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 البخح:ص خمل

أثػػر اسػػتخداـ إسػػتراتيجية الػػتعمـ بالتعا ػػد  ػػ  عمػػ   التعػػرؼإلػػ  هػػدؼ الب ػػح ال ػػال  
تػػدريس اغاػػااؿ الفنيػػة بكسػػاا بعػػض مكػػارام التفكيػػر المنظػػكم  كتنميػػة ت ػػدير الػػذام لػػدم 
طالا المر مة ابعدادية كأتبع الب ح ال ال  المنكج الابه التجريبػ  باسػتخداـ التصػميـ اػبه 

إلػ   ( تمميػذ كتمميػذت تػـ ت سػيمكا36ب  ذم المجمكعتيف كتككنم مجمكعة الب ػح مػف  التجري
( تمميػػػذ 33ضػػػابطة عػػػددها  كمجمكعػػػة ( تمميػػػذ كتمميػػػذت 33مجمػػػكعتيف تجريبيػػػة كعػػػددها  

( تمميذ كتمميػذت كلت  يػؽ أاػراض 36كتمميذت كمجمكعة تالميذ لمتجربة االستطالعية كعددهـ  
اغدكام كالمػكاد التاليػة.  اةمػة بمكػارام التفكيػر المنظػكم  كبماػم  الب ح  امم البا ثة بإعػداد

عػداد  ثالح مكارام رةيسية  إدراؾ العال ام المنظكمة، ت ميؿ المنظكمام، تركيا المنظكمػام( كاع
دليػػؿ لممعمػػـ ك ػػؽ إسػػتراتيجية الػػتعمـ بالتعا ػػد كتػػـ إعػػداد كتيػػا اغناػػطة كالتػػدريبام لمتالميػػذ 

يػػاس ت ػدير الػػذام لمتالميػػذ. كتكصػػؿ المنظػػكم   ػ  اغاػػااؿ الفنيػػة كم  كأعػداد اختبػػار التفكيػػر
 النتاةج التالية: إل  الب ح

بػػيف متكسػػط  درجػػام المجمػػكعتيف  0...كجػػكد  ػػركؽ دالػػة ا صػػاةيا عنػػد مسػػتكل 
التجريبيػػػة كالضػػػابطة  ػػػ  التطبيػػػؽ البعػػػدم عمػػػ  اختبػػػار التفكيػػػر المنظػػػكم  كذلػػػؾ لصػػػال  

بػػيف متكسػػط  درجػػام  0.,. ػػركؽ دالػػة ا صػػاةيا عنػػد مسػػتكل  المجمكعػػة التجريبيػػة، كجػػكد
كذلػؾ لصػال  المجمكعة التجريبية    التطبي يف ال بم  كالبعدم عم  اختبار التفكير المنظكم  

درجػػػام بػػػيف متكسػػػط   0.,.كجػػػكد  ػػػركؽ دالػػػة إ صػػػاةيان عنػػػد مسػػػتكم  .التطبيػػػؽ البعػػػدم
بالنسػبة كذلػؾ  عمػ  م يػاس ت ػدير الػذام المجمكعتيف التجريبية كالضابطة    التطبيؽ البعدم

إلػػ   إدراؾ عال ػػام المنظكمػػة، ت ميػػؿ المنظكمػػام، تركيػػا المنظكمػػام، كالدرجػػة الكميػػة عمػػ  
لصال  المجمكعة التجريبيػة، كجػكد  ػركؽ دالػة ا صػاةيا عنػد اختبار التفكير المنظكم ( كذلؾ 

 ػيف ال بمػ  كالبعػدم عمػ  بيف متكسط  درجام المجمكعة التجريبيػة  ػ  التطبي 0.,.مستكل 
بالنسبة إل   البعد االجتماع ، البعد الذات ، البعػد المكنػ ، كالدرجػة كذلؾ  م ياس ت دير الذام

عػػدـ كجػػكد  ػػركؽ دالػػة ، ؽ البعػػدملصػػال  التطبيػػالكميػػة عمػػ  م يػػاس ت ػػدير الػػذام( كذلػػؾ 
تطبيػؽ البعػدم ا صاةيا بيف متكسط  رتا درجام المجمكعتيف التجريبيػة  ذكػكر، انػاح(  ػ  ال

لم ياس ت دير الػذام كذلػؾ بالنسػبة إلػ   إدراؾ عال ػام المنظكمػة، ت ميػؿ المنظكمػام، تركيػا 
 صػاةيا إ ػركؽ دالػة المنظكمام، كالدرجة الكمية عمػ  اختبػار التفكيػر المنظػكم (، عػدـ كجػكد 
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بػػيف متكسػػط  رتػػا درجػػام المجمكعػػة التجريبيػػة  ذكػػكر، انػػاح(  ػػ  التطبيػػؽ البعػػدم عمػػ  
كذلؾ بالنسبة إل   البعد االجتماع ، البعد الذات ، البعػد المكنػ ، كالدرجػة ياس ت دير الذام م 

 الكمية عم  م ياس ت دير الذام(.
بضركرت استخداـ التعمـ بالتعا د    تدريس اغاااؿ الفنيػة بصػفة عامػة  كأكص  الب ح

لمتالميذ كتنمية ت ػدير الػذام بإكساا التفكير المنظكم     المرا ؿ الصفية المختمفة كاالهتماـ 
الم تر ػام المرتبطػة بمػا أسػفرم مجمكعػة مػف  ـ الب ػحدابيجاب  كايرها مف التكصيام كما  ػ

 مف نتاةج. عف الب ح

 .ت دير الذام التفكير المنظكم ، ،ةاااؿ الفنيغا ستراتيجيه التعا د،: إالكممام المفتا ية
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Using the contract learning strategy in teaching technical works to 

instill some systemic thinking skills and to develop and appreciate the 

self among preparatory school students. 
 

Abstract 

The current paper has aimed to identify the effect of using the contract 

learning strategy in teaching technical works to instill some systemic thinking 

skills and to develop self-esteem among preparatory school students. The 

current research followed the semi-experimental approach using the two-group 

experimental design. The research group has included (64) male and female 

students who were divided into an experimental group which consisted of 32) 

male and female students, a controlling group consisting of (32) male and 

female students, and a group of students for the exploratory experiment (n=67) 

male and female students. To achieve the research objectives, the researcher 

prepared the following tools and materials: a list of systemmatic thinking skills 

and three main skills (perception of system relations, analyzing systems, 

installing systems); a guide for the teacher according to the contracted learning 

strategy, a booklet of activities and training for students, a systematic thinking 

test in technical works, and a measure of student self-esteem. The study has 

come down to the following findings: 

The existence of statistically significant differences at the level of 0.01 

between the mean scores of the experimental and control groups in the post 

application of the systematic thinking test and its dimensions in favor of the 

experimental group, and the existence of statistically significant differences at 

the level of 0.01 between the mean scores of the experimental group in the pre 

and post applications of the systematic thinking test and its dimensions in favor 

of the post application. The research recommended the necessity of using the 

contract learning strategy in teaching technical works to instill some systematic 

thinking skills and to develop self-esteem among students at different school 

stages. The research presented some suggestions based on the study findings. 

Key words: Contact strategy, technical works, systematic thinking, self-

esteem. 
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 املكدمُ:

التكثيػػؼ مػػع المتايػػرام عمػػ   أ ػػراد تتمتػػع بالمركنػػة  ػػادرتإلػػ   ي تػػاج العصػػر ال ػػال 
 ت ػديـعمػ    ت  يستطيعكا أف يسايركا هذا التاير يجا أف يككنػكا  ػادريف ،المكجكدت    البيةة

المزيػػد كالجديػػد، كهػػذا يتطمػػا االعتنػػا  بػػالتعميـ كالػػتعمـ كتطػػكير  لي  ػػؽ ذلػػؾ،  تػػ  ال يصػػب  
نمػػا التطػػرؽ الجكانػػا اغخػػرل بالنسػػبة لمػػتعمـ إلػػ   هػػدؼ الػػتعمـ تنميػػة الجانػػا المعر ػػ    ػػط كاع

صػػ ؿ كتنميػػة مػػكاهبكـ كتعػػد المنػػاهج الدراسػػية أدات التعمػػيـ لت  يػػؽ ذلػػؾ كالتربيػػة عمػػ   كال ػػدرت
فنية كايرها مف المناهج تعتن  بتنمية المتعمـ    جميع جكانبه كمراعات الفركؽ الفرديػة لػدم ال

 المتعمميف.
 التربيػػة الفنيػػة مػػادت دراسػػية تكػػتـ بصػػفة عامػػة بدراسػػة الفػػرد مػػف  يػػح عال ػػام أ ػػراد  

أ سف كجه ممكف أكثر مػف عم   كجماعاته كمياديف سمككه كالكساةؿ الت  تصب  بكا العال ام
ال اضػر كتبػرز  ػ  عمػ   هتمامكا بإعطا   سط معيف مف المعر ة كتم   أضكا  مػف الماضػ ا

 كؿ هذا أدكار ركاد الفف كتطكر اغعماؿ الفنية كالنتاةج الت  ترتبم عميكا.
أف الػتعمـ بالتعا ػد إ ػدم إسػتراتيجيام الػتعمـ التػ  يمكػف مػف خاللكػا التعبيػر عػف التػزاـ 

كمػف ثػـ  كأنماطكػالتمميذ مسةكلية تعممػه  يح ت مؿ ابستراتيجية االتمميذ كمااركته    التعمـ 
عمـ، كه  تأخػذ اػكؿ التفػاكض كيتكصػؿ التمميػذ مػف ماتخاذ ال رار باأنكا كذلؾ بالتعاكف مع ال

خاللكا ل رار باأف تعممه، كمف ثـ ي رر به ع ػدان أك كثي ػة مكتكبػة تتضػ   يكػا أبعػاد االتفػاؽ 
ب يػػح يمتػػـز الطر ػػاف بعناصػػر هػػذا االتفػػاؽ أثنػػا  المػػركر بػػالخبرت بد ػػة بػػيف المعمػػـ كالتمميػػذ، 

 التعميمية    ضك  خطكاتكا كه :
 مر مة االندماج. (0
 مر مة االستكااؼ. (3
 مر مة العامؿ. (3

عمػػػ   مبػػػدأ تعمػػػيـ التمميػػػذ كيػػػؼ يػػػتعمـ كلت  يػػػؽ ذلػػػؾ يتعػػػيفعمػػػ   يؤكػػػد تفريػػػد التعمػػػيـ
التمميػػذ كػػ  يػػتمكف مػػف متابعػػة دراسػػته  مؤسسػػام التعمػػيـ تنميػػة مكػػارام التعمػػيـ الػػذات  لػػدم

 الذاتية المست بمية.
كلكف ما مدم إيماف التمميذ بكذ  ال ضية   د أاارم نتاةج دراسة مكتػا التربيػة العربػ  

أف نسػبة إلػ   لدكؿ الخميج الت  كانم  كؿ التعميـ الػذات  كتطػكير المنػاهج كأسػاليا التػدريس
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مؿ المعمـ مسةكلية التعميـ، كين صر دكر التمميػذ % مف التالميذ يفضمكف أف يت .3تزيد عف 
الفكػػـ كاالسػػترجاع كتعػػد تمػػؾ النتيجػػة انعكاسػػان لمػػا تعػػكد عميػػه التمميػػذ مػػف أسػػاليا عمػػ    ػػ 

 التم يف كال فظ   ط.عم   تعميمية كالت  تعتمد
كمػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ يتضػػ  أهميػػة تنميػػة التفكيػػر المنظػػكم  كت ػػدير الػػذام كمػػف ثػػـ 

  اعمية استخداـ إستراتيجية التعمـ بالتعا د    ذلؾ.عم   ل ال  التعرؼسي اكؿ الب ح ا
 :البخحمشللُ 

التدريا الميدان   ػ  المػدارس تبػيف  صػكر  ػ  اكتسػاا عم   مف خالؿ إاراؼ البا ثة
 بعض مكارام التفكير المنظكم  كت دير الذام لدم تالميذ الصؼ الثان  ابعدادم.

راسام كالب ػكح السػاب ة التػ  تناكلػم التفكيػر المنظػكم  الدعم   ككذلؾ بإطالع البا ثة
 اعمية استخداـ إسػتراتيجية المػنظـ إل   ( كالت  هد م3.06مثؿ دراسة: أمان  عبد الاككر  

الاػػكم   ػػ  تػػدريس العمػػـك البيكلكجيػػة  ػػ  تنميػػة بعػػض المفػػاهيـ العمميػػة كمكػػارام التفكيػػر 
البا ثػػة بإعػػداد  اةمػػة مكػػارام لمتفكيػػر  المنظػػكم  لػػدم طػػالا الصػػؼ اغكؿ الثػػانكم ك امػػم

المنظػػكم  كاختبػػار لمتفكيػػر المنظػػكم  كأسػػفرم النتػػاةج لصػػال  المجمكعػػة التجريبيػػة. كدراسػػة 
 اعميػػة برنػػامج م تػػر  عمػػ   التعػػرؼإلػػ   ( كالتػػ  هػػد م3.06مسػػعد زايػػد ك ػػارس مطر ػػ   

يػػام التربيػػة بباػػداد كل ػػد لتنميػػة مكػػارام التفكيػػر المنظػػكم  لطمبػػة أ سػػاـ الماػػة العربيػػة  ػػ  كم
اختبػػار التفكيػػر المنظػػكم   ػػ  الماػػة  م ػػكالتػػ  طبج لصػػال  المجمكعػػة التجريبيػػة ةكانػػم النتػػا

  اعميػة التػدريس ال ػاةـعمػ   التعػرؼإلػ   ( كالتػ  هػد م3.06م مػد  عمػ   العربية. كدراسػة
التفكيػػػر الماػػػركعام الب ثيػػػة كال م ػػػام الن ااػػػية  ػػػ  تنميػػػة مكػػػارام الب ػػػح العممػػػ  ك عمػػػ  

المنظكم  لدم عينة مف طالا اعبة الجارا يا بكمية التربية جامعة اغزهػر، كتػـ إعػداد اختبػار 
كجػػكد  ػػركؽ ذام إلػػ   التفكيػػر المنظػػكم  ك اةمػػة مكػػارام التفكيػػر المنظػػكم  كأاػػارم النتػػاةج

داللػػة إ صػػاةية بػػيف متكسػػطام درجػػام الطػػالا الختبػػار التفكيػػر المنظػػكم  لطػػالا المجمكعػػة 
تجريبيػػػة ك ػػػدمم الدراسػػػة عػػػددان مػػػف التكصػػػيام كالم تر ػػػام. كأيضػػػان دراسػػػة عػػػادؿ إبػػػراهيـ ال

نمكذج الػتعمـ البنػاة   عم   السع  لكاؼ أثر برنامج  اةـإل   مد الت  ه( ك 3.06كآخركف  
أنػه عمػ      تنمية مكارام التفكير المنظكم  لدم تالميػذ المدرسػة ابعداديػة كأسػفرم النتػاةج

ام داللػػة إ صػػاةية بػػيف متكسػػط  درجػػام المجمكعػػة التجريبيػػة كالضػػابطة  ػػ  تكجػػد  ػػركؽ ذ
ال يػػاس البعػػدم بالنسػػبة لمكػػارت التفكيػػر المنظػػكم  كتكجػػد  ػػركؽ ذام داللػػة إ صػػاةية بػػيف 
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ال بمػػ  كالبعػػدم بالنسػػبة لمكػػارام التفكيػػر متكسػػط  درجػػام المجمكعػػة التجريبيػػة  ػػ  ال يػػاس 
لثالػػح كهػػك تكجػػد  ػػركؽ ذام داللػػة إ صػػاةية بػػيف المنظػػكم  كيتضػػ  عػػدـ ت  ػػؽ الفػػرض ا

