زت وق ،  م8ها    للفه%  الع��5  ال>8ائي  ال�عل%   :(Deep 

understanding learning)  5الع�� اله=مي،    (.D. L)، وال�عل%   Li)  (.Hiera Chial L)  وال�عل% 
deng and dong yu, 2014, 197)  $ل  وl�� الع� ت=ت>( Jال�=احل    ) م=ت�\ات ٣(  �5 علىالفه% 

هي ائ\  ال̀= وهgه  ب�اج�ه  لh8=$ة  ال�;�لفة  ال�فه�م،  الع�=$ة  ت��lل  الفه% :  ال�>�أ،  ت��lل 
    (Robert J. et.al, 2016, 53). ب واالس��عا

ال��اؤال ال  ت وتع>=  ق>ل  م�  فالIال�2�ة  واالس��=ار  ، ب  العل�م  تعل%  أث8اء  /=حها  ي 
عل��ة دق�قة ت=R( ال�ع=فة العل��ة ال�اJقة Jالالحقة ، م�ا یvد) Jال�ع=فة وال�vدYة الى تف��=ات  

وما �lY>ه  الفه% الع��5  ��ن و�tف�ة في ح�اة الIالب، م+ال حق�قي على ع�ل�ة  العل��ة الن ت
ع اس�;�ام  م�  االIالب  لل�ع=فة   �ج� م�اجهة  علل�ي  في  وال�Vات�ة  ل��ة  العل��ة  ال��lالت 

ال�ي  ال�;�لفة  العل�ا  � ت��8ة الفه% م� خالل األسwلة  ) . و$�١٧l،  ٢٠١٢. (ال2ه�ر)،  ال�;�لفة
  ). ٢٦٠، ٢٠٠٣. ( جاب=، ال�عل% ذو ال�ع8ى ارة ال�ف��= وص�ًال إلى تVق�5 ثإ تvد) ح��ا الى

�ة ح=ص ال>اح+�ن على إج=اء ال�=�Rة العل�   يفم� أه��ة عل��ة    5لفه% الع��ل�ا لونh=ًا    
م�ع�دة ع    ح�له  دراسات  م مع  ال��ع�دة، �ة  والg`اءات  العل�ا،  ال�ف��=  مهارات  وم8ها:  �غ�=ات 

وال�V,�ل،  العل�ي،  وال2�ل  العل�ي،  واالس�ق,اء  ال�علُّ%،  ع�  وال=ضا  اإلن2از،  ودافع�ة 
ال�ر  هgه  وم�   ،eال���ع وال�ف��=  ال=$اضي،  یلي:  ساوال��اصل  ما    (Paideya, 2010)ات، 

،(Roy, 2014)  ،    ،  ��V٢٠١٥(م  (،  (Chen, 2015)  ،    ،ال�=جاني وع\ة   ، ر$ة  أب�  (ح8ان 
وال�م=داش،    ،)  ٢٠١٥ هاني،  ،    ،  )٢٠١٥(م=ف	  ع>�ه  صاحe، )  ٢٠١٦(أماني  (رشا   ،
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ن,=،  )،  ٢٠١٦ وع�=  (  ،)٢٠١٧(ر$Vاب  ال8ق�e،  ٢٠١٧  ،الق=ني  ورحاب   ، ال,�اد)   )  (
ال�=$% ،    )٢٠١٧  ��،    ،)  ٢٠١٧( سV= ع>��Vال � (ش�=)   ،)  ٢٠١٧( م=ف	 آدم، ورشا ع>
ي، وم8ى سع�د)، ون2الء ٢٠١٨(آYات صالح،    ،)   V٢٠١٨ي،  ن, إ�Yان أح�� ، و̀ز  )  (

 ��V٢٠٢٠( ال�=واني ،  ،) ٢٠١٨(تهاني ح��ت، ،) ٢٠١٨م . (  
اإلن�اني    Yع�>=   �د ال�ل�ك Vم ات2اه  الى  و$�فعه  ��Y+�=ه  عالي   وما  مvث=  وواضح 

R=ال� لgلj ب=ز  ال;�Iرة في  العل��ة،  ب�ة  ال�2انe    �ة اإلن2ازفع�اااله��ام  أه%  تع��= م�  وال�ي 
ال�وافع اإلن�ان�ة. (أح�� وآخ=ون،    ئ���ةال=  أساسي ل��نها مV=ك  ) .  ١٨٧،  ٢٠٠٠في نhام 

\ IJ=قه ال�;�لRاع* عل�ه،  اإلن�اني و   لل�ل�ك ، ٢٠٠٤ف=ماو)،  لا. (ةفم� ح�* االت2اه وال��̀=
یو$)،  ٣ ال8ف# على أنlاد  ال�2  �ف5 معh% عل�اء  Jاألداء  ال�,�Vب   �ال28اح   في  ال=غ>ة في 

ب عل�ه  ماIYل5  هي  ال,ف�ة  ال>�wة  في  ال�;�لفة  ال�عل���ة  اإلن2ا ال��اقف  خل�فة،   ز.�افع�ة   )
٩١، ٢٠٠٠ .(  

ی=جع  و    اإلن2اتار$;�ًا  دافع�ة  العال%    زاس�;�ام م,Iلح  ع>=  )(Adlerإلى   (gها  ع8  ال
أول م� ق�م م,Iلح الVاجة    )(Murrayعلى خ>=ات الIف�لة، و$ع�>=    قائ%دافع تع�$Kي    Jأنها

 ). ٨٨،    ٥٨،  ٢٠٠٠ل�;,�ة ( خل�فة،  `��lن رئ��ي م� م�lنات ا،  تف,�ل�ةلإلن2از J,�رة  
أه�اف    �ممع ح�اثة اس�;�ام دافع�ة اإلن2از في م2ال ال�=�Rة العل��ة ، اال أنها ال��م تع�>=  و 

ت���8ها ل�0 الIالب   $8>غيو   ،  �مال�ي VY=ص عل�ها وعلى أثارها في تعل�% العل  ال�=�Rة العل��ة
ا خالل  الع�ل�ة،  اله��ام  م�  وال�2ارب  م�  اس�;�ام  و ال�الحhة،  و Jاألن�Iة   ال�8اق�ة، `ل 

�;�لفة لافعال�ة الIالب في ال��اقف ال�عل���ة  ز$ادة  ، للع�ل على  ت�ر$��ة ح�ی+ة  و/=ق   أسال�e و 
أنها   د   ل$ ت�V تع�ل على  ح�*  دوافع  إلى  ال;ارج�ة  ال�عل%  ال�الم،  اخل�ة.  دوافع   �،  ٢٠٠١(ع>

٦٧- ٦٦(    ،  ،�أح�  ،(�ال82 أن  ).  ٣٧،  ٢٠٠٥(  اإلن2از و�Rا  داخلي   دافع�ة  عامل  تع�>= 
أص>ح ال��م م��2ع ال�ع=فة ،  وال8اجح  ال�ف�ق ال�ائ%ال�vد) الى  األداء  ج�دة  للIالe ن�V  مV=ك  

یل�#علا ال�V,�ل    ل��ة  ب��  /=دYة  دافعالعل�ي  عالقة  م���0   ��Rو ل�0 ال�=تفع  ال�عل%  �ة 
وهgا ما JازدYاد ال�افع�ة ی\داد ال�V,�ل والعl# ص�Vح،    م�ا شlل رأ) ج�ی� ه� أنهالIالب،  
ال+قة في أنف�ه% و$�ع=ون Jاإلح>ا&  م� خالل فق�ه%    الIالب ذو) ال�V,�ل ال�8;ف|   Yف�ق�ه  

 .(Glynn et al., 2007, 1088)  
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�وث ع�ل�  دافع�ة اإلن2ازوتع�>=    Vح القائ% على ة ال�عل%  ش=/ًا أساس�ًا ل�V,العل�ي ال
ت�+ل حاف\ أساسي ورئ�# Jالالحقة، ألنها  ال�اJقة  ال;>=ات   )Rالع��5 ور ل�Vق�5 أه�اف    الفه% 

�دة Vواال/الع والق=اءة ، وأداء ال�ه�ات تعل���ة م *V<دة   م� خالل ال=غ>ة في ال�ال�عل���ة ال��ع
.    (Haj Alizadeh, Anary, 2016, 185) (Hardre et al, 2008,156)وال�;�لفة ل�Vق�5 ال28اح.  

أه��ة  وفي ض�ء   اإلن2از  ماس>5 ی�Kح جل�ا  أه�اف    فيدافع�ة  م�ع�دة   تعل���ة عل��ة  تVق�5 
و م وهار$مع=ف�ة  دوافعوج�ان�ة،    ة  م�  الIالب  VY=ك  ما  خالل  Jاألن   م�  الالزمة �Iللق�ام  ة 
�وث ال�عل%. ( ملV%،  لVةاإلن2ادافع�ة    ). وت��از١٤٤،  ٢٠٠٦�ت�فعه% لل��اؤل   خ,ائ~   ز Jع
 ,Sevinc)، واألداء، وال�عل%.  على ال�ع=فة العل��ة ال�8اس>ة    ، واإلص=اروحe اال/الع  الف�Kلو 

Ozmen and Yigit, 2011)    
ذات�ة  ق�%  تو    إلى:  اإلن2از  ات=ت>(  دافع�ة  ال�ا�ل Jال�عای�=  ال��قف، ;,�ة  في  خل�ة 

اإلن2ازت��=  و   .  (Cetin Dindar, 2016, 233)واج��اع�ة.   حالة    دافع�ة   داخل�ة تفاعل�ة  إلى 
�\ واالن�>اه ب�8ا&  م� ث% االن;=ا& ف�ه  ال��قف ال�عل��ي و أث8اء    ن�Iة تvد) JالIالe الى ال�̀=

،  ٢٠١٧. (قIامي، وع�س،  يذو ال�ع8  ال��tفي  لل�ص�ل إلى ال�عل%ومق,�د Jاس��=ار$ة    م�جه
١٩ .(  

8ها: دراسات م�ع�دة ح�لها مع ع�ة م�غ�=ات وم  ونh=ًا أله��ة دافع�ة اإلن2از فق� أج=$	 
لل��lال اإلب�اعي  والVل  اله8�سي،  وال�ف��=   ،�ال8اق وال�ف��=  حل  ال�V,�ل،  ومهارات  ت، 

ال�راسات ما یلي:   ال���ق>لي، وم� هgه    ،   (Jessic et al, 2017)دراسة   ال��lالت، وال�ف��= 
(Bullock, 2017)  ،  (Van loo, 2017)  ،  وعا   ، )  ٢٠١٩(الله�>ي،    ،)  ٢٠١٨ب�،  (ال�Vاد، 
د، (ه�یل وقا،) ٢٠٢٠(أم�=ة ال\ه=اني،  ،) ٢٠٢٠(أس�اء ح��| ،  ،) ٢٠١٩(أماني ال��جي، 

٢٠٢٠ .(  
    � v̀ی ال,�د  هgا  عامالً   (Herman, 2001, 18)وفي  تع�>=  اإلن2از  دافع�ة  أن   على 
الIالب   فيمvث=ًا  ذه�8ًا   ال�;�لفة    أداء  العل��ة  ال�روس  مhاه=    = مhه= م�Yع�>  والg)،  في 

  . صV�VةJ,�رة  لإلن2از ی�فعهال�ل�ك اإلن�اني  
العل��ة e2Y م=اعاته  و     ال�=�Rة  الف=دYة ب�� الIالب عامل مvث= ق�) في  الف=وق  تع�>= 

ض=ورة    م� خالل ت>�8ه%عل�اء ال8ف#    ه� وهgا ما أك� عل  ال,�Vح معه.  والV=ص على ال�عامل  
األن�ا&    م� خالل مع=فةع�ل�ة ال�عل%،  ة ب�� الIالب ل��ه�ل  م=اعاة الف=وق الف=دYالع�ل على  
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ا ل�یه%ال�عل���ة  عل�هال�فKلة   \� وال�̀=  ،  .(Cano Garica and Hughes, 2000)   ما وهgا   .
ب�>�8ها    ت�I$= الع�ل�ة ال�عل���ةعلى    ةالعاملاله�wات العال��ة وال�/�8ة    نادت وأك�ت عل�ه Jع| 

ال� الف=دYة في  الف=وق  ال�عل���  عل�% وال�عل%  م=اعاة  ال�/8ي الع��اد  ال�2ل#   :  Nationalم+ل 
council for Accrediation of teacher educaton (NCATE).    ،٢١٥،  ٢٠١٤(أماني ص>�ح  ،(

  ). ٢٢٧- ٢٢٦، ٢٠١٥(/ه، 
ال�عل%     أن�ا&   �/الe   ف=دYة  س>الً وتع lJل  ال,�Vح    خاصة  العل�ي  الفه%  م�  ت�8lه 

 �العل��ة ال2�ی ال�عل���ةلل�عارف  ال��اقف  /الe آلخ=    ال�>ل م�ال�;�لفة، وت;�لف هgه    ة في 
  ، ��Vق�م بها. ( مY راسة ال�ي�والIالe  ).   ١٤١،  ٢٠١١ح�e ال���ل واالت2اهات ون�ع�ة ال

�م أن�ا/ًا م��8عة في س�اقات عل��ة م;�لفة،;��Y    ��Iعلى ن�( أو ن� \ م� األن�ا&  ور�Rا ̀ر
Kأك>=ال�ف ل�Yه l�Jل  ا  لة  ال�عل�مات ألنها تف�Kالت فI=$ة ت�اع�ه في  س�ق>افي  ل ومعال2ة 

- ٣،  ٢٠٠٥( وفاء ال\غل،    .  (Kuzu, 2009).  ال�ص�ل لل�عل% ذو ال�ع8ى وت��8ة ال�V,�ل ل�Yه
ل�ل م� ال�عل% والIالe ل�ي ن,ل    يوRال�الي e2Y ال�أك� م� ات�اق وت8اt= ال�8( ال�عل��).  ٤

 �    )٥١، ٢٠٠٦. (الع+ام8ه، الى تعل% ج�
الخ�الفو    آلخ  نh=ًا   eال/ م�  ال�عل%  م� ،  =أن�ا&  `ل  إل�ام  الفعال  ال�عل%   eلIف��

ال�عل% ، ألنه   ق�راته% في م��افwة الس�;�ام  ف=صًا    YعIي `افة الIالب ال�عل% والIالe ألن�ا& 
  ). ٣،  ٢٠١٦حان، = ف.  (آل  ع�ل�ة ال�عل���ةال

أب� العال (   الف=دYة    Jأن )  ٤٤٠،  ٢٠١٢و$��=  l�Jل م>اش= ب�� الIالب تvث=  الف=وق 
ال�عل%  في إلن�(   eال�8اس ال�8(  اخ��ار  م� خالل  ومعال�2ها،  ،  لل�عل�مات  �Y+ل ألدراكه%  نه 

في  أدوات  غ�=ه  ع�   eالIال ومعال�2ها.  ت��\  ال�عل�مات  �      اس�ق>ال  v̀$و  (Honey and 
Mumford, 2000, 112)  أنع ال�عل%  لى  ت�ضح    أن�ا&  م�  جليهي  ال  l�Jل  Iالe /=$قة 

أن ن�(    (Willingham, Hughes and Dobolyi, 2015)  و$�Kف `ل م�  Kلة في تعل�ه.  ال�ف
و ال�عل%   ال�عامل  في   eالIال �مها ;��Y ال�ي  ال�ف�Kالت  �د VY ال�عل�مات وفه%  ومعال2ة  �دراك 
  .  ورIRها �Jا س>5 ال2�ی�ة

    �م�    ولها، ولعلو/=$قة ت8اأن�ا& ال�عل%  ال�ي ت�ور ح�ل  h8=$ات  الاخ�لف	  تع�دت و وق
في    ا�هأه ی��+ل   (gال اإلدراكي  ال�Vي  Jال�س�(  Yع=ف  م�  ما  ال��عي :  ال�س�(  `ل 
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(Auditory)،    (=,<وال(Visual)،   ي  و =̀Vال(Kinesthetic)  ,ال  )  .�  ،  ).٤٥،  ٢٠٠٧في 
وف5  و  الIالب  تعل�$,8ف  و %هأن�ا&  ال��ر$#  ،  /=$قة  قابل	  ال�فKل  `ل�ا  ال�عل��ي  ال�8( 

  eالIالىلل ذ   أدت  قابل لالس��=ار واالس�فادة م8ه م��ق>التعل%  ال�ه أشار وهgا ما    ،و مع8ى    ت 
(Ouellette, 2000) ٤- ٣،  ٢٠٠٥( وفاء ال\غل،  في .(   

    � Kolb, Dunn and)أن�ا& ال�عل% وم8ها:  ان>+ق	 ن�اذج ع�ی�ة مVاولًة تف��= ع�ل  وق
Dunn), (Gregroce, Honey and Mumford), (Felder and Silverman), (Crasha and 

Riechmann, Can Field), (Fleming and Bonwell)   ،٢٥، ٢٠٢٠(إس�اع�ل (  
ال�راسات ال�ي  ج=$	 الع�ی� م�  ق� أنh=ًا لل�ور ال�>�= لألن�ا& ال�عل���ة في ال�=�Rة، فو   

أه���ها  �تأك� على  الg8ی=،  :.  وم8ها  ع�ل	   ) ف=حان،  ،  )  ٢٠١٥دراسة  دراسة  )،  ٢٠١٦(آل 
الIلVي،  ،)  ٢٠١٧الل�+ي،  ( غان%،  )،  ٢٠١٨(م�اعل  تف��ه   )٢٠١٨  (،   ، ق8�یل  ش��اء   )

، )  ٢٠١٩ال��Vد وال�=ع،  ، ()  ٢٠١٩( ع>�= الع=فج،    ،)  ٢٠١٨(ال�ه�ن والع�=)،    ،)  ٢٠١٨
  ،(�مع  ).  ٢٠٢٠إس�اع�ل،  (،    )٢٠٢٠(ال;ال  jعوذل �م�غ� الع�د)،  ة   #Vال وم8ها:  =ات 

  ي، دافع�ة ال�عل%، ال;=ائ( الgه�8ة، ال�فاءة ال=$اض�ة. وtائف جان>ي ال�ماغ، ال�V,�ل ال�ع=ف
�ی+ة ن��;ل~ أنها ت��جه الى ال�عل%    ال�=�Rة العل��ةمفه�م  وRالh8= الى  Vذو ال�ع8ى  ال

الفعال   ال�ور  على   � v̀ت ح�ی+ة  اس�=ات��2ات  اس�;�ام  خالل  ع�ل�ة  او م�  أث8اء   eالIلل ل�8( 
الى   لل�ص�ل  شام  ال�عل%،  ن��ًا   eالIال ال�2انe،  ن��  ج��ع  في  ال�ف��=  ًال  مهارات  ت��8ة  مع 

تال�;�لفة   اال�ي  الى  ال�عل��صل  ال��اقف  في  و�tف�ة  J,�رة  واس�;�امها  ال�ع=فة  ��ة  ك��اف 
 ،�  ). ١٥٩، ٢٠١٣ال�;�لفة. ( ف�Iمة أح�

 –ف�=    –ال�ع=وف ب��8ذج (ت8>أ    (White – Gunstion)  ن � $ع�>= ن��ذج وای	 وج�ن��و   
ال��ر$#    (PEOE) (Predict- Explain- Observe – Explain)ف�=)    –الح�   ن�اذج  م� 

�ی+ة في ال�=�Rة العل��ة وال�ي  Vال�lأن ت�ه% في ت��8ة مهارات الفه% الع��5 ودافع�ة   م� ال��
أن ذو)  ال���س(  ال+ال*  ال,ف  /الب   0�ل ال�;�لفة  ا�اإلن2از  ال�عل%  هgا &   =$�Iت وت%   .

 -Predict- Observe)ف�=)    -الح�    -ن��ذج  ت8>أ  =  م� خالل الع�ل على ت�I$  ال��8ذج
Explain) (POE)    ،  وج�ن���ن وای	  الIالب    م١٩٩٢ب�اسIة  تv<8ات  ع�  ال��ف  به�ف 

  ) .  ١٢٥، ١٢٣، ٢٠١٦واألس>اب ال�ي أدت إل�ها ح�ل ح�ث مع��. ( صادق، 
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ت�\ وال�ي ت= الh8=$ة ال>8ائ�ة    على  (POE)ال�ع�ل ع� ن��ذج    (PEOE)ن��ذج    � و8��$  
على أن ت��lل ب�8ة الIالe ال�ع=ف�ة تع��� l�Jل `لي على ن�ا& الIالe و�2Yاب��ه في ع�ل�ة  

e�VJ ال��قف ال�عل��ي م8ها   ع�ل�ات عقل�ة عل�ا ت��رج في تعق��ها  خالل اس�;�ام  ال�عل%، م�  
 �ات  ل�ع�ل واس�;�ام جه� عقلي و مهارات ال�ف��= واالس�ق,اء العل�ي وال�فاع  ماال��اؤل ، واس�;

ما �Yل�ه م� معارف ساJقة، ل�Vق�5 األه�اف ال�=�R$ة عقل�ة معق�ة الك��اب ال�ع=فة في ض�ء  
وال�ع=ف�ة. وال�ج�ان�ة  ال�هار$ة  شل>ي،    ال�;�لفة   Acar sesen and)).  ١٢٤،  ٢٠١٤(ن�ال 

Mutlu, 2016) (Furquni Feranie, and Winarano, 2018) (Suryani and Fadhilah, 2019)  
العل��ة و مع فل�فة     (PEOE)ن��ذج  5  اف�� و$   �ی+ة  ال�=�Rة Vالعل�م ال ال�ي ت�لي ت�ر$# 

 ، وال�ق�$%   gوال�8ف� ال�,��%  خالل  م�   ، ج�ًا  خاصة  أه��ة  ال�عل��ة  ال�عل���ة  ال��ر$��ة  ال>�wة 
الع�ل�و  ال�8احي  �\ على  العل  ةال�̀= ال�أك�� على  ،  ��ة  واألن�Iة وال�;�>=ات  الIالe مع  فاعل�ة 

  ).  ٨٣٨،  ٢٠٢٠خالل ال��اقف ال�عل���ة ال�;�لفة، (ال;ال�)، ه ا/ون�
  v<8ت  : هي  أساس�ة  مهام  أرRعة  Jإج=اء   eالIال ق�ام  على  ال��8ذج  هgا   ��ث :    (P)و$ع��V$و

 ت�عل5 :    (O)مالحhة  Jال�8ائج ال���قعة وال���Vلة،    عل5ی�  :  (E)تف��=     ل�ع=فة ال�اJقة.ل  اس�8اداً 
�ث أث8اء ت8ف�g ال�2ارب الع�ل�ة،  �2��Yل ما  بV    =)تف��Eی�% م� خالل إزالة ال�8اق| ب��    ( :

وفي ض�ء .   )١٢٦،  ٢٠١٤ال�v<8ات ال��>قة ( األول�ة ) وال�الحhات ال��2لة.  ( ن�ال شل>ي، 
ح�* )ف�=  ، الح�  ،ف�=،  ت8>أ( رRع خ�Iات هي :  على أ  � �Yع�  (PEOE)ما س>5 فإن ال��8ذج  
م� ث%  ، و خالل ال�ع�Iات ال�I=وحه  م�  �ل tاه=ة عل��ة>�اYة تv<8ًا مع�8ًا حYق�م الIالe في ال

م8اس>ًا  Yق�م   عل��ًا  ث%  ال��روسة    ة للhاه= تف��=ًا   ،  ، ال�ق�قة  العل��ة  ال�الحhة  Jاس�;�ام  ی>اش= 
ال�ع�ل   العل��ة ال2�ی�ة  اءًا  8ب واخ�=ًا Yق�م تف��=ه  � صVة تف��=ه في ال;�Iة أو  على األدلة  v̀ی

  ).  ١٣٤، ٢٠١٦. ( صادق، ص لىاألو 
أه��ة  مانIالقًا  و    ال�  م�  (PEOE)��8ذج  هgا   �الع�ی أج=$	   �و   فق ال�راسات ال>�Vث 

وم8ها:   واألج8>�ة ح�له   (Furgani, et al, 2018) (Acar Sesen and Mutlu, 2016)الع=�Rة 
(Adebay and Olufunke, 2015),     (Kibirige, Osodo and Tlala, 2014), (Suryani and 

Fadhilah, 2019) (Bajar, 2015), (stott, 2017),      ،شل>ي ن�ال  صادق،  ) ٢٠١٤(   )  ،
   ).٢٠٢٠)، (ال;ال�)، ٢٠٢٠ال�=واني،  ) ، (٢٠١٦
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على ح� عل%    –ًا  �ل ع=�Rًا ومV  (PEOE)ونh=ًا ل8�رة ال�راسات ال�ي أج=$	 على ن��ذج    
`ان ه�فها  ت ف�=ة ال�راسة الVال�ة ال�ي  خاصة مع م�غ�=ات ال�راسة الVال�ة فق� جاء   –ال>اح*  
ل��ر$# العل�م في ت��8ة الفه%    (PEOE)وای	 وج�ن���ن  ال��ف ع� فاعل�ة ن��ذج    �هال=ئ�#  

  ;�لفة . �لالع��5 ودافع�ة اإلن2از ل�0 /الب ال,ف ال+ال* ال���س( ذو) أن�ا& ال�عل% ا
    مشكلة الدراسة :

في  مهارات الفه% الع��5 ودافع�ة اإلن2از    م�:ل  `  م�lلة ال�راسة في ضعف  ت>ل�رت          
أن�ا& ال�عل% ال�;�لفة ل�0 /الب ال,ف ال+ال* ال���س( ، وهgا ما أك�ته  ض�ء مع=فة واس�;�ام

وع�=،   الق=ني   )  : م+ل  ال,لة  ذات  ال�اJقة  ال�راسات  ،J٢٠١٧ع|  ن,=،    )  ر$Vاب   )
) ، ( ��٢٠١٨ت ،  (تهاني ح)،  ٢٠١٨)، (آYات صالح،  ٢٠١٧)، ( سV= ع>� ال�=$% ،  ٢٠١٧

)، ٢٠٢٠)، (أم�=ة ال\ه=اني،  ٢٠١٩ني ال��جي،  )، (أما٢٠١٨)، (أب� ح�lة،  ٢٠٢٠ال�=واني،  
)، (آالء ح��ان وال;�ال�ه،  ٢٠١٨)، (م�اعل الIلVي، ٢٠١٨)، (ال�Vات، ٢٠٢٠(ه�یل وقاد، 

٢٠١٩(،  ،(�  ). ٢٠٢٠(ال;ال
�د م�lلة ال�راسة على   عIفاً و Vأن ت �l�Y 5<ما سJة م>=رات م8ها : ع�  
ال�=�Rة  �أكت  - ١ في  ال�;�,��  م�   �الع�ی  �ت>8ي ض=ورة  على  ن�اذج واس�;�ام    العل��ة 

ت ال�عل��ي  الفعال  ال�فاعل    ع�ل م� خاللت�ر$# ح�ی+ة   0��Vوال� eالIال�عل% وال ب�� 
  .   (PEOE)م+ل ن��ذج 

�Jهارات الفه%    الع�ی� م� ال�راسات ال�اJقة ذات العالقة إلى ضعف االه��ام  وضV	 أ  - ٢
الIالب   0�ل وت���8ها  العل  الع��5  ال�=�Rة  االن2از، ��ةفي  دافع�ة  م���0  وان;فاض   ،

gلj ضعف الIالب    و�ه�ال  ̀و  0�ل ال�;�لفة  ال�عل%  أن�ا&  اإلشارة  (اس�;�ام  ت�	   �وق
ساJقاً  ت،  )إل�ها  على  ل�ر ا  لjوتع\و   \� ال�̀= إلى  الIالب  م���0  في  ال��ني  هgا  اسات 

/=ق   ال�قل��Yة  اس�;�ام  ت)  ال�ع�ادة(ال��ر$#  ت وال�ي  الى  ل�0   ة ��8ف�ق=  ال�هارات  هgه 
  الIالب.  

م�  إن    - ٣ العل�م  `+�=ًا  في  ال���;�مة  ال��ر$#  الال��م  تع�ل  /=ق  على  ��̀=على   \
�\ على  ا  م� خاللالعل�ي ال�8اسe  %  فه دون ت��tف لل�ع8ى وال  ةنe ال�ع=ف��اال2 ل�̀=

( هارات العل��ة الالزمة لIالب ال,ف ال+ال* ال���سال�  ت�8ي  الI=ق ال�ع�ادة وال�ي ال
  ).  ١٨٨،  ٢٠١١) ، ( صادق، ٣٧،  ٢٠٠٨. ( ه�ام ، 
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مع م�غ�=ات ال�راسة الVال�ة خاصة   (PEOE)قة ال�ي ت8اول	 ن��ذج  Jن�رة ال�راسات ال�ا   - ٤
ال�راسة، وال�ي   ت% ال�ع�ر l��Jلةوفي ض�ء ما تق�م    –ود عل% ال>اح*  � ح  في  –مVل�ًا  
أن�ا& وضعف اس�;�ام  في ت�ني م���0 مهارات الفه% الع��5 ودافع�ة اإلن2از    ح�دت 

ال>اح* تI>�5 ن��ذج   لgا VYاول  له   (PEOE)ال�عل%،  ق� �lYن  العل�م م�ا  في ت�ر$# 
  ال��lلة.  هgه أث= في ال�غلe على

في��ر$�ال�8اذج  الم�    (PEOE)ج  �ذ ن�ع�>=  و$   �ی+ة Vال أك� و العل�م    �ة  Jع| ال�ي  ت 
ال�اJقة على أه���هال�ر  إل�ه  (Sung – Bong, 2013)    :دراسة `ل    م+ل  اسات  في (    اال��ار 

  ، ()  ٢٠٢٠ال�=واني   ،  ، شل>ي   Bajar – Sales, Avilla and)  ،)  ٢٠١٤ن�ال 
Camacho,2015)  ،    ،٢٠١٦(صادق  (،،(�، وذلj مع  )٢٠٢٠ال�=واني ،  ، ()  ٢٠٢٠  ( ال;ال

ت، ال�علُّ% الgاتي، ال�فاه�% العل��ة، ال�ف��= ال�>>ي، لل��lال  اإلب�اعي ع�ة م�غ�=ات، وم8ها: حل  
الف�Kل  ال��امل�ة،  العل%  ع�ل�ات  االب��ار)،  ال�ف��=  ال�ع=فة،  وراء  ما  مهارات   ، ال�V,�ل 

،eه% الع��5.لفا العل�ي، األن�ا& ال�عل���ة، ال�ف��= ال���ع  
في    وانIالقاً  ال�اقع  لهgا  ، واس�2اJة  الم�ا س>5  ، و ت�ر$#  ال�راسات مVل�ًا  عل�م  ل8�رة 

جاءت ف�=ة   –في ح�ود عل% ال>اح*    –وع=�Rًا مع هgا ال��8ذج ومع م�غ�=ات ال�راسة الVال�ة  
ي  ف  �مل��ر$# العل  (PEOE)ال�راسة الVال�ة به�ف ال��ف ع� فاعل�ة ن��ذج وای	 وج�ن���ن  

ال+ات��8ة   ال,ف  /الب   0�ل اإلن2از  ودافع�ة  الع��5  ال��� الفه%  أ ل*  ذو)  ال�عل%  س(  ن�ا& 
  ال�;�لفة .  

  وgRل�l�Y j ال�ع>�= ع� م�lلة ال�راسة في ال�vال ال=ئ�# ال�الي :  
وج�ن���ن   وای	  ن��ذج  فاعل�ة  الع��5    (PEOE)ما  الفه%  ت��8ة  في  العل�م  ل��ر$# 

/ 0�ل اإلن2از  ال�;�لفة  ب  الودافع�ة  ال�عل%  أن�ا&  ذو)  ال���س(  ال+ال*  �ف=ع م�  $و ؟  ال,ف 
  ال�ال�ة :   ل�vال األسwلةهgا ا

ل��ر$# العل�م في ت��8ة الفه% الع��5 ل�0   (PEOE)ما فاعل�ة ن��ذج وای	 وج�ن���ن    - ١
  ال�;�لفة؟ ذو) أن�ا& ال�عل% /الب ال,ف ال+ال* ال���س( 

وج�ن���   - ٢ وای	  ن��ذج  فاعل�ة  اإلن2از   (PEOE)ن  ما  دافع�ة  ت��8ة  في  العل�م  ل��ر$# 
  ؟   ذو) أن�ا& ال�عل% ال�;�لفة ال���س( ل�0 /الب ال,ف ال+ال* 
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الع��5  - ٣ الفه%  اخ�>ار  في  الIالب  م�  ال�راسة  ع�8ة  اس�2اJات  ت;�لف  ال>ع�)    هل 
  Jاخ�الف أن�ا& ال�عل% ال�;�لفة؟  

ف  - ٤ الIالب  م�  ال�راسة  ع�8ة  اس�2اJات  ت;�لف  اإلن2از�اس  مقي  هل    ال>ع�)   دافع�ة 
  أن�ا& ال�عل% ال�;�لفة؟ Jاخ�الف 

ومع�ل عالقة ارت>ا/�ة دالة إح,ائ�ًا ب�� ال�رجة ال�ل�ة الخ�>ار الفه% الع��5  ت�ج�  هل    - ٥
مق�اس   ال>ععام   5�<Iلل� اإلن2از  /الب  دافع�ة   0�ل  (�ال�2=$>�ة   ال���2ع��� 
  والKاIJة ؟  
  أهداف الدراسة : 

ع�    - ١ ن�علفا ال��ف  وج�ن���ن  �ة  وای	  الفه%    (PEOE)�ذج  ت��8ة  في  العل�م  ل��ر$# 
  �5 ل�0 /الب ال,ف ال+ال* ال���س(. الع�

فاعل�ة ن��ذج وای	 وج�ن���ن    - ٢ دافع�ة    (PEOE)ال��ف ع�  ت��8ة  العل�م في  ل��ر$# 
  اإلن2از ل�0 /الب ال,ف ال+ال* ال���س( . 

في اخ�>ار الفه% الع��Y 5ع\0 إلى   –�  وجإن    –�ًا  ال��ف ع� وج�د ف=ق دال إح,ائ   - ٣
  م�غ�= ال�8( ال�عل��ي.  

ز Yع\0 إلى مق�اس دافع�ة اإلن2افي    –إن وج�    –وج�د ف=ق دال إح,ائ�ًا  �ف ع�  ال�  - ٤
  م�غ�= ال�8( ال�عل��ي. 

إح,ائ�ًا    - ٥ دالة  ارت>ا/�ة  عالقة  وج�د  ع�  وج�ت    –ال��ف  ال�ل�ة    –إن  ال�رجة  ب�� 
/الب دافع�ة اإلن2از لل�I>�5 ال>ع�) ل�0  ومع�ل عام مق�اس    5،فه% الع��الخ�>ار ال
  . لKاIJة� ال�2=$>�ة واال���2ع�� 

  أهمية الدراسة :  

  ت��+ل األه��ة في ال8قا& ال�ال�ة :  م� ال���l أن    
خالل  ةتل>�   - ١ م�  حال�ًا  ال�ها  ت�ع�  ال�ي  ال�عل�%  وزارة  م8اهج    تIلعات   =$�Iت م�=وع 

� علالعل�م، والg) ی v̀ام ن� ى�  ذج ت�ر$# ح�ی+ة في ت�ر$# العل�م. ااس�;
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في العل�م الI>�ع�ة في ت�ج�ه معل�ي العل�م إلى اس�;�ام راسة م�= هgه ال�   ر�Rا أفادت   - ٢
  في ال��ر$#. (PEOE)ن��ذج 

ن�اذج   - ٣  =$�Iت ض=ورة  على   \ ت̀= ال�ي  �ی+ة Vال العال��ة  لالت2اهات  اس�2اJة  تع�>= 
  لفه% الع��5.  ا �0 ت�ر$# العل�م وص�ًال إلى م��

�عل�% العام إلى ض=ورة  العل�م Jال  ت�جه نh= القائ��� على ت;�I( م8اهجم� ال���l أن    - ٤
���8ة مهارات الفه% الع��5 ودافع�ة اإلن2از وأن�ا& ال�عل% م� خالل ت8��Kها  االه��ام ب 

  �Jق=رات العل�م ال��Iرة.  
مادة العل�م تق�# مهارات الفه%  ي  ف  ومقای�#  ق� تف�� مق�مي ال�8اهج في ب8اء اخ�>ارات   - ٥

  . ل�عل% ال�;�لفة في العل�مدافع�ة اإلن2از، وأن�ا& او الع��5، 
ن��ذج    هgه  تق�م  ر�Rا  - ٦ اس�;�ام  إلى  یه�ف  إج=ائ�ًا  دل�ًال  العل�م،   (PEOE)ال�راسة  في 

  ��Yف�� م8ه معل�ي وم�=في العل�م Jال�=حلة ال���سIة .  
ال�راسة   - ٧ ن�ائج هgه  ت�ه%   �أو ج\ئ�اً ل�`  ق العل��ة    في  ًا  ال�=�Rة  ال�ه���� 2�Jال  تع=$� 

  .  �سIةJال�=حلة ال�� واس�;�امه في ت�ر$# العل�م (PEOE)ب��8ذج 
ال���l أن  - ٨ العل�م في ض�ء ن��ذج    م�   (PEOE)تف�� في عق� دورات ت�ر$>�ة ل�عل�ي 

 .��$�R=م� ق>ل ال��=ف�� ال�  
على ح� عل% ال>اح*   –ل�ة  �راسات الع=�Rة وال�Vالل  تع� هgه ال�راسة م� أوائ  م��l أن  - ٩

–   �Jاس�; اه��	  ن��ذج  ال�ي  ودافع�ة    (PEOE)ام  الع��5  الفه%  مهارات  ت��8ة  في 
  اإلن2از ل�0 /الب ال�=حلة ال���سIة ذو) أن�ا& ال�عل% ال�;�لفة.  