متكسػط  درجػػام المجمكعػة التجريبيػػة  ػػ  ال يػاس البعػػدم كالتتبعػػ  بالنسػبة لمكػػارام التفكيػػر 
 المنظكم .
أكدتػػه الب ػػكح كالدراسػػام السػػاب ة التػػ  تناكلػػم أهميػػة تنميػػة ت ػػدير الػػذام كػػذلؾ مػػا ك 

 اعميػة برنػامج م تػر  عمػ   التعػرؼإل   ( كالت  هد م3.06  عطيةلمتمميذ مثؿ دراسة إيريف 
   اغاااؿ الفنية باستخداـ التعمـ الناط    ضػك  معػايير الجػكدت  ػ  تنميػة بعػض المكػارام 
الفنيػػة لػػدم المعػػا يف ع ميػػان ك اعميػػة البرنػػامج أيضػػان  ػػ  جػػكدت المنػػتج الفنػػ  لػػدم المعػػا يف 

ج الم تر   ػ  تنميػة ت ػدير الػذام لػدم كت دير الذام لديكـ. كل د أظكرم النتاةج  اعمية البرنام
ت ػدير  معر ػةإلػ   ( كالتػ  هػد م3.03اغطفاؿ المعا يف ع ميػان كأيضػان دراسػة اػايع عبػد ا   

الذام كعال ته بالسمكؾ العدكان  لدم طمبة الصؼ الثػامف مػف مر مػة التعمػيـ اغساسػ  بمدينػة 
كالسػػمكؾ العػػدكان  لػػدم طمبػػة  صػػعد  كأظكػػرم الدراسػػة كجػػكد عال ػػة عكسػػية بػػيف ت ػػدير الػػذام

الصػؼ الثػػامف مػػف مر مػػة التعمػػيـ اغساسػػ  بمدينػػة صػػعد ، ككػػذلؾ أيضػػان دراسػػة منػػ  ال مػػكم 
الكاؼ عف العال ة التأثيرية المتبادلػة بػيف مفكػـك الػذام كالت صػيؿ إل   ( الت  هد م.3.0 

ماػؽ الرسػمية الدراس  لدم تالميذ الصؼ الخامس مف التعميـ اغساس     مدارس م ا ظة د
أف التالميػذ الػذيف لػديكـ مسػتكم عمػ   كاست صا  أثر الجنس    هذ  العال ة كأسػفرم النتػاةج

يجػػاب  مػػف مفكػػـك الػػذام هػػـ اغكثػػر ت صػػيالن كال تال ػػظ أف هنػػاؾ  ػػركؽ بػػيف الػػذككر  عػػال  كاع
 يػؿالت مإلػ   م ياس مفكػـك الػذام إذ أف المسػاكات بػيف الجنسػيف تػؤدمعم   كابناح    أداةكـ

  د كبير مف الفركؽ    بنا  الاخصية كتككيف مفكـك الذام.إل  
ك د أرجعم هذ  الدراسام كجػكد ضػعؼ  ػ  اكتسػاا مكػارام التفكيػر المنظػكم  كت ػدير 
الػػذام لػػدم التالميػػذ غسػػباا كثيػػرت منكػػا طراةػػؽ التػػدريس المتبعػػة  ػػ  التػػدريس إال أنػػه بػػإجرا  

لتالميػػذ مػػف اكتسػػاا مكػػارام التفكيػػر المنظػػكم  مػػدم تمكػػف اعمػػ   دراسػػة اسػػتطالعية لمك ػػكؼ
كت ػػدير الػػذام طبػػؽ  يكػػا اختيػػار التفكيػػر المنظػػكم  كم يػػاس ت ػػدير الػػذام، اختيػػرم العينػػة 

( تمميػذان كطب ػم  ػ  مدرسػة الجامعػة 36 عاكاةيان مف طػالا الصػؼ الثػان  ابعػدادم ك ػدرها 
ميذ الصػؼ الثػان  ابعػدادم  ػ  كجكد ضعؼ لدم التالعم   المك دت بأسيكط. كأسفرم النتاةج

 اكتساا مكارام التفكير المنظكم  كت دير الذام.
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 ػػ  ضػػك  نتػػاةج الب ػػح االسػػتطالعية كنتػػاةج الدراسػػام السػػاب ة ت ػػددم ماػػكمة الب ػػح 
ال ال   ػ  كجػكد ضػعؼ بمسػتكم تالميػذ الصػؼ الثػان  ابعػدادم  ػ  اكتسػاا بعػض مكػارام 

ان غهميػة إسػتراتيجية الػتعمـ بالتعا ػد كخطكاتكػا التػ  مػف التفكير المنظكم  كت دير الػذام، كنظػر 
الممكػػف أف تسػػاهـ  ػػ  عػػالج ضػػعؼ اكتسػػاا بعػػض مكػػارام التفكيػػر المنظػػكم  كتنميػػة ت ػػدير 

 م اكلة استخدامكا لعالج نكا   ال صكر لديكـ.إل   الذام كيسع  الب ح ال ال 
 :البخحأسئلُ 

  اكؿ الب ح ابجابة عف السؤاؿ الرةيس :
التعا د    تدريس اغاػااؿ الفنيػة ل سػاا بعػض ب اعمية استخداـ إستراتيجية التعمـ ما 
 لتفكير المنظكم  كت دير الذام لتالميذ المر مة ابعدادية؟مكارام ا

 كيتفرع منه اغسةمة التالية:
مػػا  اعميػػة اسػػتخداـ إسػػتراتيجية الػػتعمـ بالتعا ػػد  ػػ  تػػدريس اغاػػااؿ الفنيػػة بكسػػاا  -0

 لتفكير المنظكم  لدم تالميذ الصؼ الثان  ابعدادم؟بعض مكارام ا
ما  اعمية استخداـ إستراتيجية التعمـ بالتعا د    تدريس اغاااؿ الفنية لتنمية ت ػدير  -3

 الذام لدم تالميذ الصؼ الثان  ابعدادم؟
 المجمكعػػة التجريبيػػة(  ػػ  التطبيػػؽ  مػػا الفػػرؽ بػػيف تالميػػذ الصػػؼ الثػػان  ابعػػدادم -3

 المنظكم  طب ان لمنكع  ذككر، إناح(؟ ر التفكيرالبعدم الختبا
 المجمكعػػة التجريبيػػة(  ػػ  التطبيػػؽ  مػػا الفػػرؽ بػػيف تالميػػذ الصػػؼ الثػػان  ابعػػدادم -6

 ت دير الذام طب ان لمنكع  ذككر، إناح(؟ لم ياس البعدم
 هدف البخح:

 يكدؼ الب ح ال ال  إل :
لثػػػان  ابعػػػدادم لتفكيػػػر المنظػػػكم  لػػػدم تالميػػػذ الصػػػؼ ااكتسػػػاا بعػػػض مكػػػارام ا -0

 باستخداـ إستراتيجية التعمـ بالتعا د    تدريس التربية الفنية.
تنمية ت ػدير الػذام لػدم تالميػذ الصػؼ الثػان  ابعػدادم باسػتخداـ إسػتراتيجية الػتعمـ  -3

 بالتعا د    تدريس التربية الفنية.
عمػ  الكاؼ عف داللػة الفػركؽ بػيف ا ػراد المجمكعػة التجريبيػة  ػ  التطبيػؽ البعػدم  -3

 اختبار التفكير المنظكم  كم ياس ت دير الذام ك  ا لمتاير النكع  ذككر، اناح(.
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 أهنًُ البخح:

 تتمثؿ أهمية الب ح ال ال     أنه:
ناػاط المػتعمـ  ػ  اكتسػاا عمػ   ي دـ إطار نظرم يتناكؿ إستراتيجية  ػ  الػتعمـ  اةمػة -

 لتفكير المنظكم .بعض مكارام ا
مكاكبػػة االتجاهػػام الجديػػدت لمدراسػػام ال ديثػػة التػػ  عمػػ   يسػػاعد معمػػـ التربيػػة الفنيػػة -

 إتا ة بداةؿ متطكرت لمتعمـ.عم   تتركز
 ي دـ كراسة تدريبام لتالميذ الصؼ الثان  ابعدادم    اغاااؿ الفنية. -
 ي دـ  اةمة ببعض مكارام التفكير المنظكم  لتالميذ الصؼ الثان  ابعدادم. -
 ك ؽ إستراتيجية التعمـ بالتعا د    اغاااؿ الفنية.ي دـ دليؿ لمعمـ التربية الفنية  -
 ي دـ اختبار التفكير المنظكم . -
 ي دـ م ياس ت دير الذام. -

 مصطلخات البخح:

 * إسرتاتًجًُ التعله بالتعاقد:

 كتعرؼ إجراةيان    الب ح ال ال :
ذ هػػ  مجمكعػػة مػػف ابجػػرا ام التدريسػػية كممزمػػة، تػػتـ بػػيف معمػػـ التربيػػة الفنيػػة كتالميػػ

الصؼ الثان  ابعدادم مف خالؿ ع د إتفا ية مكتكبة ماتركة بيػنكـ، ت مػؿ التالميػذ مسػةكلية 
تعممكػػـ، كاتخػػاذ  ػػراراتكـ باػػأنكا، كتتضػػمف: اػػركط كمصػػادر كأناػػطة، أهػػداؼ الػػتعمـ، ككيفيػػة 

 ت  ي كا     ترت زمنية معينة م ابؿ  كا ز كتعزيزام متعددت.
 * التفلري املنظىمٌ:

 ان    الب ح ال ال :كيعرؼ إجراةي
اغجػزا  عمػ   هك طري ة لفكـ العال ام المتبادلة بيف أجزا  أم منظكمة بدالن مف التركيػز

نفسكا، كبذلؾ يككف التمميػذ الصػؼ الثػان  ابعػدادم كاعيػان بأنػه يفكػر  ػ  منظكمػام كاضػ ة، 
 بناةكا كت ميمكا مف خالؿ مادت التربية الفنية.عم   كلديه ال درت
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 لذات:* تكديز ا

 عرؼ إجراةيان    الب ح ال ال :تك 
مجمػكع عمػ   الت ييـ الذم يضعه تمميذ الصؼ الثان  ابعدادم لذاتػه مػف خػالؿ إجاباتػه

العبارام الكاردت    م ياس ت ػدير الػذام، كيتضػمف ت ػدير الػذام إتجاهػام التمميػذ ابيجابيػة أك 
 كهاـ كناج  ككؼ . السمبية ن ك ذاته كما يكض  مدم اعت اد التمميذ بأنه  ادر

 حدود البخح:

مجمكعػػة مػػػف تالميػػػذ الصػػػؼ الثػػػان  ابعػػدادم بمدرسػػػة الجامعػػػة ابعداديػػػة بم ا ظػػػة 
( تمميػػػػذان 33مجمػػػػكعتيف مجمكعػػػػة ضػػػػابطة  إلػػػػ   ( تمميػػػػذان من سػػػػميف36أسػػػيكط كعػػػػددهـ  
 ( تمميذا.33كمجمكعة تجريبية  

ابتػدا  مػف اػكر  .3.03/3.3كل د تـ تطبيؽ الب ح    الفصؿ الدراس  اغكؿ لسنة 
 أكتكبر ك ت  اكر ديسمبر بمعدؿ  صتيف    اغسبكع.

 اإلطار النظزٍ:

 أواًل: إسرتاتًجًُ التعله بالتعاقد:

أنكػػا مجمكعػػة مػػف الناػػاطام "عمػػ   .Selamat et al (2012 ,522)ل ػػد عر كػػا 
  سػي ـك بكػا الفردية أك الجماعية الت  يتفؽ عميكا الطالا مع معممه كي دد  يكا اغناطة التػ

ستراتيجيام كمصادر التعمـ الت  ي تاجكف إليكا لت  يؽ أهدا كـ  ."كمخرجام التعمـ كاع
إتفا يػػة مكتكبػػة بػػيف "( أنكػػا 063، 3.03كيػػرم كػػالن مػػف ياسػػيف كاثػػؽ، زينػػا  سػػف  

 المعمـ كالمتعمميف تمن كـ خيارام متعددت    إكماؿ المكػاـ التػ  يطمػا مػف المتعممػيف إنجازهػا
 ."عايير معينة بمكجا ع د إتفاؽ م دد كاض ك ؽ معم  

إسػتراتيجية الػتعمـ بالتعا ػد هػ  تمثػؿ إتفا ػان ماػتركان  Goodman (2011 ,200)كيرم 
بيف أعضا  هيةة التدريس كالمكظفيف كالطالا    مؤسسة تعميمية ما،  كؿ مضػمكف التعمػيـ 

 كأساليبه كمكاف كزمف ت ديمه.
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 اقد:* مزاحل إسرتاتًجًُ التعله بالتع

تمر إستراتيجية التعمـ بالتعا د بمرا ؿ ثالح كيتفاكض  يكا المعمـ مع المتعممػيف كيمكػف 
 الن ك التال :عم   إنجازها

 ( مزحلُ اإلندماج:1)

ك يكػػا يػػدرؾ المتعممػػيف الصػػكرت العامػػة لمػػا سيدرسػػكنه كمػػا هػػك مطمػػكا مػػنكـ تعممػػه 
سػع  لت  ي كػا كتتضػمف هػذ  المر مػة كال ياـ به كيعنػ  ذلػؾ أف يػدرؾ المػتعمـ اغهػداؼ التػ  ي

 تفاكضان بيف المتعمميف بعضكـ بعضان.
 ( مزحلُ االستلشاف:2)

ؼ المتعممػكف المسػار الػذم سػيت رككف  يػه عبػر المكضػكعام كالمككنػام اك يكا يستك
الفرعية كما يتعر كف مصادر التعمـ المستكد ة مثؿ : الكتاا الم رر، أك اغ راص المدمجػة، أك 

 نترنم كي ددكف الخطكام كبداةمكا الت  يمكف أف يسيركا  يكا بنجاز المتك ع منكـ.مكا ع اب 
 ( مزحلُ التأمل:3)

ك يكػػا يتأكػػد المػػتعمـ مػػف بمكاػػه النتػػاةج المسػػتكد ة كأنػػه مػػا هػػك متك ػػع منػػه كأف يعنػػ  
تعػػرؼ ت ديػػدام جديػػدت يثيرهػػا لمػػا تعممػػه إلػػ   جكانػػا االسػػتفادت ممػػا تعممػػه. كمػػا يتجػػاكز ذلػػؾ

، 3..3نمػػك لديػػه الدا عيػػة الذاتيػػة لمػػتعمـ المسػػتمر لترسػػيب مبػػدأ " مػػاذا بعػػد"  كلػػيـ عبيػػد،  ت
63.) 

 خطىات وإجزاءات التعله بالتعاقد:

يسير الػتعمـ بالتعا ػد ك ػؽ إجػرا ام كعمميػام ي ػددها  أ مػد عبػد اغميػر، كػريـ بالاػـ، 
، 3..3(،   سػػػػػف سػػػػػيد، 066، 3.03(،  ياسػػػػػيف كاثػػػػػؽ، زينػػػػػا  سػػػػػف، 363، 3.06
(، 603، 3..3(،  مصػػطف  عبػػد السػػالـ ، 33، 3..3(،  ماجػػدت رااػػا، 3.03-3.03

 (.33-63، 6..3 السيد عطيه، 



 م0201( 11) -1ج-عدد يناير                     ...         م إستراتيجية التعاقداستخدا

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                       - 363 - - 363 - 

 :إجزاءات ما قبل التفاوضأواًل: 

هناؾ عػدد مػف ابجػرا ام أك العمميػام يجػا إتمامكػا  بػؿ عمميػة التفػاكض مػع الطػالا 
 :مف أهمكا

  :حتديد مىضىع التعله -1

مػػـ بد ػػة مكضػػكع الػػتعمـ كجكانبػػه المختمفػػة مػػف معمكمػػام كمكػػارام يجػػا أف ي ػػدد المع
 .منبث ة مف خالله

 :حتديد األهداف التعلًنًُ -2

كيجا أف تصاغ اغهػداؼ التعميميػة بصػكرت كاضػ ة كمفككمػة ككا عيػة ك ابمػة لم يػاس، 
طته ب يح تعكس نكاتج التعمـ المطمكبة بد ة،  يح سيساعد ذلؾ عم  اختيار مكاد الػتعمـ كأناػ

 .كيساعد عم  تنسيؽ الجككد لمتكصؿ لتفاكض سميـ
 :إعداد واختًار مىاد التعله وأنشطته -3

يجػػػا أف ي ػػػدد المعمػػػـ مػػػكاد الػػػتعمـ الالزمػػػة كي ػػػدر النػػػا ص منكػػػا. كيجكػػػز اغناػػػطة 
المساعدت عم  التعمـ، كطراةػؽ التػدريس الم تر ػة، كالمػكاد كالكسػاةؿ المعينػة عمػ  ذلػؾ،  تػ  

 .لا كاض ة كم ددت ليتفاكض باأنكا كهك عم  عمـ تاـ بكاتككف أماـ الطا
 :إجزاءات التفاوض وصًاغُ العكىدثانًًا: 

 (:603، 3..3 مصطف  عبد السالـ،  تتـ هذ  ابجرا ام    إطار خطكام  دد منكا
كارتباطكػػا بمكضػػكع الػػتعمـ، ة ياػػر  المعمػػـ لمطػػالا اغهػػداؼ التعميميػػاغهػػداؼ التعميميػػة:  -0

 .تمفة، كيكض  لكـ أف هذ  اغهداؼ اير  ابمة لمتفاكضكجكانبه المخ
طراةػؽ ؿ: يكض  المعمـ لمطالا جكانا التفاكض المختمفة، كالبداةؿ الم دمة مف خالله مثػ -3

عػػرض الم تػػكل مػػادت مطبكعػػة  ػػ  صػػكرت ك ػػدام عاديػػة أك ك ػػدام تعميميػػة صػػايرت، أك 
ظرك ػػه كابمكانػػػام  مػػادت مسػػمكعة أك مرةيػػة كيتػػػرؾ لمطػػالا  ريػػة اختيػػار أ ػػػدها ك ػػؽ

 .المتا ة لديه
ي ػدد المعمػـ اغناػطة الم تر ػة كبػداةمكا ككتابػة الت ػارير كالممخصػام، أك  :أناػطة الػتعمـ -3

إجػػرا  التجػػارا، أك كتابػػة ممخصػػام لمم اضػػرام يسػػتمع إليكػػا، أك إجػػرا  منا اػػام مػػع 
 .أك ندكام  كؿ مكضكع التعمـ ... إلب كيترؾ لمطالا  رية االختيارالزمال  
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إجػػػرا ام تنفيػػػذها،  يعػػػرض المعمػػػـ طػػػرؽ التػػػدريس الم تر ػػػة، مكضػػػ ان  :طػػػرؽ التػػػدريس -6
كيتػرؾ لمطالػا  ،الم تكل دكالمكاد التعميمية الالزمة لكا، كارتباطكا باغناطة ككساةؿ لرص

 . رية االختيار  يكا
ر ك ياػػر  المعمػػـ لمطػػالا الكسػػاةؿ التػػ  يمكػػف االسػػتعانة بكػػا كالصػػ :الكسػػاةؿ التعميميػػة -6

لمك ػػام، كاغ ػػالـ كالاػػراة  كالعينػػام، كالمجسػػمام، كيتػػرؾ لػػه  ريػػة اختيػػار أ ػػدها أك كا
 .بعضكا ما يعينه عم  التعمـ

م تر ة لالنتكا  مف الك ػدت أك المكضػكع، عمػ  أف يكػكف  يطر  المعمـ أك اتان  :زمف التعمـ -3
الػػزمف،  ػػ   ػػدكد المتطمػػا الزمنػػ  الػػالـز لدراسػػة الك ػػدت، كيتػػرؾ لمطػػالا  ريػػة اختيػػار 

عداد الجدكؿ الزمن  لم ياـ باغناطة كالتكميفام  .كاع
كإل ػا  يسػتعاف بػه  يكػا، ي دـ المعمـ الجكانا المختمفػة التػ  يمكػف أف  :االستعانة بالمعمـ -6

الم اضرام، أك إجػرا  المنا اػام كالنػدكام، أك تفسػير المفػاهيـ كتكضػي كا أك المسػاعدت 
 .أ دها أك بعضكا    إجرا  التجارا، كيترؾ لمطالا اختيار

أساليا الت كيـ: يعرض عم  الطالا أسػاليا الت ػكيـ كأدكاتػه الم تر ػة، كيتػرؾ لكػـ  ريػة  -3
، أك مػػػف خػػػالؿ الكمبيػػػكتر أك ، أك م اليػػػان مكضػػػكعيان  ان كػػػأف يكػػػكف اختيػػػار منكػػػا، االختيػػػار 

 .بالمال ظة الد ي ة
 ثالجًا: إجزاءات صًاغُ العكىد

 بجرا امالع د ال ياـ بكذ  اكيمـز لصيااة 
 .تسجيؿ جكانا التفاكض كاختيارام الطالا -0
 .ترتيا أكلكيام اختيارام الطالا  -3
 .عمؿ  اةمة ب رارام الطالا باأف تعممكـ -3
 .التكصؿ لمع د    صكرته المبدةية -6
مراجعػػة الع ػػد مػػع الطػػالا لمتأكػػد مػػف كضػػك  اغهػػداؼ كالمكػػاـ، كاالختيػػارام كمناسػػبتكا  -6

 .كمنا اة الطالا مرت أخرل  كلكا لمطالا، كالزمف الالـز كمناسبته
 .صيااة الع د    اكمه النكاة  -3
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 :التنفًذ إجزاءاترابعًا: 

ياسػيف كاثػؽ، زينػا ك (، 363، 3.06 كذكر كالن مف أ مػد عبػد اغميػر، كػريـ بالسػـ 
( إجػػرا ام تنفيػػذ الع ػػكد بعػػدد 0.3-0.3، 3..3  م مػػكد هػػالؿك (، .03، 3.03   سػػف

 مف العمميام ه :
 الا أثنا  تنفيذ النااطام.متابعة الط -0
 ت ديـ االختبارام كتص ي كا كت ديـ التاذية الراجعة. -3
 تعديؿ ع كد الطالا    ضك  التاذية الراجعة. -3
 ت ديـ االختبارام النكاةية كاتخاذ  رار    ضكةكا. -6
 ت ديـ جكانا التعزيز الالزمة    كؿ خطكت ك   النكاية الت  ؽ مف تنفيذ ابتفا ية. -6

 تًجًُ التعله بالتعاقد:ممًزات إسرتا

 ( عدت مميزام بستراتيجية التعمـ بالتعا د:036، 3.06أكض م كرستيف زاهر  
 التكتر التعميم  داخؿ  جرام الدراسة.عم   التاما -0
 إاعار التالميذ بالمسةكلية تجا  ما يتعممكنه. -3
 المركنة المتك رت    االختيار مف بيف بداةؿ تعميمية متعددت. -3
 التالميذ ن ك التعمـ. استثارت دا عية -6
 تنمية المكارام المختمفة كمنكا مكارام ال يادت كابدارت. -6
  رية اختيار التالميذ لما يريدكف تعممه ككيؼ يتعممكنه. -3
 مراعات الفركؽ الفردية بيف التالميذ. -6
 تنمية الث ة بالنفس لدم التالميذ    مكا ؼ التعمـ المختمفة. -3

 ثانًًا: التفلري املنظىمٌ:

 أف التفكيػػر المنظػػكم  هػػك طري ػػة لبنػػا  نمػػاذج تسػػاعدنا Bellinger (2004,1)يػػرم 
 كػػـ اغ ػػداح كأنمػػاط السػػمكؾ المسػػببة لكػػا بابضػػا ة أنكػػا تمكننػػا مػػف الكصػػكؿ لمبنيػػة عمػػ  

اغساسػػية لكػػذا المك ػػؼ كالتػػ  ت ػػدح تاييػػران داخػػؿ المنظكمػػة كيعػػرؼ التفكيػػر المنظػػكم  عبػػد 
لؾ الػنمط مػف التفكيػر الػذم يمػر بعػدت مرا ػؿ هػ : ت ميػؿ ( بأنه ذ.3، .3.0ال ميد صال   

أف تػػتـ إعػػادت إلػػ   أجػػزا ، ثػػـ إدراؾ الػػركابط بػػيف تمػػؾ اغجػػزا إلػػ   المك ػػؼ التعميمػػ ، كتفكيكػػه
 تجميعكا    صكرت منس ة.
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( أنػػه ذاؾ الػػنمط مػػف التفكيػػر الػػذم ي ػػـك بمعالجػػة 33، 3.06كتعر ػػه تكػػان  م مػػد  
ة مػػػف خػػػالؿ منظكمػػػة متكاممػػػة تتضػػػ   يكػػػا العال ػػػام بػػػيف تمػػػؾ المفػػػاهيـ كالمضػػػاميف العمميػػػ

 ربط خبراته الساب ة بخبراته الجديدت، أم أنػه تفكيػر يركػزعم   المفاهيـ مما يجعؿ الطالا  ادران 
 أجزاةكا كالعال ام الت  تربط بيف تمؾ اغجزا .إل   المكضكعام العممية بصكرتكا الكميةعم  

 مهارات التفلري املنظىمٌ:

عمػػ   العمميػػة التعميميػػة، هػػك العمػػؿعمػػ   الكػػدؼ الػػذم يكمػػف كرا  جكػػكد ال ػػاةميفإف 
ت سيف مكارام الطمبة    التفكير، كدمج هذ  المكارام    ممارساتكـ اليكمية، ليس   ػط  ػ  
نمػػا  ػػ  مختمػػؼ أكجػػه الناػػاطام التػػ   دركس ال صػػص الصػػيفية المعتػػادت  ػػ  المدرسػػة، كاع

 (.6، 3.00كر، م مد  اسـ، ي كمكف بكا     ياتكـ  م مد ب
( ..0، 3.06(، عبػػػد الػػػر يـ  ت ػػػ   66، 3..3ل ػػػد  ػػػدد كػػػالن مػػػف عمػػػاد سػػػيد  

 المكارام الرةيسية لمتفكير المنظكم  كما يأت :
 دراؾ عمػػ   منظكمػػام  رعيػػة أم ال ػػدرتإلػػ   ت ميػػؿ المنظكمػػام تجزةػػة المػػادت المتعممػػة كاع

 العال ام بيف هذ  اغجزا .
  ال يػاـ بتجميػع اغجػزا  المختمفػة عمػ   مام مف مككناتكا كتعنػ  ال ػدرتإعادت تركيا المنظك

 مف الم تكم    بنية مك دت تجمع هذ  اغجزا .
 .إدراؾ العال ام داخؿ المنظكمة الكا دت كبيف المنظكمة كالمنظكمام اغخرل 
 .الرؤية الااممة غم مكضكع دكف أف يف د هذا المكضكع جزةياته 
 ام.صدؽ المنظكمعم   ال كـ 

ت ديػػػد مكػػارام معينػػػة لمتفكيػػػر عمػػػ   كمػػا أف هنػػػاؾ العديػػػد مػػف الدراسػػػام التػػػ  اتف ػػم
م مػد عبػد الفتػا  ك سػف ك (، 003، 6..3  المنظكم   يح أاار كالن مف م مد عبػد ال ػادر

أف مكػػػارام التفكيػػػر المنظػػػكم  إلػػػ   (36، 6..3  م مػػػد عػػػزمك (، 003، 3..3  رب ػػػ 
 الرةيسية كالفرعية ه :

  ام المنظكمية كتتضمف:إدراؾ العال -0
 إدراؾ العال ام بيف أجزا  المنظكمة. -
 إدراؾ العال ام بيف منظكمة كمنظكمة أخرل. -
 إدراؾ العال ام بيف الكؿ كالجز . -
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 تكممة العال ام بيف أجزا  الاكؿ المنظكم : -3
 ت ميؿ المنظكمام كتتضمف: -3

 اات اؽ منظكمام  رعية مف منظكمة رةيسية. -
 نظكمة.استنباط استنتاجام مف م -

 تركيا المنظكمام كتتضمف: -6
 بنا  منظكمة مف عدت مفاهيـ. -
 اات اؽ تعميمام مف منظكمة. -
 كتابة ت رير  كؿ منظكمة. -

 بنا  الاكؿ المنظكم . -6
 الامكلية. -3
 ت ـك المنظكمام كتتضمف: -6

 ص ة العال ام بيف أجزا  منظكمة.عم   ال كـ -
 تطكير المنظكمام. -
 منظكمة.عم   اتخاذ  رار بنا  -
 غجزا  الخطأ    المنظكمة.اكتااؼ ا -

 * أهنًُ التفلري املنظىمٌ:

(، رضػػا مسػػعد 63، 3..3، سػػعيد جػػابر   Bartlett (2001 ,14)ي ػػدد كػػالن مػػف 
 (، دينا أ مد  سف، أهمية التفكير المنظكم  كاآلت :3، 6..3 
 الت ميػؿ كالتركيػا عمػ   يفيد التفكير المنظػكم  عنػد كضػع الخطػط،  يػح أنػه ينمػ  ال ػدرت

 الن لإلبداع الذم يعد مف أهـ مخرجام أم نظاـ تعميم  ناج .كصك 
 ت سػيف إلػ   رؤية التأثيرام كالعال ػام المتعػددت بػيف اغاػيا ، ممػا يػؤدمعم   ينم  ال درت

 الرؤية المتعم ة لألمكر.
  أ ػػد الكسػػاةؿ لفكػػـ العػػالـ المع ػػد، كمكاجكػػة الماػػكالم المع ػػدت بمزيػػد مػػف الػػكع ، كالػػذم

أف ينظػػر لمعػػالـ نظػػرت كميػػة بمػػا  يػػه مػػف مؤسسػػام تمكنػػه مػػف عمػػ   تعمـبػػدكر  يسػػاعد المػػ
 معر ة اتجا  سير العمؿ.
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  ينم  لدم المتعمـ الرؤية المست بمية الاػاممة غم مكضػكع دكف أف يف ػد جزةياتػه أم يػرم
 الجزةيام    إطار كم  مترابط.