١٠ -    ��  م  �ة م;IIي ومvلفي م8اهج العل�م ب�زارة ال�عل�% في ت;�I( وح�ات دراسر�Rا تف�
  .  (PEOE)م8هج العل�م Jال�=حلة ال���سIة في ض�ء ن��ذج 

في ن�ائ2ها وت�ص�اتها إلج=اء دراسات م�ابهة في م=احل تعل���ة    ال�راسةف�� هgه  ق� ت  - ١١
  م;�لفة Jال�عل�% العام ومع م�غ�=ات أخ=0.  
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  حدود الدراسة :  

  اق�,=ت ال�راسة الVال�ة على : 
ال,  - ١ /الب  م�  ع��ائ�ة  �رسة    فع�8ة �J ال���س(  األشع=) ال+ال*  م�سى  أبي 

�ی8ة مlة ال�l=م  ال���سIة�J راسي�    هـ.١٤٤١/هـ١٤٤٠ة للعام ال
ة والق�ة ) م� م0��V `�اب العل�م لل,ف ال+ال* ال���س( .   - ٢ =̀Vة ( ال�  وح
وهي:    - ٣ الع��5  الفه%  اخ�>ار  أJعاد  Jع|  ال�=ح،(ق�اس  مهارة   مهارة  مهارة    ال�ف��=، 

،5�<Iرهم ال��h8ارة ات;اذ ال�(  .  
دافع�ة    - ٤ أJعاد  Jع|  :  ق�اس  وهي  Jال��vول�ة، عي  ال�(اإلن2از  ال�ع�ر  ال28اح،   �Vن

Jال8ف#،  ال+قة  ال�+اب=ة،  لل���ق>ل،   )�I;ال� االس�قالل،  وال�ع�8$ة،  ال�ادYة  ال�lافآت 
  . )ال�8اف�ة

٥ -    : وهي  ال�عل���ة  األن�ا&  مق�اس  أJعاد  Jع|  ال��عي،(ق�اس  ال>,=)   ال�8(  ، ال�8( 
يال�8 =̀Vال ).(   

  أدوات الدراسة :  

  ال�ال�ة: ع� ال>اح* األدوات أ 
مق�اس    - ٣       مق�اس دافع�ة اإلن2از.   - ٢   اخ�>ار الفه% الع��5.   - ١

  األن�ا& ال�عل���ة. 
  مصطلحات الدراسة : 

ال8اتج    =هي تVق�5 األه�اف وال�8ائج ال�>�غاة م� خالل ال�أث�:     Effectivelyالفاعل�ة    -أ
  ). ٧٣،  ١٩٩٩. ( اللقاني، وال�2ل، ع� ال��غ�= ال���قل

إ تVق�5    ج=ائ�اً وتع=ف  خJIأنها  في   (ما  ال���;�م  ال�أث�=  عامل  خالل  م�  له 
  ال�رس. 

ت��أ     -ب   ) )    –الح�    –ف��    –ن��ذج  ن��ذج  ه�:    (PEOE)ف��  قائ%�I م:   على   ر 
عل��ة  أن�Iة  >�غاه على  �ة الال�ع=ف�  ة�ت��$� ال>8 ع��� في ب8اء و الh8=$ة ال>8ائ�ة ال�ي ت
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 ,Warson and Hariyanto)ة   hة وتف��= ن�ائج ال�الحh ی�% ف�ها ال�v<8 وال�الحم��8عة  
2012)  .  

" ن��ذج ت�ر$�ي Yع��� على Jأنه:  )  ٢٧٦،  ٢٠١١ك�ا ع=فه ( أم>� سع��) وال>ل�شي،    
�دة و$Iلe م� الIالب ال�v<8، وم�  Vلة مwح أس=IJ %اء تف��=    %ث ق�ام ال�علIأولي م�>5 ث%  إع

�ث، وم� ث% Yع�Iن تف��=ًا آVY ن ما�hخ=ًا و$قارن ب�� ال�ف��=$� األول واألخ�=" . یالح  
ن��ذج ت�ر$�ي ی�ألف م� أرRعة م=احل م��اJعة  إج=ائ�ًا Jأنه :    (PEOE)و$ع=ف ن��ذج    

  v<8ال�  : ال+ال*    –ال�الحhة    –ال�ف��=    –هي  ال,ف  ل��ر$# /الب  ذو) ���س(  ل اال�ف��= 
ال�;�لفة   ال�عل%  اأن�ا&  ودافع�ة  الع��5  الفه%  ت��8ة  العل�م  به�ف  معل%  إش=اف   	Vت إلن2از 

  �هه .  وت�ج
Jأنه  ق�رة    (Newton, 2000, 149-150)ع=فه    Deep Understanding  الفه� الع��� :  -ج

العقل�ة م� خالل  الIالe على   ال�هارات  لاس�;�ام   �ال8اق  ~Vالعل��ةالف �ص�ل لل  ل�ادة 
Jالالحقة ال�اJقة  ال�عارف   )Rر خالل  م�   �ال�2 ال�ع=في  ب�8ها  �ل  وع  لل>8اء  ت=اIJات 

  إلن2از ال�هام األكاد��Yة .  
حل ال��lالت ال�+ارة م�  Jأنه ق�رة الIالe على    (Cox and Clark, 2005, 91)ع=فه  و   
و اخالل   ال�ف��=$ة  العل��ة  ال�فاه�%  مهارات س�;�ام  اس�;�ام  حل   ال�;�لفة  =�ال�ف�  أKYًا  في 

  ها. ال��lالت العل��ة ال�;�لفة و�2Yاد الVل�ل ال2�ی�ة ل
مهارات اس�;�ام  على  ال,ف ال+ال* ال���س(  $��l تع=$فه إج=ائ�ًا Jأنه : ق�رة /الe  و 

و�عIاء   ال�ع=ف�ة  ب��8ه  في  ودم2ها  العل��ة  وال�عارف  ال�فاه�%  إدراك  خالل  م�  الع��5  الفه% 
wلة وال�J v<8ال�8ائج في ض�ء ال;>=ات ال�اJقة، و$قاس Jال�رجة ال�ي س تف��=ات م8اس>ة و/=ح األ

Y . jلgل �  V,ل عل�ها الIالe في االخ�>ار ال�ع
  :   Achievement Motivationدافع�ة اإلن!از:  -د 

ال�ي  Jأنها    (Singh, Singh and Singh, 2012, 18)ع=ف�ها     الالق�ة  ل ���lتع�ل على 
و ل�فع  الو  لالخ��ار  وال��ج�إلالف=د  ب>ع|  ثارة  للق�ام  واالس�ع�اد  وال=غ>ة  ال�ل�ك،  واس��=ار  ه 

  ش�اء.  األ
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ال���قع م  :Jأنها    (Wiesman, 2016, 16)ك�ا ع=فها     ال28اح  � خالل الV,�ل على 
    بgل ال2ه� والفV~ وال=R( واالس��الل ال,�Vح م� خالل ال+قافة ال�ي ی�فاعل معها الف=د.

 �ال اس�ع�اد ورغ> ار وتع=ف إج=ائ�ًا في هgه  Jأنها :  ال���س( ة /الe  سة  ال+ال*  ال,ف 
ل بها ب28اح، وم�اجهة العق>ات ال�ي ق� ت�اجهه وال�غلe ء ال�هام ال�عل�ال����=ة في أدا ��ة ال�̀�

  .jلgل �  عل�ها به�ف تVق�5 أفKل م���0 م� األداء و$hه= ذلj م� خالل أJعاد ال�ق�اس ال�ع
  : Learning Stylesأن�ا% ال$عل� :  -هـ

ى  ;�لفة ال�ي ی�لقا : " الI=ق ال�Jأنه  (Sex, Deng, McKay and Qian, 2015)ع=فها    
  بها الIالب ال�عل�مات ومعال�2ها وتق���ها وفه�ها واس�;�امها في ال�عل% " . 

ع=فها     الس��عاب   (Awla, 2041)ك�ا  وال�فKلة  ال�ع�ادة  الIالب  />�عة   " Jأنها 
  ومعال�2ها واالح�فا� بها " .  ال�عل�مات وال�هارات ال2�ی�ة 

�یل األك+= ت�= ال�عل% Jأنها الوتع=ف إج=ائ�ًا أن�ا&    < eاره /ال�;Y (gال,ف ال+ال*   ارًا ال
  في مق�اس أن�ا& ال�عل% و$�+ل `ل ب�یل م� ال+الثة ب�ائل ن�( تعل% مفKل وهي :  ال���س(

-    Iف�ها ال �e على اإلدارك ال>,=) لاال�8( ال>,=) : /=$قة الIالe ال�فKلة ال�ي Yع��
  ومعال�2ها .  والgاك=ة في اس�ق>ال ال�عل�مات 

عي � �دارك الال�8( ال��عي: /=$قة الIالe ال�فKلة ال�ي Yع��� ف�ها الIالe على اإل    -
  والgاك=ة في اس�ق>ال ال�عل�مات ومعال�2ها . 

ي : /=$قة الIالe ال�فKلة ال�ي Yع��� ف�ها الIالe على ا    - =̀Vي إلال�8( ال =̀Vدارك ال
  والgاك=ة في اس�ق>ال ال�عل�مات ومعال�2ها . 

  لنظري �طار اا

  : (PEOE)أوالً : نموذج وايت وجونستون 

  :   (PEOE)مفه�م ن��ذج   -أ
في   ال>8ائ�ة  الh8=$ة  أف�ار  على  ال��8ذج  هgا   �وفاعل�ة  اس�8 ن�ا&  على   \ ت̀= وال�ي   ، ال�عل% 

8ائ�ة `ان	 م=ت�\ًا أساس�ًا ل>=وز وtه�ر هgا ل> ا  $ةالh8=   $الح� أنو   .  l�Jل `>�= ج�اً   ال��عل%
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 R=ال� في  علىال��8ذج  ال��8ذج  هgا  اس�8اد  خالل  م�   ، العل��ة  وال�=�Rة  عل��ة    �ة  اف�=اضات 
  اء ب8  ال�عل% ال8>ائي، وفي ض�ء ذلj فإن معل% العل�م ی�tف هgا ال��8ذج في  م�ج�دة م�>قًا في 
 . ال�,�رات ال>�یلة ل�0 الIالب ت,�Vح  تع�ل على  ي  ل�، واVةال,�Vالعل��ة  ال�>lة ال�فاه���ة  

ارت>ا/ًا  ی=ت>(  هgا ال��8ذج    ) أن١٢٧،  ٢٠١٤ت�Kف (ن�ال شل>ي ،  و     ،)٢٤،  ٢٠٠٧(ز$��ن،  
�lل ف�ها  دی8ام��lة فعالة ت�نh=تها لل�عل% Jاع�>اره ع�ل�ة ن�Iة  م� خالل    >8ائ�ةh8=$ة الوث�قًا Jال 

م= الg) ی�Iلe ت,�$e ال�,�رات ال>�یلة  �اJقة األاله  على ض�ء معارفب�8ة الIالe ال�ع=ف�ة  
لh8=$ة  ال�2�ة ل�I>�قات  الهgا ال��8ذج ه� أح�  و$ع�>=  ذا مع8ى.  و�tفي  تعل%  ح�اث  إلإن وج�ت  
� علىال�ي تو ال>8ائ�ة   v̀    قة، `�ا أنJأنف�ه% في ض�ء مع=ف�ه% ال�اJ %الب مع=ف�هIأن ی>8ي ال

، م� خالل ال�فاعل االج��اعي  >8ائ�ة االج��اع�ة  ل ا  الIالب في هgا  ال��8ذج م+ال حي على
ات وال�فاوضات ب�� الIالب وص�ًال إلى ال�عل% ذ) ال�ع8ى .  8اق�ال�  ال�8( ب�اسIة (Kearney 

and Treagust, 2001)   
ا      ال>8ائ�ة في شق�ها  للh8=$ة  األه��ة  Jالغ  األث=  ال�اب5 ن���8ج  ل��عارف عل�ها  وم� 

�Jا   ال��8ذج  ال�  �د Yععلى هgا  Jالفائ�ة  العل�م  ت�ر$#  . وتع�د  على  ال��8ذج =غ�Rة  جgور هgا 
  –إلى ال��8ذج ثالثي ال�=احل ( ت8>أ     (PEOE))  ف�=  –الح�  –ف�=    –8>أ  رRاعي ال�=احل ( ت

م  ١٩٩٢  عام  White and Gunstoneالg) وضعه وای	 وج�ن���ن    (POE)ف�= )     –الح�  
ال�هارات به�ف تVف�\   العل�ا في تVق�5لعا  الIالب الس�;�ام  ل>8اء    قل�ة  الع�ل�ة  ال�=�Rة  أه�اف 
�Jا VYق5 ن��ه% ال�امل في ة قائ�ه على ال�ل�ل وال2Vة وال>=هان العل�ي ال,�Vح  ش>lة مفاه���

ل>V*  و$hه= جل�ًا تأث�= ال�8( ال�الس�lي في ا  ،)  ١٣٤،  ٢٠١٦( صادق،    ج��ع ال�2االت .
األسwلة  لف=وض العل��ة الالزم اخ�>ارها، ح�* أن  ا  لىالعل�ي على هgا ال��8ذج، والg) ی=ت�\ ع

لة ال�v<8 تع�>= �J+اJة ف=وض عل��ة ی8>غي اخ�>ارها وم� ث% تع�یل ال�,�رات  ال�I=وحة في م=ح
٢٧٨،  �٢٠١١�)، وال>ل�شي، ال>�یلة إن وج�ت ل�0 الIالب. (أم>� سع .(  

على     (PEOE)ن��ذج  �اع�  و$ على  الIالب  ال�v<8ات ال��رب  ل��ة  لعا  ص�اغة 
 ث% ال>�ء   ي في العل�م ، وم�الت العل��ة ال�I=وحة خالل ال�0��V العل���lالح�ل  ال,V�Vة  

م� أجل الV,�ل ال�الحhة وج�ع األدلة ال�8اس>ة  في اإلج=اءات العل��ة ال,V�Vة م� خالل  
  تv<8اته% األم= الg) ر�Rا ی��ح الف=صة ل�ع�یل   ق� ی�ف5 أو Y;�لف مع  عل�ي ج�ی�   تف��=على  
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. ( ن�ال ن `ان ص�Vح عل��اً ، أو ال>قاء على ال�ف��= ال�اب5 اوت,�راته% ال>�یلة  ئه% العل��ةراآ
  ).١٢٧،  ٢٠١٤شل>ي، 

ن��ذج   أن  الق�ل   �l�Y س>5  ما  م�   (PEOE)وفي ض�ء  ی���ن  ت�ر$�ي  ن��ذج    ه� 
ال�ی  )ل�ف��=، وال�الحhة ، وال�ف��=ال�v<8 ، وا(:  أرRعة خ�Iات م��اJعة هي ت راهاه�ف ت��8ة 

  . العل��ة ال�;�لفة ل�0 الIالب والع�ل�ات العقل�ة 
  :  (PEOE)�ذج أه�اف ن� -ب 

في ت�ر$# العل�م ال�>�غاه    الع�ی� م� األه�اف�صل الى  �ال  على   (PEOE)ن��ذج    Yع�ل  
  ،(�إل�ها `ل م� : ( أم>� سع�  White and)  )٢٧٩  -٢٧٨،  ٢٠١١وال>ل�شي،  وال�ي أشار 

Gunstone, 1992),   `  jت��8ة  ليی  �اوذل م�  :  وال��امل�ة `ل  األساس�ة  العل%    ، ع�ل�ات 
�ی�  و ،  0 الIالب �Jا ف�ها الg`اء العل�ي واالج��اعي وال=$اضيل��ع�دة ل� الg`اءات او Vومع=فة  ت

v<8یلة أث8اء م=حلة ال��ل>8اء تعل% ذو مع8ى  ت,�$e ال�,�رات ال>�یلة  ، الع�ل على  ال�,�رات ال>
 ال�;�لفة. العل��ة  ��الالته% العل��ة ح�ل ال�hاه=  وتv<8اته% واسة  اصق�رات الIالب ال;   ت��8ةو ،  

الح��ائه   ع�ةإضافة  ت  على  ال�عل���ةخ,ائ~  الع�ل�ة   ���Vت على  العل�م    ع�ل  تعل�%  ،  في 
إل�هو$� أشار  ما   eح� أه�ها  ذ`=   �l  )  ،ال�الي:  ١٣٦،  ٢٠١٦صادق في  مهارات  ت��8ة    ) 
ل�0  �ف��=  ال ض�ء  ال�;�لفة  في  ال>8ائ h8الالIالب  ال  وت��8ة ،  �ة=$ة  خالل  م�  �=ان  االب��ار 
ل�هارات االج��اع�ة  اك�اب الIالب لو   ،على ذلj في م�اقف تعل���ة م;�لفة  ال���=ر��ر$e  وال

`ل ما  ت�ر$e الIالب على تI>�5  الع�ل على  و ،  الh8=$ة ال>8ائ�ة  م=ت�\ات وال�Vات�ة م� خالل  
  في ال��اقف ال�Vات�ة ال�;�لفة.  ی�عل��ه 
 ,Kearney and Wrighte)ما ذ`=ه `ل م� :    (PEOE)أه% م>=رات اس�;�ام ن��ذج    م�و   
ت�ر$e الIالب على اس�;�ام الع�ی�   ) وذلj `�ا یلي:١٤٣  -١٤٢،  ٢٠١٦صادق ،  (  (2002
ال ال�الحhات  ال�v<8ات  م�  وت�و$�  ال8هاYة،  ،  �ف��حة   jلgب الف=صةال;اصة  للIالب   و�تاحة 

ال�الحhة وال���2ل العل�ي ل�افة ال�الحhات   $�8ي مهارةو ،  ع�دة�م   عل��ةلالخ��ار م� ب�ائل  
  ال�8ائج ال�Iل�Rة. ص�ل الى لل� 
  :   (PEOE)أه��ة ن��ذج  -ج

  في ت�ر$# العل�م في ال�2انe ال�ال�ة:   (PEOE)ت>=ز أه��ة ن��ذج   
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ة العل��ة الفعالة وال�ی8ام��lة �I��Yع الIالب    -  �  م   تVق�5 م���0 عالٍ في ض�ء ال��ا̀ر
اك��اف األف�ار الى    ، إضافةفي ال��اقف ال�عل���ة ال�;�لفةسي V,�ل ال�رااإلن2از وال�

للIالب  وتفع�لاألول�ة  او   ،  خالل  م�  الهادفة  العل��ة  ال�8اق�ات   �ال�8هج  ت�ل� س�;�ام 
ت\و$� ال�عل��� Jال�,�رات ال�اف�ة  و   ،ل�ق,ي والفV~ وال�e$=2  االعل�ي ال,�Vح في  
الIالب  أف�ار  ال�;�لفة.  ل�ل  ح�ل  العل��ة  .   l�(White and Gunstore,1992)الت 

م� ال�v<8    اع�ةوأKYًا  على  ال,�Vح  الIالب  في   ل�عال2ةالعل�ي  العل��ة  ال��lالت 
ت وح�لها.    �و$�ض�ء  ال�ه�ة  ال�الحhات   ,Ayvaci)،    (Macdonald, 2012)ج��ع 
العل�ي ال,�Vح  ،  (2013 الفه%  الIالب   e�lY jلg م�    مI8قي   ل�ل�ت في ض�ء    ̀و

العل��ة   ال��lالت  لVل  ت8ف�gها   e2Y ال�ي  العل��ة   ,Magen)ال�;�لفة.  ال;�Iات 
أن   ،(2011 على  الIالب  عالوة   e�lY و ه  ال�ع8ى،  ذ)  الق�ام  YأKYًا  ال�عل%  م�  �8lه% 

ال�عل���ة،  ب ال��اقف  في  فعال  والفعال  �ور   (��Vال ال�ور   #lعY `���= م�ا  لل�عل% 
تعل���ة جا ل>�wات  `�ا   ،(Richmonal and Cummings, 2005)وم8اس>ة.  ة  ذJوم,�% 

Yح�V,ت على  ال�اJقة  ع� ت  ع�ل  ال�عارف  Jالالحقة  یل  م�  ورIRها   �ج� م���0  ل���ن 
لل�ع=فة ال2�ی�ة،   ال�ع=فة الVال�ة أساس  ، مع جعل�عل% ال�=غ�ب ف�ه في هgه ال�=حلةال

(Sandova, 2013), (Tanner and Allen, 2005)  ت� خالل  وم�  ال�فاه�%    ل  ام. 
�ی+ة  Vمع ال��ج�دة م�>قا  ال eالIال�ة للVال ال�ع=فة  العل��ة أك+= ،  في  ال�فاه�%  ت,>ح 

م�    �ج�ی l�Jل  ال�فاه���ة  ال�>lة   eت=ت� ی��%  وRال�الي   ،  eالIال ذه�  في  وض�حًا 
الهامه  Jال�عل�مات  الIالب  و$\ود  وال�عارف،  لل�فاه�%  االس�>عاد  أو  ال�مج  خالل 

لل�ع . ا  ل%والK=ور$ة   ,Haper and other) (Hewson and Hewson, 2003)  ل8اجح 
وم��=ة$Vو ،    (2005 IJ=ق سهلة  االج��اعي  ال��اصل  مهارات   ,Kibrige. Et al)ق5 

االس�;�ام ال�2� وال,�Vح لالس�ق,اء العل�ي وأن�اع م;�لفة م�  و$�اه% في  .     (2014
وت��8ة اس�قالل�ة  ب لل�عل%،  اللIز$ادة دافع�ة اعه على  مهارات ال�ف��= وال�ي تع�ل م��2

  eالIال  .(Phan Phech and Tanittrapan, 2017) ،   �الIالe   و$�اع ن�ا&  على 
معارفه    ل����lوفعال��ه   ب8اء  VYق5ذات�اً م�  أ)  الIالب   م=اعاة  ،  ب��  الف=دYة   الف=وق 

(Acar. Sesn and Mutlu, 2016)    . ات   عالج$و�مع�ق ض��   �ت�ج ال�ي  ال�8اقKات 
Iا  الب الJام س��خ�=ة.  في م=حلة ال�ف��= األ  >=ز l�Jل دق�5ال�الحhات وال�v<8ات و$  ;
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(Adebayo and Olufunke, 2015), (Kibigige et al, 2014), (Furqani et al, 
Ferqnie and Winarno, 2018)  

  :  (PEOE)خ�Iات ن��ذج  -د 
ت8ف�gها  م  ل� أرRعة خ�Iات أساس�ة إج=ائ�ة e2Y على معل% الع  ��K�(PEOE) ن��ذج  ی  

 ,Mthembu) (White and Gunston, 1992)ا أورده `ل م� :  في ال��اقف ال�عل���ة ال�;�لفة `�
2001), (Liew, 2004), (Agostinho and others, 2005) (Kearney, 2004), (Khanthavy 

and Youeyong, 2009), (Magen, 2011)  صادق ، ١٢٨  -١٢٧،  �٢٠١٤ال شل>ي،  ( ن) ،(
١٤٦  -١٤٣، ٢٠١١( jا یلي:   وذل�`  

 : v<8أوًال : ال�Predict (P)   :ه اgالب  ل�=حلةی�% في هIمعارف ال ��یVقة تJل واضح  ال�اl�J  ،
.  إن وج�ت   الس�;الص ال�فاه�% ال>�یلة ل�یه%Jال�8اق�ة وال�Vار العل�ي    األف�ار  م� ث% معال2ةو 

� (الVارثي،  )١٣٥، ٢٠٠٧(ز$��ن،  v̀$تأ) ١١٨،  ٢٠٠٣. و e2Y ف نهV\�  *الب على  وحIال
  ل.   اس�;�ام ال�v<8 أو ت�قع ح�وث أم= ما في ال���ق>

ح�ل �tاه= أو ال�;�لفة    ال�v<8ات   الIالب   Yق�مفي هgه ال�=حلة  وم� ال�اب5 ن���8ج أنه  
�دةVم عل��ة  ث%م�lالت  وم�  ذلj،  ال�  الIالب   ت,�رات تhه=    ،  ع�  خالل  ;�لفة  وم� 

 �واس�; واالس�ق,اء  وال�Vار  م�م  امال�8اق�ة  الIالب   �lی�� ال�ف��=  أو    هارات  م>=رات   %Y�تق
ال�v<8 أح� مهارات العل% األساس�ة ال�ي ی8>غي ت���8ها م�  �>=  جاJاته%، ح�* Yعإلتف��=ات أول�ة  

  . ال�=�Rة العل��ة�ر$# عل�% وتخالل ت
  ه% في ات>v ت>=$= ل��8عل�ل أو  لالIالب  %  Yق� تفي هgه ال;�Iة  ی�%  :    Explain (E)ثان�ًا: ال�ف��=  

ح�ل ال�ع=فة ال�8اس>ة ال�ي    م8اسe ات;اذ ق=ار    $>8ي الIالe على هgا ال�>=$=ال;�Iة األولى، و 
وت ع8ها.   *V<ال هgهی8>غي   �ال�الحhة    �اع وهي  الالحقة  ال�ه�ة   ��یVت في   eالIال ال�=حلة 
ع� وتع�>=  تv<8ه،  یل�ع%  ح�*  العل%  أه�اف   �أح ال�ف��=  لل�ل�ة   )<Kوال  v<8ال�  jذل ة  ه= hا�= 

  ).  ٥٩، ٢٠٠٩ع��) ، وال>ل�شي، العل��ة . (أم>� س
  :  Observation (O) حhةثال+ًا: ال�ال
�ج=اء ال�2ارب واألن�Iة الخ�>ار صVة ال�=حلة ال+ال+ة الق�ام Jاألن�Iة العل��ة و ی�% في    

�\ على  حل لل��lلة، مع  vد) الى  وال�ي تال�v<8ات ال�اJقة ،     مة ت�و$� ال�الحhات ب�قة تاال�̀=
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J,�ره صV�Vة ال�8ائج  ه8ا  الس�;الص  ال�عل%  ودور  الوال��اJع  هال��ج�.  وحف�  العام. ة    h8ام 
   ).١٤٥، ٢٠١٦)، (صادق، ١٢٨ -١٢٧، ٢٠١٤(ن�ال شل>ي، 

ال�ف��=   �)  ال8هائ�ة ذات أه��ة Jالغة;�Iة  التع�  و :    Explain (E)راJعًا : Vة وتRوف�ها صع� ،
الIالب   ال�ف��=  ت�%  ح�* لعق�ل  األولى� ل  إعادة  ال�=حلة  في  على    v<8اته%  ه8ا   \� ال�̀= و$�% 
ال��جهة ب  األسwلة   )R=لل ت�اف5 م8اسe للIالب  ال�اJقة إلح�اث  ال�الحhات وال�v<8ات  ب��  �قة 

  .  )١٢٨، ٢٠١٤(ن�ال شل>ي،  ت>8ي ال�ف��= األول.و  ب�8ه�ا Yق�د إلى ال�ف��= العل�ي ال,�Vح أ
والg)  ال�ف��= في ال�=ة األولى  ب��  )  ١٢٤  -١٢٣  ،٢٠١٤( ن�ال شل>ي،    تف=ق وفي هgا ال,�د  
�یال��ف    �lYن م� أجلVوال�  �  �lن أما ال�ف��= في ال�=ة ال+ان�ة Y  ،ل�ع=فة الق>�لة ل�0 الIالe ل

  .   ال2�ی�ة �ة وت��lل ال>�8ة ال�ع=ف�ةل=R( ب�� ال�ع=فة الق>ل�ة وال�ع=فة ال2�یل
ال�=احل في إعاد   ماوفي ض�ء     ال�ع=ف�ة م�  ت� ة  س>5 نالح� أه��ة  �lل ب8ى الIالب 
لألف�ا:  خالل ال,�Vح  العل�ي  ع�ل�ة  ال�>=$=  ال�I=وحه،  األف�ار العل�ي  ال�أمل  ر  في   �ال8اق

 Agostinhoand)ال>8اء وال�فاوض االج��اعي لألف�ار ال2�ی�ة للIالب.  و   ،  ال;اصة ل�0 الIالب 
Others, 2005), (Haper  and Others, 2005)  

  :  Deep Understandingق مي لعثانيJ: الفهم ا

ال�>�= في Jقاء ل���ه�ف في ال�=�Rة العل��ة ألث=ه  الفه% الع��5 ن�ع م� أن�اع الفه% اإن    
مV,لة لع�د الع��5 ه�    فه%الو$ع�>=    ،واالس�فادة م8ه في ال�Vاة ال���ق>ل�ة للIالب أث= ال�عل%  

=ت�\ یح�*    Meaningful Meaningتعل% قائ% على ال�ع8ى  ل�ص�ل الى  الع�ل�ات اإل2Yاب�ة ل  م�
  ت��8ة ال�هارات العقل�ة تVق��J  5ا �Yاع� على    ،  ةی� ال2� على ال�عارف ال�اJقة في ب8اء ال�عارف  

    v(Chin and Brown, 2000, 109-110)د) إلى ن2احه وتف�قه ت ال�;�لفة ل�0 الIالe  العل�ا
5 في على ح�اب الع�  قيفال��VIة وال��سع األت�ر$# العل�م    في  ال�=�Rة العل��ة  g<8 وت

العل��ة لل�ادة  (ز$��ن،  ال�8اول   .٢١،  ٢٠٠٢،(    �الب  jلgالعل�م  في    االن�قالم�  ل م� ت�ر$# 
ع��5 لل�فاه�% األساس�ة في الفه%  الال�ي ت�ع�ا الIالe إلى مع=فة الVقائ5 العل��ة إلى  األه�اف  

ال�عل%.   م2االت  ا.    (AAA,2000)ج��ع  الفه%  فإن  س>5  ما  ض�ء  ع�ل�ة  ��لعوفي  �2اوز  ت5 
الع��قة   ال�ع=فة  إلى  لل�عل%  ال��VIة  ت ال�ال�ع=فة  ال�فاه��ي اد   8ى>ي  اإل/ار  (ال2ه�ر)، خل   . 

٢٧،  ٢٠١٢.(  ��K�$الع��5  و ت   الفه%  عل��ة  أداءhه=  ق�رات  س�اقات    ات في  في  الIالب 
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.  ال�عل%  �ة�لل�قابلة ال�غ�=ات ال���ه�فه في ع  �ی+ةحأسال�e تق�$%  ی�Iلe  م��8عة، وهgا  ج�ی�ة و 
  ). ٢٢٦، ٢٠٠٣(جاب=، 
 Marton)فه�مي ال�عل% ال�VIي والع��5 ه�ا  ح م= / ل م�  ئاأو م�  وال2�ی= Jالg`= أن    

and Saljo)    *في س>ع�8ات الق=ن ال�اضي، ح� �الIالب  إن2از  ال�8ع�� ع8�    ع� وض�ح    اأك
لة إل�ه%. ل .  (Baeten, M.et al, 2010, 244)و  (Wang, J.S., 2013, 3)ل�هام األكاد��Yة ال�̀�
�مها الIالو ;��Y ه= اس�=ات��2ات ال�عال2ة ال�يhق�هب فت�J %ي ال�عل  VIوالع��5    يال�  �Vن

ح�*   العل��ة،  في  ال�ادة  االع��اد  تف�قال�عل%  ی�%  ال�ي  ال�ل>�ة  ال�عال2ة  على  إلى   =ال�VIي 
ضع�ف   م���0  واس�;�ام  ال;ارجي  ال�افع  على   �وتع�� مهاراوأولي  ال�أمل  ء ورا  مات  م� 

ال�اخ ال�افع  Yع��� على  الع��5  ال�عل%  أن  اس�=ات��2ات ما وراء  ال�ع=فة، في ح��  لي واس�;�ام 
  (Entwistle, 2000, 14-18)ال�ع=فة. 
\  و    على مهارات   ��8� عالي ال=ت>ة و$  ف��=الفه% الع��5 على ثالثة م2االت هي: ال�$̀=

و$ ال��املي  وال�عل%   ،e� وال�̀= ا  ق�م ال�Vل�ل  و   Iةن�أل على  ال�أملي  وال�عل%  على    $>8ىالعل��ة، 
  (Wang, J.S., 2013, 52). ةف ال�Vات�ة ال�;�لفتI>�5 ال�ع=فة في ال��اق

  وق� تع�دت تع=$فات الفه% الع��5 وم8ها:  
الع��قة  األسwلة العل��ة  اس�;�ام  ق�رة الIالe على  "  Jأنه  :    (King, C., 2016, 3)ع=فه  

 Wang and)ع=فه  ب��8ا  ،"م� الفه%  عال�ةإtهار م���$ات     م�ه  مع ت�8lوال��ض�ح وال�ف��=،  
Alle, 2003, 39)     " ةأنه�قائ�ه    J,�رة  اس�;�ام ما تعل�ه وفه�ه الIالe في م�اقف عل��ة ج�ی

واالتقان ال�2دة  على  ع��5  ب��ار  واال  وم=ت�\ه  ح��  .  " l�Jل  ،  في  جاب=   ) ،  ٢٠٠٣ع=فه 
الق�ر ٢٨٧  -٢٨٦ م�  م��2عة   "  : Jأنه  خالل ا  ات )  م�  وتع��قها  ت���8ها  ی�%  ال�ي  ل��=اIJة 
  ة ال�ي ت�8أ م� ال�أمل وال�8اق�ة واالس�ق,اء واس�;�ام األف�ار"  االس�ق,ائ� األسwلة

ال�ادة    تعل%  على   � v̀ت عام  l�Jل  ال�فاه�%  هgه  أن  الق�ل   �l�Y س>5  ما  ض�ء  وفي 
�ام ال�هارات العل��ة س�واالعل��ة l�Jل ع��5 ول�# سVIي في ض�ء خ>=ات الIالب ال�اJقة  ;

  ال�;�لفة في ال��اقف ال�عل���ة. 
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  عميق:  لفهم الأهمية ا

الع��5    ال�عل�   للفه%  وت2ه�\  ل�عال2ة  م���$ات  ف�ها  مات  أرRعة  ال�=ور   e2Y ل�ي
 e��lY    لل�ع=فة الع��5  الفه%  إلى   eالIد  العل��ة  ال�ح  �وق  ، -Tsai, 1999, 125)ال���l>ة 
العل�ي.  ح ض�ت�   -ذلj `�ا یلي:    (138 العل��ة  -    لل�,Iلح    -   .  Jال�ف,�ل  تف��= الhاه=ة 
�ف��=: ال  -العل��ة ال�;�لفة.العالقات ال��>ادلة م� ال��ض�عات أو األف�ار  ت�ض�ح  ة :  ال�قارن
�وث ال�hاه= العل��ةدق�قة عل��ة وأس>اب م>=رات اق�=اح Vوتف��=ها `اف�ة ل .  