 امػؿ مػع عناصػػر يسػاعد  ػ  ت ػديـ نظػرت اػاممة لمماػكالم كالمكا ػؼ، ممػا يمكننػا مػف التع
المك ؼ متناامة مع بعضكا البعض بدالن مف التعامؿ مػع كػؿ منكػا منفػردت، ممػا  ػد يػؤدم 

 ال مكؿ المثم  كاببداعية لكذ  الماكالم.إل   الكصكؿإل   بدرجة كبيرت
 إدراؾ المكا ؼ اغكثر تع يدان الت  تتجاكز عال ام السبا كالنتيجة.عم   ينم  ال درت 
 عػػادت تركيػػا مككناتػػه عمػػ   تعمـيسػػكـ  ػػ  مسػػاعدت المػػ إعػػادت ت ميػػؿ المك ػػؼ التعميمػػ  كاع

بمركنة، مع تعدد الطرؽ الت  تتفؽ مع ت  يؽ اغهداؼ، كالكصكؿ لممطمكا    إطار مػف 
 التنظيـ كابدارت العممية التفكير، كالتفكير    التفكير.

 طالػػا ال ػػدرتدراسػػة العال ػػة بػػيف ابنسػػاف كبيةتػػه،  يػػح أنػػه يكسػػا العمػػ   ياػػجع المػػتعمـ 
معر ة ابكة العال ام الداخمية داخؿ البيةة، كالمجتمػع، كالعػالـ الطبيعػ ، ممػا يكسػا عم  

 الطالا رؤية جديدت لمعالـ الذم يعيش  يه.
  عمػ   ي دد  ابستراتيجيام( اغ ضؿ لتكليد  مكؿ داةمة تكاكا التاير    المنظكمػة، مؤكػدان

 التنظيـ الذات  كالمركنة.
 الذات:ثالجًا: تكديز 

أف ت ػدير الػذام مفكػـك متعػدد اغبعػاد مكجػكد  Weiten & Lioyd (1997 ,44)يرم 
بدرجام متفاكتة لدم اغ راد كهك عنصر مكـ يندرج ضمف مفكـك الذام كيعكس مدم إ سػاس 
الفرد ب يمته ككفا ته،  عندما يككف الفػرد اتجاهػام إيجابيػة ن ػك نفسػه يكػكف لديػه ت ػدير ذام 

كػػكف اتجاهػػام سػػمبية ن ػػك نفسػػه يكػػكف ت ػػدير الػػذام لديػػه منخفضػػان، كبعبػػارت مرتفػػع، كعنػػدما ت
 أخرل  إف ت دير الذام هك الت ييـ العاـ ل يمة الفرد كما يدرككا بنفسه.

" أف ت دير الذام يت دد    أنه تككيف معر ػ  مػنظـ Carl Rogersكيرم "كارؿ ركجز 
خاصػة بالػذام يبمػكر  الفػرد كيعتبػر  تعريفػان كمتعمـ لممدركام الاعكرية كالتصكرام كالت ييمػام ال

نفسيان لذاته، كيتككف مفكـك ت دير الذام لديه مف أ كار الفرد الذاتيػة المنسػ ة الم ػددت اغبعػاد 
 (.36، 3..3عف العناصر المختمفة لكينكنته الداخمية كالخارجية  ن الن عف  سف سيد، 
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ه سػػكا  مكجبػػة أك سػػالبة، كيعنػػ  كيعػػرؼ ت ػػدير الػػذام بأنػػه: "اتجاهػػام الفػػرد ن ػػك نفسػػ
ت دير الذام المرتفع أف الفرد يعتبر نفسه ذا  يمة كأهمية، بينمػا يعنػ  ت ػدير الػذام المػنخفض 

 (.03، 6..3عدـ رضا الفرد عف ذاته أك ر ض الذام أك ا ت ار الذام"  نصرت م مكد، 
 أبعاد تكديز الذات:

ت ػػدير الػػذام يتكػػكف مػػف  ( أف مفكػػـك303-303، 3..3يػػرم عػػال  الػػديف كفػػا    
 ا يف أساسييف هما:

 الت دير.إل   ال اجة -
 ا تراـ الذام.إل   ال اجة -

كهذاف الا اف يتضػمناف مجمكعػة مػف الخصػاةص المكمػة هػ  الجػدارت كالكفػا ت كالث ػة 
 بعديف أساسييف هما:عم   بالنفس كالدا عية كابنجاز كاالست الؿ، كما أف ت دير الذام ياتمؿ

مفكـك الكيبة كالمكانة  أك أف سمعة الاخص  د ت   ػم  ػ  إل   ايرالسمعة كه  ت -0
 أعيف اآلخريف(.

ماػاعر الاػخص الخاصػة باغهميػة كالث ػة  يػح يعكػس إلػ   ت دير الذام كهػ  تاػير -3
ت ػػدير الػػػذام أكثػػر مػػػف السػػمعة كالكيبػػػة  كػػك يعكػػػس الرابػػة  ػػػ  اب سػػاس بػػػال كت 

 العالـ كاالست الؿ كال رية. كابنجاز كالسيادت كالكثا ة كالث ة    مكاجكة
 مشتىيات تكديز الذات:

 ( ثالح مستكيام لت دير الذام هـ:66، 3.03ي دد  ؤاد م مد  
ت دير الذام المرتفع: يعتبػر اغاػخاص أنفسػكـ مكمػيف كيسػت  كف اال تػراـ كالت ػدير  -0

كاالعتبػػار، كيكػػكف لػػديكـ  كػػرت لمػػا يظنكنػػه صػػ ي ان، كداةمػػان يتمتعػػكف بالت ػػدم كال 
 خا كف أك يبتعدكف عف الاداةد.ي

ت ػػدير الػػذام المػػنخفض: يعتبػػر اغاػػخاص أنفسػػكـ ايػػر هػػاميف جػػدان كايػػر م بػػكبيف  -3
 عػػؿ اغاػػيا  التػػ  يػػكدكف  عمكػػا كمػػا يفعػػؿ اآلخػػركف، كهنػػا عمػػ   كهػػـ ايػػر  ػػادريف

يعتبركف أف ما يككف لدم اآلخريف أ ضؿ مما لديكـ مف إمكانام ك درام كاسػتعدادام 
 ككفا ام.
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دير الػػذام المتكسػػػط: يعتبػػر اغاػػػخاص مػػف هػػذا النػػػكع ممػػف ي عػػػكف بػػيف هػػػذيف ت ػػ -3
عمػؿ اغاػيا  المطمكبػػة عمػ   النػكعيف مػف الصػفام كيت ػدد ت ػدير الػذام مػف  ػدرتكـ

 منكـ.
 :البخحفزوض 

 الفركض التالية: الت  ؽ مف ص ة اكؿ الب ح 
ال ياسػػيف    ػػ التجريبيػػة المجمكعػػة متكسػػط  درجػػام بػػيف دالػػة ا صػػاةيا  ػػركؽ تكجػػد -0

تالميػػػذ الصػػػؼ الثػػػان   لػػػدل بأبعػػػاد  اختبػػػار التفكيػػػر المنظػػػكم  عمػػػ  ال بمػػػ  كالبعػػػدم
 البعدم. ال ياس لصال  ابعدادم

المجمكعػػة التجريبيػػة كالضػػابطة  ػػ   متكسػػط  درجػػام بػػيف دالػػة ا صػػاةيا  ػػركؽ تكجػػد -3
ن  تالميػػػذ الصػػػؼ الثػػػا لػػػدل بأبعػػػاد  اختبػػػار التفكيػػػر المنظػػػكم  عمػػػ  ال يػػػاس البعػػػدم

 لصال  المجمكعة التجريبية. ابعدادم
ال ياسػػيف   ػػ  التجريبيػػة المجمكعػػة متكسػػط  درجػػام بػػيف دالػػة ا صػػاةيا  ػػركؽ تكجػػد -3

 تالميػذ الصػؼ الثػان  ابعػدادم لػدل بأبعػاد  ت ػدير الػذام م يػاس عمػ  ال بم  كالبعػدم
 البعدم. ال ياس لصال 

التجريبيػػة كالضػػابطة  ػػ  المجمكعػػة  متكسػػط  درجػػام بػػيف دالػػة ا صػػاةيا  ػػركؽ تكجػػد -6
 تالميػذ الصػؼ الثػان  ابعػدادم لػدل بأبعػاد  ت ػدير الػذام م يػاس عمػ  ال ياس البعػدم

 لصال  المجمكعة التجريبية.
المجمكعػػة التجريبيػػة  ذكػػكر،  درجػػام متكسػػط  رتػػا بػػيف دالػػة ا صػػاةيا  ػػركؽ تكجػػد -6

تالميػػذ الصػػؼ  لػػدل بأبعػػاد  اختبػػار التفكيػػر المنظػػكم  عمػػ  انػػاح(  ػػ  ال يػػاس البعػػدم
 لصال  المجمكعة التجريبية. الثان  ابعدادم

المجمكعػػة التجريبيػػة  ذكػػكر،  درجػػام متكسػػط  رتػػا بػػيف دالػػة ا صػػاةيا  ػػركؽ تكجػػد -3
تالميػذ الصػؼ الثػان   لػدل بأبعػاد  ت ػدير الػذام م يػاس عمػ  اناح(    ال ياس البعػدم

 لصال  المجمكعة التجريبية. ابعدادم
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 منهج البخح:

ا الب ح المنكج الابه التجريب   ػ  تطبيػؽ أدكام كتجربػة الب ػح. كسػكؼ يػتـ تبن  هذ
اسػػتخداـ إسػػتراتيجية الػػتعمـ بالتعا ػػد  عمػػ اسػػتخداـ التصػػميـ التجريبػػ . كالمجمػػكعتيف لمتعػػرؼ 
لتفكيػر المنظػكم  كتنميػة ت ػدير الػذام لػدم    تدريس التربية الفنية الكتساا بعض مكػارام ا

 دية.تالميذ المر مة ابعدا
 عًنُ الدراسُ:

، كتككنػػم تالميػػذ المر مػػة ابعداديػػة بم ا ظػػة اسػػيكطيتضػػمف مجتمػػع الدراسػػة جميػػع 
، كتككنػم عينػة الدراسػة بالصػؼ الثػان  االعػدادم تمميػذ( 36عينة الدراسة االسػتطالعية مػف  

لمعػػػاـ الدراسػػػ   تالميػػػذ الصػػػؼ الثػػػان  االعػػػدادمت مػػػف تمميػػػذ كتمميػػػذ( 36اغساسػػػية مػػػف  
الفصػػؿ الدراسػػ  الثػػان  ك ػػد تػػـ ت سػػيمكـ إلػػ  مجمػػكعتيف مجمكعػػة ضػػابطة  3.03/3.03

، انػاح( 03ذكػكر،  03  تمميػذ( 33، كمجمكعػة تجريبيػة  اناح( 00ذككر،  30  تمميذ( 33 
ت ػدير   التجانس بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  ػ  متايػرم الدراسػةك د تـ الت  ؽ مف 

ستخداـ اختبار "م" لمعينام المست مة، كما هك مكضػ  بالجػدكؿ تـ ا المنظكم (التفكير ك  الذام
 التال :

 (1جذول )

( 23َتائج اختباس "ث" نهكشف ػٍ دالنت انفشوق بٍُ يتىسطٍ دسجاث انًجًىػتٍُ انتجشَبُت )ٌ=

 ويمُاس انتفكُش انًُظىيٍ تمذَش انزاث( فٍ انتطبُك انمبهٍ نًمُاس 23وانضابطت )ٌ=

 االبؼاد و

 جشَبُت لبهٍت لبهٍضابطت 
دسجاث 

 انحشَت

لًُت 

 "ث"

انذالنت 

 االحصائُت

 
انًتىسظ 

 انحسابٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

انًتىسظ 

 انحسابٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

 غُش دانت 8.91 23 2,32 11,19 3,32 11,21 انبؼذ االجتًاػٍ 1

 غُش دانت 1.89 23 2,31 38,12 2,33 31,11 انبؼذ انزاتٍ 3

 غُش دانت 8.11 23 2,12 11,12 3,19 11,12 انبؼذ انًهٍُ 2

دسجت كهُت تمذَش 

 انزاث
 غُش دانت 8,28 23 2,38 11,22 1,29 11.11

1 
انسؼٍ َحى 

 انتفىق
 غُش دانت 8.13 23 1,11 18,31 1,18 18,83

 غُش دانت 8.12 23 1,31 1,12 3,92 1,22 اتخار انمشاساث 3

2 
انتغهب ػهً 

 انًشكالث
 غُش دانت 1.23 23 1,31 1,12 1,13 1,82

دسجت كهُت انتفكُش 

 انًُظىيٍ
 غُش دانت 8,21 23 2,89 31,81 2,11 31.32
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 درجامعدـ كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا بيف متكسطام رتا كيتض  مف الجدكؿ السابؽ 
 كاختبار بأبعاد  ت دير الذام ال بم  لم ياس التطبيؽ    كالضابطة التجريبية المجمكعتيف
مما يدؿ عم  التكا ؤ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة     بأبعاد  ظكم التفكير المن

 .(التفكير المنظكم ، ت دير الذام  متايرم الدراسة
 إجزاءات البخح:

 مىاد وأدوات البخح:

  امم البا ثة بإعداد هذ  اغدكام    هذا الب ح:
 ن  ابعدادم.لتفكير المنظكم  لتالميذ الصؼ الثاإعداد  اةمة ببعض مكارام ا -0
 إعداد كراسة تدريبام لتالميذ الصؼ الثان  ابعدادم. -3
 إعداد دليؿ المعمـ لتدريس اغاااؿ الفنية بإستراتيجية التعمـ بالتعا د. -3
 اختبار مكارام التفكير المنظكم . -6
 م ياس ت دير الذام. -6

 د إعداد قائنُ مهارات التفلري املنظىمٌ:1] 

المنظكم  لػدم تالميػذ الصػؼ الثػان  ابعػدادم مػف  تنمية التفكيرإل   هدؼ هذا الب ح
خػػالؿ اسػػتخداـ إسػػتراتيجية التعمػػيـ بالتعا ػػد، لػػذا  امػػم البا ثػػة بإعػػداد  اةمػػة بمكػػارام التفكيػػر 

 المنظكم  كهـ:
 إدراؾ العال ام المنظكمة. -0
 ت ميؿ المنظكمام. -3
 تركيا المنظكمام. -3

 مصادر اات اؽ  اةمة مكارام التفكير المنظكم : –أ 
إلػػ   تمػػدم البا ثػػة  ػػ  إعػػداد  اةمػػة مكػػارام التفكيػػر المنظػػكم   ػػ  الب ػػح ال ػػال اع
 (.6..3( كم مد عبد ال ادر  3.06الدراسام التالية: عبد الر يـ إسماعيؿ  إل   الرجكع
 الم كميف:عم   اغكلية    صكرتكاعرض ال اةمة  –ا 

كطػػرؽ تػػدريس السػػادت الم كمػػيف المتخصصػػيف  ػػ  المنػػاهج عمػػ   تػػـ عػػرض ال اةمػػة
 ذؼ أربػع مكػارام  رعيػة لتصػب  ال اةمػة إل   التربية الفنية ك د جا م أدا  السادت الم كميف
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الخاصة بمكارام التفكير المنظكم  بكا ثالح مكارام رةيسية لكؿ مكارت مػنكـ مكارتػاف  رعيػة، 
 (.0مم ؽ ر ـ  

 د إعداد دلًل املعله:2]

 ؽ إستراتيجية التعمـ بالتعا د تـ إتبػاع الخطػكام بعداد دليؿ المعمـ    اغاااؿ الفنية ك 
 التالية:

 إعداد الدليؿ. (0
 ضبط الدليؿ. (3

  امم البا ثة بإتباع الخطكاتا لتالية:
 إعداد دليؿ المعمـ: –أ 

تـ إعػداد دليػؿ المعمػـ ك ػؽ بسػتراتيجية الػتعمـ بالتعا ػد كأيضػان  ػ  ضػك   اةمػة مكػارام 
سػام كالب ػكح التربكيػة التػ  اسػتخدمم إسػتراتيجية الػتعمـ التفكير المنظكم  كبعد مطالعة الدرا
 بالتعا د تـ إعداد دليؿ المعمـ كاآلت :

 ت ديد اغهداؼ التعميمية المتضمنة بكؿ درس مف دركس اغاااؿ الفنية. -
ت ديػد الكسػػاةؿ التعميميػػة التػ  ي تاجكػػا تػػدريس دركس اغاػااؿ الفنيػػة كالتػػ  تسػػاعد  -

 كالت  تتناسا مع إستراتيجية التعمـ بالتعا د.    ت  يؽ اغهداؼ التعميمية
 ت ديد اغناطة التعميمية الت  يمكف أف ينفذها التالميذ لتعزيز تعممكـ. -
ت ديػػد أسػػاليا الت ػػكيـ الالزمػػة لت  ػػؽ مػػف مػػدم ت  يػػؽ اغهػػداؼ التعميميػػة لػػدركس  -

 اغاااؿ الفنية بكساا مكارام التفكير المنظكم  كتنمية ت دير الذام.
طري ة السير    تدريس دركس اغاااؿ الفنية كذلػؾ ك ػؽ خطػكام إسػتراتيجية  ت ديد -

 التعمـ بالتعا د.
 ضبط دليؿ المعمـ: –ا 

مجمكعة مف الم كميف مف أعضػا  هيةػة التػدريس عم   كبعد االنتكا  تـ عرض الدليؿ
مػػػيـ المنػػػاهج كطػػػرؽ تػػػدريس التربيػػػة الفنيػػػة كمػػػكجك  كمعممػػػ  التربيػػػة الفنيػػػة بالتربيػػػة كالتع

 الستطالع آراةكـ  كؿ الدليؿ مف الجكانا التالية:
 مدم الد ة    صيااة اغهداؼ العامة. -
 مدم مناسبة اغهداؼ لتالميذ الصؼ الثان  ابعدادم. -



 م0201( 11) -1ج-عدد يناير                     ...         م إستراتيجية التعاقداستخدا

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                       - 366 - - 366 - 

 مدم مناسبة اغناطة التعميمية المطمكبة مف التالميذ. -
 مدم مناسبة الم تكم التعميم  لتالميذ المجمكعة التجريبية لمب ح. -
 اط أساليا الت كيـ باغهداؼ الم تر ة.مدم ارتب -
 مدم الد ة العممية لم تكم التدريس. -

 كأبدم الم كمكف بعض المال ظام كالتعديالم    دليؿ المعمـ منكا:
 الت ميؿ مف الكساةؿ التعميمية    بعض الدركس. -
 الدركس.إل   إضا ة بعض الرسكمام -
 إعادت صيااة بعض اغهداؼ التعميمية. -
 الك م لبعض اغناطة كالتدريبام كالمكاـ التعميمية.إعطا  مزيد مف  -

كتـ إجرا  التعديالم المناسبة لدليؿ المعمـ ك ؽ آرا  الم كميف كأصػب  دليػؿ المعمػـ  ػ  
 (.3المجمكعة التجريبية لمب ح، مم ؽ ر ـ  عم   صكرته النكاةية صال ان لمتطبيؽ

 د إعداد كزاسُ األنشطُ والتدريبات:3]

الدراسػػػام كالب ػػػكح التػػػ  اسػػػتخدمم إسػػػتراتيجية الػػػتعمـ بالتعا ػػػد عمػػػ   بعػػػد ابطػػػالع
لالسػػتفادت منكػػا  ػػ  إعػػداد كراسػػة اغناػػطة كالتػػدريبام تػػـ إعػػداد كراسػػة اغناػػطة كالتػػدريبام 

 لدركس اغاااؿ الفنية لمصؼ الثان  ابعدادم.
 ك د  امم البا ثة بتنفيذ الخطكام التالية    إعداد كراسة اغناطة التعميمية:

 أ ( م دمة كراسة اغناطة كالتدريبام:
تامؿ م دمة كراسة اغناطة كالتدريبام تعريؼ التالميػذ بأهميػة إعػداد كراسػة اغناػطة 

راػػادام عمػػ   كالتػػدريبام لػػدركس اغاػػااؿ الفنيػػة كمػػا ااػػتممم إسػػتراتيجية الػػتعمـ بالتعا ػػد كاع
 لمتالميذ عند التعمـ ك ؽ إستراتيجية التعمـ بالتعا د.

 دؼ مف كراسة اغناطة كالتدريبام:ا( الك
ممارسػػػة التالميػػػذ لمكػػػاـ كأناػػػطة كتطبي ػػػام تعػػػزز اكتسػػػابكـ لػػػبعض مكػػػارام التفكيػػػر 

 المنظكم  كتنمية ت دير الذام.
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 ج( كصؼ كراسة اغناطة كالتدريبام:
تككنػػم كراسػػة اغناػػطة كالتػػدريبام مػػف خمػػس دركس  ػػ  اغاػػااؿ الفنيػػة لتالميػػذ الصػػؼ  -

الفصػؿ الدراسػ   .3.03/3.3مػف مػنكج التربيػة الفنيػة لمعػاـ الدراسػ   الثان  ابعػدادم
 (.3اغكؿ، مم ؽ ر ـ  

عمػػ    ػػدا كااػػتمؿ كػػؿ درسعمػػ   تػػـ إعػػداد مجمكعػػة مػػف اغناػػطة كالتػػدريبام لكػػؿ درس -
 مجمكعة مف اغناطة كالتدريبام لتنمية بعض مكارام التفكير المنظكم  كت دير الذام.

 لتدريبام:د( ضبط كراسة اغناطة كا
الم كميف مف أعضا  هيةػة التػدريس التربيػة عم   تـ عرض كراسة اغناطة كالتدريبام

بعػض  كعمػ الفنية بأ ساـ المناهج كطرؽ التدريس ككمية التربية النكعية ب سػـ التربيػة الفنيػة 
 مكجك  كمعمم  التربية الفنية    التربة كالتعميـ الستطالع آراةكـ   :

 كالتدريبام لألاااؿ الفنية. مدم مناسبة اغناطة -
 مدم مناسبة اغناطة كالتدريبام لمستكم تالميذ الصؼ الثان  ابعدادم. -
 مدم مناسبة كراسة اغناطة كالتدريبام لت  يؽ أهداؼ الب ح ال ال . -
 مناسبة اغناطة كالتدريبام المختارت لكؿ درس. -

 كراسة النااط تمثمم   :عم   كأبدم الم كمكف بعض المال ظام
 إعادت الصيااة الماكية لبعض اغناطة كالتدريبام. -
 تكضي  بعض الخطكام لألناطة كالتدريبام. -

كتػػـ تعػػديؿ كراسػػة اغناػػطة كالتػػدريبام ك  ػػان آلرا  الم كمػػيف كأصػػب م كراسػػة اغناػػطة 
 (.6المجمكعة التجريبية، مم ؽ ر ـ  عم   كالتدريبام    صكرتكا النكاةية صال ة لمتطبيؽ

 د اختبار التفلري املنظىمٌ:4]

العديػػد مػػف اغدبيػػام كالدراسػػام عمػػ   تػػـ إعػػداد إختبػػار التفكيػػر المنظػػكم  بعػػد ابطػػالع
( 3.03التربكيػػة التػػ  تناكلػػم إعػػداد اختبػػارام التفكيػػر المنظػػكم  مثػػؿ دراسػػة ابتسػػاـ راضػػ   

 (.3.06كدراسة عبد الر يـ  ت    
 هدف االختبار: –أ 

إكسػاا بعػض مكػارام التفكيػر المنظػكم  الم ػددت  ػ  عمػ   لتعػرؼاإل   هدؼ االختبار
 الب ح لدم تالميذ الصؼ الثان  ابعدادم.
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 إعداد االختبار يف صىرته األولًُ: –ب 

 ثالح مكارام رةيسية  إدراؾ العال ػام المنظكمػة،إل   كل د ت ددم المكارام    االختبار
ثػػالح أجػػزا  كػػؿ جػػز  بػػه سػػبع إلػػ   ختبػػارت ميػػؿ المنظكمػػة، تركيػػا المنظكمػػام( كل ػػد  سػػـ اال

 أسةمة تندرج ت م كؿ مكارت رةيسية.
 احمللنني:علِ  عزض االختبار يف صىرته األولًُ –ج 

السػادت الم كمػيف مػف أعضػا  هيةػة عمػ   كل د تػـ عػرض االختبػار  ػ  صػكرته اغكليػة
ة كميػة التربيػة الفنيػة التدريس ب سـ المناهج كطرؽ تدريس التربية الفنية ككمية التربيػة النكعيػ

 بكدؼ:
 التأكد مف سالمة الصيااة الماكية لالختبار. -
 معر ة مدم مناسبة االختبار لمكضكع الب ح. -
 مدم صال ية اغسةمة    ت  يؽ الكدؼ مف االختبار. -

كل ػػد  ػػاـ الم كمػػيف بػػإجرا  تعػػديالم  ػػ  صػػيااة االختبػػار كبعػػد إجػػرا  هػػذ  التعػػديالم 
 الح أجزا  كؿ جز  به خمس أسةمة تدرج ت م كؿ مكارت رةيسية.أصب  االختبار مككف مف ث

 االستطالعًُ: التجزبُد 5]

عمػػ   بعػػد التكصػػؿ لمصػػكرت النكاةيػػة الختبػػار التفكيػػر المنظػػكم   امػػم البا ثػػة بتطبي ػػه
( تمميػػػذ كتمميػػػذت بالصػػػؼ الثػػػان  ابعػػػدادم بمدرسػػػة الجامعػػػة 36عينػػػة اسػػػتطالعية  كامكػػػا  

 دؼ ت ديد:ابعدادية المك دت بك
 مدم مناسبة اغسةمة ككضك كا لمتالميذ. -
  ساا صدؽ االختبار. -
  ساا زمف االختبار. -

 اختبار التفلري املنظىمٌ:صدق وثبات 

  لالختباراالتشاق الداخلٌ صدق: 

كالدرجة  لت  ؽ مف مدل ارتباط درجة كؿ   رت مع الدرجة الكمية لمبعد الذم ت يسه،اتـ 
مع الدرجة الكمية    رتا معامؿ ارتباط بيرسكف، بيف درجة كؿ تـ  سا الكمية عم  الم ياس،

كما تـ  ساا معامؿ االرتباط بيف درجام االبعاد كالدرجة الكمية  ،عم  البعد الذم تنتم  اليه
 :يفالتالي كليفكجا م النتاةج عم  الن ك المكض     الجد ،الختبارل
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 (3جذول )

 االتساق انذاخهٍ الختباس انتفكُش انًُظىيٍ

 تشكُب انًُظىياث تحهُم انًُظىياث إدسان انؼاللاث انًُظىيت

االستباط  انفمشاث

 بانبؼذ

االستباط  انفمشاث

 بانبؼذ

االستباط  انفمشاث

 بانبؼذ

1 8,191 11 8,113 31 8,933 

3 8,192 13 8,233 33 8,233 

2 8,912 12 8,113 32 8,231 

9 8,111 19 8,211 39 8,922 

1 8,239 11 8,933 31 8,988 

 (8.81جًُغ يؼايالث االستباط انىاسدة بانجذول دانت احصائُا ػُذ يستىي )

 (2جذول )

 يؼايالث االستباط بٍُ ابؼاد اختباس انتفكُش انًُظىيٍ وانذسجت انكهُت ػهُّ

االستباط بانذسجت انكهُت  ابؼاد اختباس انتفكُش انًُظىيٍ و

 نهًمُاس

 8,111 إدسان انؼاللاث انًُظىيت 1

 8,919 تحهُم انًُظىياث 3

 8,211 تشكُب انًُظىياث 2

 (8,81جًُغ يؼايالث االستباط انىاسدة بانجذول دانت احصائُا ػُذ يستىي )

مستكل داللة معامالم االرتباط دالة عند  يـ أف جميع  يفالساب  يفكلديتض  مف الج
، كهذا يعن  اف الم ياس االختبارلمف رام مع ( كالذم يؤكد صدؽ االتساؽ الداخم  0.,. 

 بكجه عاـ صادؽ كيمكف االعتماد عميه.
 االختبار ثبات: 

كتـ  ان ( تمميذ36تـ تطبيؽ اختبار التفكير المنظكم  عم  عينة استطالعية  درها  
 باستخداـ معادلة الفا كركنباخ كما هك مكض  بالجدكؿ التال : االختبار ساا ثبام 

 (9جذول )

 (23باستخذاو يؼايم انفا كشوَباخ )ٌ= انتفكُش انًُظىيٍيؼايالث انثباث الختباس 

 انثباث يؼايم ػذد انفمشاث ابؼاد اختباس انتفكُش انًُظىيٍ و

 (كشوَباخ انفا)

 8,311 1 إدسان انؼاللاث انًُظىيت 1

 8,319 1 تحهُم انًُظىياث 3

 8,311 1 تشكُب انًُظىياث 2

 8.131 11 انًمُاس ككم
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بؽ اف  يـ معامالم الثبام باستخداـ معادلة الفا كركنباخ كيتض  مف الجدكؿ السا
 يتمتع بثبام م بكؿ. االختبار(، مما يدؿ عم  اف 6,.كانم جميعكا أكبر  

 تصحُح االختباس: -د

( درجام ك يح اف عدد أسةمة االختبار = 3يتـ اعطا  كؿ سؤاؿ مف أسةمة االختبار  
 درجة. .3سؤاؿ  اف الدرجة العميا عم  االختبار =  06
 االختبار    صكرته النكاةية: – ق

صػكرت االختبػار النكاةيػة كالػذم  سػـ  إلػ الخطػكام السػابؽ ذكرهػا ل ػد تكصػؿ  عم بنا  
ثالح أجزا  كؿ جز  خػاص بمكػارت رةيسػية  إدراؾ العال ػام المنظكمػة، ت ميػؿ المنظكمػام،  إل 

بػػار مكػػكف مػػف خمسػػة تركيػػا المنظكمػػام( كتنػػدرج ت ػػم كػػؿ جػػز  خمػػس أسػػةمة ليصػػب  االخت
 (.6عار، سؤاؿ مم ؽ ر ـ  

 د إعداد مكًاض تكديز الذات:5]

 تـ إعداد م ياس ت دير الذام بإتباع الخطكام التالية:
 حتديد اهلدف من املكًاض: –أ 

 ياس ت دير الذام لدم تالميذ الصؼ الثػان  ابعػدادم بمدرسػة إل   هدؼ هذا الم ياس
 الجامعة ابعدادية.

 عاد مكًاض الذات:حتديد أب –ب 

 تـ ت ديد ثالح أبعاد لت دير الذام كالت  تتمثؿ    م صمة ت دير الذام كه :
 ت ػدير تالميػذ  ػ  الصػؼ الثػان  ابعػدادم لػذكاتكـ مػف إلػ   البعد االجتمػاع : كياػير

 خالؿ آرا  مف يتعامؿ معكـ متمثالن    الر اؽ كاغسرت كالمعمميف.
 ت ػدير تالميػذ الصػؼ الثػان  ابعػدادم لػذكاتكـ مػف   إلػ البعد الذات : ياػير هػذا البعػد

 خالؿ ت سيـ التمميذ لذاته بجميع جكانبه ال سية االجتماعية كالمعر ية كالاخصية.
 ت دير تالميذ الصؼ الثػان  ابعػدادم لػذكاتكـ مػف إل   البعد المكن : كياير هذا البعد

 خالؿ آراةكـ    مجاؿ اغاااؿ الفنية.
 ألولًُ للنكًاض:إعداد الصىرَ ا –ج 

مف خالؿ المراجػع كالدراسػام اغدبيػة التػ  تناكلػم ت ػدير الػذام مثػؿ دراسػة كااػؼ زايػد 
( تـ إعػداد الصػكرت اغكليػة لمم يػاس كالتػ  تككنػم مػف 3.06( كدراسة ايريف عطية  6..3 
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د البعػػ االجتمػػاع ،( عبػػارت لكػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد الم يػػاس الثالثػػة  البعػػد 03( عبػػارت بكا ػػع  66 
لإلجابػة أمػاـ كػؿ عبػارت مػف عبػارام الم يػاس  مثالثػة اختيػاراالبعد المكن ( كتـ كضػع  الذات ،
نادران( لك  يختار التمميذ إ داها كالت  تعبر عػف رأيػه كذلػؾ  سػا م يػاس  أ يانان، االبان،كه   

 ليكرم ل ياس السمككيام كالتفضيالم.
الم كمػيف مػف أعضػا  هيةػة  مجمكعة مفعم   كتـ عرض الم ياس    صكرته اغكلية

مالةمػػة العبػػارام إلػػ   التػػدريس بكميػػة التربيػػة  سػػـ المنػػاهج كطػػرؽ التػػدريس بكػػدؼ التكصػػؿ
ل يػػاس ت ػػدير الػػذام لػػدم التالميػػذ مػػف  يػػح كضػػك  الصػػيااة كمناسػػبتكا لكػػـ كانتكاةكػػا لمبعػػد 

 الذم ت يسه.
 التػػ  ت تػػكم إعػػادت صػػيااة بعػػض العبػػارام ك ػػذؼ العبػػارامإلػػ   ك ػػد أاػػار الم كمػػيف

نف  كن ػؿ بعػض العبػارام مػف بعػد آلخػر كل ػد أجػرم البا ثػة التعػديالم التػ  أاػار إليكػا عم  
 الم كميف.

 تعلًنات املكًاض: –د 

مسػػاعدت التالميػػذ  ػػ  ابجابػػة عػػف عبػػارام الم يػػاس كتػػـ إلػػ   هػػد م تعميمػػام الم يػػاس
 مراعات ما يم :

 أف تككف التعميمام مباارت ككاض ة. -
 الم ياس. معر ة ارض -
 عبارام الم ياس.عم   مثاالن يكض  كيفية ابجابة -
 عدـ ترؾ أم عبارت دكف إبدا  الرأم  يكا.إل   اباارت -

 طزيكُ تكديز درجات املكًاض: –ه 

( 3( لإلجابػػة  نػػادرا( كالدرجػػة  0جميػػع   ػػرام الم يػػاس مكجبػػة كتػػـ إعطػػا  الدرجػػة  
 66كبػػذلؾ  ػػاف ا ػػؿ درجػػة عمػػ  الم يػػاس =  ( لإلجابػػة  االبػػا(3لإلجابػػة  أ يانػػا( كالدرجػػة  

 درجة. 036درجة كا ص  درجة عم  الم ياس = 
 مكًاض تكديز الذات:صدق وثبات 

  االتشاق الداخلٌ للنكًاض:صدق 

كالدرجة  لت  ؽ مف مدل ارتباط درجة كؿ   رت مع الدرجة الكمية لمبعد الذم ت يسه،اتـ 
مع الدرجة الكمية    رتبيرسكف، بيف درجة كؿ تـ  ساا معامؿ ارتباط  الكمية عم  الم ياس،
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كما تـ  ساا معامؿ االرتباط بيف درجام االبعاد كالدرجة الكمية  ،عم  البعد الذم تنتم  اليه
 :يفالتالي يفكجا م النتاةج عم  الن ك المكض     الجدكل لمم ياس،

 (1جذول )

 االتساق انذاخهٍ نًمُاس تمذَش انزاث

 انبؼذ انًهٍُ انزاتٍ انبؼذ انبؼذ االجتًاػٍ

 االستباط بانبؼذ انفمشاث االستباط بانبؼذ انفمشاث االستباط بانبؼذ انفمشاث

1 8,211 1 8,221 1 8,221 

3 8,111 3 8,212 3 8,111 

2 8,113 2 8,111 2 8,113 

9 8,192 9 8,213 9 8,913 

1 8,912 1 8,121 1 8,192 

2 8,912 2 8,213 2 8,212 

3 8,211 3 8,212 3 8,281 

1 8,111 1 8,283 1 8,988 

1 8,221 1 8,913 1 8,121 

18 8,112 18 8,193 18 8,231 

11 8,112 11 8,981 11 8,231 

13 8,218 13 8,112 13 8,918 

12 8,991 12 8,183 12 8,111 

19 8,118 19 8,118 19 8,211 

11 8,122 11 8,233 11 8,213 

 (8,81ىاسدة بانجذول دانت احصائُا ػُذ يستىي )جًُغ يؼايالث االستباط ان

 (2جذول )

 يؼايالث االستباط بٍُ ابؼاد يمُاس تمذَش انزاث وانذسجت انكهُت ػهُّ

 ابؼاد يمُاس تمذَش انزاث و
االستباط بانذسجت 

 انكهُت نهًمُاس

 8,219 انبؼذ االجتًاػٍ 1

 8,128 انبؼذ انزاتٍ 3

 8,912 انبؼذ انًهٍُ 2

 (8,81ؼايالث االستباط انىاسدة بانجذول دانت احصائُا ػُذ يستىي )جًُغ ي
 

مستكل داللة معامالم االرتباط دالة عند  يـ أف جميع  يفالساب  يفكلديتض  مف الج
لمف رام مع الم ياس، كهذا يعن  اف الم ياس ( كالذم يؤكد صدؽ االتساؽ الداخم  0.,. 

 بكجه عاـ صادؽ كيمكف االعتماد عميه.
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 املكًاض: باتث 

كتـ  ساا  تمميذ( 36تـ تطبيؽ م ياس ت دير الذام عم  عينة استطالعية  درها  
 ثبام الم ياس باستخداـ معادلة الفا كركنباخ كما هك مكض  بالجدكؿ التال :

 (3جذول )

 (23باستخذاو يؼايم انفا كشوَباخ )ٌ= يؼايالث انثباث نًمُاس تمذَش انزاث

 انثباث يؼايم ػذد انفمشاث اثابؼاد يمُاس تمذَش انز و

 (كشوَباخ انفا)

 8,328 11 انبؼذ االجتًاػٍ 1

 8,392 11 انبؼذ انزاتٍ 3

 8,311 11 انبؼذ انًهٍُ 2

 8.181 91 انًمُاس ككم
 

كيتض  مف الجدكؿ السابؽ اف  يـ معامالم الثبام باستخداـ معادلة الفا كركنباخ 
 م  اف الم ياس يتمتع بثبام م بكؿ.(، مما يدؿ ع6,.كانم جميعكا أكبر  

 الصىرَ النهائًُ للنكًاض: –و 

( 06( عبػػارت بكا ػػع  66الصػػكرت النكاةيػػة لمم يػػاس كالتػػ  تككنػػم مػػف   إلػػ تػػـ التكصػػؿ 
البعػػد المكنػػ (،  الػػذات ،البعػػد  االجتمػػاع ،عبػػارت لكػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد الم يػػاس الثالثػػة  البعػػد 

 (.3مم ؽ ر ـ  
 املشتخدمُ يف البخح:األسالًب اإلحصائًُ 

 IBM SPSS Statistics V. 22تػـ ت ميػؿ بيانػام الب ػح ال ػال  باسػتخداـ برنػامج 

 تـ االعتماد عم  اغساليا اب صاةية التالية:  يح
 معامؿ الفا كركنباخ ل ساا الثبام. -
 اختبار " م " لمعينام المست مة. -
 اختبار "م" لمعينام المرتبطة. -
 المست مة. كيتن  لمعينام-اختبار ماف -
 معامؿ ارتباط بيرسكف. -
  جـ اغثر  إيتا تربيع(. -
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 نتائج البخح:

 :األولنتائج الفزض -اواًل

 متكسط  درجام بيف دالة ا صاةيا  ركؽ تكجد ينص الفرض اغكؿ عم  انه "
 لدل بأبعاد  اختبار التفكير المنظكم  عم  ال ياسيف ال بم  كالبعدم    التجريبية المجمكعة
 البعدم". ال ياس لصال  لصؼ الثان  ابعدادمتالميذ ا

 لمعينام المرتبطة كذلؾ لمكاؼ "م"كلمت  ؽ مف ص ة هذا الفرض تـ استخداـ اختبار 
 كالبعدم ال بم  ال ياسيف    المجمكعة التجريبية درجام متكسط  بيف الفركؽ داللة عف

 ذا االختبار:كالجدكؿ التال  يكض  نتاةج ه بأبعاد  الختبار التفكير المنظكم 
 (1جذول )

َتائج اختباس "ث" نهكشف ػٍ دالنت انفشوق بٍُ يتىسطٍ دسجاث انًجًىػت انتجشَبُت فٍ انمُاسٍُ 

 انمبهٍ وانبؼذٌ الختباس انتفكُش انًُظىيٍ بأبؼادِ

 االبؼاد

 انًجًىػت

دسجاث 

 انحشَت

لًُت 

 "ث"

حجى 

األثش 

)اَتا 

 تشبُغ(

 انتجشَبُت بؼذٌ انتجشَبُت لبهٍ

انًتىسظ 

 انحسابٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

انًتىسظ 

 انحسابٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

إدسان انؼاللاث 

 انًُظىيت
18,31 1,112 11,18 8,11 21 11,11 8,111 

 8,119 11,13 21 1,99 12,31 1,31 1,12 تحهُم انًُظىياث

 8,121 31,23 21 1,93 13,31 1,319 1,12 تشكُب انًُظىياث

ُت دسجت كهُت دافؼ

 نإلَجاص
31,81 2,893 13,12 3,23 21 33,11 8,191 

 (8,81جًُغ لُى "ث" انىاسدة بانجذول دانت احصائُا ػُذ يستىي )

 كيتض  مف الجدكؿ السابؽ ما يم : 
  المجمكعة بيف متكسط  درجام 0.,.كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا عند مستكل داللة 

الختبار التفكير المنظكم  كذلؾ  الكميةكالبعدم لمدرجة  ال بم  ال ياسيف    التجريبية
( كه   يمة دالة ا صاةيا 33,03مساكية   "م"لصال  ال ياس البعدم  يح كانم  يمة 

(، كما يال ظ مف الجدكؿ السابؽ اف  يمة  جـ اغثر  ايتا 0.,.عند مستكل داللة  
التعا د لكا ( كه   يمة كبيرت مما يدؿ عم  اف استخداـ إستراتيجية 360,.تربيع( بمام  
 المجمكعة التجريبية. لدل دا عية االنجاز تنمية  اعمية كبيرت   
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  المجمكعة بيف متكسط  درجام 0.,.كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا عند مستكل داللة 
كالبعدم لبعد  إدراؾ العال ام المنظكمة( كذلؾ لصال   ال بم  ال ياسيف    التجريبية

( كه   يمة دالة ا صاةيا عند 06,30اكية  مس "م"ال ياس البعدم  يح كانم  يمة 
(، كما يال ظ مف الجدكؿ السابؽ اف  يمة  جـ اغثر  ايتا تربيع( 0.,.مستكل داللة  

( كه   يمة كبيرت مما يدؿ عم  اف استخداـ إستراتيجية التعا د لكا  اعمية 330,.بمام  
 ريبية.المجمكعة التج لدل  إدراؾ العال ام المنظكمة( تنمية كبيرت   

  المجمكعة بيف متكسط  درجام 0.,.كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا عند مستكل داللة 
كالبعدم لبعد  ت ميؿ المنظكمام( كذلؾ لصال  ال ياس  ال بم  ال ياسيف    التجريبية

( كه   يمة دالة ا صاةيا عند مستكل 03,03مساكية   "م"البعدم  يح كانم  يمة 
جدكؿ السابؽ اف  يمة  جـ اغثر  ايتا تربيع( بمام (، كما يال ظ مف ال0.,.داللة  

( كه   يمة كبيرت مما يدؿ عم  اف استخداـ إستراتيجية التعا د لكا  اعمية كبيرت 306,. 
 المجمكعة التجريبية. لدل  ت ميؿ المنظكمام( تنمية   

  المجمكعة بيف متكسط  درجام 0.,.كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا عند مستكل داللة 
كالبعدم لبعد  تركيا المنظكمام( كذلؾ لصال  ال ياس  ال بم  ال ياسيف    يبيةالتجر 

( كه   يمة دالة ا صاةيا عند مستكل 30,36مساكية   "م"البعدم  يح كانم  يمة 
(، كما يال ظ مف الجدكؿ السابؽ اف  يمة  جـ اغثر  ايتا تربيع( بمام 0.,.داللة  

اف استخداـ إستراتيجية التعا د لكا  اعمية كبيرت  ( كه   يمة كبيرت مما يدؿ عم 333,. 
 المجمكعة التجريبية. لدل تنمية  تركيا المنظكمام(   

 نتائج الفزض الجانٌ:-ثانًًا

 متكسط  درجام بيف دالة ا صاةيا  ركؽ تكجد ينص الفرض الثان  عم  انه "
 لدل بأبعاد  المنظكم  اختبار التفكير عم  المجمكعة التجريبية كالضابطة    ال ياس البعدم

 لصال  المجمكعة التجريبية". تالميذ الصؼ الثان  ابعدادم
 لمعينام المست مة كذلؾ لمكاؼ "م"كلمت  ؽ مف ص ة هذا الفرض تـ استخداـ اختبار 

المجمكعة التجريبية كالضابطة    ال ياس البعدم  درجام متكسط  بيف الفركؽ داللة عف
 كالجدكؿ التال  يكض  نتاةج هذا االختبار: أبعاد ب الختبار التفكير المنظكم 
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 (1جذول )

َتائج اختباس اختباس "ث" نهكشف ػٍ دالنت انفشوق بٍُ يتىسطٍ دسجاث انًجًىػت انتجشَبُت 

 وانضابطت فٍ انمُاس انبؼذٌ الختباس انتفكُش انًُظىيٍ بأبؼادِ

دسجاث  تجشَبُت بؼذٌ ضابطت بؼذٌ االبؼاد و

 انحشَت

 لًُت "ث"

انًتىسظ 

 انحسابٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

انًتىسظ 

 انحسابٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

إدسان انؼاللاث  1

 انًُظىيت

18,22 1,19 13,18 8,11 23 38.13 

 11.12 23 1,99 13,31 3,21 1,19 تحهُم انًُظىياث 3

 11.11 23 1,93 13,31 1,31 1,12 تشكُب انًُظىياث 2

دسجت كهُت دافؼُت 

 نإلَجاص

31.22 9,12 13,12 3,23 23 31,13 

 (8,81جًُغ لُى "ث" انىاسدة بانجذول دانت إحصائُا ػُذ يستىي )