�ی� أه��ة الفه% الع��5 في ال�2 Vت �l�$ال�ال�ة:  و eان  
الIالب      e�lYة�سع� عل��ًا    خ>=ات  ال�عل%  JمVف\ة  الg)  ;الف  ف�ه  ال�VIي  hYه= 

 e�l الIالب مهارة Y. إضافة الى أنه    (Tagg, J, 2003)الIالب ع�م ال=ضا ع� ال�عل%  
م� خالل الف�=ات ال��عل�ة في الgاك=ة،    خالل  م� ال�=اIJات   وم��ع>ة  اس�;�ام ش>lة `>�=ة

العل��ة  في ض�ء ال>=اه�� واألدلة    ت8اولهی�%  �ا  لإلى الفه% الع��v    5د)ی  لق� معجه� عقلي  
(Gordan, C., and debus, R, 2000)  .    ع�ل علىY أنه   ات ارت>ا/  �$ ت�� عالوة على 

ذلv    jد) في ال��اقف ال�عل���ة ال�عق�ة، ح�* ی  ال�2�  ال�عل% الع��5 واألداء  تVق5م�ج>ة  
  Iالب م� لا�  �Y ِّl. وم� خالله  (Age, D., 2003)لIالب.  إلى دافع�ة إن2از عال�ة ل�0 ا

عل  لقاءإ عأسwلة  ذات  ال�عل%  ��ة  ذو)  الIالب   #lع على  ال����0  عال�ة   ، عل�ي   5�
ال�عل% الع��5 أف�ار م�=اIJة ل�0 الIالب،  . و$>8ي  Helena, T., et al, 2006)ال�VIي.  

م�و  ال�قارنةال  ت�8�lه%  على  ال��األف�ا وت=ت�e  فه%  الو   ق�ره   Christian and)8اقKة.  ر 
Brown, 2000)  5قVY أنه `�ا  مفاه��ي    ب��  >هم�ج عالقة    .  إ/ار  في  ال�اJقة  ال�ع=فة 

إلى أف�ار   vد)، �Jا یأث8اء ال�رس    ال��ج�دة في ب�wة الIالe ال�ع=ف�ةال2�ی�ة  ل�ع=فة  وا
عل��اً  (م�=اIJة  أح��،  أم�8ة  .  ونع��ه   ،(�أنه  إ  ).٦٩،  ٢٠٠٤ال82 الى  �ضح  یضافة 

اس�;�ام اس�=ات��2ات  ل  ب�� الع�ل�ات ال��VIة والع�ل�ات العقل�ة العل�ا م� خال  ات قو الف= 
  (Christine and David, 2002)ما وراء ال�ع=فة. 
  مظاهر الفهم العميق:  

م��8عةع�ة  j  له8ا   ال  وم;�لفة  /=ق  الى  ال�عل���ة لل�ص�ل  ال��اقف  في  الع��5    فه% 
  ها `�ا یلي:  ال�;�لفة �l�Y ت8اول العل��ة
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الع��5 ع�ة م٣١٤  -٢٨٥،  ٢٠٠٣ح�د ( جاب= ،    -  للفه%  أن  ال�=ح، )   : ت�+ل  hاه= 
  �عا/ف، ومع=فة الgات. وال�ف��=، وال�I>�5، وال��h8ر، وال

ال�ف��= ال��ل��) القائ% على    اس�;�امإلى    (Chin and Brown , 2000)أشار  في ح��    - 
م� أه% ما یvد)  راء ال�ع=فة العل��ة  أن�Iة ما و الع��قة، و وال�ف��=ات العل��ة  ال��اؤالت  

  ع��5 . الفه% ال الك��اب الى 
وال�عل%  ب��8ا    -   e$ر�ال�  =$�Iت  �معه في   (TED 1, 2003)ح�د  الع��5  الفه%  مhاه= 

العل� Jال�هام  ال�=ت>Iة  علىاالس�2اJات  القائ�ة  ث%    ال�عل%،أث=  Jقاء    �ة  ها  I>�قت  وم� 
ج�ی�ة تع\ز االس�قالل�ة    عل��ة  رؤ0 ت�ل��  و �ة،  قف ج�یفي م�او �ة  ال2�یال�عارف    على

  ن�V ال�عل% الgاتي. �جهال�و في ال�عل%، 
م�   في ح��          -  `ل  الفه%    (Mednick, 2002)  (Davis, et al, 2001)ح�د  مhاه= 

  )Rور ال��lالت  وحل   e� وال�̀= وال�Vل�ل،   5�<Iوال� وال�ف��=  ال�=ح  في  الع��5 
  ال�عل�مات .  

�Kح اتفاق معh% ال�=�R$�� في Jع| مhاه= الفه% الع��5 م+ل :  ما س5 ی  وفي ض�ء  
  ال��ل��، /=ح األسwلة ، ال�ف��=ات  وات;اذ الق=ار واإلص=ار على الفه% .  

  Achievement Motivationا�نجاز : ثالثJ : دافعية 
اإلن2از   دافع�ة   �ما  تع ن�عًا  �ی+ة Vال ال8ف#  عل%  ت��اتف   م� م,IلVات  وال�ي  مع   ، 

  م� األم�ر معق�ة ال�ف��=. لع�امل في مVاولة تف��= ال�ل�ك اإلن�اني والY (gع�>=  غ�=ها م� ا
  وق� تع�دت تع=$فات دافع�ة اإلن2از م8ها :  

م� ث%  تj$=V ال�ل�ك و إثارة و تع�ل على    )ذات�ةوق�0 ت8>ع م� ال�اخل (ع�امل  تع=ف Jأنها:    -
�دة  ت�ج�هه  Vم جهة  تفي   �Vت ن على  ه� ع�ل  �د،   ف  Vق�5 Vال�ل�ك    معم هgا  اس��=ار$ة 

  )١٦، ٢٠١٢( ی�ن#،  .ف�ه  واس��=ار$ة ال��=
ها م+�=ات  داخل�ة  تع=ف Jأنها: ق�ة نف��ة    - =̀Vل��= في داخل�ة أو خارج�ة لودوافع  ف���ل�ج�ة ت 

�د ب�ض�ح واس��=ارن�ا& Vق�5 ح�ى ت  مV٢٣، ٢٠١٤( ال=ف�ع،  .ل�هاإ=اد ال�ص�ل ال2��8ة ال� (  
م   ض�ء  ی�Kح وفي  س>5  اإلن2از    ا  دافع�ة  ذات�ة  أن  ع�امل  وم=ت>Iة  تع�>=  م��l>ة 

وت�اJال ال�;,�ة،  Jال8ف#,فات  ال+قة  في  اإلن2از  وت.  ه%  ل�افع�ة  أساس�ة  م�lنات  ثالثة   ��ج
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 (Cadwell, T, 2010) (Barrera and Brenda, 2010)ت=ت>( Jاألداء ال,في ح�دها `ل م� :  
(Printrich, P., 2009, 15-16)  )عس  ،�ال>8ا، و��Yان أح� )  ٨٤- ٨٣،  ٢٠١٨اد ال��$خ، ومlة 

  وهي:
ؤل ا�� وت���K إجاJة ع� ال،  ال�ه�ة  وال��= في  اله�ف م� أداءJ   �عل5لق��ة : وت م�lنات ا  - 

  لله�ف، وق��ة ال�ه�ة.  وخارجي  م� : ال��جه ال�اخلي ن �� وت� )؟ل�اذا أق�م Jال�ه�ة (
 -    ��Kوت� ال��قع:  فيإ�Yان  م�lنات  ع  الIالب  ال�هام  ق�رته%  أداء  وت���K  ب�قة  لى 

ض>( مع�ق�ات ال�عل%،    وت���ن م� :)  ه�ة ؟  ت8ف�g ال�  هل اس��Iع  (اإلجاJة ع� ال�vال  
  وفاعل�ة الgات في ال�عل% واألداء .  

ال�هام ال�عل���ة، و$���K اإلجاJة ع�    ت�2ه  ال��lن ال�ج�اني: و$�عل5 ب=دة فعل وج�ان�ة  - 
قل5 االخ�>ار  8>ع م8ه ما ��Yى J وهgا ال��lن ی  )2اه ال�ه�ة ؟ما ه� شع�ر) ت  (ال�vال  
  �ج�اني. ال  ل�5ع=في، وام ال�5:  شق�� ه�ا�ن ب�وره م� الg) ی��

  أه��ة دافع�ة اإلن2از :  
أه��  ال�الي:    �هات��+ل  في  في  دور رئ�#  ال>�یلة،    �Vح ت,لها  في    ةوال��اه� ال�,�رات 

.  (Koksal, 2012, 30)�ة، وت��8ة فه% ال�فاه�% العل��ة  ك��اب مهارات العل% األساس�ة وال��املا
عVف\  ت إش>اع الIالب  خالل    لى  م�  م�ع�دة  IJ=ق  ل�یه%  ال��8  ال�راسة  على    ق>الاإلحاجة 

تvد) الى  ،  ل�0 الIالب   ال28اح وال�ف�ق على    ع* �8ي ق�ة داخل�ة ت>ت.    (Huit, 2001)وال�عل%.  
في ع�ی�ة  ال�عل  تغ�=ات  ال��اقف  في  ال�;�لفة.  ن�ائ2ه%   ,.Mourer etal) ,(Mart, 2011)���ة 

�  هارات م  الIالب   �اب اك�  ��ل علىتع.    (2013 على بgل جه�د    الب الI  تV* عل��ة،  ة  سل̀�
وIR=$قة   أث8اء  م�h8ة  ال���8عة.  ج��ة  العل��ة  وال�2ارب  األن�Iة   gت8ف�(Cavas, 2011, 31)  .

رغ>ات الIالe    ت��8ة  م� خالل�عل%،  الع��5 في ال  فه%ال  واضVة ل���8ة  م�ارات   e الIال��e  ت
االن�هاء م�  . ت�اع� في  (Duff, 2004, 37)ل�ه العل��ة ال��8�ة إ ت2اه ت8ف�g ال�هام �ه\$ادة دافع�ل

ال lJفاءة�ال�هام  ال�=8�Rي،  م��ازة  عل��ة  (أحالم  علىتوأKYًا    ).٢٦٥،  ٢٠١١.  ة   ع�ل   م�ا̀ر
lJف J  الق�امفي    الIالب  العل��ة  وال�2ارب  عال�ة،  األن�Iة  و$اءة   �ی\$ م�  م�ا  0  ���� ال=فع 

  ).  ١٧، ٢٠١٢، . (ع>� الل�Iفالعل�يال�V,�لي 
  أJعاد دافع�ة اإلن2از : 
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�ی� هgه األJعاد   Vعاد دافع�ة اإلن2از في ض�ء اخ�الف العل�اء وال>اح+�� في تJدت أ�تع
  و$��l ت8اول ذلj `�ا یلي:  

  ) أJعاد دافع�ة اإلن2از ١ال2�ول (
  اإلن!از ة أ'عاد دافع�  م  
األ  - ١ في  ال=غ>ة  ال�ق	،  أه��ة  الgات،  تق�ی=  ال��Iح، االس�قالل�ة،  ال�+اب=ة،  األفKل،  داء 

  ) ٢١٣، ٢٠٠٩ة Jال8ف#.(ل�لى مع�ض ، ت�Vل ال��vول�ة، ال+ق
وال�8اق�ة     - ٢ ال�Vار  ال�عل%،  في  وال�عادة  Jال��عة  ال�ع�ر  ال�عل%،  في  وال�+اب=ة  ال�عي 

  ) ٢٦٧،  ٢٠١٤فلح، وال=�Rع، وغ�انه ، ال,ف�ة. ( ال2=اح ، وال�
ا   - ٣ إلى  الVاجة  االس�Iالع،   eال�+اح ال��Iح،  م���0  األداء ل�ق�ی=،  في  ال=غ>ة  ب=ة، 

 ،5Vل. ( نهلة جاد الK٢٤- ٢٣، ٢٠١٦األف(  
ة ال,ف�ة. (    - ٤ ال�+اب=ة في األداء، ال��Iح األكاد�Yي، إدراك أه��ة ال�ق	، ال�فاعل وال��ا̀ر

  ) ٢٢١ ،٢٠١٧سعا رخا، 
�V=ك لألمام ، ال�+اب=ة، إدراك م���0 ال��Iح، ال�ل�ك الg) تقل ف�ه ال�غام=ة، القابل�ة لل  - ٥

ل=غ>ة في إعادة ال�ف��=.  ن�V ال���ق>ل، ال>V* ع� ال�ق�ی=، اس=عة م=ور ال�ق	، االت2اه  
  ) ٢٠٨، ٢٠١٦( سام�ة ج�ده ، 

،  ٢٠١٧إ�Yان الع\ب، وأس�اء مI=،    ال+قة Jال8ف#، واالتقان، واالس�قالل، وال��Iح .  (   - ٦
١٣٨ (  

األ   - ٧ في  ال=غ>ة  ال�+اب=ة،  الح  ب�عل%  االس���اع  ال�;�I(  داء،  ال��vول�ة،  ت�Vل  عل�م، 
  )٤٠، ٢٠١٩لل���ق>ل. ( أماني ال��جي، 

وعلى ال*غ) على اخ&الف ال�اح! � في ت��ی� ه�ه األ�عاد إال أنه ی�ج� ش�ه إتفاق على األ�عاد  
داء األف=ل، !اب*ة، ح: االس&4الع، ال!قة �ال7ف6، ال&45 3 لل,2&ق�ل، ال*غ�ة في األال&ال ة : ال,

  مD�&2 ال4,�ح ال,*تفع، ال2عي ن�� الB7اح ال�ائ). 
  لى دافع�ة اإلن2از :  الع�امل ال�ي تvث= ع

  `�ا یلي :  الع�امل ال�vث=ة على دافع�ة اإلن2از د وت;�لفع� �ت  
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ال,ف�ةلعe  ت  -  أو  ال>�wة   eال�لJ    2ابYال�عل  فياال ت\داد  ف�ل�ا  ،    %ع�ل�ة  م+�=ة  `ان	 
  ).  ٤٥٣، ٢٠٠٥( ز$��ن، ، والعl# ص�Vح.ل�0 الIالب دافع�ة اإلن2از 

دافع�ة الIالب إلن2از ال�هام ال�عل���ة ال�lلف�� بها،    على سل>ًا    =یvثعامل ه�ام  القل5    - 
  (Gungor et al., 2007,1036)تV,�له% وات2اهه% ن�V ال�ادة .  م�ا یvث= على

2Yاب اإلJJال�لe أو    ث�=ال�أعلى  ال�w�8ة االج��اع�ة واألص�قاء وال�8اخ األس=)  تع�ل    - 
اإلن2ا دافع�ة  ف�ل�ا  على  و��R    ز،  األس=ة  داخل  م��ازة  االج��اع�ة  العالقات  `ان	 

ن>�لة،   ق�%  وت�Vل  األه�اف   األص�قاء  ل�یه%  وت�8ي  الgات�ة  وال�فاءة  ال�V,�ل  ی\داد 
  (Nelson and Debacker, 2007, 170) ل�0 الIالب . االج��اع�ة

Jالف=د  �تال�ي    ع�املال  أما الى  عل5  ال�افع�ة  :  ف�ق�%   eالفتغل م�  ال;�ف  ، على  �ل 
ال+اني    ق�%فال  والعl# ص�Vح. ال�8(   #lعJ عال�ة  إن2از  ب�افع�ة  ی�,ف�ن  تأث= األول  مع   ،

�\ و    أنه�    :,ع�Rة ال�ه�ة، وال+انيJ   الق���� في أداء ال�هام   االه��ام الgاتي Jال�ه�ة  ال�̀=
 في�vث=ة ن الع�امل الم�ا س>5 ی�Kح أ ). و ١١٣، ٢٠٠٠خل�فة، وه� ال>اع* ل28اح ال�ه�ة . ( 

  إلى ت���8ها ل�0 الIالب هي صفات م��l>ة .   vد)ال�افع�ة وت
Jع|  و    ت>8ي  العل�م  معل%  على   %�V$ال�عل���ة دافع�ة  على  ع�ل  لل  ال��ارسات  ت��8ة 
وم8هااإلن2 /الJه   0�ل خ   :  از  م�  ال�افع�ة  ل\$ادة  م�جة  الIالب  حاجات  تVف�\ها  ات;اذ  الل 

Jع�ل�ة .  واس�+ارتها ال=ا  االه��ام  االه��ام  جعة  ال�غYgة  الIالب.  Yأخgه  ف��ا  الق,�ر  ل�عال2ة 
  J  (Petri and Govern, 2004, 54)األه�اف العل��ة ال�عل���ة ص�اغة وتVق�قًا م� ق>ل الIالب.

  ) ٥٣، �٢٠١٩>ي، ( الله
  Learning StylesرابعJ : أنماط التعلم : 

�ی+ة في عل% ال8ف#،  ال�عل% أح  تع� أن�ا&  Vال��ض�عات ال �مًا  �االق	 رواجًا واه�وال�ي  
  ،��$�R=ال� ق>ل  م�  ال�رجة  وت� ت� و Jالغ  األن�ا&�8ع  >ای�  الف=دYة   هgه  للف=وق  نh=ًا  الIالب  ب�� 

و  واالس�ع�ادات  ال���ل  في  وال;>=ات  ب�8ه%  خالل  الق�رات  م�  ال\م�  مع    ال�فاعل ال���Iرة 
،  ٢٠٠٥( راش� ،  .  ي العل�م  ، م�ا یvث= في `فاءة الع�ل�ة ال�عل���ة فمع ال>�wة  %ال����= وال�ائ

٥٨  ،(  ،e�Iال )ب=ز).  ٢١٢،  ٢٠١٢ �ل��نها س>e رئ�# في اخ��ار    مvخ=اً   بها  االه��ام  وق
�د  Vم ا  ال�عل�مات ل�عال2ة  /الe  ل�ل  ن�(  ث%  وال�Vات�ة.وم�  العل��ة   ,Ranyer)  ل��lالت 
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���lل�ج�ة ال�ي  8ف��ة والوال  : " م��2عة م� ال;,ائ~ ال�ع=ف�ة  أنهه J و$��l تع=$ف   (2007,32
�د آل�ة تفاعله معها". (  ت�+ل مvشVة ال�عل���ة وتw�<لل eالIفي إدراك ال �=ات ثاب�ة ن�>�ًا ت�اع

)  ٣٠،  ٢٠٠٠قIامي،   ة قIامي، وناYف(  في ح�� Yع=فه.)٣٢،  ٢٠١٠رواش�ه، ون�افله، والع�=)،  
خالل س�اته ال��ع�دة  ع� ت��ف الIالe مع م+�=ات م�ع�دة م� ال>�wة م�  رة  ع>ان�( ال�عل% Jأنه  

ز$��ن،    وأما  .  وال�;�ارة وال8ف�ي ف�=0  )  ١٥٥،  ٢٠٠٧(  العقلي  ال�ل�ك   "  : Jأنه  ال�عل%  ن�( 
  ���2عها الI=$قة ال�فKلة لل�عل%" .  l�Jل تال���\ لف=د ما، وال�Y (g+ل مvش=ات 

خاصة ل�ل /الe، على   �ة وR,�ةال�عل% هي س  �Kح أن أن�ا&وفي ض�ء ما س>5 ی  
عامل مع ال�+�=ات ال;ارج�ة م� ح�له، ح�* یالح� أن ل�ل /الe /=$قة تعل% مفKلة  ض�ئها ی�

  ت;�لف ع� Jق�ة الIالب. 
  أه��ة ال�ع=ف على أن�ا& ال�عل% : 

ال�فKلة ل�0 /الJه أم=  العل�م  %  إن مع=فة معل   ال�عل%  ه  في غاYة األه��ة، ألن Jأن�ا& 
Iال ت�ج�ه  على  ت>8يYع�ل  الى   eت=اعي  و   ال ال�ي  ال�8اس>ة  واألن�Iة  وال�سائل  الI=ق  اخ��ار 

  )١٣، ٢٠٠٤والق=عان،  ل�انا جاب=(. و�tف�ًا ذا مع8ى له تعل�اً تVق5 و ، ال�8( الg) ی�>8اه
الg)  ن�( ال�عل%    ن2اح أو ف�ل الIالY eق�م على  ا& ال�عل% `�ا یلي :و$��l ت8اول أه��ة أن� 
أن `ل    (Terry, 2014)  في ح�� Yق=ر    ،مع ع�امل أخ=0   ال�عل���ة ال�;�لفةفي ال��اقف  �>8اه  ی

  eن�(/ال �م ;��Y    في  تعل��ي ال�عل���ةYفKله  ال,ف�ة  ال���8عة   ال��اقف  ال>�wة   ، في 
(Prichard, 2009)ا ال�8(  Yع�ل  ال��>8.  ال��ر$# ل�عل��ي   eوأسال� /=ق  مع  ال��اف5  الى  ى 

�\.  (Marie and Law, 2010,2)افع�ة الIالe لل�عل%  م� د \$�  وRال�الي ی االه��ام  على    إن ال�̀=
.  (Kuzu, 2009)أث8اء ع�ل�ة ال��ر$# .  ��l الIالب م� ال�عل% الفعال وال28اح  J Yأن�ا& ال�عل% ،  

� ی v̀  (Fleming)    و(Dunn, 1998)  ًا  ن ال� إVل ی��8 ن��ًا واض�,V  ام األن�ا& ال�عل���ة�Jاس�;
الIالب  Kلة  ال�ف  0�ال�عل%في  ه%  �Yاع� �Jا  ل صع�Rات  م�  ال�+�=  ال\غل،   ت2اوز  وفاء   )

ت% م=اعاتها  إذا  إضافة ل+>ات ال�ادة العل��ة ود��Yم�ها واس�;�امها م��ق>ًال  ).  ٢٦-٢٢،  ٢٠٠٦
ت�هل م� دور ال�عل% `�=ش� وم,�%، V��Y*  و .)١٥،  ٢٠٠٣م�اع�ة،  (  ع8� ت,��% ال�8اهج

ون�ا&   في  اه��ام  ال�الIالب  ال�عل�يال��قف  .  (Smis and Lindoholm, 2016, 92).  عل��ي 
م�ا �Yاع� /=$قة ت2ه�\ ال�عل�مات أث8اء ال��اقف ال�عل���ة ال�;�لفة،  ت�عاt% أدوار أن�ا& ال�عل%  
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ت��8ة   في ض�ءعلى  وال�V,�ل  والق�%  ز$8  االت2اهات   ) ال>�wة  مع  ال�>اش=  ب�و)،  ال�فاعل   e
٩، ٢٠٠٢  .(  
  تعلم:  ج أنماط النماذ

األداء     م� ص�ر  م��2عة   eالIال  0�ل ال�عل%  ن�(   ��Kم�  ی� ت��\ه ع� غ�=ه  ال�ي 
في االن;=ا&  على  �Yاع�ه  م�ا  مع ال�عل%  الIالب،  اإل2Yابي  وال�فاعل  ال���ف   ،  به�ف  ال>�wة 

�د األن�ا&  ).  ٤٨،  ٢٠٠٦. ( الع+ام8ه،  هلVل ال��lالت ال�ي ت�اجهمعها،  Vقة في ح�� ت$=/
الIالب   العل�ي،  تعامل   0��Vال� وال�عارف،    فإمامع  الVقائ5  على   \ و$�فاعل  �عامل  أو$ی̀=

  األشlال ال>,=$ة م� خالل  YفKل اس�;�ام ال�Vاس  وأمع الh8=$ات وال�8اذج ال=$اض�ة، م>اش=ًة 
  ).٦٩  -٦٨، ٢٠١٠)، ل�ق=وءة . (هالة أب� ال8اد اس�;�ام اللغة ال�R��lة واوغ�=ها ، أو 

 �  أن�ا& ال�عل% إلى : ) ٨٣،  ٢٠١٦ال��ار إل�ه في ( آل ف=حان ، (Bogod, 2008)ص8ف  وق
ال>,=)     - ال>,=  ٪٦٥$�lل  و   ال�8(  حاسة  على  ال��عل��ن  ف�ه   \ ) J,=$�ن (  و$̀=

  أش�اء م=ئ�ة . واس�;�ام 
\ون على  م�عل��ن ��Yع��ن  ٪ ٣٠$�lل و ال�8( ال��عي   -    .   ال��اعو$̀=
\و  ٪٥ال�8( ال�Vي و$�lل    -    ن على ال;>=ة والع�ل ال��و). م�عل��ن ح���ن ی̀=

ت�ف5 في الغالe على أن ال�عل% ��Y= وف5 ال�8( ن�اذج أن�ا& ال�عل% و و   نh=$ات ع�د  �وت  
 J eالIدة وم��8عة. ال��>8ى م� ال�  I(Bostrom, 2011, 25)=ق وم���$ات م�ع

ال�ف� ال�8اذ   �>e وت   ال�عل%  ج  ألن�ا&  و   ل��ع�دةا=ة  م,��ي نh=  وجهة  اخ�الف  ت>ای� 
gلj ال�h8=$� لألن�ا&، م�ا e<�Y ت>ای� واضح  ال�8اهج  ضعيووا   ال�عا/ي مع ع�ل�ات في    ̀و

وال�الحhة،   Jع|  ال�ق��%  أن  الى  ب>ع�  إضافة  ی�عل5  اآلخ=  وال>ع|  األJعاد،  م�ع�د  ال�8اذج 
  gه ال�8اذج: واح�، وف��ا یلي ی�% ت8اول Jع| ه

  : (Dunn and Dunn Learning Style Model)نموذج  

   �Iا  ث% تgه =$  �س�ي و ،    Dunn and Dunnال��8ذج على م�ار أرRع�� عامًا على ی
�ی� أن�ا& تعل% أساس�ة ل�ل /الe، وهي  �%. و$ه�ا�Jاس�ال��8ذج  Vاني،   ال�8(  ت�: ال>�wي، ال�ج

  ،e�Iال  ) ال��2ي  ورش٢١٤،  ٢١١،  ٢٠١٢االج��اعي،  آدم  م=ف	   )  ،  ( ،���Vال  �ع> اد 
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١٤٥،  ٢٠١٧  �ت�اتف	 أن�ا& ال�عل% وأسال�e و/=ق و   	 ه `ل�ا اتفق أن   Dunn and Dunn) و$ع�ق
  ).  ٥٥، ٢٠١٢. ( ه>ة الع�لة، ال�عل% وال�افع�ة  ع�ل��ي ت�امل	 ال��ر$# `ل�ا 

  :   (Kolb's Learning Styles Model)نموذج 

  Y  ن��ذج  ق�م(Kolb, 1984)  ال�عل%  لع ال��Vة،و   ال�2=$>يى  (  ال;>=ة  م�  ) ٤و$���ن 
ال�R=2ة وال�الحhة، وال�أمل، وت��$� ال�فاه�% ال�2=دة . ( هالة أب�  لف م�  ع8اص= رئ���ة ت�أ

ال�ت�lل  و .  )  ٧٠،  ٢٠١٠ال8اد)،   ال8ف��ة  األن�ا&  أف�ار    ��8�ةنh=$ة  الع8,=    (Jung)على 
 �ال, ت8في  ال�ي   ، ال��8ذج  هgا  في  ع�األساسي  وال�8�ر)،    فة  ال�8اني   ) ، ٢٠٠٥ال�ل�ك. 

) أن�ا& هي ال�8(: :  ٤دورة ال�عل% ال=Rاع�ة ح�* ت=ت�\ على ( �  وت�lل هgا ال��8ذج م) .٤٨٤
  ) ٣٢، ٢٠١٨( شVات ، ال�قارRي،  ال�>اع�)، االس��عابي، ال���في. 

   : (Flemings Vark Model)نموذج 

) م�  أKYًا  ال��8ذج  هgا  أن�ا&  ٤ی���ن  معال2ة 8اهی�>)  في  و$��;�م�نها  الIالب  ا 
و   ، ال�عل�مات   %�h8وت  �ال8أع `لهgا  و�Rن�$ل  م�    ��ذج  عل�هفل�8ج  وأ/ل5   (VARK)فارك    ، 

�د  Vم ن�(  الى   =��Y `ل ح=ف   *�VJ   ل+�Y ح�*   ،)V(    ل�ة`)(Visual    )�8ال على  و$�ل 
 ) Write/ Read(ة  `ل�  (R)  و  ال�8( ال��عي،  وتع8ي  )(�YAural+ل `ل�ة    )(A  ب��8ا  ال>,=)،  

ی�ل على ال�8(    )(�YKinesthetic+ل `ل�ة    )(K  في ح��ال�8( الع�لي الق=ائي/ ال��ابي ،    وت�+ل
ي . ( ال\غل،  =̀V٢٨،  ٢٠٠٦الع�لي / ال (  

  :  Felder Silverman L.S. Modelنموذج 

ال�اJقة في ع�د األJعاد ح�* ت>لغ Yع�>= هgا ال��8ذج ث8ائي القeI و$�ف5 مع ال�8اذج  
)٤(  :(Lehmann and Ifenthaler, 2012, 182) (Al-Azawei, parslow and Lundvist, 2015, 

  وهي:   )٢٩- ٢٦، ٢٠٢٠( إس�اع�ل،   (46-47
  �Jعال2ة ال�عل�مات و$K% أسل���R: الع�لي، ال�أملي.   ه�%ال>ع� األول: ی  - 
�سي. ال>ع� ال+اني : ی�,ل Jإدراك ال�عل�م  - Vي، ال�Vال :��Rات و$��ل أسل�  
 -  Y :*ال+ال �  اللفhي.  اس�ق>ال ال�عل�مات و$��ل: ال>,=)،;�~ Jال>ع
 -  Y :عJال=ا �  ال���لي. ، أسل���R : ال��>عيJ (��Vفه% ال�عل�مات و$ ع8ىال>ع
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   Honey and Mumford Modelنموذج 

�ات الIالب ح�دها ( الe�I،  ) أن�ا& ت=ت�\ على  ٤ی���ن أKYًا م� (   ،  ٢٠١٢سل̀�
  ) `�ا یلي:٢١٨

على تVل�ل    =ت�\أمل: یال�عل% ال��  -           على ال�e$=2 وال�8ا&.  قائ%  ال�عل% الفعال:       -
  ال>�انات وت��2عها.  

-  Y :(=h8ة.   ع�لال�عل% ال�Y  ال�عل%   -        على إن�اج أف�ار ج�ی على   ��=الع�لي: 
  ال�I>�5 ال�>اش= أث8اء ال�عل%. 

  :   (McCarthy 4 MAT M)نموذج الفورمات 

\ ف�ه  رRاعي األن�ا& ال�عل��ةن��ذج  �  هو  �اش  �ة `�ا أوردها ( ع على االن�ا& ال�الالIالe    ی̀=
  ) وهي:١٦٥، ٢٠١٣وزه=ان،  

ة ال�;,�ة.  لىع  �لي:;ال�   -١ ع  - ٢                 ال��ا̀ر ال�Vل�لي:   الVقائ5  لى  ال�8( 
  وال�عل�مات .  

االس���اف    علىال�ی8ام�lي:    -٤         ال�e$=2 وال�I>�5 الع�لي. على ال�I8قي:   -٣
 .*V<وال  

ثال على   \ ت̀= الVال�ة  الوال�راسة  ال�عل%  أن�ا&  م�  أن�ا&  ال�8( �ال�ة  ثة  ال��عي،  ال�8(   :
ي.  =̀Vال>,=)، ال�8( ال  

  ف=وض ال�راسة :  
   ص�اغ�ها `ال�الي:  /الع على ن�ائج ال�راسات ال�اJقة ذات ال,لة، �l�Yفي ض�ء اال

دال      -١ ف=ق   �ی�ج م�� ح إال   �ع8 (  ,ائ�ًا  /الب   0�٠.٠٥  درجات  م��سIي  ب��   (
  =$>�ة والKاIJة في ال�I>�5 ال>ع�) الخ�>ار الفه% الع��5 .  ال���2ع��� ال�2

٢ -    ) م���0   �ع8 إح,ائ�ًا  دال  ف=ق   �ی�ج /الب   ٠.٠٥ال  درجات  م��سIي  ب��   (
  از .  2ن�ق�اس دافع�ة اإل ال���2ع��� ال�2=$>�ة والKاIJة في ال�I>�5 ال>ع�) ل
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٣ -    ) م���0   �ع8 إح,ائ�ًا  دال  ف=ق   �ی�ج ال�2  ٠.٠٥ال  لIالب  في )  ال�2=$>�ة  ��عة 
ل�عل��ي ( س�عي ، J,=) 0 إلى م�غ�= ال�8( اال�I>�5 ال>ع�) الخ�>ار الفه% الع��Y 5ع\ 

ي ).     ، ح̀=
٤ -    ) م���0   �ع8 إح,ائ�ًا  دال  ف=ق    �ی�ج ال�  ٠.٠٥ال  ال���2عة  لIالب  في )  2=$>�ة 

 �<Iل�ق�اس    5ال�  (�اال>ع ال�8(  م�غ�=  إلى  Yع\0  اإلن2از  س�دافع�ة   ) ، ل�عل��ي  عي 
 ، (=,J.( ي   ح̀=

ومع�ل عام  ال ت�ج� عالقة ارت>ا/�ة دالة إح,ائ�ًا ب�� ال�رجة ال�ل�ة الخ�>ار الفه% الع��5    - ٥
  .  ال���2ع��� ال�2=$>�ة والKاIJة دافع�ة اإلن2از لل�I>�5 ال>ع�) ل�0 /الب مق�اس 

�راسة:  ال ت اإج=اء  
  أوالً : اختيار المحتوى التعليمي للوحدة :  

ة والق�ة)   وح�ة  واخ��ار  ن�قاءت% ا   =̀Vس( للعام  م� مق=ر العل�م لل,ف ال+ال* ال�  (ال��
تعل��ة  فاه�% عل��ة  ماح��ائها على أن�Iة و ، وذلj لألس>اب ال�ال�ة :  هـ١٤٤٠/١٤٤١  ال�راسي

�دة ب�قة، , إضافة مV  ًا  عالوة علىالع�ل�ة ، 2ارب العل��ة  � لل���\ها ب�ف=ة ا�ت�ف= وق	 مالئ% ج
، مع ت=اJ( ال��ض�عات ال�;�لفة   ت�ر$# ال�ح�ة$# ال�ح�ة م�ا ق� ی8عl# على زم�  ل�8ف�g ت�ر 

وم� م�=اIJة  ومع=ف�ة  معل�مات�ة  ب�8ة  على  واح��ائها  الIالب،  س>�VJ  5اة  ما  `ل  ر�Rا  8اسقة. 
 �الع��  على  ساع الفه%  مهارات  اإلن2از    5ت��8ة  الIالب.  ودافع�ة   0�ذلKYjاف    ل   إلى 

ال��ض�  إتاحة  ال�ال�>=رات  لل�ح�ة  العل��ة  ال�عل%  عات  ن�(  الس�;�ام  للIالب  الف=صة  ;�ارة 
الIالب مهارة    e�lY �ق ف�ها، م�ا  العالي   �لل�2=$ ل�یه%  األ ال�فKل  ن�ا& l�Jل اس�;�ام هgه 

 .�  ج�
في ض�ء     ال�ح�ة  هgه  ص�اغة  إعادة  ت�	   �لل;�Iات   �(PEOE)ذج  �نوق وفقًا   jوذل
  ال�ال�ة:  

لل�   *  ال�عل���ة  ت%  األه�اف   : و ح�ة   ��یVوت األه�اف  ح,=  وال;اصة  اخ��ار  في العامة 
  وزارة ال�عل�% ل��ض�عات هgه ال�ح�ة .  ال�ق=رة م� ه�اف األض�ء 

ت%            *  : لل�ادة  العل��ة  ال�ادة   0��Vیم�Vوت Jغ=ض ح,=  العل�ي   0��Vال� � تVل�ل  
 �� ال>اح* وزم�ل % ح�اب ث>ات ال�Vل�ل بتوق�  �ح�ة،  الال�فاه�% العل��ة ال��8�Kة في  
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) وgRلj ت%  ٪٩٠(  بلغ	 ن�>ة االتفاق ب�� ال�Vل�ل��ح�*  اصل زم8ي ق�ره شه=ًا،  له Jف
�ی� قائ�ة ال�فاه�% Jال�ح�ة. Vت  

  ثانيJ : إعداد المواد التعليمية:  
ال�2=    لل���2عة  ال�ح�ة  ت�ر$#  ن��ذج  >$ به�ف  في ض�ء  ال��اد    (PEOE)�ة  إع�اد  ت% 

ال�ال�ة اال  ال�عل���ة   �شل>ي،  Jع ن�ال   ) م+ل:  ال,لة  ذات  ال�اJقة  ال�راسات  Jع|  على  /الع 
٢٠١٤، (الع8\)،٢٠١٤(الع8\)،    )  ص>اح،  ٢٠١٦)،  (Yاس���   ، صادق،    )، ٢٠١٦)   )
٢٠١٦  ،(�  ) وذلj `�ا یلي:٢٠٢٠)، ( ال�=واني، ٢٠٢٠)، ( عاد) ال;ال

  كراس نشاط الطالب:   -١

   �ب8اء`=اس    أع على  الع�ل  خالل  م�   eالIال ج�ی�ة    ن�ا&  وم�8اسقة  ص�اغة 
  (PEOE)ج=اءات ال��ر$��ة ال;اصة ب��8ذج  اإل   ولل��ض�عات ال�;�لفة في ال�ح�ة �Jا ی��اف5  

العامة  ح�دت    ح�*  ،  (    :  �=اسالت��K    وRال�الي،  ب�قة    لل�ح�ةوال;اصة  األه�اف  مق�مة 
م م=حلة    ال�=اس، خ�Iات   �اله�ف  ل�ل  وال�2ارب  األن�Iة  م��2عة  ال��8ذج،   5�<Iلة  تwوأس

م�    ع�د ع=ض على  م� ث%  ، و )  ال�=اجعتق�$��ة مق�=حة لها، Jع| اإلرشادات ال�ه�ة، قائ�ة  
العل��ة   ال�=�Rة  م2ال  في   ���lVو للال� صالح�ة،  م�   �ال�=اس    Rع� �أك أص>ح  Jآرائه%   gاألخ

  ته ال8هائ�ة.  ر � صالVًا لالس�;�ام في ص
  دليل المعلم :   -٢

د Jه في ع�ل�ة ال��ر$# ، وق� اش��ل على ما یلي: �=شالالسمعل% العل�م  ت% إع�اد دل�ل    
، ت�ج�هات عامة لل��ر$# وف5 هgا ال��8ذج ، خ�Iات ت5�<I  (PEOE)ال�ق�مة، فل�فة ن��ذج  (  

ة وال�ق�8ات الالزمة، وقائ�ة �Iال��8ذج ، أه�اف ت�ر$# ال�ح�ة ، ال;Iة ال\م�8ة لل��ر$#، واألن
في م2ال ال�=�Rة    ال�;�,��على م��2عة م�  ض   ع= اه\اً جال�ل�ل  Rع� أن أص>ح  و   )  ال�=اجع

م�  �لل�أك أص>V  مالءم�ه  العل��ة   jلgRو  ،���lVال� Jآراء   gاألخ ت%   �وق  ،5�<Iال,�رة لل�  	
  . ملالس�;�ا ال8هائ�ة لل�ل�ل جاه\ة 
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  :   ثالثJ: إعداد أدوات الدراسة
  اختبار الفهم العميق :   -١

Jإع�اد  ال�=�Rة ال�اJقة ذات ال,لة  أدب�ات    على Jع|   اإل/الع  أع� االخ�>ار في ض�ء  
)، (ر$Vاب  ٢٠١٢) ، (ف�Iمه أح��،  ٢٠١٢(ال2ه�ر)،  خ�>ار الفه% الع��5 `�راسة `ل م� :ا

ال�=$%،    )،٢٠١٧ن,=،    �ع>  =Vي،  ٢٠١٧(سV,ن (ش�=)  صالح،  ٢٠١٨)،  (آYات   ،(
ون2الء  ٢٠١٨ سع�د)،  وم8ى  ي،  و̀ز  ،�أح� (إ�Yان   ،(  ،��Vح��ت ٢٠١٨م (تهاني   ،( ،
  وفقًا لل;�Iات ال�ال�ة :  ، )٢٠١٩)، (ع>� ال>=، ٢٠١٨

االخ$�ار   -أ ن��ذج    اله-ف م*  فاعل�ة  ق�اس   :(PEOE)    %الفه ت��8ة Jع| مهارات  في 
وهي   ال��h8ر  (الع��5  ات;اذ   ،5�<Iال� ال�ف��=،  ال  )  ال�=ح،  ال+ال* ,لIالب  ف 

  ل���س(. ا
  ات األرRع ساJقة الg`=. : ت8�K	 األJعاد ال�هار  رت/-ی- أ'عاد االخ$�ا  -ب 
�یل اخ�>ار م�ض�عي م�ع�د رRاعي ال>�ائل،    ص�اغة: ت�	  ص�اغة مف�دات االخ$�ار  - جRو 

  �تعل��ات االخ�>ار J,�رة واضVة    ت% ص�اغة�+ل اإلجاJة ال,V�Vة ، `�ا  Y  فق(واح
   ت�ض��Vًا. الً م�8�Kًا ذلj م+ا

� في ال�=�Rة العل��ة ل�ع=فة ت% ال�Vق5 م� ذلj م� خالل ال�;�,�  :    ص-ق االخ$�ار  -د 
Jآراء   gاألخ وت%  ال�عل��ات،  ووض�ح  للIالب  ال�ف=دات  وم8اس>ة  وسالمة  ص�ق 

  . ���lVال�  
لالخ$�ار  - هـ االس$5الع�ة  />  ال$!�7ة  ع�8ة  :  على  األول�ة  ال,�رة  في  االخ�>ار   5

  وذلj ل�Vاب :   ، غ�= ع�8ة ال�راسةم� ) /ال>ًا ٣٠بلغ	 (ة �اس�Iالع 
) ،  ٠.٩١) وRلغ	 ق���ه ( ٢٠: ت% Jاس�;�ام معادلة `�در ر$��ارس�ن (  �ارث�ات االخ$ -

 ب�رجة عال�ة م� ال+>ات وال2�ول ال�الي ی�ضح ذلj : ��\وهgا ی�ل على أنه ی�
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  ة ال�راسة االس�!الع�ةلع��  ق�� ث�ات مهارات اخ��ار الفه� الع�� ی	ضح)  ٢ج�ول (
=    ٣٠( ٢٠ة 6	در ر%�5اردس	ن م2 1الب ال/ف ال-ال, ال�	س+ وال*(	)ة '!&%ق

  ن ) : 
  مهارات اختبار

  الفهم العميق :

  ع�د 
  ال>�8د 

  ق��ة 
  ال+>ات 

 ٠.٨٨٤  ١٠  ال:�ح  -١
 ٠.٨٥٧  ١٠  ال$ف���  - ٢
٣ -  � ٠.٧٩٦  ١٠  ال5$��

 ٠.٨٢٣  ١٠  ات>اذ ال��;�ر  – ٤
٥ –  �� ال<ليالع�� الفه  ٠.٩٠٦  ٤٠ 

م� ق>ل   سwلةاألجاJة ع� ج��ع  : أتKح أن ال\م� ال�8اسe لالخ�>ار لإلزم* االخ$�ار -
  ) . ١٨٩،  ٢٠٠٥) دق�قة. (س�� وسال% ، ٤٠ج��ع الIالب ه� (

  ال�Aرة ال�هائ�ة لالخ$�ار :  -و
االخ�>ار في           مف=دة،  ٤٠(  ��VY) على  ال8هائ�ة  تهص�ر   أص>ح  در )  اوRلغ	  لعل�ا  ج�ه 

درج)  ٤٠(  eالIلل تعIي   *�VJةV�V,ال اإلجاJة  حالة  في  واح�ة  ال,غ=0  مأ،  ة  ال�رجة  ا 
  صف=ًا ، وال2�ول ال�الي ی�ضح م�اصفات اخ�>ار الفه% ) ألنه YعIى لإلجاJة ال;ا/wة  ٠	 (ف�ان

  : الع��5
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  ٤٨٢  

م�اصفات اخ$�ار الفه� الع��� ) ٣ج-ول (  

	رال  اج�الي مف�دات  مف�دات ال�
	ر  األ�عاد   م�   %  
  ٪ ٢٥  ١٠  ١٠  -١  مهارة ال�=ح    ١
  ٪ ٢٥  ١٠  ٢٠- ١١  مهارة ال�ف��=    ٢
  ٪ ٢٥  ١٠  ٣٠  -٢١  ال�I>�5 مهارة   ٣
  ٪ ٢٥  ١٠  ٤٠- ٣١  ات;اذ ال��h8ر    ٤

  ٪ ١٠٠  ٤٠  اإلج�الــي
  مقياس دافعية ا�نجاز :  -٢

از مق�اس دافع�ة اإلنJ2اع�اد  اإل/الع على Jع| ال�راسات ال�اJقة ال��علقة    م� خالل  
  )، ٢٠١٧رخا،    )، ( سعاد ٢٠١٦(نهلة جاد ال5V،  )،  ٢٠١٦(سام�ة ج�دة ،  ك�راسة `ل م� :  

(سعاد ال��$خ،   )،٢٠١٧(إ�Yان الع\ب وأس�اء مI=،    )،٢٠١٧(م8ال أب� زع=ور وال�عای�ة،  
  ،(�(أماني    )،٢٠١٩)، )دعاء الVازمي،  (٢٠١٨، (أب� ح�lة،  ٢٠١٨ومlة ال>8ا، و��Yان ح�

).  ٢٠٢٠(ه�یل وقاد،    )، ٢٠٢٠=اني،  )، (أم�=ة ال\ه٢٠٢٠اء ح��|،  أس�)، (٢٠١٩ال��جي،  
 �  ق�اس في ض�ء ال;�Iات ال�ال�ة : اد ال�ت% إع

في ت��8ة دافع�ة اإلن2از    (PEOE): ال��ف ع� فاعل�ة ن��ذج    اله-ف م* ال�ق�اس  -أ
  لIالب ال,ف ال+ال* ال���س(. 

ال�ق�اس  - ب أ'عاد  ت�  ت/-ی-  : ال�ال  في  األJعاد ل;~  :  ال�ع�ر (  ي  ال28اح،   �Vن ال�عي 
ال�ادYة   ال�lافآت  لل���ق>ل، االس�قالوال�ع�8$ةJال��vول�ة،   )�I;ال� ال+قة  ل،  ال�+اب=ة،   ،

  .  )ةJال8ف#، ال�8اف�
في ص�رة ج�ل�ة ت�>ای�    مف=دات م� خالل ص�اغة  : ت% ذلj  ص�اغة مف�دات ال�ق�اس  - ج

  ة خ�اس� (Likert)$قة ل�l=ت /=  على ه�wة مق�اس  اخ��=  ، ووجهات نh= الIالب ح�لها
�ی� درجة ال��افقة ح�ل `  م� أجلال��رج  Vرجة  ل مف=دة وهي م�اف5ت�`>�=ة ج�ًا ،   :  ب

  ك>�=ة، م��سIة، ضع�فة، ضع�فة ج�ًا. 
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  ٤٨٣  

العل��ة إلب�اء :    ص-ق ال�ق�اس   -د ال�=�Rة  ال�Vق5 م� ذلj م� خالل ال�;�,�� في  ت% 
ألJعا ال�ف=دات  م8اس>ة  ح�ل   =h8ال اوجهة  إج=اء د  وت%  الIالب،  وخ,ائ~  ل�ق�اس، 

  الت في ض�ء آرائه%.  ال�ع�ی
اال$  - و لل�ق�اس!�7ة  ع�8ة  الس$5الع�ة  على  األول�ة  ص�رته  في  ال�ق�اس   5</  :

  ، وذلj به�ف ح�اب :  م� خارج ع�8ة ال�راسة  ) /ال>اً ٣٠اس�Iالع�ة بلغ	 (
،  ٢٠٠٠) .(خIاب، �٠.٩١ل�ة (ال �;�ام معادلة ألفا `=ون>اخ بلغ	 ق���هJاس   : ت%ث�ات ال�ق�اس

  ، وال2�ول ال�الي ی�ضح ذلj : >ات م� ال+  ب�رجة عال�ةح�* اتKح ی���\  ) ، ٥٥
ق�� ث�ات م?�لف أ'عاد مق�اس دافع�ة اإلن8از وال*(	)ة  ی	ضح )  ٤ج�ول (  

  '!&%قة 
االس�!الع�ة م2 1الب ال/ف ال-ال, ) لع��ة ال�راسة –Alpha( آلفا 6&ون�اخ 

  ن ) :  = ٣٠ال�	س+ ( 
  فا `=ون>اخ لآ ق��ة معامل ال+>ات   ال>�8د  ع�د   أبعاد مقاس دافعية االنجاز :

 ٠.٨٦٢  ٦  ال�عي ن/� ال�!اح – ١
 ٠.٨٦٠  ٦ ال�ع�ر Jال��vول�ة   – ٢

 ٠.٨٩٤  ٦ ال�lافآت ال�ادYة وال�ع�8$ة  – ٣
 ٠.٨٥٩  ٦ االس$قالل   – ٤

 ٠.٨٦٤  ٦ ال�;�I( لل���ق>ل   – ٥
  ٠.٨٤٦  ٦  ال�+اب=ة  - ٦

  ٠.٨٦٠  ٦  ال+قة Jال8ف#  – ٧
  ٠.٨٤٣  ٦  ال�8اف�ة  - ٨

 ٠.٩١٤  ٤٨  !از ال<ل�ةدافع�ة اإلن  – ٩
) ٣٥الIالب ع� ج��ع ال�ف=دات (  `املزم� ال�ق�اس في ض�ء إجاJة  أص>ح  :    زم* ال�ق�اس

  ) . ١٨٩، ٢٠٠٥دق�قة. ( س�� وسال%، 
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  ٤٨٤  

،  )  ٢٤( ال�الe م8ها    ف=دة ،) م٤٨( ت��ن في شlله ال8هائي م�  :  ال�Aرة ال�هائ�ة لل�ق�اس  -ز
  eال�)  ٢٤(وال��ج ال�رجة  فإن   jذل ال�الي ٤٨(وال�ن�ا  ) ،  ٢٤٠(>=0  وفي ض�ء  ) ، وال2�ول 

  ی�ضح م�اصفات مق�اس دافع�ة اإلن2از:  
  م�اصفات مق�اس دافع�ة اإلن!از في العل�م ) ٥ج-ول (

ال�8>ة    ع�د ال�ف=دات  أرقام ال�ف=دات  أJعاد ال�ق�اس   م 
  ال�ال>ة   ��ج>ةلا  ال��w$ة% 

  ٪ ١٢.٥  ٦  ٦،  ٤،  ٢  ٥، ٣، ١  ال�عي ن�V ال28اح    ١
  ٪ ١٢.٥  ٦  ١٢، ١٠،  ٨  ١١،  ٩،  ٧  ال�ع�ر Jال��vول�ة    ٢
ال�ادYة   ٣ ال�lافآت 

  وال�ع�8$ة 
١٥،  ١٣  ،

١٧  
١٦،  ١٤  ،

١٨  
١٢.٥  ٦ ٪  

،  ٢١،  ١٩  االس�قالل   ٤
٢٣  

٢٢،  ٢٠  ،
٢٤  

١٢.٥  ٦ ٪  
،  ٢٧،  ٢٥  ال�;�I( لل���ق>ل    ٥

٢٩  
٢٨،  ٢٦  ،

٣٠  
١٢.٥  ٦ ٪  

،  ٣٣،  ٣١  ال�+اب=ة    ٦
٣٥  

٣٤،  ٣٢  ،
٣٦  

١٢.٥  ٦ ٪  
،  ٣٩،  ٣٧  ل8ف#  ة Jاال+ق  ٧

٤١  
٤٠،  ٣٨  ،

٤٢  
١٢.٥  ٦ ٪  

،  ٤٥،  ٤٣  ال�8اف�ة   ٨
٤٧  

٤٦،  ٤٤  ،
٤٨  

١٢.٥  ٦ ٪  
  ٪ ١٠٠  ٤٨  ٢٤  ٢٤  اإلج�الــــي

  مقياس اVنماط التعليمية:  - ٣

ن�ا& ال�عل���ة  قة �Jقای�# األ عالاال/الع على Jع| ال�راسات ال�اJقة ذات الم� خالل   
�Vات،  ال)، (٢٠١٨)، (تف��ة غان%،  ٢٠١٦،  ف=حان( آل  )،  ٢٠١٥(/ه،    :م+ل دراسة `ل م�  
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  ٤٨٥  

الIلVي،  ٢٠١٨ (م�اعل  وال ٢٠١٨)،  (آالء ح��ان  (ال;ال�)،  ٢٠١٩;�ال�ة،  )،   ،(٢٠٢٠   ،(
  ت% إع�اد ال�ق�اس في ض�ء ال;�Iات اآلت�ة : 

ق�اس     -أ  : ال�ق�اس  م�  ن��ذج  فااله�ف  ت��8ة  (PEOE)عل�ة  ال��عي، (:   ال�8(    في 
يو  ال>,=)،و  =̀Vال(  .  

�ی� أJعاد ال�ق�اس : ت��K ال�ق�اس األJعاد ال+الث  -ب Vقة .   ةتJال�ا  
ال�ق�اس : ت�	 ص�اغ   - ج ال>�ائل    ةص�اغة مف=دات  ��K اإلجاJة  ��V* ت Jاخ�>ار ثالثي 

ي . وال+اني إلى ال�8( ال>,=)، �ع ع� `ل مف=دة ثالثة ب�ائل األول ��Y= إلى ال�8( ال�
Iال  �و$ع ي،  =̀Vال ن�(  إلى  اإلجاJات   الe وال+ال*  م�  ع�د  أعلى  على  VY,ل   (gال

�دًا Jأنه ی��8ي إلى هgا ال�8( ال�عل��ي.  Vًا مIال�ق�اس م+اًال  ال�ي ت;~ ن� ��Kت �وق
��Y ال�ق�است�ض��Vًا  تعل��ات   jلg ̀و اإلجاJة،   �ع8  eالIال Jه   �واضVة   =ش   J,�رة 

  . دق�قةو 
ال���lV   -د  ال�ق�اس : ت% ع=ضه في ص�رته األول�ة على نف#  ال�اJق��، وذلj ص�ق   �

  �ًا ، وق� ت% األخJ gآراء ال����lV . ل��ض�ح وجهة نh=ه% ح�ل صالح�ة ال�ق�اس عل�
في ص�رته األول�ة على ع�8ة اس�Iالع�ة    5 ال�ق�اس/>ال�R=2ة االس�Iالع�ة لل�ق�اس:    - هـ

  به�ف ح�اب :  خارج ع�8ة ال�راسة� م  ) /الe ٣٠بلغ	 (
 �gلIJ j* ث>ات ال�ق�اس : ت% ح�اJه Jاس�; =$قة إعادة ال�I>�5 وق� ام معادلة ألفا `=ون>اخ، ̀و
) ، ٠.٩٤،    ٠.٩٣،    ٠.٩١) (٠.٨٦،    ٠.٨٧،    ٠.٨٧(بلغ	 معامالت ال+>ات على ال��الي :  

ال+>ات،   م�  عال�ة  ب�رجة  ت��\  أنه  أتKح  فه� صالح  ح�*   jلgRاأل وVال ال�راسة  ل�ة،  غ=اض 
 : jول ال�الي ی�ضح ذل�  وال2
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  ٤٨٦  

  وال�R��Vة IJ=$ق�ي  ن�ائج ق�% ث>ات أن�ا& مق�اس أن�ا& ال�عل%) ی�ضح  ٦ج�ول ( 
  ) لل�I>�5 األول –Alphaإعادة ال�I>�5 ( ب�� ال�I>�5 األول وال+اني ) وIR=$قة ( آلفا `=ون>اخ 

  = ن ) : ٣٠ل* ال���س( ( +الع�8ة ال�راسة االس�Iالع�ة م� /الب ال,ف ال
  ع�د   ن�( ال�عل% : 

  ب�8ده 
  ق��ة معامل ال+>ات 
 5�<Iإعادة ال�J  

  ق��ة معامل ال+>ات 
  آلفا `=ون>اخ 

  ٠.٨٧١  ٠.٩١١  ٣٠ ال��عي   – ١
  ٠.٨٦٥  ٠.٩٢٧  ٣٠ ال>,=)   – ٢
ي  - ٣ =̀V٠.٨٦٠  ٠.٩٤٣  ٣٠  ال  
  ) دق�قة .  ٣٠دات ال�ق�اس (ف� : وج� أن ال�م� ال��اس� إلجا�ة ال�الب على ج��ع م زم* ال�ق�اس

  ال�Aرة ال�هائ�ة لل�ق�اس :  -و
ال8هائ�ة م� ( ات اد مف=   بلغ	 ع�د    ) مف=دة، وق� أعIي للIالe ٣٠ل�ق�اس في ص�رته 

إجاJة صV�Vة م��lلة   غ�=  إذا `ان	  )  ٠( درجة واح�ة ، وصف=ًا  )  ١(ل�ل مف=دة e2Y عل�ها 
gلj الVالل�ن�ا  وا)،  ٣٠صV�Vة، ح�* ت��ن ال�رجة ال�>=0 ل�ل ن�( ( في Jق�ة    (صف=ًا) ، ̀و

  : م�اصفات مق�اس األن�ا& ال�عل���ة ضحوال2�ول ال�الي ی�  األن�ا&،
  مق�اس األن�ا% ال$عل���ة ) ٧ج-ول (

  ال�8( ال�عل��ي   م   ال�8( ال�عل��ي   م 
ي  J,=)   س�عي ي  J,=)   س�عي  ح̀=   ح̀=

  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ١٦  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ١
  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ١٧  ثال+اً   اً ن�ثا  أوالً   ٢
  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ١٨  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ٣
  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ١٩  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ٤
  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ٢٠  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ٥
  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ٢١  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ٦
  ثال+اً   �اً ثان   أوالً   ٢٢  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ٧
  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ٢٣  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ٨
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  ٤٨٧  

  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ٢٤  ثال+اً   ن�اً اث  أوالً   ٩
  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ٢٥  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ١٠
  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ٢٦  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ١١
  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ٢٧  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ١٢
  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ٢٨  ثال+اً   اً ن�ثا  أوالً   ١٣
  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ٢٩  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ١٤
  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ٣٠  ثال+اً   ثان�اً   أوالً   ١٥

  رابعJ: التصميم التجريبي وإجراءات الدراسة :  

الدراسة  - ١ ال�عال2ات   :  منهج  ت,��%  على  القائ%  ال�2=$>ي  ال�8هج  اس�;�ام  ت% 
 )،٣١٧،  ١٩٩٦( الع�اف ،    Befor Afer Reserch Designلق>ل�ة وال>ع�Yة  ا  ال�2=$>�ة

  ، واألخ=0 ضاIJة (PEOE)م� خالل م��2ع��� أح�ه�ا ت2=$>�ة درس	 وفقًا ل��8ذج  
  ، JالI=$قة ال�ع�ادة. درس	 

  ,��% ش>ه ال�2=$>ي لل�راسة على ال�الي : : ت��K ال�متغيرات الدراسة  - ٢
ال��   -أ م��قلة:  ن��ذج  ر$م�غ�=ات  Jاس�;�ام   #(PEOE)    ال�2=$>�ة وال��ر$# لل���2عة   ،

  .  الKاIJة ةلل���2ع I=$قة ال�ع�ادةJاس�;�ام ال
و$قاس م�  -ب  الع��5:  الفه%  تاJعة:  لgلj،  ا J  غ�=ات   �ال�ع :  الخ�>ار  اإلن2از    و$قاس دافع�ة 

  .jلgل �  ال�ق�اس ال�ع
ی     -ج ال�;�لفة (  �م�غ�= ت,�8في:  ال�عل%  أن�ا&  ي) وال�lل   -J,=)   -عيس��+ل في  ح̀=

   ح ال�,��% ش>ه ال�2=$>ي لل�راسة :ال�الي ی�ض 
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  ٤٨٨  

  
  
  
  
  

  

� ش�ه ال$!�L�ي لل-راسة ١شJل (��A$ال (  
٣-  : الدراسة  Jال��ارس   مجتمع  ال���س(  ال+ال*  ال,ف  ج��ع /الب  م�  ت��ن 

للعا  ال�l=مة  مlة  �ی8ة �J ال�عل�%  ل�زارة  ال�اJعة  ال8هار$ة  ال�lVم�ة  ال�ر ال���سIة  اسي م 
  هـ. ١٤٤٠/١٤٤١

٤ -   : الدراسة  ف,ل��  عينة  م�  ع��ائ�ة  ع�8ة  اخ��ار  ال+ال*   ت%  ال,ف  لIالب 
�ی8ة مlة   شع=) ال���سIةأبي م�سى األال���س( م� م�رسة  �J %عة إلى وزارة ال�عل�Jال�ا

) /ال>ًا لل���2ع��� ال�2=$>�ة والKاIJة ٧٢الع�8ة م� (  Rلغ م��2ع /الب ال�l=مة ، و 
  /ال>ًا ل�ل م��2عة. ) ٣٦( ، ب�اقع

  التطبيق القبلي Vدوات الدراسة :    - ٥

ال� أدات  />ق	    دافعي  ومق�اس  الع��5،  الفه%  اخ�>ار  وه�ا:  على راسة  اإلن2از،  �ة 
على   الV,�ل  به�ف   jوذل ال�ح�ة  ب��ر$#  ال>�ء  ق>ل  والKاIJة،  ال�2=$>�ة  ال���2ع��� 

ال���2ع���  vت�اف لل�أك� م�  الق>ل�ة  ب  ال�عل�مات  ال�ال���  ق>ل  وال2�ول��  ال�R=2ة،    ی�ضVان �ء 
  ن�ائج ال�I>�5 الق>لي:

  
  
  
  

ة اختبار عين 
الدراسة وتقسيم 
األفراد عشوائياً 
 على ا�موعتني 

ا�موعة  
 التجريبية 

 تطبيق
  أدوات
 قبلياً الدراسة 

 التدريس
بنموذج  
(PEO

تطبيق    
  أدوات 

الدراسة  
 بعد	ً 

ا�موعة  
 طة الضاب 

تطبيق 
  أدوات
 قبلياً الدراسة 

التدريس 
�لطريقة 
 املعتادة 

تطبيق    
أدوات  
الدراسة  
 بعد	ً 
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  ٤٨٩  

 Independent – Samples T )( ) يوضح نتائج اختبار ( ت ) للعينات المستقلة  ٨ دول (
Test  في التطبيق القبلي بين المتوسطات الكلية لمختلف مهارات ( اختبار الفهم العميق   للفروق

  طالب الصف الثالث المتوسط :  من ةاسة الكلي) لمجموعتي عينة الدر

مهـــــارات 
  اخ+*ار

ــ-  الفهـــــــــــــ
الع��ـــــــ. 

:  

1عال��0ــــــ
  االن4�اف   ال�+1س2   ن  ة

  ال�ع�ار7 

  Levene’sاخ+*ار 
  ق��ة  ل+0ان9 ال+*ای� 

  اخ+*ار
  ( ت )

  درجة
  ال4�:ة 

  م>+1; 
  ١ال�اللة 

  م+1س2 
  ق��ة  االخ+الف

 االخ+*ار 
  م>+1; 
  دالل+ه

١- 
  ال��ح

  - ٠.٠١ ٩.٧٩٤  ٠.٤٣٩ ٤.٠٨  ٣٦ ال+0�:*�ة
٠.٢٨٦  ٧٠ ١.٠٧٧  

 غ . د
-  

  ٠.٦٣٧ ٤.٢٢  ٣٦ ال<ا��ة  ٠.١٣٩
٢ - 

  ال
ف��� 
  ٠.٠٨٢  ٧٠ ١.٧٧٦ ٠.٠٥ ٦.٠٣٠  ٠.٥٢٥ ٤.٣١  ٣٦ ال+0�:*�ة

  ٠.٣٨٩ غ . د
  ١.٢٠٤ ٣.٩٢  ٣٦ ال<ا��ة

٣ - 
 ���
  ال

  ٠.٠٧٨  ٧٠ ١.٨٠١ ٠.٠٠١ ١٦.٣١٩  ٠.٦٥٥ ٤.١٧  ٣٦ ال+0�:*�ة
  ٠.٤٧٢ . د غ

  ١.٤٣١ ٣.٦٩  ٣٦ ال<ا��ة
٤  – 

ــاذ  ات@ـــــــــــ
ال��Bـــــــ1 

  ر

  ٠.٦٠٤ ٣.٧٥  ٣٦ ال+0�:*�ة
٠.٠٥ ٦.٧٣٢ -  

٠.٧١٦  ٧٠ ٠.٣٦٥  
 غ . د

-  
  ١.٢٣١ ٣.٨٣  ٣٦ ال<ا��ة  ٠.٠٨٣

٥ – 
الفه� 
الع��� 
  ال�لي

  ١.١٩١ ١٦.٣٠٦  ٣٦ ال+0�:*�ة
٠.٧٨٣ ٠.٠٧٧  

  ٠.٠٥٩  ٧٠ ١.٩١٩ غ . د
  ٠.٦٣٩ غ . د

  ١.٦٠٤ ١٥.٦٦٧  ٣٦ ةا��ال<

 
 إحصائياً عند أي مستوى من املستو�ت اإلحصائية املعروفة .غ . د / قيمة االختبار اإلحصائي غري دالة  ) ١(
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  ٤٩٠  

 Independent – Samples T ) (قلة  ) يوضح نتائج اختبار ( ت ) للعينات المست٩جدول ( 
Test  في التطبيق القبلي بين المتوسطات الكلية لمختلف أبعاد ( مقياس دافعية اإلنجاز )   للفروق

  من طالب الصف الثالث المتوسط : لمجموعتي عينة الدراسة الكلية 

  اسأ�عاد مق�
  دافع�ة اإلن�از : 

  االن��اف   ال���س�   ن  ال����عة
 �  ال�ع�ار

اخ��ار  
Levene’s  
  ل��ان# ال��ای! 

  ق��ة 
  اخ��ار 
  ( ت )

  درجة 
  ال��&ة 

  م)��' 
  ١ال(اللة 

  م��س� 
  ق��ة   االخ�الف 

 االخ��ار
  م)��' 
  دالل�ه 

  العي ن	� ال��اح  – ١
  ٠.٢٥٢ ١.٥٠٤  ٣٦ ال���&��ة

٠.١٦٢ ١.٩٩٨  
  ٠.١٤٨  ٧٠ ١.٤٦٢ د  غ .

  ٠.٠٨٧ غ . د 
  ٠.٢٥٤ ١.٤١٧  ٣٦ ال-ا�,ة

  ٠.٠٧٧ ١.٨٢٥  ٣٦ ال���&��ة ال�)0ول�ة ال.ع�ر �  – ٢
٠.٨٢٤ ٠.٠٥٠  

  ٠.٦٧٦  ٧٠ ٠.٤١٩ غ . د 
  ٠.٠٠٧ غ . د 

  ٠.٠٧٢ ١.٨١٨  ٣٦ ال-ا�,ة

ال�4افآت ال�اد1ة   – ٣
 وال�ع�5&ة 

  ٠.٣٤٠ ١.٣٥٧  ٣٦ ال���&��ة
٠.٨٧١ ٠.٠٢٧  

  ٠.٧١٩  ٧٠ ٠.٣٦١ . د  غ
  ٠.٠٢٩ غ . د 

  ٠.٣٣٥ ١.٣٢٩  ٣٦ ال-ا�,ة

 الل االس�ق  – ٤
  ٠.١٣٨ ١.٦٦٧  ٣٦ ال���&��ة

٠.٥٦٩ ٠.٣٢٧  
  ٠.١١٤  ٧٠ ١.٦٠٠ غ . د 

  ٠.٠٤٢ غ . د 
  ٠.٠٧٣ ١.٦٢٥  ٣٦ ال-ا�,ة

  ٠.٢٧٨ ١.٦٢٣  ٣٦ ال���&��ة ال�8,�� لل�)�ق�ل   – ٥
٠.٦٥٦ ٠.٢٠٠  

  ٠.٥٩٧  ٧٠ ٠.٥٣٢ غ . د 
  ٠.٠٣٥ د غ . 