 كيتض  مف الجدكؿ السابؽ ما يم : 
  المجمكعة  بيف متكسط  درجام 0.,.كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا عند مستكل داللة

المنظكم  كذلؾ  الختبار التفكير التجريبية كالضابطة    ال ياس البعدم لمدرجة الكمية
( كه   يمة دالة 36,36مساكية   "م"لصال  المجمكعة التجريبية  يح كانم  يمة 

 .(0.,.ا صاةيا عند مستكل داللة  
  المجمكعة  بيف متكسط  درجام 0.,.كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا عند مستكل داللة

كذلؾ لصال  التجريبية كالضابطة    ال ياس البعدم لبعد  إدراؾ العال ام المنظكمة( 
( كه   يمة دالة ا صاةيا 36,.3مساكية   "م"المجمكعة التجريبية  يح كانم  يمة 

(، كما يال ظ مف الجدكؿ السابؽ اف  يمة  جـ اغثر  ايتا 0.,.عند مستكل داللة  
( كه   يمة كبيرت مما يدؿ عم  اف استخداـ إستراتيجية التعا د لكا 366,.تربيع( بمام  
 المجمكعة التجريبية. لدل  إدراؾ العال ام المنظكمة( تنمية  اعمية كبيرت   

  المجمكعة  بيف متكسط  درجام 0.,.كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا عند مستكل داللة
التجريبية كالضابطة    ال ياس البعدم لبعد  ت ميؿ المنظكمام( كذلؾ لصال  المجمكعة 

ة دالة ا صاةيا عند مستكل ( كه   يم06,33مساكية   "م"التجريبية  يح كانم  يمة 
 .(0.,.داللة  

  المجمكعة  بيف متكسط  درجام 0.,.كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا عند مستكل داللة
التجريبية كالضابطة    ال ياس البعدم لبعد  تركيا المنظكمام( كذلؾ لصال  المجمكعة 
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مستكل  ( كه   يمة دالة ا صاةيا عند03,36مساكية   "م"التجريبية  يح كانم  يمة 
 .(0.,.داللة  

 نتائج الفزض الجالح:-ثالجا

 متكسط  درجام بيف دالة ا صاةيا  ركؽ تكجد ينص الفرض الثالح عم  انه "
تالميذ  لدل بأبعاد  ت دير الذام م ياس عم  ال ياسيف ال بم  كالبعدم    التجريبية المجمكعة

 البعدم". ال ياس لصال  الصؼ الثان  ابعدادم
 لمعينام المرتبطة كذلؾ لمكاؼ "م" ة هذا الفرض تـ استخداـ اختبار كلمت  ؽ مف ص

 كالبعدم ال بم  ال ياسيف    المجمكعة التجريبية درجام متكسط  بيف الفركؽ داللة عف
 كالجدكؿ التال  يكض  نتاةج هذا االختبار: بأبعاد  ت دير الذام لم ياس

 (18جذول )

ق بٍُ يتىسطٍ دسجاث انًجًىػت انتجشَبُت فٍ انمُاسٍُ َتائج اختباس "ث" نهكشف ػٍ دالنت انفشو

 انمبهٍ وانبؼذٌ نًمُاس تمذَش انزاث بأبؼادِ

دسجاث  انًجًىػت االبؼاد

 انحشَت

لًُت 

 "ث"

حجى 

األثش 

)اَتا 

 تشبُغ(

 انتجشَبُت بؼذٌ انتجشَبُت لبهٍ

انًتىسظ 

 انحسابٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

انًتىسظ 

 انحسابٍ

االَحشاف 

 سٌانًؼُا

 8,131 13,83 21 1,21 29,13 2,323 11,19 انبؼذ االجتًاػٍ

 8,121 13,21 21 9,11 22,23 2,311 38,12 انبؼذ انزاتٍ

 8,323 1,22 21 2,13 28,11 2,129 11,12 انبؼذ انًهٍُ

 8,113 13,12 21 18,18 13,91 2,211 11,22 دسجت كهُت تمذَش انزاث

 (8,81دانت احصائُا ػُذ يستىي )انىاسدة بانجذول  جًُغ لُى "ث"

 كيتض  مف الجدكؿ السابؽ ما يم : 
  المجمكعة بيف متكسط  درجام 0...كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا عند مستكل داللة 

لم ياس ت دير الذام كذلؾ لصال   كالبعدم لمدرجة الكمية ال بم  ال ياسيف    التجريبية
( كه   يمة دالة ا صاةيا عند 06,33مساكية   "م"ال ياس البعدم  يح كانم  يمة 

(، كما يال ظ مف الجدكؿ السابؽ اف  يمة  جـ اغثر  ايتا تربيع( 0.,.مستكل داللة  
( كه   يمة كبيرت مما يدؿ عم  اف استخداـ إستراتيجية التعا د لكا  اعمية 303,.بمام  

 المجمكعة التجريبية. لدل ت دير الذام كبيرت    تنمية
  المجمكعة بيف متكسط  درجام 0.,.ا صاةيا عند مستكل داللة كجكد  ركؽ دالة 

كالبعدم لبعد  البعد االجتماع ( كذلؾ لصال  ال ياس  ال بم  ال ياسيف    التجريبية
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( كه   يمة دالة ا صاةيا عند مستكل 6.,03مساكية   "م"البعدم  يح كانم  يمة 
ـ اغثر  ايتا تربيع( بمام (، كما يال ظ مف الجدكؿ السابؽ اف  يمة  ج0.,.داللة  

( كه   يمة كبيرت مما يدؿ عم  اف استخداـ إستراتيجية التعا د لكا  اعمية كبيرت 336,. 
 المجمكعة التجريبية. لدل  البعد االجتماع (    تنمية

  المجمكعة بيف متكسط  درجام 0.,.كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا عند مستكل داللة 
كالبعدم لبعد  البعد الذات ( كذلؾ لصال  ال ياس البعدم   ال بم ال ياسيف    التجريبية

( كه   يمة دالة ا صاةيا عند مستكل داللة 03,33مساكية   "م" يح كانم  يمة 
(، كما يال ظ مف الجدكؿ السابؽ اف  يمة  جـ اغثر  ايتا تربيع( بمام 0.,. 
تعا د لكا  اعمية كبيرت ( كه   يمة كبيرت مما يدؿ عم  اف استخداـ إستراتيجية ال333,. 

 المجمكعة التجريبية. لدل  البعد الذات (    تنمية
  المجمكعة بيف متكسط  درجام 0.,.كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا عند مستكل داللة 

كالبعدم لبعد  البعد المكن ( كذلؾ لصال  ال ياس البعدم  ال بم  ال ياسيف    التجريبية
ه   يمة دالة ا صاةيا عند مستكل داللة ( ك 3,33مساكية   "م" يح كانم  يمة 

(، كما يال ظ مف الجدكؿ السابؽ اف  يمة  جـ اغثر  ايتا تربيع( بمام 0.,. 
( كه   يمة كبيرت مما يدؿ عم  اف استخداـ إستراتيجية التعا د لكا  اعمية كبيرت 636,. 

 المجمكعة التجريبية. لدل  البعد المكن (    تنمية
 الزابع: نتائج الفزض-رابعًا

 متكسط  درجام بيف دالة ا صاةيا  ركؽ تكجد ينص الفرض الرابع عم  انه "
 لدل بأبعاد  ت دير الذام م ياس عم  المجمكعة التجريبية كالضابطة    ال ياس البعدم

 لصال  المجمكعة التجريبية". تالميذ الصؼ الثان  ابعدادم
 لمعينام المست مة كذلؾ لمكاؼ "م"كلمت  ؽ مف ص ة هذا الفرض تـ استخداـ اختبار 

المجمكعة التجريبية كالضابطة    ال ياس البعدم  درجام متكسط  بيف الفركؽ داللة عف
 كالجدكؿ التال  يكض  نتاةج هذا االختبار: بأبعاد  ت دير الذام لم ياس
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 (11جذول )

بُت وانضابطت فٍ َتائج اختباس "ث" نهكشف ػٍ دالنت انفشوق بٍُ يتىسطٍ دسجاث انًجًىػت انتجشَ

 انمُاس انبؼذٌ نًمُاس تمذَش انزاث بأبؼادِ

دسجاث  تجشَبُت بؼذٌ ضابطت بؼذٌ االبؼاد و

 انحشَت

لًُت 

انًتىسظ  "ث"

 انحسابٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

انًتىسظ 

 انحسابٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

انبؼذ  1

 االجتًاػٍ

38,19 3,11 29,13 1,21 23 11.13 

 11.11 23 9,11 22,23 3,11 31,21 انبؼذ انزاتٍ 3

 1.11 23 2,13 28,11 3,93 38,81 انبؼذ انًهٍُ 2

دسجت كهُت تمذَش 

 انزاث

23.91 2,39 13,91 18,18 23 11,23 

 (8,81جًُغ لُى "ث" انىاسدة بانجذول دانت احصائُا ػُذ يستىي )

 كيتض  مف الجدكؿ السابؽ ما يم : 
  المجمكعة  بيف متكسط  درجام 0.,.لة كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا عند مستكل دال

لم ياس ت دير الذام كذلؾ لصال   التجريبية كالضابطة    ال ياس البعدم لمدرجة الكمية
( كه   يمة دالة ا صاةيا 06,33مساكية   "م"المجمكعة التجريبية  يح كانم  يمة 

 .(0.,.عند مستكل داللة  
  المجمكعة  بيف متكسط  درجام 0.,.كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا عند مستكل داللة

التجريبية كالضابطة    ال ياس البعدم لبعد  البعد االجتماع ( كذلؾ لصال  المجمكعة 
( كه   يمة دالة ا صاةيا عند مستكل 00,36مساكية   "م"التجريبية  يح كانم  يمة 

 (.0.,.داللة  
  المجمكعة  بيف متكسط  درجام 0.,.كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا عند مستكل داللة

التجريبية كالضابطة    ال ياس البعدم لبعد  البعد الذات ( كذلؾ لصال  المجمكعة 
( كه   يمة دالة ا صاةيا عند مستكل 00,30مساكية   "م"التجريبية  يح كانم  يمة 

 (.0.,.داللة  
  المجمكعة  بيف متكسط  درجام 0.,.كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا عند مستكل داللة

لضابطة    ال ياس البعدم لبعد  البعد المكن ( كذلؾ لصال  المجمكعة التجريبية كا
( كه   يمة دالة ا صاةيا عند مستكل 3,63مساكية   "م"التجريبية  يح كانم  يمة 

 (.0.,.داللة  
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 نتائج الفزض اخلامص: -خامشًا

 درجام متكسط  رتا بيف دالة ا صاةيا  ركؽ تكجد ينص الفرض الخامس عم  انه "
 بأبعاد  اختبار التفكير المنظكم  عم  كعة التجريبية  ذككر، اناح(    ال ياس البعدمالمجم
 لصال  المجمكعة التجريبية". تالميذ الصؼ الثان  ابعدادم لدل

 كيتن  لمعينام المست مة كذلؾ لمكاؼ-كلمت  ؽ مف ص ة هذا الفرض تـ استخداـ ماف
عة التجريبية  ذككر، اناح(    ال ياس المجمك  درجام رتا متكسط  بيف الفركؽ داللة عف

 كالجدكؿ التال  يكض  نتاةج هذا االختبار: بأبعاد  البعدم الختبار التفكير المنظكم 
 (13جذول )

وَتٍُ نهكشف ػٍ دالنت انفشوق بٍُ يتىسطٍ ستب دسجاث انًجًىػت انتجشَبُت -َتائج اختباس ياٌ

 انًُظىيٍ بأبؼادِ )ركىس، اَاث( فٍ انمُاس انبؼذٌ الختباس انتفكُش

 االبؼاد و

تجشَبُت بؼذٌ ركىس 

 = ٌ12 

تجشَبُت بؼذٌ اَاث 

لًُت  11ٌ = 

"z" 

انذالنت 

 االحصائُت

 
يتىسظ 

 انشتب

يجًىع 

 انشتب

يتىسظ 

 انشتب

يجًىع 

 انشتب

 8.19 218 12,23 311 12,33 إدسان انؼاللاث انًُظىيت 1
غُش دانت 

 احصائُا

 8.91 281 11,19 333 13,92 تحهُم انًُظىياث 3
غُش دانت 

 احصائُا

 8.22 313,1 11,22 328,1 13,32 تشكُب انًُظىياث 2
غُش دانت 

 احصائُا

 8,13 318 11,32 321 11.21 دسجت كهُت انتفكُش انًُظىيٍ
غُش دانت 

 احصائُا

 كيتض  مف الجدكؿ السابؽ ما يم : 
 تجريبية  ذككر، اناح( المجمكعة ال عدـ كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا بيف متكسط  درجام

مساكية  "zلم ياس ت دير الذام،  يح كانم  يمة "    ال ياس البعدم لمدرجة الكمية
 ( كه   يمة اير دالة ا صاةيا.33,. 

 المجمكعة التجريبية  ذككر، اناح(  عدـ كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا بيف متكسط  درجام
( كه  06,.مساكية   "z يمة "    ال ياس البعدم لبعد  البعد االجتماع (،  يح كانم

  يمة اير دالة ا صاةيا.



 م0201( 11) -1ج-عدد يناير                     ...         م إستراتيجية التعاقداستخدا

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                       - 363 - - 363 - 

 المجمكعة التجريبية  ذككر، اناح(  عدـ كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا بيف متكسط  درجام
( كه   يمة 63,.مساكية   "z   ال ياس البعدم لبعد  البعد الذات (،  يح كانم  يمة "

 اير دالة ا صاةيا.
 المجمكعة التجريبية  ذككر، اناح(  تكسط  درجامعدـ كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا بيف م

( كه   يمة 33,.مساكية   "z   ال ياس البعدم لبعد  البعد المكن (،  يح كانم  يمة "
 اير دالة ا صاةيا.