  ٠.٢٨٣ ١.٥٨٨  ٣٦ ال-ا�,ة

  ٠.١٧٥ ١.٨٤٧  ٣٦ ال���&��ة  ال�;اب�ة  - ٦
٠.٧٢٣ ٠.١٢٧  

  ٠.٧٣٧  ٧٠ ٠.٣٣٨ غ . د 
  ٠.٠١٤ غ . د 

  ٠.١٧٤ ١.٨٣٣  ٣٦ ال-ا�,ة

  ٠.٢٨٢ ١.٤٣٣  ٣٦ ال���&��ة  ال;قة �ال5ف#  – ٧
٠.١٧٥ ١.٨٧٣  

  ٠.٣٠٦  ٧٠ ١.٠٣١ غ . د 
  ٠.٠٦٧ غ . د 

  ٠.٢٦٦ ١.٣٦٧  ٣٦ ةا�,ال-

  ٠.٣٢٩ ١.٥٥٠  ٣٦ ال���&��ة  ال�5اف)ة  - ٨
٠.٠٩٠ ٢.٩٦١  

  ٠.٦١٤  ٧٠ ٠.٥٠٧ غ . د 
  ٠.٠٤١ غ . د 

  ٠.٣٥٢ ١.٥٠٩  ٣٦ ال-ا�,ة

  دافع�ة اإلن�از ال�ل�ة  –٩
  ٠.١٩١ ١.٦٠١  ٣٦ ال���&��ة

٠.٠٩٨ ٢.٨٠٩  
  ٠.٤٠٩  ٧٠ ٠.٨٣٠ غ . د 

  ٠.٠٣٨ غ . د 
  ٠.٢٠٤ ١.٥٦٣  ٣٦ ال-ا�,ة

 
 مستوى من املستو�ت اإلحصائية املعروفة .غ . د / قيمة االختبار اإلحصائي غري دالة إحصائياً عند أي ) ١(
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  ٤٩١  

ال�اJق��   الق>لي  ع�م داللة ق��ة  ی�Kح م� ال2�ول��   5�<Iلل� ال�راسة، ( ت )  ألداتي 
ت�افR  vال�الي  أنه ال ت�ج� ف=وق ب�� م��2ع�ي ال�راسة ال�2=$>�ة ، والKاIJة، و   �ل علىیوهgا  

  ال���2ع��� . 
  ���2عة عل% ال، مال�R=2ةق>ل إج=اء  �Jعل�ي ال���2ع���    االج��اعت%  ت�ر$# ال�ح�ة :    - ٦

) به�ف ت�ض�ح    ١٣ال�2=$>�ة  ال��ر$#)  في  تهس8ة خ>=ة  �ف�ة    ال�ه  �فما  ̀و ال�راسة، 
ب��8ذج   القائ%   (PEOE)ال��ر$#  والفل�فة  في   عل�ها  ،  ال��ر$#  وخ�Iات   ، ال��8ذج 

عل% ال���2عة  م، وت% ت\و$�ه ب�ل�ل ال�عل% لل��= في ت8ف�g ال�روس ��Jج>ه، أما    هض�ء
JاKال) فق�  ة  س8ة خ>=   I١٢ة  ال��ر$#)  ال�vهل في  ال>اح* وه� �VYل نف#  Jه  أل�قى 

ل�عل%   ال�2=$>�ة.وال;>=ة  IJ=$ق�ه    ال���2عة  `ل   0��Vال� نف#  لل���2ع���  ودرس 
ان	 ال>�اYة في نف# ال�ار$خ ل�ال ال���2ع���    ال�ق=رة م�>قًا،   ح�e ال;Iة ال\م�8ة    ̀و

و   ةال�ق=ر   ، ال�عل�%  وزارة  ق>ل  ف�=ة`ا م�  ال   ن	  (ع�ل�ة  �٢٤�ر$#  ، دراس�ة  ح,ة   (
  . ت8�K	 االخ�>ارات الق>ل�ة وال>ع�Yة

  لبعدي Vدوات الدراسة : طبيق االت  -٧

ت%   والKاIJة  ال�2=$>�ة  ال���2ع���  ت�ر$#  م�  االن�هاء   �(   Jع ال�راسة  أدوات   5�<Iت
إج=ا به�ف  ال�عل%)   أن�ا&  مق�اس  اإلن2از،  دافع�ة  مق�اس   ، الع��5  الفه%  ال�عال2اخ�>ار  ة ء 

  اإلح,ائ�ة ال�8اس>ة لل�8ائج . 
  اVساليب ا�حصائية المستخدمة :   -٨

لل>�انات    ت% إج=اء تVل�ل   �فق ال�راسة وال�Vق5 م� صVة ف=وضها،  أسwلة  لإلجاJة ع� 
Jاس�;�ام األسال�e اإلح,ائ�ة    (SPSS)العل��ة Jاس�;�ام ال>=نامج اإلح,ائي للعل�م االج��اع�ة  

  ال�ال�ة:  
ت�اف�vالق  *   ت%  ال���2ع��    س  ال�راسة  ألدوات  الق>لي   5�<Iال� في  والKاIJة  ال�2=$>�ة 

  . (T-Test)اخ�>ار (ت) �;�ام اس
ن��ذج    *   فاعل�ة  ال�راسة    (PEOE)لل��ف ع�  م�غ�=ات  ال�>ای�  على  تVل�ل  اس�;�ام  ت% 

 eال�,اح(Ancova) .  
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  ٤٩٢  

= ال���قل على ��غ�لل    Effect)(Size  ح2% األث=لق�اس    n)2(اس�;�م	 ق��ة م=Rع إی�ا    *  
�د ح2% ال�أث�= ب8اء علىال��غ�=ات ال�اJعة Vع إی�ا  ح�* ی�R=2(ق��ة م(n ال�الي`:      

  .  ح2% ال�أث�= ضع�فاً )  فأدنى ٠.٢(         -
  . ًا م��سI ح2% ال�أث�=) ٠.٨م�  أدنى – ٠.٢( أك>= م�   - 
  ). ١١٥-١١٤،  ٢٠٠٣(أب� عالم،  ح2% ال�أث�= `>�=ًا.)  فأك+= ٠.٨(   - 

�د ف=وق في لل��ف ع� وج  (One way Anova)تVل�ل ال�>ای� األحاد)  وت% اس�;�ام    
  خ�>ار الفه% الع��5 ودافع�ة اإلن2از تع\0 ألن�ا& ال�عل% ال�;�لفة.  ا

  * معامل ارت�ا% ب��س�ن : 
ا    للق�%  ت%  وآخ=ون  ه�8ل  ت,�8ف  على  �VJ*   ال��+لة الع��اد  ب�=س�ن  ارت>ا&  ل�عامل 

  :  ��ن ت
)  ٠.٥٠أقل م�    –  ٠.٣٠م8;فKة (    -          )    ٠.٣٠أقل م�    –�ًا ( صف=  Kة جم8;ف  -
.  
  ) .  ٠.٩٠أقل م�  –  ٠.٧٠عال�ة (    -           ) . ٠.٧٠أقل م�  – ٠.٥٠م��سIة (   -
  ) .  ١٤٦، ١٩٨٨) ( ع�ده وال;ل�لي،  ١.٠ –  ٠.٩٠عال�ة ج�ًا (  -

  عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها: 

 ت% ال��صل إل�ها لإلجاJة على أسwلة ال�راسة، وال�Vق5ه% ال�8ائج ال�ي  أللي ع=ض ف��ا ی  
  م� صVة ف=وضها وذلj على ال�V8 ال�الي: 

  عرض النتائج الخاصة باختبار الفهم العميق :    -أ

لل�راســـة علـــى أنـــه " ال ی�جـــ� فـــ=ق دال یـــ8~ الفـــ=ض األول  اخ�>ـــار صـــVة الفـــ=ض األول:  -١
بــ�� م��ســIي درجــات /ــالب ال��2ــ�ع��� ال�2=$>�ــة والKــاIJة ) 0٠.٠٥ (إح,ــائ�ًا ع8ــ� م�ــ�� 

<Iالخ�>ار الفه% الع��5 ".�5 ال>في ال� (�  ع
 eل�ــــل ال�>ــــای� ال�,ــــاحVام ت� (ANACOVA)والخ�>ــــار صــــVة هــــgا الفــــ=ض تــــ% اســــ�;

 :jول ال�الي ی�ضح ذل�  وال2
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  ٤٩٣  

ال)ع�9ة ل�رجات 8ل   �' ال&��س7ات ف4ق ب) لل  ANCOVAمل0/ ن�ائج اخ�)ار ت	ل�ل ال�)ای' ال&%اح# ( ی�ضح )  ١٠ج�ول ( 
  اخ�)ار الفهG الع&�F : ل&�0لف مهارات  C لع��ة ال�راسة ال�ل�ة م' Bالب ال%ف ال?ال< ال&��س   م' ال&�&�عة ال��4>)�ة وال;ا:7ة

مهـــــــــــــــــــارات 
  اخ
	ار 

الفهــ� الع�ــ� 
:  

  م���ع ال
	ای� :م��ر 
 ال�
	عات

  درجة 
 ال�
�ة

  م
�س�
 ال���عات 

  �ارق��ة اخ� 
 ( ف )

  م���� 
ال�اللة  
 اإلح�ائ�ة 

م
	ع إی�ا  
)2(  


 ح�& ال�أث�

  ال)
ح -١
(  ای
 ال�غ

غ .   ٠.٢٣٩  ٠.١.٤١١  ٣.٣٥٦  ١  ٣.٣٥٦ االخ��ار الق�لي ) 
  د

٠.٠٢   
تأث�
 ضع�ف 

األث
 ال��
��ي (  
تأث�
   ٠.٦٥ ٠.٠٠١ ١٢٥.٨٤٣ ٢٩٩.٢٦٧ ١ ٢٩٩.٢٦٧ ال����عة )

 م��س4

٢ -  
  ال�ف��
  ) 
ال�غای

غ .   ٠.٥٩٢  ٠.٢٩٠  ٠.٦٤٧  ١  ٠.٦٤٧ ي ) �ار الق�لاالخ� 
  د

٠.٠٠٤  
 تأث�
 ضع�ف

 
��ي (  األث
 ال��
تأث�
   ٠.٦٣ ٠.٠٠١ ١١٥.٨٨٤ ٢٥٨.٨١٢ ١ ٢٥٨.٨١٢ �عة )ال���

 م��س4

  ال�7��8 - ٣
  ) 
ال�غای

غ .   ٠.٢٨٧  ١.١٥٣  ٢.٤١٧  ١  ٢.٤١٧ االخ��ار الق�لي ) 
  د

٠.٠٢   
تأث�
 ضع�ف 

األث
 ال��
��ي (  
تأث�
   ٠.٥٩ ٠.٠٠١ ٩٩.١٩٧ ٢٠٧.٩٣٧ ١ ٢٠٧.٩٣٧ ة )ال����ع

 م��س4

ات�ــــــــــاذ  – ٤
  ال�! �ر

(  ای
 ال�غ
غ .   ٠.٧٤٦  ٠.١٠٥  ٠.٢٩٧  ١  ٠.٢٩٧ االخ��ار الق�لي ) 

  د
٠.٠٠٢  

 تأث�
 ضع�ف
األث
 ال��
��ي (  
تأث�
   ٠.٦٣ ٠.٠٠١ ١١٧.٠٤٨ ٣٢٩.٦٢٥ ١ ٣٢٩.٦٢٥ ال����عة )

 م��س4

الفه&  –٥
  الع��7 ال:لي


 (  ال�غای 
غ .   ٠.٢٩٤  ١.١١٩  ٣.٩٧٤  ١  ٣.٩٧٤ �ار الق�لي ) خ� اال

  د
٠.٠٢   
تأث�

 ضع�ف 
ال��
��ي (  ث
 األ

تأث�
   ٠.٨٩ ٠.٠٠١ ٥٨٦.٠٣٩ ٢٠٨٠.٨٥٣ ١ ٢٠٨٠.٨٥٣ ال����عة )
 
 ك��

ــ�ول ( ــ�ء جــ ــ�� ١٠فــــي ضــ ــ��0 () ی�>ــ ــ� م�ــ ــائ�ًا ع8ــ ــ�د فــــ=ق دال إح,ــ ــ�� ٠.٠٥وجــ ) بــ
ل,ـــالح ال���2عـــة ال�2=$>�ـــة وذلـــj والKـــاIJة م��ســـIي درجـــات /ـــالب ال��2ـــ�ع��� ال�2=$>�ـــة 

و$ق>ـــل الفـــ=ض ال>ـــ�یل الـــg) یـــ8~ ألول، =ف| الفـــ=ض اJال�8ـــ>ة الخ�>ـــار الفهـــ% الع��ـــ5 وRهـــgا یـــ
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  ٤٩٤  

) ب�� م��سIي درجات /ـالب ال��2ـ�ع��� ٠.٠٥على: " ی�ج� ف=ق دال إح,ائ�ًا ع8� م���0 (
ى ح2ـــ% تـــأث�= ولل�عــ=ف علـــال�2=$>�ــة والKـــاIJة فـــي ال�I>�ـــ5 ال>عــ�) الخ�>ـــار الفهـــ% الع��ـــ5 ". 

2Yـاد ق��ـة م=Rـع ث�= عـ� /=$ـ5 إال�ـأح2ـ% تـ% ح�ـاب فـي ت��8ـة الفهـ% الع��ـ5 ،   (PEOE)ن��ذج  
  `�ا ه� م>�� Jال2�ول ال�الي:  )2(إی�ا 

  في ت��8ة الفه% الع��5 (PEOE)) ح2% تأث�= ن��ذج ١١ج�ول (
مق�ار ح2%    ق��ة   �غ�= ال�اJع �ال  ال��غ�= ال���قل 

  ال�أث�= 
)�ام ن��ذج اس�;PEOE(    5اً ك>�=   ٠.٨٩  الفه% الع��  

فــي ت��8ــة الفهــ% الع��ــ5  (PEOE)أث�= ن�ــ�ذج 2ــ% تــأن ح ) ی�>ــ��١١فــي ضــ�ء جــ�ول (
) و$�lــ� تف�ــ�=ه علــى هــgه ٠.٨أك>ــ= مــ� ( )2(لع�8ــة ال�راســة `>�ــ= نhــ=ًا ألن ق��ــة م=Rــع إی�ــا  

Jع ( الفهــ% الع��ــ5 ) ی=جــع إلــى ) مــ� ال�>ــای� ال�لــي لل��غ�ــ= ال�ــا٠.٨٩ال2��8ــة علــى أســاس أن (
   (Kiess, 1989, 485))،  ٧٣، ١٩٩٧ام، ( ف (PEOE)تأث�= ال��غ�= ال���قل ن��ذج 

  مناقشة وتفسير النتائج الخاصة باختبار الفهم العميق (الفرض اVول):  -٢

إح,ائ�ًا  ف=ق دالوج�د اخ�>ار الفه% الع��5 ال�لي (وRأJعاده ال�;�لفة) ع� ن�ائج    ك�ت أ  
ال��غ�ــ= ث�= وح2ــ% تــأ �� ال��2ــ�ع��� ال�2=$>�ــة والKــاIJة وذلــj ل,ــالح ال���2عــة ال�2=$>�ــة،بــ

ــ� فــي ت��8ــة الفهــ% الع��ــ5 `ــان `>�ــ=ًا، وهــgا ی PEOE)ن�ــ�ذج قل (ال��ــ� v̀  اgام هــ�علــى أن اســ�;
ــاده ال�;�لفــــة)  ال�8ــــ�ذج قــــ� أد0 إلــــى ن�ــــ� الفهــــ% الع��ــــ5 ــال�لــــي (وRأJعــ ة لــــ�) /ــــالب ال���2عــ

راسـة و$��l تف��= هgه ال2��8ة في ض�ء Jع| ال�راسـات ال�ـاJقة ذات العالقـة م+ـل د ،  ال�2=$>�ة
)، (تهـــــاني ٢٠١٥(م�Vــــ� ، )، ٢٠١٤، )، (نــــ�ال شـــــل>ي، ٢٠٠٦ة لIــــف هللا، كــــل مــــ�: (نادYـــــ

)، (آYــــات صــــالح، ٢٠١٧، (ر$Vــــاب ن,ــــ=، )٢٠١٧( ســــV= ع>ــــ� ال�ــــ=$%، )، ٢٠١٦ح�ــــ�ت، 
وذلــــj علــــى الV8ــــ� .)٢٠٢٠)، (ال;الــــ�)، ٢٠٢٠(ال�=وانــــي، )، ٢٠١٩)، (ع>ــــ� ال>ــــ=، ٢٠١٨
  ال�الي: 
��2عــة ال�2=$>�ــة أث8ــاء دراســة ال�حــ�ة مــ� ق>ــل ال� (PEOE)اســ�;�ام ن�ــ�ذج  ر�Rــا أتــاح  

م=احـــل وذلـــj ألن مI8ق�ـــًا،  عل��ـــاً  اً ب8ـــاء ل�ـــ>lة ال�ع=ف�ـــةل>8ـــاء الهـــ% ال�عل���ـــة الف=صـــة ال�اف�ـــة 
دمـج و  �=) سـاع� فـي ال�h8ـ�% الـgاتي لل�عل�مـات ال��8ذج ال���اJعة ( تv<8 وتف�ـ�= ومالحhـة وتف�ـ
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�ن و�tف�ـة فـي ح�ـاة الIالـe العل��ـة �VJـ* ت�ـ ال�عارف ال�اJقة Jالالحقة ل>8اء فهـ% ع��ـ5 لل�ـادة
 (gـــا ســـاه%األمـــ= الـــ�Rا مـــا  فـــي رgنـــ�ال شـــل>ي، ن�ـــ� مهـــارات الفهـــ% الع��ـــ5، وهـــ ) تـــه دراســـة�أك

( ال�فاه�% العل��ة وال�I>�قـات ال�ـي تـ% على رRساه%  (PEOE)ن��ذج   م� ال���l أنو   ،)٢٠١٤
�v<8ات ث% ال�ف��= األولـي وال�الحhـات ت��2ل الم� خالل خارج ال��رسة،   ة الIالب تعل�ها �VJا

 jه% ثــ% ال�ف�ــ�= ال;�ــامي، ح�ــ* أن ذلــ� ومــ� ثــ%فــي ب8ــاء ال�ع=فــة العل��ــة وت�املهــا  ر�Rــا ســاع
�تـه وال�I>�5، وات;اذ ال��h8ر ، وهـgا مـا أك ت��8ة مهارات الفه% الع��5 وهي : ال�=ح، وال�ف��=،

ت�h8% /ـ=ق  اسه% في ق�  ال���;�مل��8ذج ا �lYن ن وم� ال���l أ ،)٢٠٢٠دراسة ( ال�=واني ،  
مـ� ال��قـف ال�عل��ـي، ال�=جـ� س�=ه% �J=احل م��اJعـة ل�Vق�ـ5 الهـ�ف  م8ة خاللتف��= الIالب، 

وهــgا مــا أك�تــه  =. % العل��ــة �Jــlل أك>ــســاع� فــي اســ��عاب ال�فــاه�ر�Rــا ح�ــ* أن هــgا ال�h8ــ�% 
ت��8ـة مهــارات  علــى ع�ـلال�8ــ�ذج هـgا lــ�ن Y مــ� ال��lـ� أنوأKYـًا  ،)٢٠٢٠ال;الــ�)، اسـة (در 

عل��ــة م;�لفــة م+ــل : ال�الحhــة واالســ��8اج وال�8>ــv وال�ف�ــ�= وال�ــي أدت فــي ال8هاYــة إلــى ت��8ــة 
وعـالوة علـى ذلـj ر�Rـا أن ، )٢٠١٦صـادق، وهـgا مـا أك�تـه دراسـة (  ،مهارات الفه% الع��l` 5ـل

ال�حـ�ة  دراسـ�ه% م�ضـ�عات أث8ـاء  (PEOE)ل��8ذج ل;�Iات الب ال���2عة ال�2=$>�ة م�ارسة /
ت�ف= ب�wة تعل��ة مع ال�عل���ة، وم�ارس�ه% أن�اع ال�ف��= ال�;�لفة ف=دYًا ومع زمالئه% VJ=$ة تامة،  

، ال�علــ% مـع JعKـه% الـ>ع| ومـع Iـالب فاعـل االج��ـاعي بـ�� الال�عـاون وال� قائ�ـة علـىم8اسـ>ة 
ل��ـة ال�;�لفـة مـ� سـة ال�هـارات العم�ار وأKYـا ، و ن�ـا/اً ال�عل% أك+= إ2Yاب�ة  أن أص>حى  أد0 إل

  5�<Iة وتف��= وتhاس��8اج وت,�8ف ومالح،   ،(�ر�Rـا و  ،)٢٠٢٠وهgا ما أك�ته دراسة ( ال;الـ
العل��ـة ال�;�لفـة ب28ـاح وال�صـ�ل  هgا ال��8ذج في ض�ء ت8ف�ـg الIالـe لل�2ـارب واألن�ـIة  أسه%
م�ـا أد0 ي واقع ال�Vاة ال��م�ـة، ، وتI>�قها فلVل ال��lالت العل��ة  ��=ات عل��ة ص�Vةإلى تف
ـgلj  ،)٢٠٢٠مهارات الفه% الع��5 ، وهgا مـا أك�تـه دراسـة ( ال�=وانـي، ت��8ة إلى   أسـه% ر�Rـا ̀و

�ر ذه�8ــة مVــ�دة ، ســاع�ته% علــى األف�ــار وال=مــ�ز إلــى صــ �V$ــل وت=ج�ــةتعلــى gا ال�8ــ�ذج هــ
فـي عقـ�له%، وهـgا بـ�وره  �هـاJقـاء أثـ= تعل�أمل في هgه ال�فـاه�% وخ,ائ,ـها، ومـ� ثـ% م�ارسة ال

 ،(�ن م�ارسـة `�ـا أ). ٢٠٢٠أد0 إلى ن�� مهارات الفه% الع��5، وهgا مـا أك�تـه دراسـة ( ال;الـ
إعIـائه%  ، مـ� خـاللة ال�;�لفـةن�ـIة وال�2ـارب العل��ـفـي األال�أمـل  ��2عة ال�2=$>�ـة  /الب ال�
، vدونــه�>=$ــ= العل�ــي ل�ــا یال لل�صــ�ل الــى�فــات لإلجــ=اء Jعــ| ال�هــام العل��ــة وال�� حق�قــةفــ=ص 

  jا  كل ذل�Rـ�0 ر�Vـ�رة ع��قـة وال�فاعـل الع��ـ5 مـع م,J الب على ت2ه�\ ال�عل�مـاتIال �ساع
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% وRـ�� الIـالب أنف�ـه% مـع ال�8اق�ات العل��ـة بـ�� الIـالب ومعل�هـ  م� خالل    ال�ادة ال�راس�ة،  
م+ــل ال�8>ــv ســاع� علــى ن�ــ� Jعــ| ال�هــارات `ــان `ــل ذلــj لــه أثــ= ر�Rــا  ح�ــ* ، Jعــ| الــ>ع| 

5 الفهـ% وت��8ـة مهـارات �ـع�تأد0 إلـى  األم= الـg)ف=وض وغ�=ها،  وال�الحhة وال�ف��= وف=ض ال
مـ� ال��lـ� أن و  ،)٢٠٠٦الفه% الع��5 ل�0 الIالب، وهgا ما أك�ته دراسة . ( نادYة لIـف هللا، 

ال���2عـة  ساع� /ـالب  ال���;�مة في م=احل هgا ال��8ذج ال��ع�دة األن�Iة وال�2ارب العل��ة  
، ;>=ات الالحقـة�ع=فة ال�ـاJقة ورIRهـا Jـاللل وتVف�\ �ل على ت��8(ال�2=$>�ة في تق�Y% أن�Iة تع

ال;>ـ=ات ال�ـي  ، ح�* یvد) ذلـj إلـى ب8ـاء فهـ% ع��ـVY 5ـ�ل  لم� خالل ال�8اق�ة وال�Vار وال�أم
�اقـف ال�عل���ـة تI>�قها في ال�الع�ل على ع��قة �l�Y تعل��ة ة ��تعل�تلقاها الIالe إلى خ>=ات 

٢٠١٧�ته دراسة ( سV= ع>� ال�=$% ، ال�Vاة ال��م�ة، وهgا ما أك0 وفي األخ=  .(  
ــا ســـ>5كـــل    ــا  أثـــ=  مـ ــان لهـ ــ= `ـ >�ـ ــح ̀و ــ� واضـ ــادة ن�ـ ــ% الع��ـــ5 فـــي ز$ـ لـــ�0 /ـــالب الفهـ

ــة  ــال���2عــ ــة بh8ــــ=ائه% /ــــالب ال���2عــ ــة مقارنــ ــ�;�ام ال�2=$>�ــ ــJ jاســ ن�ــــ�ذج ة الKــــاIJة، وذلــ
(PEOE)  .  
ــ   ــائج دراســـات `ـــل مـــ�: وت�فـــ5 ن�ـ ــل>ي، ائج هـــgه ال�راســـة ج\ئ�ـــًا مـــع ن�ـ )، ٢٠١٤(نـــ�ال شـ
 Bajar- Sales, Avilla and)). ٢٠٢٠)، (ال;الــ�)، ٢٠٢٠)، (ال�=وانــي، ٢٠١٦(صــادق، 

Camacho, 2015) (Paidey, 2010) (Roy, 2014) (Shen,2015), ٢٠١٧=، (الق=نـي وع�ـ ،(
  ). ٢٠١٨(ش�=) ن,Vي، 

لــ�0  فــي ت��8ــة الفهــ% الع��ــ5 (PEOE)ن�ــ�ذج لVال�ــة أtهــ=ت فاعل�ــة ل�راســة اوRال�ــالي فا  
الـg) یـ8~ علـى : " مـا /الب ال,ف ال+ال* ال���س( ، وهgا e�2Y ع� ال�ـvال األول لل�راسـة 

ــة ن�ـــ�ذج  ــ% الع��ـــ5 لـــ�0 /ـــالب ال�ـــ�ر$# ا (PEOE)فاعل�ـ ل,ـــف ال+الـــ* لعلـــ�م فـــي ت��8ـــة الفهـ
  ال���س( ذو) أن�ا& ال�عل% ال�;�لفة " ؟ 

  : مقياس دافعية ا�نجاز بعرض النتائج الخاصة  - ب

  اختبار صحة الفرض الثاني:  - ١

) ٠.٠٥ی8~ الف=ض ال+اني لل�راسة على أنه " ال ی�ج� ف=ق دال إح,ائ�ًا ع8� م���0 (  
ــبـــ�� م ل�ق�ـــاس فـــي ال�I>�ـــ5 ال>عـــ�) ات /ـــالب ال��2ـــ�ع��� ال�2=$>�ـــة والKـــاIJة ��ســـIي درجـ

 (Ancova)ر صـVة هـgا الفـ=ض تـ% اسـ�;�ام تVل�ـل ال�>ـای� ال�,ـاحe والخ�>ـا ".  دافع�ة اإلن2ـاز
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 :jول ال�الي ی�ضح ذل�  وال2
  ) للف�ق ب�� ANCOVA) ال�*�� ل�ل@I ن+ائج اخ+*ار ت4ل�ل ال+*ای� ال�Eاح� ( ١٢ج�ول (

م� Pالب الEف   0�:*�ة وال<ا��ة لع��ة ال�راسة الNل�ةس�ات ال*ع�Mة ل�رجات Lل م� ال�1�0عة ال+ال�+1 
  الTالS ال�+1س2 ل�@+لف أ�عاد مق�اس دافع�ة اإلن0از:

  أ	عاد مق�اس
  دافع�ة اإلناز :

�ع  ال��ای� : م��ر  �  م
 ال� �عات 

  درجة
 ال# "ة 

  م��س$
 ال� �عات 

  ق��ة اخ��ار 
 ( ف )

 (�  م(�
ال�اللة  
 اإلح�ائ�ة 

  )2(م �ع إی�ا 
 ح1 ال�أث�  

  العي ن	� ال��اح – ١
غ .   ٠.٨٢٧  ٠.٠٤٨  ٠.٠٠٦  ١  ٠.٠٠٦ ال�غای  ( االخ��ار الق�لي ) 

 تأث�� ضع�ف ٠.٠٠١  د 
األث� ال�����ي ( ال����عة  

( ٠.٨٦ ٠.٠٠١ ٤١١.٠٠٦ ٤٨.٩٣٠ ١ ٤٨.٩٣٠  ���� تأث�� 

 ال9ع�ر 	ال�(8ول�ة   – ٢
غ .   ٠.٥٦٤  ٠.٣٣٦  ٠.٠٤٥  ١  ٠.٠٤٥ لق�لي ) ال�غای  ( االخ��ار ا

 تأث�� ضع�ف ٠.٠١  د 
األث� ال�����ي ( ال����عة  

( ٧٧.٩٠٩ ١ ٧٧.٩٠٩ 581.144 ٠.٨٩ ٠.٠٠١  ���� تأث�� 

ال�>افآت ال�اد:ة   – ٣
 وال�ع=�"ة 

غ .   ٠.٦٩٢  ٠.١٥٩  ٦٩.١٣٦  ١  ٦٩.١٣٦ ال�غای  ( االخ��ار الق�لي ) 
 تأث�� ضع�ف ٠.٠٠٢  د 

��ي ( ال����عة  األث� ال��� 
( ٠.٨٨ ٠.٠٠١ ٥٣٧.٧٥٣ ٨.٨٧١ ١ ٨.٨٧١  ���� تأث�� 

 االس�قالل   – ٤
غ .   ٠.٩٧٣  ٠.٠٠١  ٠.٠٠٠  ١  ٠.٠٠٠ الخ��ار الق�لي ) ال�غای  ( ا 

 ضع�فتأث��  ٠.٠٠  د 
األث� ال�����ي ( ال����عة  

( ٠.٨٢ ٠.٠٠١ ٣١٢.٧٥٣  ٩٥.٥٥٠ ١  ٩٥.٥٥٠  ���� تأث�� 

 ال�@?�$ لل�(�ق�ل   – ٥
غ .   ٠.٩٣٦  ٠.٠٠٧  ٠.٠٠١  ١  ٠.٠٠١ ای  ( االخ��ار الق�لي ) ال�غ

 تأث�� ضع�ف ٠.٠٠  د 
( ال����عة   األث� ال�����ي 
���� تأث��  ٠.٧٦ ٠.٠٠١ ٤٧٧.٣١١ ٨٠.٢١٣ ١ ٨٠.٢١٣ ) 

  ال�Cاب ة  - ٦
غ .   ٠.٤٠١  ٠.٧١٣  ٠.١٠٧  ١  ٠.١٠٧ ال�غای  ( االخ��ار الق�لي ) 

 تأث�� ضع�ف ٠.٠١  د 
ال����عة   األث� ال�����ي (

( ٠.٨٧ ٠.٠٠١ ٤٩٤.٦٢٨ ٧٤.١٣٩ ١ ٧٤.١٣٩  ���� تأث�� 

٧ –  Dال=ف	قة Cال  
غ .   ٠.٥٨٦  ٠.٢٩٩  ٠.٠٤٦  ١  ٠.٠٤٦ خ��ار الق�لي ) ال�غای  ( اال

 تأث�� ضع�ف ٠.٠٠٤  د 
األث� ال�����ي ( ال����عة  

( ٠.٨٧ ٠.٠٠١ ٤٧٢.٠٧٠ ٧١.٨٦٥ ١ ٧١.٨٦٥  ���� تأث�� 

  ال�=اف(ة  - ٨
غ .   ٠.٤٣٧  ٠.٦١١  ٠.١١٢  ١  ٠.١١٢ خ��ار الق�لي ) ال�غای  ( اال

 تأث�� ضع�ف ٠.٠١  د 
عة  األث� ال�����ي ( ال���� 

( ٠.٨٣ ٠.٠٠١ ٣٤٢.٢٧١ ٦٢.٤٣٨ ١ ٦٢.٤٣٨  ���� تأث�� 

  دافع�ة اإلناز الFل�ة  –٩
غ .   ٠.٢٣٠  ١.٤٦٤  ٠.١٣٢  ١  ٠.١٣٢ ال�غای  ( االخ��ار الق�لي ) 

 تأث�� ضع�ف ٠.٠٢  د 
ي ( ال����عة  األث� ال�����

( ٠.٨٩ ٠.٠٠١ ٦١٢.٧٢٣ ٥٥.١٩٤ ١ ٥٥.١٩٤  ���� تأث�� 
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ب�� م��سـIي ) ٠.٥د ف=ق دال إح,ائ�ًا ع8� م���0 (وج� ) ی�>�� ١٢في ض�ء ج�ول (
ال�2=$>�ة وذلJ jال�8>ة   درجات /الب ال���2ع��� ال�2=$>�ة والKاIJة ل,الح /الب ال���2عة

ى " و$ق>ــل الفــ=ض ال>ــ�یل الــg) نــ~ علــ ض ال+ــاني، وRهــgا یــ=ف| الفــ= ل�ق�ــاس دافع�ــة اإلن2ــاز
ــ��0 ( ــ� م�ــ ــائ�ًا ع8ــ ــ=ق دال إح,ــ ــ� فــ ــ�� م�� ٠.٠٥ی�جــ ــ�ع��� ) بــ ــات /ــــالب ال��2ــ ســــIي درجــ

  والKاIJة في ال�I>�5 ال>ع�) ل�ق�اس دافع�ة اإلن2از ".   ال�2=$>�ة
، l�Yـــ� ح�ـــاب فـــي ت��8ـــة دافع�ـــة اإلن2ـــاز (PEOE)ن�ـــ�ذج ولل�عـــ=ف علـــى ح2ـــ% تـــأث�=   
  `�ا ه� م>�� Jال2�ول ال�الي:  )2(أث�= ع� /=$5 إ2Yاد ق��ة م=Rع إی�ا ح2% ال�

  اإلن2ازدافع�ة في ت��8ة  (PEOE)ن��ذج ) ح2% تأث�=  ١٣ج�ول (
  مق�ار ح0- ال+أث�� )2(م�Wع إی+ا  ق��ة  +غ�� ال+ا�ع �ال  ال�+غ�� ال�>+قل 

  اً ك*��   ٠.٨٩  دافع�ة اإلن0از    (PEOE)ن�1ذج        
ي ت��8ـة دافع�ـة اإلن2ـاز فـ (PEOE)ن�ـ�ذج  أن ح2ـ% تـأث�=) ی�>ـ�� ١٣(في ض�ء جـ�ول    

)، و$�lـ� تف�ـ�= هـgه ال2��8ـة ٠.٨أك>ـ= مـ� ( )2(ن ق��ـة م=Rـع إی�ـا لع�8ة ال�راسـة `>�ـ= نhـ=ًا أل
) ی=جـــع إلـــى تـــأث�= دافع�ـــة اإلن2ـــاز) مـــ� ال�>ـــای� ال�لـــي لل��غ�ـــ= ال�ـــاJع (٠.٨٩علـــى أســـاس أن (

  (Kiess, 1989, 485))، ٧٣، ١٩٩٧فام، ( (PEOE)غ�= ال���قل ال��
  ( الفرض الثاني): بمقياس دافعية ا�نجاز لخاصةمناقشة وتفسير النتائج ا -٢

مق�ـاس  أث>�	 ال�8ائج وج�د ف=ق دال إح,ائ�ًا ب�� ال��2ـ�ع��� ال�2=$>�ـة والKـاIJة فـي  
وRــأن ح2ــ% تــأث�=  ،وذلــj ل,ــالح ال���2عــة ال�2=$>�ــةدافع�ــة اإلن2ــاز ال�لــي وRأJعــاده ال�;�لفــة ، 

م هgا ال��8ذج ق� دافع�ة اإلن2از `ان `>�=ًا، وهgا ی�ل على أن اس�;�ا في ت��8ة (PEOE)ن��ذج 
تف�ـــ�= هـــgه ال2��8ـــة فـــي ضـــ�ء ، و$�lـــ�  `lـــل وRأJعـــاده ال�;�لفـــة أد0 إلـــى ن�ـــ� دافع�ـــة اإلن2ـــاز

جـاد الVـ5،  (نهلـة )٢٠١٤(ال�I=فـي، Jع| ال�راسات ال�اJقة ذات ال,لة م+ل دراسـة `ـل مـ�: 
)، (ســعاد ال�ــ�$خ، ومlــة �Y٢٠١٧ــان العــ\ب، وأســ�اء مIــ=، )، (إ٢٠١٧ا، (ســعاد رخــ )،٢٠١٦

 ،�ــ ــان أح�ــ ــا، و��Yــ )، ٢٠٢٠)، (ال;الــــ�)، �٢٠٢٠=وانــــي، ) ، (ال٢٠١٨)، (شــــVات،٢٠١٨ال>8ــ
  وذلj `�ا یلي : 

فــي تــ�ر$#  (PEOE)اســ�;�ام ن�ــ�ذج تــ�ر$# ال��Vــ�0 العل�ــي لل���2عــة ال�2=$>�ــة Jأن   
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�هــــارات ال�ف��ــــ= ل معــــ\زةو ة مVفــــ\ة للــــ�عل%، تــــ�ف�= ب�wــــة صــــف� علــــى ســــاع� قــــ� lYــــ�ن ل��Vــــ�0 ا
وأKYـا تـ�ر$>ه% ، فـةاتاحـة الف=صـة ل��ارسـة ال�هـارات العل��ـة ال�;�لم�ا ساه% ر�Rا في ،  ال�;�لفة

ت��8ـة اإلن2ـاز لـ�0  ر�Rـا مlـ� مـ�ال>Vـ* عـ� أف�ـار ج�یـ�ة إلن2ـاز تلـj ال�هـام ، `ـل ذلـj على  
 )٢٠١٧)، (ســعاد رضــا، ٢٠١٦د الVــ5، : ( نهلــة جــال مــ�وهــgا مــا أك�تــه دراســات `ــ الIــالب،

وفعالــه مــ� خــالل  هــgا ال�8ــ�ذج علــى ع�ل�ــة تعلــ% ن�ــIة Yع��ــ� وقــ�  ،)٢٠١٩(أمــاني ال�ــ�جي، 
ر�Rــا ح�ـ* فـي ال��اقــف ال�عل���ـة ال�;�لفــة، مـع JعKــه% ومـع معلــ% العلـ�م تفاعـل ج��ـع الIــالب 

، ف العل��ـة ب8اء ال�عـار ي االع��اد على أنف�ه% ف�vول�ة وت�Vلها، و Jال�  ال�ع�ر  غ=س ذلj ف�ه%
األمـ=  ال�+ـارة ،إلـى حـل لل��ـlالت العل��ـة  ه% تقـ�د   م�عـ�دة  إب�اع�ـةة  عل��ـإن�اج أف�ـار  وRال�الي  
  (gا قاده%  ال�Rیه% إلى  ر� ، )٢٠٢٠وهـgا مـا أك�تـه دراسـة ( ال�=وانـي،  ،ز$ـادة دافع�ـة اإلن2ـاز لـ

مفـــاه�%  ب8ــاءع�ــل علــى  �8ــ�ذج الال��lــ� أن مــ=ور الIــالب فــي م=احــل هــgا  مــ�ًا ور�Rــا أKYــ
فــي  Rال�ــالي ازدادت فعــال��ه%شــع�ر Jال+قــة ب�ــ8ه% وRــ�� معل�هــ%، و  =از مــع ابــ إ2Yاب�ــة عــ� الــgات،

إلــى ال��ــ�2ع علــى الــ�عل% وز$ــادة دافع�ــة اإلن2ــاز لــ�v  0د)یــر�Rــا األمــ= الــg)  ،ال>�wــة ال,ــف�ة 
�تــه دراســة. ( ســعاد ال�ــ�$خ، ومlــة ال>8ــا، الIــالب، وهــgا مــا أك ، �`�ــا أنــه ، )٢٠١٨و��Yــان أح�ــ

فــي ج��ــع م=احلــه األرRــع، ��Jارســة مهــارات ال�ف��ــ= العل�ــا   (PEOE) ن�ــ�ذجالIــالب فــي ی���ــع 
القــ�رة علــى حلهــا فــي ضــ�ء مــا  هــ% �Yل�ــ�ن ة، وأنم�ــlالت عل��ــة ت�Vــاج حلــ�ل م8اســ> ل��اجهــة 

اإلن2از لـ�0 الIـالب،  أسه% في ت��8ة دافع�ةر�Rا ، `ل ذلj  اJقة��Yل��نه م� معارف وخ>=ات س
،(��ه دراسة (ال;ال v̀ا ما تgا ال��8ذج `�ا    ،)٢٠٢٠  وهgأن ه �الIـالب فـي اك��ـاب ر�Rا ساع

 eة مــ� ج�انــ�الــ�عل% ال�;�لفــة فــي ال�حـــ�ة ال�عل���ــة مــ� خــالل األن�ــIة وال�2ــارب الع�ل�ـــة  ع�یــ
Vــ�Yًا لهــ% و�ثــارة لل�ف��ــ= ت�+ــل تو  ى م=اعــاة الفــ=وق الف=دYــة ب�ــ8ه%،علــ قــ�مألن�ــا& الــ�عل% ، وال�ــي ت

في ت��8ة دافع�ة اإلن2از ل�0 الIالب، وهـgا مـا أك�تـه دراسـة (  ا ساه%ر�Rوهgا ل�یه%،   وااله��ام
ل28ـاح ا2Yاب�ـًا Yقـ�د ل اً شـع�ر ولـ� �ـ�ر$# الال���;�م في  هgا ال��8ذج  ور�Rا أن  ).  ٢٠١٨،  شVات 

�ل اإلح>ا& والف�ل إن ح�ث ، `ـل تVمع  ، Jاس�قالل�ة تامة وثقة ل���ق>له% ه%ت;I�Iم� خالل  
ف�ق ل�0 هvالء الIالب وز$ادة ون�V دافع�ة اإلن2ـاز لـ�یه%، وهـgا مـا أك�تـه إلى ال�ر�Rا  ذلj أد0  

علــى مVفــ\ة أن�ــIة اس�ق,ــائ�ة  علــى هــgا ال�8ــ�ذجاح�ــ�اء  أن ا`�ــ ،)٢٠١٤دراســة (ال�I=فــي، 
Iــــالب ل وفــــ= قــــ� ال�حــــ�ة  �عــــارف وال�عل�مــــات العل��ــــة ال�=ت>Iــــة بهــــgهعــــ� الوال�2=$ــــe ال>Vــــ* 

8اس>ة في ض�ء ال�2 الـ�د) الـ�Y (gـ�ده االح�ـ=ام وال�قـ�ی= وهـgا مـا ال>�wة ال�  ال���2عة ال�2=$>�ة
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 إضــافة الــى أن هــgا ال�8ــ�ذج ســاه% فــي). ٢٠١٧أك�تــه دراســة ( إ�Yــان العــ\ب، وأســ�اء مIــ=، 
gا ال�8ــ�ذج تVــ	 hــ�ر ب8ــائي اج��ــاعي ح�ــ* ی8ــ�رج هــ8ذلــj مــ� متVف�ــ\ و�ثــارة ال�ف��ــ= لــ�یه% و 

ر�Rــا Jــال�v<8 وال�ف�ــ�= وال�الحhــة وال�ف�ــ�= ، `ــل ذلــj  �ــامlــ8ه% مــ� القم�ــا مالh8=$ــة ال>8ائ�ــة ، 
ت�Iلـe `ـgلj  ،) ٢٠٢٠أسه% ب�وره في ت��8ة دافع�ة اإلن2از، وهgا ما أك�ته دراسـة ( ال�=وانـي، 

مـ� ال2انـe ال8ف�ـي ومVفـ\ ت�ف�= م8اخ م=$ح الع�ل على  ��8ذج  ع�ل�ة ال��ر$# في ض�ء هgا ال
أد0  م�ـا�ر$# ال�حـ�ة ال�عل���ـة لIـالب ال���2عـة ال�2=$>�ـة، �=ه أث8ـاء تـللIالب، وهgا ما ت% ت�ف

أد0 ر�Rــا `ــل ذلــj عــ� األف�ــار مه�ــا `انــ	 غ=$>ــة، وال�ع>�ــ= V=$ــة الــ=أ) ل اً `>�ــ= ح�ــ\ًا إلــى تــ�ف�= 
  .)٢٠١٤وهgا ما أك�ته دراسة (ال�I=في،  ،�یه%إلى ن�V دافع�ة اإلن2از ل

افع�ـة اإلن2ـاز لـ�0 /ـالب ال���2عـة د  ت��8ـة`ـان لهـا أك>ـ= األثـ= فـي مـا سـ>5 ر�Rـا  كل    
ن�ــائج وت�فــ5  (PEOE)ال�2=$>�ــة مقارنــة بــ\مالئه% /ــالب ال���2عــة الKــاIJة Jاســ�;�ام ن�ــ�ذج 

)، (م8ـــال أبـــ� عـــ\وز، ٢٠١٦، هـــgه ال�راســـة ج\ئ�ـــًا مـــع ن�ـــائج دراســـات `ـــل مـــ� : (ســـام�ة جـــ�دة
(أم�ـ=ة ال\ه=انـي،  )،٢٠١٩)، (دعاء الVازمي، ٢٠١٨ )، (أب� ح�lه،٢٠١٩>ي، )، (الله�٢٠١٧
  ). ٢٠٢٠)، (ه�یل وقاد، ٢٠٢٠

ز لـ�0 في ت��8ة دافع�ـة اإلن2ـا  (PEOE)ن��ذج  وRال�الي فال�راسة الVال�ة أtه=ت فاعل�ة    
 الـg) یـ8~ علـى : " مـاvال ال+ـاني لل�راسـة /الب ال,ف ال+ال* ال���س(، وهgا �2Yـe عـ� ال�ـ

ة اإلن2ــاز لــ�0 /ــالب ال,ــف ال+الــ* ل�ــ�ر$# العلــ�م فــي ت��8ــة دافع�ــ  (PEOE)فاعل�ــة ن�ــ�ذج 
  ال���س( ذو) أن�ا& ال�عل% ال�;�لفة " ؟ 

بوجود اختالف في استجابات عينة الدراسة فــي عرض النتائج الخاصة     - ج
  النمط التعليمي:  اختبار الفهم العميق يعزى إلى متغير

  الثالث: اختبار صحة الفرض  - ١

جــــ� فــــ=ق دال إح,ــــائ�ًا ع8ــــ� م�ــــ��0 ی� یـــ8~ الفــــ=ض ال+الــــ* لل�راســــة علــــى أنــــه: " ال 
)٠.٠٥  (�الع��Y 5ع\0 إلى م�غ�=  خ�>ار الفه%ال) لIالب ال���2عة ال�2=$>�ة في ال�I>�5 ال>ع

  ".  ال�8( ال�عل��ي
  (On Way Anova)تVل�ــل ال�>ــای� األحــاد)  اســ�;�ام والخ�>ــار صــVة هــgا الفــ=ض تــ%

الفهــ% الع��ــ5 وأJعــاده ال�;�لفــة ح�ــe  إلtهــار الفــ=ق بــ�� اســ�2اJات ع�8ــة ال�راســة علــى اخ�>ــار
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  وال2�ول ال�الي ی�ضح ذلj: م�غ�= ال�8( ال�عل��ي، 
 One- wayن�ائج اخ��ار ت�ل�ل ال��ای� أحاد� االتاه ( ی	ضح )  ١٤ج�ول ( 

ANOVA  س/ات ال�رجات ال.ل�ة ل,+�لف مهارات ي) للف$وق ف	( اخ��ار الفه1   م�
م� 9الب  م� ع�6ة ال�راسة ال.ل�ة  ل�$��5ةالع,�4 ) لل�/��4 ال�ع�� لل,,	عة ا
  = ن ) ٣٦( ح@? أن,ا< ال�عل1 ال=ف ال>ال; ال,�	س: 

  مهارات اخ��ار 
 : H��  الفه1 الع

  أن�ا#
  االن	�اف ال���س)   ن ال�عل& :

 ال�ع�ار* 

  �ف�� اخ��ار ل
  م��ر  : ل�انD ال��ای�

 ال
	ای� 
  �ع م�

 ال��-عات 
  درجة 
 ال	��ة 

  م��س)
 ال��-عات 

  ق��ة
 ف

 �
  � م�

ه  ال�اللة  دالل
ه ق�

  ال�2ح  -١

/ ال=�$   ١ن
 ال(�عي 

٠.٥٢٥ ٠.٦٥٧ ٠.٤٩٢ ٩.٣٣  ١٢  
 غ . د

ب��  
�عات�  ٠.٣٩٦ ٠.٩٥٣ ٠.٣٦١ ٢ ٠.٧٢٢ ال

 غ . د
/ ال=�$   ٢ن

 J ال�� 
مع  ٠.٦٦٩ ٩.٠٨  ١٢

 ٠.٣٧٩ ٣٣ ١٢.٥٠٠ ال����عات

�ع  ٠.٦٦٩ ٤.٤٢  ١٢ / ال=�$ ال# Kي  ٣ن� ٣٥ ١٣.٢٢٢ ال

٢ -  ��  ال�ف

/ ال=�$   ١ن
 ال(�عي 

٠.٦٧٧ ٠.٣٩٥ ٠.٦٥١ ٩.٣٣  ١٢  
 غ . د

ب��  
�عات�  ٠.٦١٩ ٠.٤٨٦ ٠.٥٨٣ ٢ ١.١٦٧ ال

 غ . د

مع   ٠.٦٦٩  ٩.٤٢  ١٢  / ال��) ال��5*  ٢ن
 ١.١٩٩ ٣٣ ٣٩.٥٨٣ ال����عات

�ي  ٣ن��ع   ١.٦٥١  ٩.٠٠  ١٢  / ال!  ال�� ٣٥ ٤٠.٧٥٠ ال

  ال�7��8 - ٣

/ ال=�$   ١ن
 ال(�عي 

٠.١١٤ ٢.٣٢٣ ١.٠٨٤ ٨.٥٨  ١٢  
 غ . د

ب��  
�عات�  ٠.٢٤٨ ١.٤٥٤ ١.٠٨٣ ٢ ٢.١٦٧ ال

 غ . د

مع   ٠.٨٣٥  ٩.١٧  ١٢  / ال��) ال��5*  ٢ن
 ٠.٧٤٥ ٣٣ ٢٤.٥٨٣ ال����عات

�ي  / ٣ن��ع   ٠.٦٠٣  ٩.٠٠  ١٢  ال!  ال�� ٣٥ ٢٦.٧٥٠ ال

  اتخاذ – ٤

  المنظور

/ ال=�$   ١ن
 ال(�عي 

٠.٢٩٠ ١.٢٨٤ ٠.٧٩٣ ٩.٤٢  ١٢  
 غ . د

ب��  
�عات�  ٠.٦١٦ ٠.٤٩١ ٠.٣٦١ ٢ ٠.٧٢٢ ال

 غ . د

مع   ٠.٤٩٢  ٩.٦٧  ١٢  / ال��) ال��5*  ٢ن
 ٠.٧٣٥ ٣٣ ٢٤.٢٥٠ ال����عات

�ي / ال!   ٣ن��ع   ١.١٥٥  ٩.٣٣  ١٢  ال�� ٣٥ ٢٤.٩٧٢ ال

  لفه& ا–٥

  الع��7 ال:لي

/ ال=�$   ١ن
 ال(�عي 

٠.٦٦٢ ٠.٤١٨ ١.٧٦٥ ٣٠.٧٥  ١٢  
 غ . د

ب��  
�عات�  ٠.٢٣٨ ٠.٦٤٢ ٢.٠٢٨ ٢ ٤.٠٥٦ ال

 غ . د

مع   ١.٨٨١  ٣٣.٤٢  ١٢  / ال��) ال��5*  ٢ن
 ٣.١٥٧ ٣٣ ١٠٤.١٦٧ ال����عات

�ي / ال!   ٣ن��ع   ١.٦٧٩  ٣٢.٥٠  ١٢  ال�� ٣٥ ١٠٨.٢٢٣ ال

ة ال�2=$>�ـة ع�م وجـ�د فـ=ق دال إح,ـائ�ًا لIـالب ال���2عـ  ) ی�>��١٤(في ض�ء ج�ول  
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فــي ال�I>�ــ5 ال>عــ�) فــي اخ�>ــار الفهــ% الع��ــ5 ال�لــي، وRأJعــاده ال�;�لفــة تعــ\0 إلــى م�غ�ــ= الــ�8( 
  ال�عل��ي، وgRلY jق>ل الف=ض ال+ال* لل�راسة . 

الدراسة في اختبار الفهـم بوجود اختالف في استجابات عينة  ج الخاصة  مناقشة وتفسير النتائ  -٢
  ) : ط التعليمي ( الفرض الثالث العميق يعزى إلى متغير النم

دال إح,ــائ�ًا لIــالب ال���2عــة ال�2=$>�ــة فــي ال�I>�ــ5  فــ=ق  أث>�ــ	 ال�8ــائج عــ�م وجــ�د   
إلـــى م�غ�ـــ= الـــ�8( ال�عل��ـــي، تعـــ\0  ال>عـــ�) فـــي اخ�>ـــار الفهـــ% الع��ـــ5 ال�لـــي وRأJعـــاده ال�;�لفـــة

+ل دراسة `ـل مـ� : ( gه ال2��8ة في ض�ء Jع| ال�راسات ال�اJقة ذات ال,لة مو$��l تف��= ه
)، (شــVات، ٢٠١٦) ، (آل ف=حــان، ٢٠١٤فــي، )، (ال�I= ٢٠٠٧)، (ال,ــ�في، ٢٠٠٦الع+ام8ــة، 

٢٠١٨ ،(�(رشــا )، ٢٠١٥)، (م=فــ	 هــاني، والــ�م=داش، ٢٠٢٠)، (ال�=وانــي، ٢٠٢٠)، (ال;الــ
 ،eال�ــــ=$%، ٢٠١٦صــــاح �)، ٢٠١٧)، (م=فــــ	 آدم، ورشــــا ع>ــــ� ال��Vــــ�، ٢٠١٧)، (ســــV= ع>ــــ

  وذلj على ال�V8 ال�الي: ). ٢٠١٨ (تهاني ح��ت،
صًا تعل���ة م��افwة ل��2ـع الIـالب ت��افـ5 مـع أن�ـا/ه% ال�عل���ـة ف=  (PEOE)أتاح ن��ذج        

Y ا ال�8ـ�ذجgل علـى أن هـ�ال��ـ�;�مة فـي أن�ـا& الـ�عل% ج��ـع مـع  ةع�ـل lJفـاءال�;�لفة، وهـgا یـ
 �)، (ال;الــ�)، ٢٠١٨: ( شــVات،  ســ�يراوهــgا مــا أك�تـه د ، ل���8ــة مهــارات الفهـ% الع��ــ5راسـة ال

م=اعـاة الفـ=وق الف=دYـة بـ��  �Jا �Yاه% Jه م�  (PEOE)ن��ذج  م� ال���l أنوأKYًا    ،)٢٠٢٠
علـى الــ�عل% فــي ضـ�ء ن�ــ( الــ�عل%  الب ســاع� الIــ الIـالب وفــي مقـ�م�ها أن�ــا& الــ�عل% ال�;�لفـة،

ر�Rـا  (PEOE)ن�ـ�ذج  نى أإضافة الـ). ٢٠١٦آل ف=حان، وهgا ما أك�ته دراسة (%، هال�8اسe ل
��عــة ال�2=$>�ــة علــى اك��ـاب مهــارات الفهــ% الع��ــJ 5ال�حــ�ة ال�عل���ــة ال�2سـاع� ج��ــع /ــالب 

ال��ـ�;�م مـ� ( الـ�عل% �8ال�ق�ـ� بـم� خالل ما ت�8�Kه م� أن�Iة وت2ارب ع�ل�ة م;�لفـة دون 
ـgلj مـا  ،) ٢٠٢٠مـا أك�تـه دراسـة (ال�=وانـي،  ، وهـgاق>ـل ال�ـ�عل%   ,Kolb)`�لـe  ل�ـهأشـار إ̀و

ــا فـــي اك��ـــاب ال;>ـــ=ات ال2�یـــ�ة فـــي  (1985 عـــ� أن الIـــالب �Yـــ�;�م�ن أن�ـــا& الـــ�عل% ج��عهـ
 ب�ـ8ه% ، وهـgا أد0 إلى ع�م إtهار الف=وق  ر�Rا  وه� IJ=ق م;�لفة  ال��اقف ال�عل���ة ال�;�لفة،
ام أمــ ةإتاحــة الف=صــمــ�  (PEOE)ن�ــ�ذج مــع مــا VYققــه  )،٢٠١٤مــا أك�تــه دراســة (ال�I=فــي، 

حــ�اس م;�لفــة فــي ع�ل�ــة الــ�عل% األمــ= الــg) ی�ــ�ح اســ�;�ام أك+ــ= مــ� ن�ــ( الIــالب الســ�;�ام 
ــي ــتعل��ـ ــه دراسـ ــا أك�تـ ــgا مـ ــة، �ي،. وهـ ــ�في، ٢٠٠٦: (الع+ام8ـ ــا ،)٢٠٠٧)، (ال,ـ ــى مـ ــافة الـ  إضـ
ــ ــ��lل هت��V$ـ ــع سـ ــ�ة مـ ــة م��اشـ ــIة عل��ـ ــ� أن�ـ ــ�ة مـ ــ�;�ام ال�حـ ــالل اسـ ــالب خـ ــ�ذج �ج�ة الIـ ن�ـ
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(PEOE) رجــة أصــ>ح م�عهــا ال�فاعــل بــ�� م�غ�ــ=ات ال�راســة عــ�Y% الفائــ�ة وغ�ــ= واضــح األثــ= ، ل
ف�ـ=ة إضـافة الـى أن Jغ| الh8= ع� ن�( ال�عل% ل�0 الIـالب،   ال�0��V نف#    ةسادر   م� خالل

عــ�م بــ=وز م�8ــة لل�R=2ــة ، ور�Rــا ت=تــe علــى ق,ــ= الف�ــ=ة ال\ ن�ــ>�اً  =تI>�ــ5 ال�راســة زم�8ــًا ق,ــ�
  lل م8اسe. ات ال�راسة �Jتفاعل ب�� م�غ�= 

ــي ،    ــل مـــ� : ( ال�I=فـ ــات `ـ ــائج دراسـ ــع ن�ـ ــًا مـ ــة ج\ئ�ـ ــgه ال2��8ـ )، ( آل ٢٠١٤وت�فـــ5 هـ
  ). ٢٠٢٠) ، (ال�=واني، ٢٠٢٠)، (ال;ال�)، ٢٠١٨)، (شVات، ٢٠١٦ف=حان، 
ًا فـــي ال�I>�ـــ5 ال>عـــ�) وجـــ�د فـــ=ق دال إح,ـــائ�عـــ�م ت ة الVال�ـــة أtهـــ= وRال�ـــالي فال�راســـ  

وهـــgا  الـــ�8( ال�عل��ـــي لـــ�0 /ـــالب ال,ـــف ال+الـــ* ال���ســـ( ،ع��ـــJ 5ـــاخ�الف الخ�>ـــار الفهـــ% ال
 (gراسـة الـ�یـ8~ علـى : " هـل ت;�لـف اسـ�2اJات ع�8ـة ال�راسـة مـ� e�2Y ع� ال�vال ال+ال* لل

  Jاخ�الف أن�ا& ال�عل% ال�;�لفة " ؟ .  )ال>ع�  الIالب في اخ�>ار الفه% الع��5
ة الدراســة فــي عرض النتائج الخاصة بوجــود اخــتالف فــي اســتجابات عينــ   - د

  مقياس دافعية ا�نجاز يعزى إلى متغير النمط التعليمي : 

  اختبار صحة الفرض الرابع :  - ١

ــائ�ًا ع8ــــ� م�ــــ��    0 یــــ8~ الفــــ=ض ال=اJــــع لل�راســــة علــــى أنــــه: " ال ی�جــــ� فــــ=ق دال إح,ــ
�ق�ـــاس دافع�ـــة اإلن2ـــاز Yعـــ\0 إلـــى ل�I>�ـــ5 ال>عـــ�) ) لIـــالب ال���2عـــة ال�2=$>�ـــة فـــي ال٠.٠٥(

  ل�عل��ي ".ال�8( ام�غ�= 
  (On Way Anova)والخ�>ــار صــVة هــgا الفــ=ض تــ% اســ�;�ام تVل�ــل ال�>ــای� األحــاد) 

لفـة ح�ـe إلtهار الف=ق ب�� اس�2اJات ع�8ـة ال�راسـة علـى مق�ـاس دافع�ـة اإلن2ـاز وأJعـاده ال�;�
  ل�الي ی�ضح ذلj:م�غ�= ال�8( ال�عل��ي، وال2�ول ا
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 One- wayل ال��ای� أحاد� االتاه ( ن�ائج اخ��ار ت�ل� ی	ضح )  ١٥ج�ول ( 
ANOVA  عاد ) للف$وق فيBس/ات ال�رجات ال.ل�ة ل,+�لف أ	مق�اس دافع�ة  م�

م� 9الب  م� ع�6ة ال�راسة ال.ل�ة  اإلناز لل�/��4 ال�ع�� لل,,	عة ال�$��5ة
  = ن ) ٣٦( ل�عل1 ح@? أن,ا< اال=ف ال>ال; ال,�	س: 

  أ	عاد مق�اس 
  دافع�ة اإلناز : 

  L أن�ا
�س$   ن ال�عل1 : ��  االن# اف  ال

 Jع�ار� ال

  اخ��ار ل�ف�� 
  م��ر  : ل�انD ال��ای�

 ال
	ای� 

  م���ع 

 ال� �عات 
  درجة
 ال# "ة 

  م��س$
 ال� �عات 

  ق��ة
 ف

 ��
  م�

 دالل
ه  ق��
ه ال�اللة 

  العي  – ١

  ن	� ال��اح 

  ٠.٧٦٦ ٠.٢٦٩ ٠.٤٤٢ ٣.٤٦٧  ١٢ �عي / ال��) ال ١ن
 غ . د

ب��  
�عات�  ٠.٥٢٤ ٠.٦٦٠ ٠.١٣٣ ٢ ٠.٢٦٦ ال

 غ . د

مع  ٠.٤٦٣ ٣.٥٣١  ١٢ / ال��) ال��5*  ٢ن
 ٠.٢٠١ ٣٣ ٦.٦٤٣ ال����عات

�ع  ٠.٤٤١ ٣.٦٧٢  ١٢ / ال��) ال	��ي  ٣ن� ٣٥ ٦.٩٠٨ ال

�ر ال9ع  – ٢  
 	ال�(8ول�ة 

  ٠.١٠٦ ٢.٤٠٠ ٠.٢٦٢ ٤.٠٧٨  ١٢ / ال��) ال�عي  ١ن
 غ . د

ب��  
�عات�  ٠.٢٤٠ ١.٤٨٩ ٠.٢٦٧ ٢ ٠.٥٣٤ ال

 غ . د

مع   ٠.٥٠٥  ٣.٨١٩  ١٢  / ال��) ال��5*  ٢ن
 ٠.١٧٩ ٣٣ ٥.٩١٦ ال����عات

�ي  ٣ن��ع   ٠.٤٦٣  ٣.٨١٩  ١٢  / ال!  ال�� ٣٥ ٦.٤٥٠ ال

  ال�>افآت  – ٣
 وال�ع=�"ة  ال�اد:ة

  ٠.٦١١ ٠.٥٠٠ ٠.٤١٩ ٣.٨٠٣  ١٢ / ال��) ال�عي  ١ن
 غ . د

ب��  
�عات�  ٠.٩٤٤ ٠.٠٥٧ ٠.٠١٠ ٢ ٠.٠٢٠ ال

 غ . د

مع   ٠.٣٦٣  ٣.٨٣١  ١٢  / ال��) ال��5*  ٢ن
 ٠.١٧٨ ٣٣ ٥.٨٧١ ال����عات

�ي  ٣ن��ع   ٠.٤٧٦  ٣.٨٦١  ١٢  / ال!  ال�� ٣٥ ٥.٨٩١ ال

 االس�قالل   – ٤

  ٠.٠٦٤ ٢.٩٨٨ ١.٠٤٨ ٤.٣٨٩  ١٢ �) ال�عي / ال� ١ن
 . دغ 

ب��  
�عات�  ٠.٤٢٦ ٠.٨٧٥ ٠.٣٣٦ ٢ ٠.٦٧٣ ال

 غ . د

مع   ٠.١٧٩  ٤.٠٥٦  ١٢  / ال��) ال��5*  ٢ن
 ٠.٣٨٥ ٣٣ ١٢.٦٩٤ ال����عات

�ي  ٣ن��ع   ٠.١٥٦  ٤.١٩٤  ١٢  / ال!  ال�� ٣٥ ١٣.٣٦٧ ال

  ال�@?�$   – ٥
 لل�(�ق�ل 

  ٠.٢١٠ ١.٦٣٥ ٠.٥٠٦ ٣.٩٤٧  ١٢ / ال��) ال�عي  ١ن
 غ . د

ب��  
�عاتال� ٠.٤٣٣ ٠.٨٥٨ ٠.١٥٩ ٢ ٠.٣١٩  

 غ . د

مع   ٠.٢٨٧  ٤.١١١  ١٢  �) ال��5* / ال� ٢ن
 ٠.١٨٦ ٣٣ ٦.١٢٧ ال����عات

�ي  ٣ن��ع   ٠.٤٦٨  ٣.٨٨٩  ١٢  / ال!  ال�� ٣٥ ٦.٤٤٦ ال
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  أ	عاد مق�اس 
  دافع�ة اإلناز : 

  L أن�ا
�س$   ن ال�عل1 : ��  االن# اف  ال

 Jع�ار� ال

  اخ��ار ل�ف�� 
  م��ر  : ل�انD ال��ای�

 ال
	ای� 

  م���ع 

 ال� �عات 
  درجة
 ال# "ة 

  م��س$
 ال� �عات 

  ق��ة
 ف

 ��
  م�

 دالل
ه  ق��
ه ال�اللة 

  ال�Cاب ة  - ٦

  ٠.٩٠٥ ٠.١٠٠ ٠.٤١٤ ٣.٨٥٨  ١٢ / ال��) ال�عي  ١ن
 غ . د

ب��  
�عات�  ٠.٨٧٥ ٠.١٣٤ ٠.٠٢٥ ٢ ٠.٠٤٩ ال

 غ . د

مع   ٠.٤٣١  ٣.٩٣١  ١٢  / ال��) ال��5*  ٢ن
 ٠.١٨٤ ٣٣ ٦.٠٥٨ ال����عات

�ي /  ٣ن��ع   ٠.٤٤١  ٣.٨٤٧  ١٢  ال!  ال�� ٣٥ ٦.١٠٧ ال

٧ –  Dال=ف	قة Cال  

  ٠.٥٥١ ٠.٦٠٦ ٠.٤٥٢ ٣.٩١٧  ١٢ / ال��) ال�عي  ١ن
 غ . د

ب��  
�عاتا�  ٠.٨٤٢ ٠.١٧٣ ٠.٠٤٤ ٢ ٠.٠٨٨ ل

 دغ . 

مع   ٠.٥٠٥  ٣.٩٠٣  ١٢  / ال��) ال��5*  ٢ن
 ٠.٢٥٤ ٣٣ ٨.٣٧٧ تال����عا

�ي / ال!   ٣ن��ع   ٠.٥٥٠  ٣.٨٠٦  ١٢  ال�� ٣٥ ٨.٤٦٥ ال

  ال�=اف(ة  - ٨

  ٠.٢٤٤ ١.٤٧٢ ٠.٥٧٤  ٣.٦١١  ١٢ / ال��) ال�عي  ١ن
 غ . د

ب��  
�عات�  ٠.٤٨٣ ٠.٧٤٣ ٠.٢١٠ ٢ ٠.٤٢٠ ال

 غ . د

مع   ٠.٥٤٤  ٣.٧٢٥  ١٢  / ال��) ال��5*  ٢ن
 ٠.٢٨٣ ٣٣ ٩.٣٣٢ ال����عات

�ي  ٣ن��ع   ٠.٤٧٢ ٣.٨٧٥  ١٢  / ال!  ال�� ٣٥ ٩.٧٥٣ ال

  دافع�ة  –٩

  اإلن�از ال:ل�ة 

  ٠.٦٦٤ ٠.٤١٥ ٠.٣٦٠  ٣.٧٨٧  ١٢ / ال��) ال�عي  ١ن
 غ . د

ب��  
�عات�  ٠.٤٧٤ ٠.٧٦٤ ٠.٠٧٠ ٢ ٠.١٤٠ ال

 غ . د

مع   ٠.٢٣٥  ٣.٨٠٢  ١٢  / ال��) ال��5*  ٢ن
 ٠.٠٩٢ ٣٣ ٣.٠٢٤ ال����عات

�ي / ال! ٣ن��ع   ٠.٣٠٠  ٣.٦٦٣  ١٢    ال�� ٣٥ ٣.١٦٤ ال

ع�م وجـ�د فـ=ق دال إح,ـائ�ًا لIـالب ال���2عـة ال�2=$>�ـة ) ی�>��  ١٥في ض�ء ج�ول (
�( ، وRأJعـاده ال�;�لفـة تعـ\0 إلـى م�غ�ـ= الـ8يمق�اس دافع�ة اإلن2از ال�لفي ال�I>�5 ال>ع�) في  

  لل�راسة .  ال=اJعال�عل��ي، وgRلY jق>ل الف=ض 
مقياس دافعية مناقشة وتفسير النتائج الخاصة بوجود اختالف في استجابات عينة الدراسة في   -

  ) : الرابع  يعزى إلى متغير النمط التعليمي ( الفرضا�نجاز 

فــي ال�I>�ــ5  ق دال إح,ــائ�ًا لIــالب ال���2عــة ال�2=$>�ــةأث>�ــ	 ال�8ــائج عــ�م وجــ�د فــ=   
RأJعــاده ال�;�لفــة تعــ\0 إلــى م�غ�ــ= الــ�8( ال�عل��ــي. ال�لــي و مق�ــاس دافع�ــة اإلن2ــاز ال>عــ�) فــي 

و$��l تف��= هgه ال2��8ـة فـي ضـ�ء Jعـ| ال�راسـات ال�ـاJقة ذات ال,ـلة م+ـل دراسـة `ـل مـ� : 
)، ٢٠٢٠)، (ال�=وانـــــــي، ٢٠١٦ف=حـــــــان،  )، (آل٢٠١٤)، (ال�I=فـــــــي، ٢٠٠٢(ز$8ـــــــe بـــــــ�و)، 

)، ( أم�ــــــ=ة ٢٠١٨، )، (دعــــــاء الVــــــازمي٢٠١٦)، (نهلــــــة جــــــاد الVـــــ5، ٢٠١٦جــــــ�دة،  (ســـــام�ة
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  وذلj على ال�V8 ال�الي: ). ٢٠٢٠ال\ه=اني، 
هgه ال2��8ة إلى أن األن�Iة العل��ة ال�ي مارسها الIـالب ت;ا/ـe   م� ال���l أن تع�د   
=ق ال�ـــ�ر$# ار /ــ�ـــ�رجــة الV=$ــة ال��احـــة للIــالب فــي اخ�لمــ� حاســـة لــ�یه%، ور�Rــا `ـــان أك+ــ= 

ل�ــل /الــe بــ�عل% لــe، فــي ضــ�ء هــgا ال�8ــ�ذج ت�ــ�ح ال�8اســ>ة لهــ%، وال;Iــة ال�ــي �Yــ�= بهــا الIا
لـ% تالشى أث= ال�8( ال�عل��ـي Jه، �VJ*  />قًا ل�8( ال�عل% ال;اص   �ل /الe لال�0��V ال�عل��ي  

 ��عـة لـ8ف# إضافة ل�راسـة ال��2 ،)٢٠١٦( آل ف=حان ،  وهgا ما أك�ته دراسة  ،دال إح,ائ�اً   Yع
غ�ــ= م��ــ\ة ألن�ــا& ال�علــ�% ال�;�لفــة قــ� ت�ــ�ن ، �$ــه مــ� خ>ــ=ات م��8عــة��JYVــا ال��Vــ�0 العل�ــي 
لفـة أJعـاد دافع�ـة اإلن2ـاز J,ـ�رة اك��ـe الIـالب ذو) أن�ـا& ال�علـ�% ال�;�  Rال�اليب�رجة `>�=ة، و 

ل���2عـة /ـالب ا تعـ=ض ومـ� ال��lـ� أن  ،)٢٠٢٠=وانـي، م�قارRة ، وهـgا مـا أك�تـه دراسـة (ال�
�ـــ* ال�8ـــاخ ال�عل��ـــي والhـــ=وف ال�راســـ�ة وقاعـــات حمـــ� إلـــى ال>�wـــة ال�عل���ـــة نف�ـــها، ال�2=$>�ـــة 

��اع�ـة وال+قاف�ـة واالق�,ـادYة ال�قـارب ال�>�ـ= فـي الhـ=وف االجمـع  ال��ر$# واألسال�e واألن�Iة  
jا  كل ذل�Rالب ذو   رIعـاد دافع�ـة اإلأد0 إلى اك��اب الJـ�رة ) أن�ا& الـ�عل% ال�;�لفـة أ,J ن2ـاز

وقـ� ت�ـ�ن أKYـا ال�ـ�ة ال\م�8ـة ل�8ف�ـg ال�راسـة   ،)٢٠١٤  م�قارRة، وهgا ما أك�ته دراسة (ال�I=فـي،
ــgلj  بــ�� أن�ــا& تعلــ% الIــالب، غ�ــ= م��ــ\ةق,ــ�=ة ال الIــالب �Yــ�;�م�ن أن�ــا& تعلــ%  ر�Rــا أن̀و

�ه% للـ�عل%، وهـgا Jغ| الh8= ع� ذ`ائه% ودافع�فة وال��ع�دة  ال�;�ل  ال�عل���ة��اقف  الم;�لفة في  
ب ال���2عة ال�2=$>�ة، و$�ف5 هgا ال�ف�ـ�= مـع رأ) `�لـe ر�Rا أد0 إلى تالشى الف=وق ب�� /ال

(Kolb, 1985)  *علــى حــ�ل دورة الــ�عل% ح�ــ �Iــالب �Yــ�;�م�ن ج��ــع األســال�e أث8ــاء أن ال أكــ
داخــل  ل��ــ�;�موالــ�عل% العـام اال�ـ�ر$# ونhــام ال�علـ�%  ق /ــ=  إضــافة الـى أن تعل�هـ% فــي ال�Vـاة ، 

، Jغ| الh8= أك+= م� ن�( تعل��يالب خ>=ات ال�عل% �Jاب ج��ع ال�Iیه�% Jاك ،  ال>�wة ال,ف�ة
)، ٢٠٠٢: (ز$8ــــe بــــ�و)، دراســــ�يه عــــ� م8اســــ>ة هــــgه األن�ــــا& ل8ــــ�ع ال�افع�ــــة ، وهــــgا مــــا أك�تــــ

  ). ٢٠١٤(ال�I=في،  
عــ\وز وال�ــعای�ة، �ــًا مــع ن�ــائج دراســات `ــل مــ� : ( م8ــال أبــ� وت�فــ5 هــgه ال2��8ــة ج\ئ  
)، (أمـــاني ال�ـــ�جي، ٢٠١٨)، (أبـــ� ح�lـــة، ٢٠١٩ )، (الله�>ـــي،٢٠١٧، رخـــا)، (ســـعاد ٢٠١٧
  ). ٢٠٢٠)، (ه�یل وقاد، ٢٠١٩

ت عـــ�م وجـــ�د فـــ=ق دال إح,ـــائ�ًا فـــي ال�I>�ـــ5 ال>عـــ�) وRال�ـــالي فال�راســـة الVال�ـــة أtهـــ= 
، وهــgا الــ* ال���ســ( ال,ــف ال+اخ�الف الــ�8( ال�عل��ــي لــ�0 /ــالب ل�ق�ــاس دافع�ــة اإلن2ــاز Jــ
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یـ8~ علـى : " هـل ت;�لـف اسـ�2اJات ع�8ـة ال�راسـة مـ� الـe�2Y  (g ع� ال�vال ال=اJع لل�راسة و 
  Jاخ�الف أن�ا& ال�عل% ال�;�لفة" ؟  ال>ع�) الIالب في مق�اس دافع�ة اإلن2از

  
الفهــم ين اختبــار عــرض النتــائج الخاصــة بالعالقــة االرتباطيــة بــ -ج

�  : نجاز العميق ومقياس دافعية ا
  اختبار صحة الفرض الخامس:  -١

بــ��  دالــة إح,ـائ�اً ;ـام# لل�راســة علـى أنــه: " ال ت�جـ� عالقــة ارت>ا/�ـة یـ8~ الفــ=ض ال
دافع�ــة اإلن2ــاز لل�I>�ــ5 ال>عــ�) لــ�0 ومعــ�ل عــام مق�ــاس  فهــ% الع��ــ5ال�رجــة ال�ل�ــة الخ�>ــار ال

  ".  ل�2=$>�ة والKاIJةال���2ع��� ا/الب 
جـة ال�ل�ـة لف=ض ت% ح�اب معامل ارت>ا& " `ارل ب�=س�ن" بـ�� ال�ر والخ�>ار صVة هgا ا

لل�I>�ـــــ5 ال>عـــــ�) لـــــ�0 /ـــــالب دافع�ـــــة اإلن2ـــــاز ومعـــــ�ل عـــــام مق�ـــــاس  الفهـــــ% الع��ـــــ5الخ�>ـــــار 
  :  ی�ضح ذلj ��ال�ال� ��، وال2�ولال���2ع��� ال�2=$>�ة والKاIJة
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�ا< ب�$س	ن ب��  العالقة االرت�ا�9ة Bاس�+�ام معامل ارت ائج ) ی	ضح ن� ١٦ج�ول (
��ار الفه1 الع,�4 ) و مع�الت أBعاد ( مق�اس ال�رجات ال.ل�ة ل,+�لف مهارات ( اخ

=  ٧٢ال�راسة ال.ل�ة م� 9الب ال=ف ال>ال; ال,�	س: ( �ي ل,,	عدافع�ة اإلناز) 
  ن ) :

  إلن1از :  � الع�� ومع�الت أ-عاد مقاس دافعة االفهالعالقة االرت	ا&ة ب� درجات مهارات اخ
	ار 
أ�عاد  
  مق�اس 
دافع�ة 
اإلن�ا
  ز:

  العي  – ١
  ن	� ال��اح 

  ال.ع�ر  – ٢
 �ال�)0ول�ة 

  ال�4افآت  – ٣
 االس�قالل   – ٤ ال�اد1ة وال�ع�5&ة 

  ال�8,��   – ٥
  ال;قة  – ٧  ال�;اب�ة  - ٦ لل�)�ق�ل 

  دافع�ة  – ٧  ال�5اف)ة  - ٨  �ال5ف# 
  �ل�ة الاإلن�از 

ــارا مهـ
ت 

اختبار  
ــم  الفهــ
العميق 

:  

  ة الق��

  االرت
ا��ة 

  ق�ة 

  االرت
ا� 

ال�
ای 
  ن

ال�ف�
  ر

  الق��ة 

  االرت
ا��ة 

  ق�ة 

االرت
ا 
�  

ال�
ای 
  ن

ال�ف�
  ر

  الق��ة 

  االرت
ا��ة 

  ق�ة 

  االرت
ا� 

ال�
ای 
  ن

ال�ف�
  ر

  الق��ة 

  االرت
ا��ة 

  ق�ة 

  االرت
ا� 

ال�
ای 
  ن

ال�ف�
  ر

  الق��ة 

  االرت
ا��ة 

  ق�ة 

االرت
ا 
�  

ی ال�
ا
  ن

ال�ف�
  ر

  الق��ة 

  االرت
ا��ة 

  ق�ة 

  االرت
ا� 

ال�
ای 
  ن

ال�ف�
  ر

  الق��ة 

  االرت
ا��ة 

  ق�ة 

االرت
ا 
�  


ای ال�
  ن

ال�ف�
  ر

  الق��ة 

  االرت
ا��ة 

  ق�ة 

االرت
ا 
�  

ال�
ای 
  ن

ال�ف�
  ر

  الق��ة 

  االرت
ا��ة 

  ق�ة 

االرت
ا 
�  

ال�
ای 
  ن

ال�ف�
  ر

١- 
  ال��ح

٠.٧٥٤
**  

٠.٥  عال�ة
٧  

٠.٧٥٥
**  

٠.٥  عال�ة
٧  

٠.٧٥٤
**  

٠.٥  عال�ة
٧  

٠.٧٥٣
**  

٠.٥  عال�ة
٧  

٠.٧٣٢
**  

٠.٥  عال�ة
٤  

٠.٧٩٠
**  

٠.٦  عال�ة
٢  

٠.٧٣٣
**  

٠.٥  عال�ة
٤  

٠.٧٠٩
**  

٠.٥  عال�ة
٠  

٠.٧٣٢
**  

٠.٥  عال�ة
٤  

٢ -  
ال
ف�� 

  ر

٠.٧٥٧
**  

٠.٥  عال�ة
٧  

٠.٧٧٩
**  

٠.٦  عال�ة
١  

٠.٧٤١
**  

٠.٥  عال�ة
٥  

٠.٧٣٧
**  

٠.٥  عال�ة
٤  

٠.٧٥٥
**  

٠.٥  عال�ة
٧  

٠.٨٣٠
**  

٠.٦  عال�ة
٩  

٠.٧٨٤
**  

٠.٦  ل�ةعا
٢  

٠.٧١٥
**  

٠.٥  عال�ة
١  

٠.٧٢٠
**  

٠.٥  عال�ة
٢  

٣ -  
 ���
ال
  ق

٠.٦٨٦
**  

م��س
  �ة

٠.٤
٧  

٠.٧٣٨
**  

٠.٥  ال�ةع
٥  

٠.٦٩٣
**  

م��س
  �ة

٠.٤
٨  

٠.٧١٤
**  

٠.٥  عال�ة
١  

٠.٧٥٦
**  

٠.٥  عال�ة
٧  

٠.٦٨٠
**  

م��س
  �ة

٠.٤
٦  

٠.٧٣٣
**  

٠.٥  عال�ة
٤  

٠.٧٣٨
**  

٠.٥  عال�ة
٥  

٠.٧٥٨
**  

٠.٥  عال�ة
٨  

٤  –
اتخــــاذ 
المنظو

  ر

٠.٧١٨
**  

٠.٥  عال�ة
٢  

٠.٧١٩
**  

٠.٥  عال�ة
٢  

٠.٧٦٥
**  

٠.٥  عال�ة
٩  

٠.٦٨٢
**  

م��س
  �ة

٠.٤
٧  

٠.٧٣٠
**  

٠.٥  عال�ة
٣  

٠.٧١٠
**  

٠.٥  عال�ة
٠  

٠.٧٥٥
**  

٠.٥  عال�ة
٧  

٠.٧١٦
**  

٠.٥  عال�ة
١  

٠.٧٨٧
**  

٠.٦  عال�ة
٢  

٥– 
 الفه
  ال�لي 

٠.٨٦٨
**  

٠.٧  عال�ة
٥  

٠.٨٧٢
**  

٠.٧  عال�ة
٦  

٠.٨٨٢
**  

٠.٧  عال�ة
٨  

٠.٨٤٣
**  

٠.٧  عال�ة
١  

٠.٨٧١
**  

٠.٧  عال�ة
٦  

٠.٩٠٩
**  

عال�ة  
  ج�اً 

٠.٨
٣  

٠.٨٩١
**  

٠.٧  عال�ة
٩  

٠.٨٤٩
**  

٠.٧  عال�ة
٢  

٠.٨٩٥
**  

٠.٨  عال�ة
٠  
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االرت�ا�9ة Bاس�+�ام معامل ارت�ا< ب�$س	ن ب�� (  ن�ائج العالقة ) ی	ضح ١٧(ج�ول 
  ال.ل�ة )ال�رجة ال.ل�ة إلخ��ار الفه1 الع,�4 ) و (مع�ل عام مق�اس دافع�ة اإلناز 

  = ن ) :  ٧٢ف ال>ال; ال,�	س: ( ال.ل�ة م� 9الب ال= ,,	ع�ي ال�راسةل
  "�ة ب�  ال�رجة ال�ل�ة إلخ
�ار الفه� العالقة االرت�ا

  م مق�اس دافع�ة اإلن(از : الع��� ومع�ل عا
  ال
�ای  ال�ف��   االرت�ا2  ق1ة  الق��ة االرت�ا"�ة

  ٠.٨٠  عال�ة   **٠.٨٩٥

ل�رجــة ال�ل�ــة د عالقــة ارت>ا/�ــة دالــة إح,ــائ�ًا بــ�� ا� وجــJق�� ل2ــ�ول�� ال�ــای�Kــح مــ� ا
دافع�ـــــة اإلن2ـــــاز لل�I>�ـــــ5 ال>عـــــ�) لـــــ�0 /ـــــالب �ـــــاس ومعـــــ�ل عـــــام مق الخ�>ـــــار الفهـــــ% الع��ـــــ5

الg) ی8~  و$ق>ل الف=ض ال>�یل    ال;ام#وRهgا ی=ف| الف=ض  ال���2ع��� ال�2=$>�ة والKاIJة، 
ام ومعـ�ل عــ � ال�رجــة ال�ل�ـة الخ�>ــار الفهـ% الع��ــ5د عالقـة ارت>ا/�ــة دالـة إح,ــائ�ًا بـ�� وجــ علـى

  . ال���2ع��� ال�2=$>�ة والKاIJة ب دافع�ة اإلن2از لل�I>�5 ال>ع�) ل�0 /المق�اس 
فهــم المناقشة وتفسير النتائج الخاصة بالعالقة االرتباطية بين اختبار    - ٢ 

  العميق ومقياس دافعية ا�نجاز ( الفرض الخامس) : 

اخ�>ـار ل�ـل مـ� : جـة ال�ل�ـة بـ�� ال�ر  ة إح,ـائ�اً لـاج وج�د عالقـة ارت>ا/�ـة د أث>�	 ال�8ائ  
ال��2ــــ�ع��� ال�2=$>�ــــة لل�I>�ــــ5 ال>عــــ�) لــــ�0 /ــــالب دافع�ــــة اإلن2ــــاز الع��ــــ5 ومق�ــــاس  فهــــ%ال

. و$��l تف��= هgه ال2��8ة في ض�ء Jع| ال�راسات ال�اJقة ذات ال,ـلة م+ـل دراسـة والKاIJة
ــ�ال خل�ـــل، كـــل مـــ�:  ــة أح�ـــ�، )٢٠٠٨(نـ ــة، وعـــ\ة ال٢٠١٢، (ف�Iمـ ــان أبـــ� ر$ـ �ـــ=حاني، )، (ح8ـ

ــ�دة، ٢٠١٥ ــام�ة جـ ــ� ٢٠١٦)، (سـ ــاني ح�ـ ــ�اع�ل، )٢٠١٨(شـــVات ،  )٢٠١٨ت، )، ( تهـ ، (إسـ
  ا یلي: )، ، وذلj `�٢٠٢٠ال�=واني، )، (٢٠٢٠

 أJعــاد دافع�ــة اإلن2ــازو  مهــارات الفهــ% الع��ــ5ت�جــ� عالقــة /=دYــة ذات تــأث= وتــأث�= بــ��   
هــارات الفهــ% الع��ــ5 ال�;�لفــة امــ�الك الIالــe لــ>ع| م فع8ــ� ، `ــل م8ه�ــا فــي األخــ=�VJــ* یــvث= 

ی�فعـه إلـى م�ارسـة Jعـ| أJعـاد دافع�ـة ذلـj ��=، وال�I>�ـ5، وات;ـاذ ال�h8ـ�ر م+ل : ال�=ح، وال�ف
اإلن2ــاز ال�;�لفــة م+ــل : ال�ــعي نVــ� ال28ــاح، وال�ــع�ر Jال��ــvول�ة، وال�+ــاب=ة، وال+قــة Jــال8ف# ، 
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ــ�قالل ــة لIـــالب واالسـ ــ�ة ال�عل���ـ ــ�ر$# ال�حـ ــاء تـ ــ�;�ام �ة، وذلـــj أث8ـ ال,ـــف ال+الـــ* ال���ســـ( Jاسـ
ــ . (PEOE)ن�ـــ�ذج  لـــه تـــأث�= واضـــح فـــي ت��8ـــة الفهـــ% الع��ـــ5   (PEOE)ن ن�ـــ�ذج افة الـــى أإضـ
�جــe بــ�� ال�8ــائج مارت>ــا& بــ=وز  `lــل بــ8ف# ال��ــ��0 تق=$>ــًا، بــ�ل�ل أJعاده�ــاو االن2ــاز  ودافع�ــة

في ت��8ة الفه% الع��ـ5 ودافع�ـة وRال�الي فإن ال��8ذج ال���;�م له تأث�= واضح ال>ع�Yة لألدات��، 
ومـــ�  ،)٢٠١٢)، ( ف�Iمـــة، أح�ـــ�، ٢٠٠٨ا أك�تـــه دراســـ�ي : ( نـــ�ال خل�ـــل، اإلن2ـــاز ، وهـــgا مـــ

ة الفعالـة � أKYـًا أن اال��lـ تـvد) الـى ت8ف�ـg األن�ـIة وال�2ـارب الع�ل�ـة فـي العلـ�م خـالل ل��ـا̀ر
وRال�ـالي نلVـ� ، 5 ال�;�لفـة � ت��tفها مـ� خـالل اسـ�;�ام مهـارات الفهـ% الع��ـز$ادة فه�ها وح�
بـ�� الفهـ% الع��ـ5 ودافع�ـة اإلن2ـاز. وهـgا مـا أك�تـه دراسـة (  �ج>ـة واضـVةارت>ـا& موجـ�د عالقـة 

ــارات الفهـــ% الع��ـــ5 ع8ـــ� ت8ف�ـــg األن�ـــIة  ،)٢٠٢٠ســـ�اع�ل، إ ـــgلj مـــع اســـ�;�ام الIـــالب ل�هـ ̀و
ز$ـادة  أبـ=ز ر�Rـاة م�h8ـة، اول ال�0��V العل�ي وات>اع م=احل ت�رج�ة مI8ق�وال�2ارب الع�ل�ة وت8
ة الفعالة م� ق على  (PEOE)ن��ذج ور�Rا ت��\ الIالe في ت8ف�g األن�Iة وال�2ارب،  >لال��ا̀ر

ـgلjت�ف�= وق	 `افي للIالب للع�ل في مهام عل��ة م��8عه وان2ازها في نف# ال�قـ	  تـ�ف�=  ، ̀و
ة  دفـع اج��ـاعي عل�ـي داخـل ال���2عـات األمـ= الـg) ر�Rـا  �8اخهgا ال��8ذج ل إلـى ز$ـادة م�ـا̀ر

 �أن و$��l تف��= هgه ال2��8ة  العل��ة ال�;�لفة، في تI>�5 ال�هارات   الIالب والع�ل `ف=$5 واح
 (gالــ eالــIرة ال�وهــgا مــا أك�تــه  ،مهــارات الفهــ% الع��ــ8l�Y ،5ــه اإلن2ــاز J,ــ�رة أم+ــل�Yــارس Jقــ

� `�ا ق=ر ساJقًا ع� وم� ال��l). ٢٠١٨)، (تهاني ، ح��ت، ٢٠١٦ج�دة، دراس�ي : ( سام�ة 
ت,ــ�ر /الــY eف�ــ=  بــ�� الفهــ% الع��ــ5 ودافع�ـة اإلن2ــاز ی>ــ=ر عـ�موجـ�د عالقــة ارت>ا/�ــة م�ج>ـة 

$=IJ  ةV�Vم;�لفة دون أن قة ص eأسال�J ل سل�%، و$عال2هاl�J قائ5 وال�عارف العل��ةVو$فه% ال
 jلـــ��Y ًرا�ــ> قـــ ــامـــ�  اً م8اسـ ــا �Jـــlل دافع�ـــة اإلن2ـــاز ت�ـــاع�ه فـــي معال2ـــة هـــgه ال�عل�مـ ت وت��tفهـ
  eاضـ= وال��ـ�ق>ل  ;�لفـةفي ال��اقف ال�عل���ـة ال�م8اسVتـه دراسـة (فـي ال�ح8ـان أبـ� وهـgا مـا أك
ــ\ة ال�ــــ=حاني،  ر$ــــة ، ــافة الــــى  ،)٢٠١٥وعــ ــ% الع��ــــ5 لــــ�0 /ــــالب إضــ ــارات الفهــ ــة مهــ أن ت��8ــ

ي نVـ� ال28ـاح Jال��ـvول�ة وال�ـع وجـ� لـ�یه% شـع�رًا م�\ایـ�اً أ  ال���2عة ال�2=$>�ـة وتـ�ر$>ه% عل�هـا،
وهـgا فع��ه% نVـ� االن2ـاز والعlـ# صـ�Vح، دا  الg) زاد األم=    وال�+اب=ة وال�;�I( ال�2� لل���ق>ل

gلj شع�ر الIـالب Jـأن لهـ%  )،٢٠٢٠اسة ( ال�=واني، أك�ته در ما   ح=$ـة ال�ع>�ـ= عـ� األف�ـار ̀و
الIــالب إلــى ع ر�Rــا دفــة، وال�ــعي نVــ� ال28ــاح، وال+قــة Jــال8ف#، �Jــlل `ــاف، وال�ــع�ر Jال��ــvول�

، `ــل ذلــj أد0 إلــى ال�عال2ــة الع��قــة لفهــ% ال��ضــ�عات لفــةال�;�الفهــ% الع��ــ5  اســ�;�ام مهــارات 
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ــ ــام  ة ال��Kـــ�8ة Jال�حـــ�ة ال�عل���ـــةالعل��ـ ــام ال�هـ وال�ـــي ت�Iلـــe دافع�ـــة ان2ـــاز تع�ـــل `�Vفـــ\ إلت�ـ
�ه دراسة (شVات، ، وهgا ما تv  ال�;�لفة العل��ة`٢٠١٨ .(  

>ة بـ�� م��سـIي `ان لها أك>= األث= في وج�د عالقة ارت>ا/�ة م�ج  كل األس>اب ال�اJقة  
ال�I>�ــ5 ال>عــ�) فــي اخ�>ــار الفهــ% الع��ــ5 درجــات /ــالب ال��2ــ�ع��� ال�2=$>�ــة والKــاIJة فــي 

  .  (PEOE)م ن��ذج وأJعاده ال�;�لفة، ومق�اس دافع�ة اإلن2از وأJعاده ال�;�لفة، وذلJ jاس�;�ا
)، ٢٠١٧\ئ�ـًا مـع ن�ـائج دراسـات `ـل مـ� : ( الق=نـي وع�ـ=، وت�ف5 ن�ائج هgه ال�راسـة ج  

)، ، ٢٠١٩(ع>ـ� ال>ـ=، ) ٢٠١٨(أب� ح�lـة، )، ٢٠١٨)، (آYات صالح، ٢٠١٧(ر$Vاب ن,=،  
  ). ٢٠٢٠)، (ه�یل وقاد، ٢٠٢٠)، (أم�=ة ال\ه=اني، ٢٠١٩( دعاء الVازمي، 

اخ�>ـار الفهـ% الع��ـ5  الVال�ة أtه=ت وج�د عالقة ارت>ا/�ة م�ج>ة بـ��  وRال�الي فال�راسة  
) ل�0 /الب ال,ف ال+ال* ال���س(، وهgا e2Y ع� ال�I>�5 ال>ع� ومق�اس دافع�ة اإلن2از في 

والg) ی8~ على: هل ت�ج� عالقة ارت>ا/�ة دالـة إح,ـائ�ًا بـ�� ال�رجـة   ل�vال ال;ام# لل�راسة،ا
ال>عــ�) لــ�0 /ــالب دافع�ــة اإلن2ــاز لل�I>�ــ5 ومعــ�ل عــام مق�ــاس ع��ــ5 ال�ل�ــة الخ�>ــار الفهــ% ال

  ؟ ال���2ع��� ال�2=$>�ة والKاIJة 
  التوصيات:  

  �Jا یلي:  �l�Y ال��ص�ةال�راسة ن�ائج في ض�ء 
فــي تــ�ر$# العلـــ�م �J=احــل ال�علـــ�%  (PEOE)ضــ=ورة اســ�;�ام ن�ـــ�ذج وایــ	 وج�ن�ـــ��ن   -١

  العام وخاصة ال�=حلة ال���سIة. 
=في العلــ�م علــى `�ف�ــة اســ�;�ام ن�ــ�ذج عقــ� دورات ت�ر$>�ــة ل�عل�ــي وم�ــ الع�ــل علــى      -٢

(PEOE)  .  
ــ��� ت  -٣ ــل ن�ـــ�ذج Kـ ــة م+ـ ــ�ر$# ح�ی+ـ ــة ن�ـــاذج تـ ــات ال�=�Rـ ــ�م lJل�ـ ــ�اد معلـــ% العلـ ــ=امج إعـ بـ

(PEOE)  %ة ال>8ائ�ة. القائ$=h8على ال  
الع��ـــ5، ودافع�ـــة اإلن2ـــاز، تـــ�ر$e معل�ـــي العلـــ�م علـــى إعـــ�اد اخ�>ـــارات مهـــارات الفهـــ%   -٤

�ل �8اســe م�ــلفــة، فــي ضــ�ء اخ��ــار /ــ=ق ال�ــ�ر$# ال�8اســ>ة ال�ــي توأن�ــا& الــ�عل% ال�;�
  واس�ع�ادات الIالب.
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فـــي تـــ�ر$#  (PEOE)إعـــ�اد دل�ـــل ل�ـــ�ر$# العلـــ�م ی�Kـــ�� ال;Iـــ�ات األساســـ�ة ل�8ـــ�ذج   -٥
  العل�م به�ف تVق�5 أه�اف ت�ر$# مادة العل�م. 

`\ في م��Vاها علـى ت;�I( م8اهج العل�م Jال�=حلة ال���سIة �VJ* ت= إعادة الh8= في   -٦
لفــة م+ــل : مهــارات الفهــ% الع��ــ5، أJعــاد دافع�ــة اإلن2ــاز، ت��8ــة ال�هــارات العل��ــة ال�;�

  أن�ا& ال�عل% ال�;�لفة . 
مــ8هج العلــ�م Jال�=حلــة ال���ســIة فــي ضــ�ء ن�ــ�ذج Jعــ| مــ� م�ضــ�عات إعــادة تh8ــ�%   -٧

فهــ% الع��ــ5، الــVY (gفــ\ الIــالب علــى م�ارســات مهــارات ال (PEOE) وایــ	 وج�ن�ــ��ن 
  ;�لفة . ودافع�ة اإلن2از، وأن�ا& ال�عل% ال�

مهــارات الفهــ% الع��ــ5 ، وأJعــاد دافع�ــة اإلن2ــاز، وأن�ــا& الــ�عل% ال�;�لفــة  تKــ���ضــ=ورة   -٨
فـــي بـــ=امج إعـــ�اد معلـــ% العلـــ�م ضـــ�� م�Vـــ�0 /ـــ=ق تـــ�ر$# العلـــ�م ��Jـــاقاته ال�;�لفـــة، 

  ;�لفة. ال�ع�د على م�ارس�ها في ال��اقف ال�عل���ة ال�و 
  المقترحات:  

  ال�ال�ة :  �l�Y تق�Y% ال�ق�=حات �ة في ض�ء ن�ائج ال�راسة الVال
  إج=اء دراسة م�اثلة على ع�8ة م� /الب ال�=حل��� االب��ائ�ة وال+ان�$ة.   -١
e ال�,ـ�رات ال>�یلـة دراسة فاعل�ة ن��ذج وای	 وج�ن�ـ��ن فـي تـ�ر$# العلـ�م فـي ت,ـ�$  -٢

  ة ل�0 /الب ال�=حلة ال+ان�$ة. وت��8ة ال�ف��= عالي ال=ت>
  في العل�م. ال��ه���R على الIالب  (PEOE) ن��ذج وات وج�ن���ن دراسة فاعل�ة   -٣
دراسة مقارنة ب�� ال��ر$# Jاس�;�ام ن�ـ�ذج وایـ	 وج�ن�ـ��ن ون�ـاذج أخـ=0 مـ� ال>8ائ�ـة   -٤

  في ت��8ة أوجه تعل�% أخ=0. 
  العل�م Jال�=حلة ال���سIة . دراسة ت���K مهارات الفه% الع��5 في م8هج   -٥
  اإلن2از ل�0 /الب ال�=حلة ال���سIة.  �� أن�ا& ال�عل% ودافع�ةدراسة العالقة ب  -٦
فــي ت��8ــة ال�ف��ـــ=  (PEOE) دراســة ب=نــامج تعل��ــي قـــائ% علــى ن�ــ�ذج وایــ	 وج�ن�ـــ��ن   -٧

  Iة. ل�عل% في مادة العل�م ل�0 /الب ال�=حلة ال���ساالب��ار) وال�V,�ل وRقاء أث= ا
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  المراجع : 

) ر�Rع.   ،  �م�ع العال،  ال�عل%  )٢٠١٢أب�   eأسال� خالل  م�  األكاد�Yي  Jال�V,�ل   v<8ال�  .
والg`اءات ال��ع�دة ل�0 ع�8ة م� /الب ال2امعة. م2لة اإلرشاد ال8ف�ي، `ل�ة ال�=�Rة،  

  .  ٤٩٧  -٤٣٩، ٣٢جامعة ع�� ش�#، 
ال (أب�   . ا8٢٠١٠اد)، هالة ج�ال جاد هللا  أن�ا&   ل�0 /الب جامعة ل�عل% األك+= تف�Kالً ). 

)، ع ١٦م,=، م (    -ال��Iح، دراسات ت=�R$ة واج��اع�ة   –صة: ال�اقع  اإلس=اء ال;ا
  . ١١٢  -٦١) ، ی8ای=، ١(

) م,Iفى.  أر$ج  ح2لة،  ت8>أ  ٢٠١٣أب�   ) ن��ذج  فعال�ة  ت,�Vح    –الح�    –).  في   ( ف�= 
V,�ل، رسالة ساسي وأث=ه في ال�ال>�یلة في العل�م ل�0 /ل>ة ال,ف ال�اJع األ   ال�فاه�%

  ، جامعة ال28اح ال�/�8ة، نابل#، فل���I.  ماج���= غ�= م��8رة
): فاعل�ة اس�;�ام تق�8ة ال�اقع ال�ع\ز في ت��8ة مهارات ال�ف��=  ٢٠١٨أب� ح�lه، �VYى علي (

لIال الف�\$اء  في  لإلن2از  وال�افع�ة   �أن�ا&  ال8اق ذو)  ال+ان�)  ال�ادس  ال����0  ب 
 =Iال�;�لفال�� ال�ماغ�ة  غة  د`��راه  رسالة  ج�ة،  V�Jافhة  ال�=�Rة، ة  `ل�ة  م��8رة،   =�

  جامعة أم الق=0.  
). فعال�ة ب=نامج ت�ر$�ي مق�=ح في ض�ء ٢٠١٥أب� ر$ة، ح8ان ح��)، ال�=جاني، ع\ة م��Vد (

الفه%   م���0   ���Vل� العال��ة  ال��=وعات  الg`اءات  Jع|  أن�ا&  وRع|  الع��5 
`ل�ة ال�=�Rة، ع اإلع�اد) في مادة العل�م، م2لة  ��gات ال,ف ال+اني  ال��ع�دة ل�0 تل

)٣٢٤  -٢٥٩)، ٦٠  .  
) ال�=$%   �ع> م8ع%  ال�عای�ة،   ، م8ال  زع=ور،  على  ٢٠١٧أب�  قائ%  تعل��ي  ب=نامج  فاعل�ة   :(

ال�  على  العل�م  ت�ر$#  في  ل�ارزان�  ال�عل%  أJعاد  ل�0 ن��ذج  اإلب�اعي  وال�ف��=  V,�ل 
ال+ال ال,ف  د /ل>ة  ض�ء  في  األساسي  ف*  دراسات  م2لة  لإلن2از،  العل�م افع��ه%  ي 

  .   ٢٨٠ -٢٥٧)، ٤)، ع ( ٤٤ال�=�R$ة، ال2امعة األردن�ة، م (
، ١، &(SPSS)): ال�Vل�ل اإلح,ائي لل>�انات Jاس�;�ام ب=نامج ٢٠٠٣أب� عالم، رجاء م��Vد (

  ، القاه=ة. دار ال�8= لل2امعات 
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Y �ي، سع �2ة  ): فاعل�ة اس�=ات�٢٠١٨الهاد) (  �ي، سع�د)، م8ى ع>� أح�� ، إYان ب�ران ، ̀ز
في ت��8ة الفه% الع��5 في مادة العل�م   (POEE)اس���ف )    –اش=ح  –الح�    –( ت8>أ  

ل�0 تالم�g ال�=حلة اإلع�ادYة ، م2لة ال>V* العل�ي في ال�=�Rة ، جامعة ع�� ش�#، 
  . ٢٤١  -٢١٣)، ٦( ) ، ج١٩ع (

وآخ=   �س�  �ال��2  �ع>  ،  �(أح� ال٢٠٠٠ون.  عل%  ال��عل%):  س��lل�ج�ة   ،(�R=ال� ،  8ف# 
 & ،%�h8ل�ج�ة ال��lل�ج�ة ال�عل%، س��lان.  ٢س�l�<ة الع<�lال=$اض، م ،  

� علي. ( �Vمة م�Iف ،�). ت��8ة الفه% الع��5 وال�افع�ة لإلن2از في مادة العل�م ل�0  ٢٠١٢أح�
)، ع ١٥ة، م(2لة ال�=�Rة العل��ل اإلع�اد) Jاس�;�ام ال�عل�% االس�=ات�2ي. م تالم�g األو 

)٢١٦ -١٥٩)، ٤  .  
(آد  هاش%  رشا   ،  ���Vال  �ع>  ،��Vم م=ف	   ، خالل ٢٠١٧م  م�  ال���ای\  ال�عل�%  ت��tف   :(

ومهارات  العل�ا  ال�V,�ل�ة  ال����$ات  ل���8ة  اله8�سة  ت�ر$#  في  اإلل��=وني  ال��اب 
ال=$ا ال+اني اإلعال��اصل  الع��5 ل�0 /الب ال,ف  �اد)، م2لة ت=�R$ات ضي والفه%  

  .   ١٧٦ -١٢٩) ، ٤، ع (  )٢٠ال=$اض�ات، جامعة ب8ها، م (
) �): أسال�e ال�عل% وأسال�e ال�ف��= وعالق�ها Jاالن�ماج في دراسة ٢٠٢٠إس�اع�ل، إب=اه�% ال��

لل�ر  ال�,=$ة  ال�2ع�ة   ، ال�=�Rة  `ل�ة  /الب   0�ل ال�2لة ال=$اض�ات  ال8ف��ة،  اسات 
  .  ٨٤  -١٥)،  ١٠٦)، ع (��٣٠ة، م (ال�,=$ة لل�راسات ال8ف

) : فاعل�ة اس�=ات��2ة مق�=حة قائ�ة على ال�عل% ال�h8% ذات�ًا  ٢٠١٦% أح�� ( آل ف=حان ، إب=اه� 
ال+ال*  ال,ف  لIالب  الgاتي   %�h8ال� ومهارات  العقل  عادات  ت��8ة  على  العل�م  في 

أم �ة ال�=�Rة، جامعة  عل% ال�;�لفة، رسالة د`��راه غ�= م��8رة، `لال���س( ذو) أن�ا& ال�
  الق=0.  

ع>� هللا  ،(�سع� (أم>�  سل��ان.  ال>ل�شي،  وتI>�قات  ٢٠٠٩  (مفاه�%  العل�م  ت�ر$#  /=ائ5   .(
  عل��ة). ع�ان: دار ال���=ة لل�8= وال��ز$ع والI>اعة.  

 ) العل�%   �ع>  e8$ز وعالق�ه٢٠٠٢ب�و)،  ال�عل%   eأسال� وال��جهات ).  ال��ع�دة  Jالg`اءات  ا 
) ، ع ١٢ب>8ها، م (  عة ال\قاز$5، م2لة `ل�ة ال�=�Rةل�;,~ ال�راسي، جامال�افع�ة وا

  .  ٧٩ –  ٩)، ص ص ٥٣(
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�، جاب=. (��Vال �). الg`اءات ال��ع�دة والفه% " ت��8ة وتع��5 "، القاه=ة: دار  ٢٠٠٣جاب=، ع>
  الف�= الع=Rي. 
ورقة مق�مة إلى ال�vت�= ). م=اعاة أن�ا& ال�عل% في ال��ر$#،  ٢٠٠٣ا ( جاب=، ل�انا والق=عان، مه 

س�اق   في  ال�=�Rة   ،(�R=ر ال� م2لة  ب�یلة،  ومقارRات  نق�Yة  رؤ0  م ثقافي:  ت=�R$ة،  ؤ0 
)١٩-١٥)، ١٦  .  

القائ% على االس�>Iان  ٢٠١٦جاد ال5V، نهلة ع>� ال�عIي ( ال�عل%  العل�م Jاس�;�ام  ): ت�ر$# 
اإلع�ادYة، ال�2لة ال�,=$ة    ل��ل��) ودافع�ة اإلن2از ل�0 تالم�g ال�=حلةل���8ة ال�ف��= ا

  .  ٤٠-١)، ٤)، ع (١٩ة ع�� ش�#، م (لل�=�Rة العل��ة، جامع
). أث= ال��ر$# Jاس�;�ام  ٢٠١٤ال2=اح، ع>� ال8اص=، ال�فلح ، ال=�Rع ف�,ل، غ�انة مأم�ن. (
 0�ال=$اض�ات ل ال+اني األساسي   ب=م�2ة تعل���ة في ت���V دافع�ة تعل%  /ل>ة ال,ف 

  .  ٢٧٤  -٢٦١، ٣) ، ع١٠ة األردن�ة في العل�م ال�=�R$ة، م ( في األردن، ال�2ل
نع�  ،  �ال�� أم�8ة   ،  (�( ال82  .  �أح� ، ح��  أسال�e �٢٠٠٤ة  ب�� Jع|  ال�فاعل  دراسة   .(

العل  �Vن ال��ل��)، واالت2اه  وال�ف��=  ال�V,�ل  ت��8ة  في  ال�عل���ة  وال�قاالت  �م ال�عل% 
ال�2ع اإلع�اد)،  ال+اني  ال,ف  تل��gات   0�ال��ر$#، ل و/=ق  لل�8اهج  ال�,=$ة  �ة 

ال+اني، دار ال�Kافة، جامعة ع��  ال�ادس ع�=، ت��$� ال�عل%، ال�2ل�  ال�vت�= العل�ي  
  .  ٧٢٨  -٦٨٩ی�ل��،   ٢٢- ٢١ش�#، 

س�ق,ائي  ). أث= ن��ذج س�ش�ان لل��ر$e اال٢٠٠٥ال82�)، أم�8ة ال���، أح��، نع��ة ح��. (
وع�ل�ات  العل�ي  االس�ق,اء  ت��8ة  لل�الم�g   في  اإلن2از  ودافع�ة  ال��امل�ة  العل% 

االال��أخ Jال�=حلة  العل�م  في  دراس�ًا  ع��  =$�  جامعة  العل��ة،  ال�=�Rة  م2لة   ، ع�ادYة 
  .   ٤٩- ١)، ١)، ع( ٨ش�# ، م (

في ت��8ة الفه%    .H.L.W.K). فاعل�ة اس�=ات��2ة ال2�ول الgاتي  ٢٠١٢ال2ه�ر)، ناص= علي. (
األساسي   ئ�ة ومهارات ما وراء ال�ع=فة ل�0 /الب ال,ف ال+ام� الع��5 لل�فاه�% الف�\$ا

 �R=8ة ع�ان، دراسات عIل�J ،#ة وعل% ال8ف�R=٥٨-١١)، ١( ٣٢ة في ال�  .  
 (Web Quests)): فاعل�ة اس�;�ام ال=حالت ال�ع=ف�ة ع>= ال�$e  ٢٠١٦ج�دة ، سام�ة ح��� (
األكاد�Yي ل�0 /ال>ات ق�%    | مهارات ال�ف��= ال�I8قي وال�افع�ة لإلن2ازفي ت��8ة Jع
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)، ع ١٧امعة ال>V=$�، م (م2لة العل�م ال�=�R$ة وال8ف��ة، ج  ال=$اض�ات 2Jامعة ت>�ك،
)٢٨٨ -١٨٧)، ٤  .  

) �  ): تعل�% ال�ف��=، ال=$اض، م�l>ة ال�ق=).  ٢٠٠٣الVارثي، إب=اه�% أح�
) �قًا ل�عای�= العل�م  : أث= ت�ر$# وح�ة م� مق=ر العل�م ال��Iرة وف)٢٠١٩الVازمي، دعاء أح�
القادم   ت��8ة    (NGSS)لل�2ل  وال�افع�ة  في  ال�ع=فة  وراء  ما  ل�0   مهارات  لإلن2از 

`ل�ة   م��8رة،  غ�=  د`��راه  رسالة  ال=$اض،  �ی8ة �J م��س(  ال+اني  ال,ف  تل��gات 
  ال�=�Rة، جامعة أم الق=0 .  

  )  ��Vم  ، تهاني  `�2ان ع٢٠١٨ح��ت،  اس�=ات��2ات  Jع|  اس�;�ام  أث=  الفه%  ):  ت��8ة  لى 
تال  0�ل العل�م  في  وال�V,�ل  ال�2لةالع��5  االب��ائي،  ال�ادس  ال,ف   gال�,=$ة   م�
  . ٣٧  -١) ،  ٥)، ع (٢١لل�=�Rة العل��ة، جامعة ع�� ش�# ، م (
) سل�%  ع�نان   ،�عاب ع�دة،   ��Vم دYف�# ٢٠١٨ال�Vاد،  ن��ذج  اس�;�ام  أث=  ت�ر$#   ):  في 
�= اله8�سي في ض�ء دافع�ة اإلن2از ل�0 /الب ال=$اض�ات في ت���V م���$ات ال�ف�

دراسات ال�=حل م2لة  األردن،  في  األساس�ة  م    ة  األردن�ة،  ال2امعة  ال�=�R$ة،  العل�م  في 
  .  ١٧٠ -١٥١)، ٤) ، ع ( ٤٥(

� وال;�ال�ه (�Vان، آالء، م�ة في اك��اب ال�فاه�%  ): أث= اس�;�ام دورة ال�ق,ي ال+8ائ�٢٠١٩ح�
أن�ا&   ال�اJع األساسي، رسالة ماج العل��ة في ض�ء  ل�0 /ال>ات ال,ف  ���=  ال�عل% 

  �R$ة، جامعة آل ال>�	 . غ�= م��8رة، `ل�ة العل�م ال�= 
) �إب=اه�% أح� � علي ، وال�=ع، �Vد ، م��Vال=$اض�ات  ٢٠١٩ال ل�0 معل�ي  ال�عل%  أن�ا&   :(

ال=$اض�ة lJفاYاته%  أنف  وعالق�ها  ال�عل���   =hن وجهة  م�  ال�ف=ق  مVافhة  �ه%، في 
ال�=  العل�م  دراسات  م2لة  العل�ي،   *V<ال (ع�ادة  م  األردن�ة،  ال2امعة  )، �R٤٦$ة، 

٦٠٢ -٥٨٣  .  
): أث= ت�ر$# وح�تي ف�\$اء م� خالل اس�=ات��2ة ال�ف��= ال�اب=  ٢٠٢٠ح��|، أس�اء خل�ل (

اإل دافع�ة  ت��8ة  في  اإلل��=ون�ة  ال�=حلة Jال���2عات  /ال>ات   0�ل وال�V,�ل  ن2از 
الع= ال+ان�$ة ال�vس�ة  وال8ف��ة،  ال�=�R$ة  الع=�Rة  ال�2لة  م  ،  والعل�م واآلداب،  لل�=�Rة  �Rة 

  .١٩٠-١٦٣)، ١٣)، ع (٤(
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في ت�ر$# مادة األح�اء    (PEOE)): فاعل�ة اس�=ات��2ة وای	 وج���8ن  ٢٠٢٠ال;ال�)، عاد) (
) أن�ا& الف�Kل العل�ي ل�0 /الب ال�=حلة ال+ان�$ة ذو على ت��8ة ال�فاه�% ال>��ل�ج�ة و 

  - ٨٣٤،  ٢٠٢٠) ، مای�،  ٧٣س�هاج، الع�د (ال�عل% ال�;�لفة، ال�2لة ال�=�R$ة، جامعة  
٨٧٢  .  

  ): ال�ق�$% والق�اس ال8ف�ي وال�=�R) ، جامعة حل�ان، `ل�ة ال�=�Rة.  ٢٠٠٠خIاب، علي ماه= (
)  ��Vم الل�Iف   �ع> ال�افع�٢٠٠٠خل�فة،  وال�8):  للI>اعة   e$=غ دار  القاه=ة،  لإلن2از،  = ة 

  وال��ز$ع.  
الهاد) (ال�ه�ن ، بالل أح�� ، الع�=)، علي ع>  �ات��2ة ال;=ائ(  ): أث= اس�;�ام اس�= ٢٠١٨

العاش= األساسي في مادة  ال�عل% على تV,�ل /ل>ة ال,ف  الgه�8ة ال��Vس>ة وأن�ا& 
  =�Rة ، جامعة ال�=م�ك . األح�اء ، رسالة ماج���= غ�= م��8رة، `ل�ة ال�

  .�ال�=�R) " نh=$ات ون�اذج معاص=ة٢٠٠٥(راش�، م=زوق راش ال8ف#  القاه=ة، عال%  ). عل%   ،"
 .eال��  

الع\$\ (رخا، سعا  �دافع�ة  ٢٠١٧د ع>  ���Vل� العل�م  الgه8ي في ت�ر$#  الع,ف  ): اس�;�ام 
اإل ال�=حلة   gل�الم� ال�عل%  أث=  وRقاء  ال�راسي  وال�V,�ل  `ل�ة  اإلن2از  م2لة  ع�ادYة، 

  . ٢٤٣  -٢٠٥)، ٢)، ع ( ٣٢م (  ال�=�Rة، جامعة ال��8ف�ة،
) �� أح��Vقات ، ع�ان ، دار ال���=ة.  ٢٠١٤ال=ف�ع، م�<Iافع�ة ن�اذج وت�  ): ال

). أن�ا& ال�عل% ل�0 /الب ال,ف ال�اسع  ٢٠١٠رواش�ه، إب=اه�%، ن�افلة، ول��، الع�=)، علي. ( 
� وأث=ها في تV,�له% فيRفي إر  R=ة ، األردن، ال����اء، ال�2لة األردن�ة في العل�م ال�$�

  .  ٣٧٥  -٣٦١`ان�ن األول، )، ٤)، ع ( ٦م(
): العالقة ب�� ال�V,�ل في م>V* األح�اء والق�رة على االس��الل  ٢٠٠٥ال\غل، وفاء ح���. (

R0 /ل>ة ال�=حلة األساس�ة العل�ا في إر��، العل�ي في ض�ء األن�ا& ال�عل���ة ال�فKلة ل
ال�راسات  `ل�ة  م��8رة،  غ�=  د`��راه  ع�  رسالة  جامعة   ، العل�ا  الع=�Rة،  ال�=�R$ة  ان 

  األردن. 
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)  �أم�=ة سع قائ�ة على م�خل  ٢٠٢٠ال\ه=اني،  العل�م  في  ت�ر$# وح�ة  فاعل�ة   :(STEM    في
ت��8ة مهارات حل ال��lالت وال�افع�ة لإلن2از ل�0 تل��gات ال,ف ال�ادس االب��ائي 

�ی8ة مlة�J  مة ، رسالة د`��راه غ�= م��8رة، `ل�ة=lة، جامعة أم الق=0.  ال��R=ال�  
(ز  م��Vد   �Yعا دار  ٢٠٠٧$��ن،  ع�ان:   ، العل�م  ت�ر$#  واس�=ات��2ات  ال>8ائ�ة  الh8=$ة   :(

  ال�=وق لل�8= وال��ز$ع. 
) .���Vال �  e. ). ت�ر$# العل�م للفه%، رؤ$ة ب8ائ�ة، القاه=ة، عال% ال��٢٠٠٢ز$��ن، `�ال ع>
) .���Vال �  ه=ة، عال% ال��e. ، القا٢# ن�اذجه ومهاراته، & ): ال��ر$٢٠٠٥ز$��ن، `�ال ع>

�. (سال�Vام اس�=ات��2ة ( ت8>أ  ٢٠١٦مة، ش��اء م�ف�= ) في ت��8ة    –الح�    –). فعال�ة اس�;
العل�م،  ال�=حلة اإلع�ادYة في مادة   g0 تالم��ل العل%  العل��ة وRع| ع�ل�ات  ال�فاه�% 

  ل�8,�رة.  ماج���= غ�= م��8رة، `ل�ة ال�=�Rة، جامعة ا رسالة
) ��Vم �): ال�ق�$% في ال��h8مة ال�=�R$ة، ال=$اض، م�l>ة ٢٠٠٥س��، علي أح��، وسال% ، أح�

  . �  ال=ش
) ن�ال.  ت8>أ  ٢٠١٤ش>لي،   ) ن��ذج  )    –الح�    –ف�=    –).  ال�فاه�%    PEOEف�=  ل���8ة 

���ائ�ة ومهارات ال�ف��= ال�>> =�Rة  ي ل�0 /الب ال�=حلة ال+ان�$ة. م2لة دراسات عال>�̀�
  .  ١٤٥  -١٢١، �٥١=�Rة وعل% ال8ف#، ع في ال

(  شVات   �أح�  ��Vم ن��ذج  ٢٠١٨،  اس�;�ام  فاعل�ة   :(KOLB    #$ر�ت في  ال�2=$>ي  لل�عل% 
ال,ف   gتالم�  0�ل العل��ة  والق�%   �ال8اق ال�ف��=  مهارات  وت��8ة  ال�V,�ل  العل�م على 

  ذو) أن�ا& ال�عل% ال�;�لفة.   ال+اني اإلع�اد)
لعل�م وال���wل�ة االج��اع�ة م�  ): تع\$\ ال�افع�ة الgات�ة ل�عل% ا٢٠١١(م ال>از.  ال�=8�Rي، أحال

،  ٣، ع١٤خالل ال�عل% ال;�مي ل�0 تالم�g ال�=حلة اإلع�ادYة، م2لة ال�=�Rة العل��ة، م 
  . ٢٨٦  -٢٥٥ص ص 

ًا في  ): ب=نامج قائ% على ال�عل% ال�h8% ذات�٢٠١٨( ال��$خ، سعاد ، ال>8ا ، مlة ، ح��)، إ�Yان  
لإلنت��8 وال�افع�ة  الgاتي   %�h8ال� ل�0  ة مهارات  ال=$اض�ات  في  اإلب�اعي  وال�ف��=  2از 



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<<<<<<�‚ÃÖ]EOMND<çéÖçè<EtND<NLNL  
 

  ٥١٩  

ع   ش�#،  ع��  جامعة  ال�=�Rة،  في  العل�ي   *V<ال م2لة  االب��ائ�ة،  ال�=حلة   gتالم�
  . ١٢٢ -٧٩) ،  ٩)، ج (١٩(

) ���Vال  �الع��):  ٢٠١٦صاحe، رشا ع> الفه%  ت��8ة  في  اس�=ات��2ة سlام>=  وال=ضا أث=   5
اع ال,ف  /ال>ات   0�ل الف�\$اء  في  ال�عل%  م  �  م��ان،  أVJاث  م2لة  ال���س(،  ل+اني 
  .   ٢١٤  -١٧١) ، ٢٤)، ع ( ١٢(

). فعال�ة اس�=ات��2ة ( ت8>أ ، ف�= ، الح� ، ف�=) في تV,�ل العل�م  ٢٠١٦صادق، م�8=. (
االب��ار  ال�ف��=  ال+وت��8ة  ال,ف   gل�الم� ال��امل�ة  العل%  وع�ل�ات  األساس)  ي. ام� 

  . ١٧٢ -١٢٣)، ٥)، ع ( ١٩ال�2لة ال�,=$ة لل�=�Rة الع�ل�ة، م ( 
 ) ح��.  آYات  اس�=ات��2ة  ٢٠١٨صالح،  أث=   .(React    ت��8ة في  ال��اق  م�خل  على  القائ�ة 

ما في  األكاد��Yة  الgات�ة  وال�فاءة  الع��5  والفه%  ال�عل%  أث=  لIالب ان�قال  األح�اء  دة 
- �١ن��،  )، ی٦)، ع (�٢١=�Rة العل��ة، ال�2ل� م (ال�,=$ة للال�=حلة ال+ان�$ة، ال�2لة  

٦٤  .  
 ) أماني ض=ار  م�اق ٢٠١٤ص>�ح،  في  ال���س(  ال�بل�م  /ل>ة   0�ل ال�فKلة  ال�عل%  أن�ا&   :(

ال�=�Rة  `ل�ة  م2لة  ال��غ�=ات،  ب>ع|  وعالق�ها  ال2امع�ة  ع�ان  `ل�ة  في  ،  ال=$اض�ات 
  . ٢٣٣- ٢١١)، ٢)، ج (١٥٩جامعة األزه=، ع ( 

مVا (ل,�اد)،  م8,�ر  رحاب   ،eال8ق� علي،  اال٢٠١٧ارب  ت��;�مها ):  ال�ي  س�=ات��2ات 
ل>�8ة   الع��5  الفه%  م�  ال�ل��gات   ��lل�� االب��ائ�ة  ال�=حلة  في  ال=$اض�ات  معل�ات 

)، ٩)، س ( ٢٦(ال��ألة ال=$اض�ة اللف�hة، م2لة دراسات وأVJاث، جامعة ال2لفة، ع  
٩١  -٧٠  .  

ح� الغ8ي   �ع> (ال,�في،   (�اس�=ات��2ة  ٢٠٠٧ فاعل�ة   :(V-Shape  الف� في ل��ر$#  \$اء 
ت,�Vح ال�فاه�% ال>�یلة واالح�فا� Jال�عل% ل�0 /ل>ة ال�=حلة األساس�ة ذو) أن�ا& ال�عل% 

ع  جامعة  العل�ا،  ال�=�R$ة  ال�راسات  `ل�ة  م��8رة،  غ�=  د`��راه  رسالة  �ان  ال�;�لفة، 
  الع=�Rة، األردن. 
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العل�م على   ): فاعل�ة اس�;�ام اس�=ات��2ة سlام>= في ت�ر$#٢٠١٨الIلVي، م�اعل غالي (
ال���سIة  ال�=حلة  /ال>ات   0�ل العقل  عادات  وRع|  ال��امل�ة  العل%  ع�ل�ات  ت��8ة 
   ذوات أن�ا& ال�عل% ال�;�لفة، رسالة ماج���= غ�= م��8رة، `ل�ة ال�=�Rة، جامعةالIائف.

)  (�مه هللا   �ع>  ، ال;٢٠١٥/ه  تفاعل  أث=  ت��8ة  ):  في  وال�ف��=  ال�عل%  ون�(  الgه�8ة  =ائ( 
راIJة  مهارا ال+ان�$ة،  ال�=حلة  /الب   0�ل ال����اء  في  وتق���ها  ال�عل�مات   �ت�ل� ت 

  . ٢٦٧  -٢٢٥)، ٥٨ال�=�R$�� الع=ب، م2لة دراسات ع=�Rة في ال�=�Rة وعل% ال8ف#، ع (
ال�عل% وم���$ات فاعل�ة    = ال�فاعل ب�� أسال�e ). أث٢٠١٠خل�فة، علي. ( الe�I، ع,ام علي،  

الIالب  ات2اهات  على  ال�,=$ة   الgات  ال�2لة  ال�=�Rة.  lJل�ة  اإلل��=وني  ال�عل%   �Vن
  .  ٣٨٣ -٣١٩)، ی�ل��،  ٦٨)، ع (٢٠لل�راسات ال8ف��ة ، م ( 

) .���Vال  �� ع>�Vال8اص= م  �ال>=، ع>  �قائ% على نh=$ة  ). ن��ذج ت�ر$�ي م٢٠١٩ع> ق�=ح 
لل�ماغ  ال  �ال���8 ال�عل%  وراء  ما  ومهارات  لل=$اض�ات  الع��5  الفه%  ل�0 ل���8ة  �ع=فة 

  . ١٥١- ١)، ١٠٠)، ع ( ٣٤تالم�g ال,ف ال+ال* اإلع�اد). م2لة `ل�ة ال�=�Rة، م (
ع�م ). فاعل�ة ال��ر$# ب��8ذج (ت8>أ، الح�، ف�=) ال�� ٢٠١٨ع>� ال�الم ، م8�ور، ف�ح هللا. (  

ت��8ة ع�ل�ات العل% واالس��عاب ال�فاه��ي   قل��)/ االف�=اضي) فيب�2ارب ال�ع�ل (ال�
�ی8ة ع�8\ة.  في العل�J ائي�  �م ل�0 تالم�g ال,ف ال;ام# االب�

) ال�الم.   �ع> ال�الم، م,Iفى   �القاه=،  ٢٠٠١ع> العل�م،  ت�ر$#  في  �ی+ة Vال االت2اهات   :(
  دار الف�= الع=Rي.  

=Vس ال�=$%،   �(  ع>  .��Vب=نامج  ٢٠١٧م معای).  على  قائ%  ال�الي  ت�ر$>ي  لل�2ل  العل�م   =�
NGSS    5الع�� الفه%  معل���  ل���8ة   0�ل العل�ي  وال2�ل  العل�ي  االس�ق,اء  ومهارات 

)، ٨٧العل�م في ال�=حلة االب��ائ�ة ، دراسات ع=�Rة في ال�=�Rة وعل% ال8ف#، م,=، ع (
  .  ١١١- ٢١ی�ل��،  

ج> أسامة  الل�Iف،   �(ع>  �أح� اس�=ا٢٠١٢=$ل  مق�=حة ):  إث=ائ�ة  ال>8ائ�ة    ت��2ة  على  قائ�ة 
�اصل االج��اعي ل���8ة ال�افع�ة لإلن2از واالت2اه ن�V  االج��اع�ة م� خالل م�اقع ال�

 ) م  العل��ة،  ال�=�Rة  م2لة  اإلع�ادYة،  ال�=حلة   gتالم�  0�ل العل�م  (١٥مادة  ع   ،(٤  ،(
٤٥- ١ .  
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Jع| الg`اءات  ع�ل�ات العل% ل���8ة  �;�ام أن�Iة قائ�ة على  ). اس٢٠١٦ع>�ه، أماني رRي. (
ال العل�م ل�0 تالم�g ال�=حلة االب��ائ�ة  ال��ع�دة وال�وافع لإلن2از والفه%  ع��5 في مادة 

  األزه=$ة، رسالة د`��راه غ�= م��8رة، `ل�ة ال�=�Rة ، جامعة ال�8,�رة. 
لفhي ذ) ال�ع8ى وات ال>,=$ة وال�عل% ال). فعال�ة اس�;�ام األد ٢٠٠٦الع+ام8ة، ف�,ل صالح. (

 �ال�عل���ة ال�;�لفة في اك��اب ر$# ال����اء لIل>ة ال�=حلة ال+ان�$ة ذو) األن�ا&  في ت
  ال�فاه�% ال����ائ�ة واالح�فا� بها، دراسة د`��راه غ�= م��8رة، جامعة ع�ان، األردن. 

)  ��Vم ع>�=  ال�ل٢٠١٩الع=فج،  /ال>ات   0�ل ال�عل%   eأسال� ال�ل):  2Jامعة  ال,�Vة  j �ات 
���J ة، جامعة س�هاجسع�د وعالق�ها$�R=راسي، ال�2لة ال��)، ٦٦، ج( �0 ال�V,�ل ال

٢٦٢ -٢٢٥  .  
) إب=اه�%  أس�اء   ،  =Iم إ�Yان صاب=،  العل�م ٢٠١٧الع\ب،  ت�ر$#  في  مق�=حة  اس�=ات��2ة   :(

 gال�الم� م�  م��2عة   0�ل اإلن2از  ودافع�ة  ال�2�8ة  العقل  عادات  ال��أخ=$�    ل���8ة 
)، ١١٠)، ع( ٢٨م2لة `ل�ة ال�=�Rة، جامعة ب8ها، م (  ,ف ال�ادس االب��ائي،دراس�ًا Jال

١٥٦-١١٢  .  
)  ��Vم صالح  م�l>ة  ١٩٩٦الع�اف،  ال=$اض،  �ة،  ال�ل̀� العل�م  في   *V<ال إلى  ال��خل   :(

  الع>�lان. 
) .�العل�م على   في ت�ر$#  Woods). " فاعل�ة اس�;�ام ن��ذج وودز  ٢٠١٥الع8\)، فای\ سع
ال�ف وال�افت��8ة  االب��ار)  �ی8ة  ��= �J ال���س(  األول  ال,ف  /الب   0�ل لل�عل%  ع�ة 

  ع="، رسالة د`��راه، جامعة أم الق=0، ال�ع�دYة. ع= 
) غ�ی=.  م>ارك  ت��8ة  ٢٠١٦الع8\)،  على  العل�م  ت�ر$#  في  وودز  ن��ذج  اس�;�ام  فاعل�ة   .(

تال  0�ل االس��اللي  وال�ف��=  العقل  ال���سعادات  ال+ال*  ال,ف   gة  م��R=ال� رسالة   ،)
  .  ١٤٠ -١١٩)، ی�ن��، ٣% ال8ف# ال�ع�دYة، ع (وعل

(ع�دة   ی�سف  وال;ل�لي،  سل��ان،   �أح� والعل�م ١٩٨٨،  ال�=�Rة  في  لل>اح*  اإلح,اء   :(
  اإلن�ان�ة، ع�ان، األردن، دار الف�= لل�8= وال��ز$ع.  
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) ی�سف   ، وال;ل�لي  سل��ان،   �أح� والعل�م   ):١٩٨٨ع�دة،  ال�=�Rة  في  لل>اح*  اإلح,اء 
  �ة، ع�ان، األردن، دار الف�= لل�8= وال��ز$ع.  اإلن�ان

على تV,�ل    (4MAT)). أث= اس�;�ام ن��ذج الف�رمات  ٢٠١٣ش، آمال ، زه=ان ، أمل. (ع�ا 
واالت2ا  العل�م  مادة  في  األساسي  ال�ادس  ال,ف  جامعة /ال>ات  م2لة  ن�Vها.  هات 

VJلأل ال�ف��حة  م  الق�س   ،��Iفل� وال8ف��ة،  ال�=�R$ة  وال�راسات  ( ١( اث  ع   ،(٤ ،(
١٨٢ -١٥٩  .  

)  ���Vال  �ع> ه>ة  مهارات ٢٠١٢الع�لة،  ل���8ة  ال�عل%  أن�ا&  على  قائ%  مق�=ح  ب=نامج  أث=   :(
ة ماج���=  ال�ف��= ال=$اضي ل�0 /ال>ات ال,ف ال=اJع األساسي V�Jافhات غ\ة. رسال

  األزه=، غ\ة.   غ�= م��8رة، `ل�ة ال�=�Rة ، جامعة
) �ای�= العل�م  �=ات��2ة مق�=حة قائ�ة على ال�فاعل ب�� م�ارسات مع): اس٢٠١٨غان% ، تف��ة س�

وأن�ا& ال�عل% له�=مان في ت��8ة ال�فاه�% ال��2ل�ج�ة ومهارات ال�ف��= العل�ا ل�0 /الب 
سات في ع�ة ال�,=$ة لل�8اهج و/=ق ال��ر$#، م2لة دراال�=حلة ال+ان�$ة العامة، ال�2

  .  ١٩١  -١٤٢)، ٢٣٦، ع (ال�8اهج و/=ق ال��ر$#، جامعة ع�� ش�#
) (�% ال�أث�= ال�جه ال��lل لل�اللة اإلح,ائ�ة، ال�2لة ال�,=$ة ): ح١٩٩٧2فام، م8,�ر رش

  .  ٧٧  -٥٧) ، ١٦)، ع (١٧لل�راسات ال8ف��ة، م ( 
االت2اهات ال�عاص=ة، ): دافع�ة اإلن�ان ب�� الh8=$ات ال�>l=ة و ٢٠٠٤الف=ماو)، ح��) علي. (

  =Rي. القاه=ة، دار الف�= الع
) .��Vس، م�� ، ع�Vف�=) في    –الح�    –ل�ة اس�=ات��2ة ( ت8>أ  ). فاع٢٠١٤ق>اجة ، ز$اد م

اك��اب /ل>ة ال,ف ال�اسع األساسي لل�فاه�% الف�\$ائ�ة في فل���I، رسالة ماج���= 
  رة، جامعة الق�س وفل���I.  غ�= م��8 
� (الق=ني، فه� ح��ا�Vال٢٠١٧ن، ع�= ، عام= م ف�\$اء Jاس�;�ام األن�Iة  ): فعال�ة ت�ر$# 

الع��5 ل�0 /الب ال,ف األول ال+ان�)، م2لة دراسات في ال���رجة في ت��8ة الفه%  
  . ١٥٩- ١١١)، ٢٢١ال�8اهج ، جامعة ع�� ش�#، ع (
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للI>اعة    ). عل% ال8ف# العام، ع�ان ، دار الف�=٢٠١٧(  قIامي، ی�سف ، ع�س، ع>� ال=ح��
  وال�8=. 

ناYف وقIامي،  ی�سف  (قIامي،  (&٢٠٠٠ة  ال,في،  ال�عل%  س��lل�ج�ة   :(٢  : ع�ان   ، دار ) 
  ال�=وق لل�8= وال��ز$ع. 

 ) القادر   �ع> ش��اء  تالم�g ٢٠١٨ق8�یل،   0�ل ال�عل%  أن�ا&  على  قائ�ة  مق�=حة  اس�=ات��2ة   :(
\ ت�I$= ال�عل�%  ��ائ�ة ل���8ة ال�V,�ل ال�ع=في وال�افع�ة ل� ال�=حلة االب عل% العل�م ، م̀=
م ال2امعي، جامعة ع�� ش�#، ع  ال2امعي،  ال�عل�%  في  دراسات    - ٢٩٦)،  ٤١(2لة 

٣٠٩  .  
)  .�أح� وال�8�ر)،  م��وح  م�l>ة ٢٠٠٥ال�8اني،  ال��$	:  ال�عل%.  وأن�ا&  ال�عل%  س��lل�ج�ة   .(

  الفالح. 
 ��$ة ال�ع=فة في ال�8اهج و/=ق  ). مع2% ال�,IلVات ال�=٢٠٠٣Rوال�2ل، علي. (  اللقاني، أح�

  لقاه=ة: عال% ال��e. ، ا٣ال��ر$#. &
) ع�ادة  ال=زاق   �ع> /ال>ات  ٢٠١٩الله�>ي،  تV,�ل  في  ال��ع�دة  ال�سائ(  اس�;�ام  أث=   :(

�م ال�=�R$ة  ال,ف ال=اJع العل�ي ودافع�ة اإلن2از في مادة الف�\$اء، ال�2لة الع=�Rة للعل
  .  ٦٣  -٤٣)، �R٧ة والعل�م واآلداب، ع (وال8ف��ة، ال�vس�ة الع=�Rة لل�= 

( الل�+ ال�ی�  في  ٢٠١٧ي، خال� ج�ال  تعل��ي  أث= ب=نامج  أن�ا&  ):  قائ% على  ال=$اض�ات  مادة 
ال�عل% ل���8ة وtائف جان>ي ال�ماغ ال�لي والV# الع�د) ل�0 تالم�g ال�=حلة االب��ائ�ة،  

ال� ال=$ال�2ع�ة  ال=$اض�ات ، م2لة ت=�R$ة  ل�=�R$ات  )، ٥)، ع (٢٠اض�ات، م (,=$ة 
٨٩  -٣٤  .  
ایها  ،  ��Vم)  �ال�� وا٢٠١١ب  ال�قارRي  لل�عل%  أسل�Rي  فاعل�ة  في  ).   eل�` ل��8ذج   (�ل�>اع

العل�م  م2لة  اإلع�اد).  ال+اني  ال,ف   gل�الم� ال=$اضي  وال�ف��=  ال�V,�ل  ت��8ة 
  .  ١٩٧ -١٤٠،  ١٣ال�=�R$ة، `ل�ة ال�=�Rة Jق8ا، جامعة ج�8ب ال�اد)، 
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، ��Vاس��� (  مY ، د��Vأ ٢٠١٦ص>اح وم .(ف ن��tت8>أ  ث= ت� ) ف�= ) في    –الح�  –�ذج
العق األساسي، ت��8ة Jع| عادات  ال�اJع  ال,ف  /ال>ات   0�ل العل�م  �Jادة  ال��8ج  ل 

  رسالة ماج���= غ�= م��8رة، ال2امعة اإلسالم�ة، غ\ة.  
�، ال��� ی�ن#. ( �Vة٢٠١٦م$=h8ال>8ائ�ة ل���8ة الفه% الع��5    ). فعال�ة اس�=ات��2ة قائ�ة على ال

ألح�اء. رسالة ماج���=  ��ع�دة لIالب ال�=حلة ال+ان�$ة األزه=$ة في مادة االg`اءات الو 
  غ�= م��8رة، `ل�ة ال�=�Rة، جامعة ال�8,�رة.  

  )  �م�اع وج�ن���ن  ٢٠٢٠ال�=واني، ض�ف هللا  وای	  ن��ذج  اس�;�ام  فاعل�ة   :  ((PEOE) 
حلة ال���سIة 0 /الب ال�= ل�ف��= ال���عe والفه% الع��5 ل� ل��ر$# العل�م في ت��8ة ا

ال�;�ل ال�عل�مات  معال2ة  ال�=�Rة، ذو) م���$ات  `ل�ة  د`��راه غ�= م��8رة،  فة، رسالة 
  جامعة أم الق=0.  
) عارف.  رافع  ال�عل%  ٢٠٠٣م�اع�ة،   0����J وعالق�ها  العل�ي  االس�ق,اء  ع�ل�ات  ت�Iر   .(

وال�V,�ل ال�عل%  ون�(  األساس  ال,في  ال�=حلة  ل�0 /الب  د العل�ي  رسالة  `��راه  �ة. 
  ، جامعة ع�ان الع=�Rة، األردن.  غ�= م��8رة، `ل�ة ال�راسات ال�=�R$ة العل�ا

لل�;�ل العل�ي   (Galeen)): فاعل�ة اس�;�ام اس�=ات��2ة جال��  ٢٠١٤ال�I=في ، غاز) صالح (
/ 0�الب ال,ف األول ال���س( ، في ت��8ة ع�ل�ات العل% األساس�ة ودافع�ة اإلن2از ل

  .  ٢٥٥  -١٢٧)، ی8ای=، ١)، ج (٨٢، جامعة ال\قاز$5، ع ( ل�ة ال�=�Rةم2لة `
) غاز) صالح  سال�=ز  ٢٠١٤ال�I=في،  ن��ذج  فاعل�ة   :((Salters)   %العل م�خل  على  القائ% 

�ة  في ت��8ة ال+قافة العل��ة وع�ل�ات العل% ال��امل  (.S.T.S.E)وال�ق�8ة وال���2ع وال>�wة  
ال���س( ال+ال*  ال,ف  أن�ا&    ل�0 /الب  ، ذو)  ال�=�Rة  `ل�ة  م2لة  ال�;�لفة،  ال�عل% 

  .٤٦٠  -٣١٥)، اك��R=، ١)، ج (٨٥ز$5، ع (جامعة ال\قا
). فاعل�ة ب=نامج ت�ر$>ي مق�=ح في ت��8ة Jع| مهارات ال��ر$#  ٢٠٠٩مع�ض، ل�لى إب=اه�%. (

في ل�م lJل�ة ال�=�Rة، م2لة دراسات  اإلب�اعي ودافع�ة اإلن2از ل�0 الIالب معل�ي الع
  .  ٢٣٤  -١٨٤، ١٤٣و/=ق ال��ر$#، جامعة ع�� ش�#، عال�8اهج 

(مل  .��Vم سامي   ،%Vوال�عل�% ٢٠٠٦ ال�عل%  س��lل�ج�ة  دار   -):  وال�I>�ق�ة،  الh8=$ة  األس# 
  ال���=ة، ع�ان.  
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) ��Vا٢٠١٩ال��حي، أماني م ال�ف��=  القائ% على  العل�م  إل2Yابي وال�عل%  ): ب=نامج مق�=ح في 
 �ال�افع�ة  الgه�8ة في ت��8ة مهارات الVل اإلب�اعي لل��lالت و ام ال;=ائ(  ال��ل��) واس�;

لإلن2از وال�V,�ل ال�ع=في ل�الم�g ال�=حلة اإلع�ادYة، ال�2لة ال�,=$ة لل�=�Rة العل��ة  
  .  ٥٧ -١)، ١١)، ع (٢٢، جامعة ع�� ش�#، م (

) هللا   �ع>  ��Vم أن�٢٠١٥الg8ی=،  الق�ر ):   0����J وعالق�ها  ال�عل%  و ا&  العامة  ال�V,�ل  ات 
ال���2�ی الIالب   0�ل ال=$اض�ات  في  ال�2ع�ة  ال�راسي  سع�د،   jال�ل 2Jامعة   �

ال�ع�دYة للعل�م ال�=�R$ة وال8ف��ة، م2لة رسالة ال�=�Rة وعل% ال8ف#، جامعة ال�لj سع�د،  
  .   ١٠٠  -٨٣)، ٤٩ع (

)  ��Vم ش�=)  ن�� ٢٠١٨ن,Vي،  فاعل�ة  الع��5  ):  الفه%  ت��8ة  في  ال2�لي  االس�ق,اء  ذج 
ال+ان�$ة، ال�=حلة  /الب   0�ل الف�\$اء   �Vن العل��ة،   واالت2اه  لل�=�Rة  ال�,=$ة  ال�2لة 

  .  ٢٢٩  -١٩٣)،  ١١)، ع (٢١جامعة ع�� ش�#، م (
)  �أح� ر$Vاب  الفه٢٠١٧ن,=،  ت��8ة  في  ال�عل%  عق�د  اس�;�ام   :( 0�ل العل�م  في  الع��5   %
لة االب��ائ�ة، ال�2لة ال�,=$ة  قل�ًا ذو) ال�ف=$( ال�V,�لي م� تالم�g ال�=حال��ف�ق�� ع

  .  ٢٣٦  -١٩١)، ٢٠) ، م2ل� ( ٧امعة ع�� ش�#، الع�د (لل�=�Rة العل��ة، ج 
) .�ال��  ��Vم=داش، م�ال  ،�ال=$اض�ات ٢٠١٥هاني، م�=ف	 حام فاعل�ة وح�ة مق�=حة في   .(

الع��ال>� الفه%  مهارات  ت��8ة  في  ال�=�Rة  �ل�ج�ة  م2لة  ال+ان�$ة،  ال�=حلة  ل�0 /الب   5
  .  ١٥٦ -٨٩)، ٦)، ع (١٨العل��ة، جامعة ع�� ش�#، م (

): أث= اس�;�ام دورة ال�عل% ال;�اس�ة م� خالل ال��>��ت= في  ٢٠٠٨ه�ام ، ع>� ال=زاق س�$ل% ( 
الت2اه ن�V العل�م ل�0 /الب ال,ف تV,�ل Jع| ال�فاه�% العل��ة وال�ف��= العل�ي وا

عة ع�� ش�#، ال�2ع�ة ال�,=$ة لل�=�Rة  +ال* ال���س( Jال��ل�ة الع=�Rة ال�ع�دYة جامال
  . ٦٨  -٣٥)، ٢)، ع ( ١١ة ال�=�Rة العل��ة، م (العل��ة، م2ل
)  �أح� ه�یل   ، مlارثي  ٢٠٢٠وقاد  ن��ذج  فاعل�ة   :((4MAT)    ال���ق>لي ال�ف��=  ت��8ة  في 

/ال>ات    0�ل اإلن2از  ودافع�ة  ال�راسي  رسالة وال�V,�ل  الق=0،  أم  2Jامعة  األح�اء 
  م��8رة، `ل�ة ال�=�Rة، جامعة أم الق=0.  د`��راه غ�=
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را ( ی�سف،  ال�Vان��.  (  ٢٠١٩و$ة  اس�=ات��2ة  اس�;�ام  ت��8ة    –ف�=    –ت8>أ  ).  في   ( الح� 
`ل�ة   ماج���=،  رسالة   ، ال=وضة  /فل   0�ل ال�ف��=  ومهارات  العل��ة  ال�فاه�%  Jع| 

  ,�رة.  جامعة ال�8 –ال�=�Rة  
) � م��Vد. �Vم س��lل�ج�ة٢٠١٢ی�ن#،  لل�8=    ):  ال���=ة  دار  واإلنفعاالت. ع�ان:  ال�افع�ة 
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