 المجمكعة التجريبية  ذككر، اناح(  عدـ كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا بيف متكسط  درجام
 "zاال تصادية(،  يح كانم  يمة " الةال  مف الخكؼ    ال ياس البعدم لبعد   مؽ

 ( كه   يمة اير دالة ا صاةيا.33,.مساكية  
 نتائج الفزض الشادض:-سادسًا

 درجام متكسط  رتا بيف دالة ا صاةيا  ركؽ تكجد ينص الفرض السادس عم  انه "
 لدل بأبعاد  ت دير الذام م ياس عم  المجمكعة التجريبية  ذككر، اناح(    ال ياس البعدم

 لصال  المجمكعة التجريبية". تالميذ الصؼ الثان  ابعدادم
 كيتن  لمعينام المست مة كذلؾ لمكاؼ-كلمت  ؽ مف ص ة هذا الفرض تـ استخداـ ماف

المجمكعة التجريبية  ذككر، اناح(    ال ياس  درجام رتا متكسط  بيف الفركؽ داللة عف
   يكض  نتاةج هذا االختبار:كالجدكؿ التال بأبعاد  ت دير الذام البعدم لم ياس

 (12جذول )

وَتٍُ نهكشف ػٍ دالنت انفشوق بٍُ يتىسطٍ ستب دسجاث انًجًىػت انتجشَبُت -َتائج اختباس ياٌ

 )ركىس، اَاث( فٍ انمُاس انبؼذٌ نًمُاس تمذَش انزاث بأبؼادِ

 االبؼاد و

تجشَبُت بؼذٌ ركىس 

 = ٌ12 

تجشَبُت بؼذٌ اَاث 

لًُت  11ٌ = 

"z" 

انذالنت 

 االحصائُت

 
يتىسظ 

 انشتب

يجًىع 

 انشتب

يتىسظ 

 انشتب

يجًىع 

 انشتب

 1.91 218 11,93 131 12,21 انبؼذ االجتًاػٍ 1
غُش دانت 

 احصائُا

 1.11 333,1 19,29 311,1 11,21 انبؼذ انزاتٍ 3
غُش دانت 

 احصائُا

 1.31 211 11,11 121 12,88 انبؼذ انًهٍُ 2
غُش دانت 

 احصائُا

 1,21 212,1 11,32 131,1 12.11 دافؼُت نإلَجاصدسجت كهُت 
غُش دانت 

 احصائُا
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 كيتض  مف الجدكؿ السابؽ ما يم : 
 المجمكعة التجريبية  ذككر، اناح(  عدـ كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا بيف متكسط  درجام

مساكية  "zالختبار التفكير المنظكم ،  يح كانم  يمة "    ال ياس البعدم لمدرجة الكمية
 ( كه   يمة اير دالة ا صاةيا.0,36 

 المجمكعة التجريبية  ذككر، اناح(  عدـ كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا بيف متكسط  درجام
مساكية  "z   ال ياس البعدم لبعد  إدراؾ العال ام المنظكمة(،  يح كانم  يمة "

 ( كه   يمة اير دالة ا صاةيا.0,60 
 المجمكعة التجريبية  ذككر، اناح(  امعدـ كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا بيف متكسط  درج

( كه  0,63مساكية   "z   ال ياس البعدم لبعد  ت ميؿ المنظكمام(،  يح كانم  يمة "
  يمة اير دالة ا صاةيا.

 المجمكعة التجريبية  ذككر، اناح(  عدـ كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا بيف متكسط  درجام
( كه  0,66مساكية   "zكانم  يمة "   ال ياس البعدم لبعد  تركيا المنظكمام(،  يح 

  يمة اير دالة ا صاةيا.
 مناقشُ نتائج البخح:

بيف متكسط   0.,.كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا عند مستكل أظكرم نتاةج الدراسة 
درجام المجمكعتيف التجريبية كالضابطة    التطبيؽ البعدم عم  اختبار التفكير المنظكم  

بيف  0.,.كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا عند مستكل  كذلؾ لصال  المجمكعة التجريبية،
متكسط  درجام المجمكعة التجريبية    التطبي يف ال بم  كالبعدم عم  اختبار التفكير 

 إدراؾ العال ام المنظكمة، ت ميؿ المنظكمام، تركيا المنظكمام، كالدرجة الكمية  المنظكم 
كاتف م هذ  النتاةج مع ما بعدم، عم  اختبار التفكير المنظكم ( كذلؾ لصال  التطبيؽ ال

مسعد زايد ك ارس تكصمم اليه بعض الدراسام الت  تناكلم التفكير المنظكم  مثؿ دراسة 
(، 3.06(، كدراسة عم  م مد  3.06(، كدراسة أمان  عبد الاككر  3.06مطر    

 .(3.06كدراسة عادؿ إبراهيـ كآخركف  
بيف متكسط   0.,.ةيا عند مستكل كجكد  ركؽ دالة ا صاكما أظكرم نتاةج الب ح 

درجام المجمكعتيف التجريبية كالضابطة    التطبيؽ البعدم عم  م ياس ت دير الذام كذلؾ 
بالنسبة ال   البعد االجتماع ، البعد الذات ، البعد المكن ، كالدرجة الكمية عم  م ياس ت دير 
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بيف  0.,.اةيا عند مستكل الذام( كذلؾ لصال  المجمكعة التجريبية، كجكد  ركؽ دالة ا ص
متكسط  درجام المجمكعة التجريبية    التطبي يف ال بم  كالبعدم عم  م ياس ت دير الذام 
كذلؾ بالنسبة ال   البعد االجتماع ، البعد الذات ، البعد المكن ، كالدرجة الكمية عم  م ياس 

ما تكصمم اليه بعض كاتف م هذ  النتاةج مع ت دير الذام( كذلؾ لصال  التطبيؽ البعدم، 
(، كدراسة من  3.03اايع عبد ا    الدراسام الت  تناكلم التفكير المنظكم  مثؿ دراسة

 .(3.06(، كدراسة إيريف عطية  .3.0ال مكم  
عدـ كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا بيف متكسط  رتا درجام كما أظكرم نتاةج الدراسة 

كذلؾ الختبار التفكير المنظكم  البعدم  المجمكعتيف التجريبية  ذككر، اناح(    التطبيؽ
بالنسبة ال   إدراؾ العال ام المنظكمة، ت ميؿ المنظكمام، تركيا المنظكمام، كالدرجة الكمية 
عم  اختبار التفكير المنظكم (، عدـ كجكد  ركؽ دالة ا صاةيا بيف متكسط  رتا درجام 

م ياس ت دير الذام كذلؾ  المجمكعة التجريبية  ذككر، اناح(    التطبيؽ البعدم عم 
بالنسبة ال   البعد االجتماع ، البعد الذات ، البعد المكن ، كالدرجة الكمية عم  م ياس ت دير 

 الذام(.
 تىصًات البخح:

   ضك  النتاةج الت  تـ التكصؿ إليكا مف خالؿ الب ح ال ال ، تكص  الدراسة بما 
 يم :
أناطة كتدريبام بكساا التفكير   عم ضركرت تضميف كتا التربية الفنية المدرسة -

 المنظكم .
عم   التعمـ الذات  كالت  تعتمدعم   ضركرت االهتماـ باالستراتيجيام ال ديثة الت  تساعد -

 نااط المتعمـ كتنمية  دراته الذهنية لزيادت التفكير كالت  تدعـ ت دير الذام ابيجاب .
باستخداـ إستراتيجية تدريس  ديثة التدريس عم   تدريا الطالا المعمميف بكمية التربية -

 الت  تنم  التفكير بأنكاعه.
 االهتماـ بنار ث ا ة التدريس مف أجؿ التفكير كليس التدريس مف أجؿ ال فظ كالتم يف. -
ضركرت االهتماـ بتعزيز مااركة التالميذ كاالستفادت مف المعر ة الساب ة لديه كم اكلة  -

 .تكظيفكا  يما يخدـ تعممه أثنا  التدريس
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 مكرتحات البخح:

تنمية الت صيؿ عم   استخداـ إستراتيجية التعمـ بالتعا د    تدريس التربية الفنية -0
 المعر   ك ؿ الماكالم الفنية لدم طالا المر مة الجامعية.

استخداـ إستراتيجية التعمـ بالتعا د    تدريس التربية الفنية لتنمية المكارام الفنية  -3
 ا المر مة ابعدادية.كالتفكير التأمم  لدم طال

استخداـ إستراتيجية التعمـ بالتعا د    تدريس أاااؿ المعادف لتنمية اغدا  اببداع   -3
 كالتفكير البصرم لدم تالميذ المر مة الثانكية.

استخداـ إستراتيجية التعمـ بالتعا د لتنمية التفكير اببداع  كاالتجا  ن ك التربية الفنية  -6
 عدادية.لدم تالميذ المر مة اب

استخداـ إستراتيجية التعمـ بالتعا د لتنمية بعض عادام الع ؿ كالتفكير المست بم  لدم  -6
 طالا المر مة الجامعية.
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 املزاجع

 أواًل: املزاجع العزبًُ:

(: "استخدام نموذج التدريس الموجو لمدماغ في تدريس عمم النفس 9119ابتسام راضي محمد ) (1
رسالة ، ذوي السمات العقمية المختمفةلدي طالب المرحمة الثانوية  لتنمية ميارات التفكير المنظومي

 ، كمية التربية، جامعة أسيوط.ماجستير
(: "فاعمية التدريس بإستراتيجية التعمم بالتعاقد في التفكير 9115أحمد عبد األمير، كريم بالسم ) (9

ية    اآلداا مجمة ال ادساإلبداعي لدي طالب الصف الثاني المتوسط في مادة األحياء"، 
 .967-997، ص ص 15العراق، ع  كالعمكـ التربكية،

(: "فاعمية استخدام إستراتيجية المنظم الشكمي في تدريس 9117أماني عبد الشكور عبد المجيد ) (3
العموم البيولوجية في تنمية بعض المفاىيم العممية وميارات التفكير المنظومي لدي طالب الصف 

 كمية التربية، جامعة أسيوط. ستير،رسالة ماجاألول الثانوي"، 
(: "فاعمية برنامج مقترح في األشغال الفنية باستخدام التعمم النشط في 9117إيرين عطيو اسحق ) (4

ضوء معايير الجودة لتنمية بعض الميارات الفنية وجودة المنتج الفني وتقدير الذات لدي المعاقين 
 لمنيا.كمية التربية، جامعة ا رسالة ماجستير،عقميًا"، 

(: "استخدام النموذج البنائي في تدريس مقرر العموم المتكاممة لتنمية 9114تياني محمد سميمان ) (5
التفكير المنظومي وتصويب المعتقدات المعرفية لدي طمبة شعب التعميم األساسي بكمية التربية"، 

 .196-51(، ص ص 8كمية التربية، جامعة الزقازيق، ع ) دراسام تربكية كنفسية،
"، القاىرة، استراتيجيام التعميـ كالتعمـ ال ديثة كصناعة الع ؿ العرب (: "9118سن شحاتو )ح (6

 دار المصرية المبنانية لمنشر والتوزيع.
 القاىرة، دار الفكر العربي. سيككلكجية التفكير المنظكم "،(: "9119دينا أحمد حسن ) (7
ة كالمنظكمة    المؤتمر الرابع آليام الب ح التربكم بيف الخطي(: "9115رضا مسعد السعيد ) (8

أبريل، ص ص  4-3"، دار الضيافة جامعة عين شمس، لممدخؿ المنظكم     التدريس كالتعمـ
914-935. 

(: " برنامج مقترح لتنمية ميارات التفكير المنظومي 9114زابر، فارس مطشر حسن )عمى  سد (9
جامعة بغداد، العدد  كالعمـك ابنسانية، كمية التربيةلطمبة أقسام المغة العربية في كميات التربية"، 

 .913-988، ص ص 18
اتجاهام تعميـ عمـ النفس    ضك  نظرية ما كرا  المعر ة (: "9113سعيد جابر المنوفي ) (11

 "، القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب.كالبناةية
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م، اتجاهام  ديثة التعمـ بالتعا د، ماركع هيةة التدريس كال يادا(: "9115السيد عطيو عطيو ) (11
 "، وزارة التعميم العالي.   التدريس

(: "تقدير الذات وعالقتو بالسموك العدواني لدي طمبة الصف الثامن 9113شايع عبد اهلل مجمي ) (19
 .99، جامعة دمشق، المجمد مجمة كمية التربيةمن مرحمة التعميم األساسي بمدينة صعده"، 

نموذج التعمم البنائي في تنمية عمى  ر برنامج قائم(: "أث9117عادل إبراىيم مراجع وآخرون ) (13
العدد الثالث،  مجمة العمـك التربكية،ميارات التفكير المنظومي لدي تالميذ المدرسة اإلعدادية"، 

 .569-537يوليو، ص ص 
(: "برنامج تقني يوظف إستراتيجية التعمم المتمركز حول 9111عبد الحميد صالح اليعقوبي ) (14

رسالة ميارات التفكير المنظومي في العموم لدي طالبات الصف التاسع بغزة"، المشكمة لتنمية 
 كمية التربية ، الجامعة اإلسالمية، غزة. ماجستير،

(: "برنامج باستخدام تآلف األشتات ونموذج سكامبر لتنمية 9114عبد الرحيم فتحي إسماعيل ) (15
لموىوبين لغويًا بالمرحمة اإلعدادية"، التفكير المنظومي واألداء المغوي اإلبداعي لدي التالميذ ا

 كمية التربية، جامعة أسيوط. رسالة دكتكرا ،
"، القاىرة، دار ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع الص ة النفسية(: "9119عالء الدين كفافي ) (16

 .4واإلعالن، ط
(: "فاعمية المدخل المنظومي باستخدام الحاسب اآللي في تدريس 9118عماد سيد ثابت ) (17

ياضيات لتالميذ الصف السادس اإلبتدائي بأسيوط في تنمية ميارات التفكير المنظومي وميارات الر 
 كمية التربية، جامعة المنيا. رسالة دكتكرا ،اتخاذ القرار"، 

نظرية جالسر في خفض حدة بعض عمى  (: "فاعمية برنامج إرشادي قائم9119فؤاد محمد زايد ) (18
عينة من الطمبة اليمنيين الدارسين في سورية"، عمى  ريبيةدراسة تج –مظاىر االغتراب النفسي 

 كمية التربية، جامعة دمشق.رسالة دكتكرا ، 
(: "فاعمية التعمم بالتعاقد في تنمية ميارات القراءة األنترنتية لدي تالميذ 9117كرستين زاىر حنا ) (19

 .916-159، يوليو، ص ص 96ع  مجمة ال را ت كالمعر ة،المرحمة اإلعدادية"، 
(: "أثر التفاعل بين التدريس باستخدام إستراتيجية التعمم بالتعاقد 9116ماجدة راغب بالبل ) (91

االستقالل( في تنمية ميارات التدريس لدي الطالب المعممين بكمية  -واألسموب المعرفي )االعتماد 
 .98-1، ص ص 67جامعة بنيا، ع  مجمة كمية التربية،التربية"، 

 دمج مكارام التفكير    الم تكم الدراس "،(: "9111اسم سعيفان )محمد بكر نوفل، محمد ق (91
 عمان، دار المسيرة.
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(: "ميارات التفكير في التكنولوجيا أنموذج 9116محمد عبد الفتاح عسقول وحسن ربحي ميدي ) (99
ب كح المؤتمر العمم  اغكؿ  كؿ التجربة الفمسطينية    إعداد المناهج الكا ع مقترح"، 
 ية التربية ، جامعة األقصي.، كمكالتطمعام

 (: "أثر استخدام المدخل المنظومي في تدريس حساب المثمثات9114محمد عبد القادر النمو ) (93
رسالة التحصيل الدراسي والميارات العميا لمتفكير لدي تالميذ الصف األول الثانوي"، عمى 

 كمية التربية، جامعة المنوفية.دكتكرا ، 
تعديل عمى  (" أثر استخدام المدخل المنظومي في تدريس العموم9117محمد عزت عبد السالم ) (94

بعض التصورات الخاطئة لممفاىيم العممية وتنمية التفكير المنظومي لدي تالميذ الصف األول 
 كمية التربية، جامعة المنيا. رسالة ماجستير،اإلعدادي"، 

التعاقد لتنمية ميارات الكتابة التعمم بعمى  (: "برنامج مقترح قائم9119محمود ىالل عبد الباسط ) (95
كمية التربية،  رسالة دكتكرا ،الوظيفية واتخاذ القرار لدي الطالب المعممين شعبة المغة العربية"، 

 جامعة سوىاج.
التعمم بالتعاقد لتنمية ميارات الكتابة عمى  (: "برنامج مقترح قائم9119محمود ىالل عبد الباسط ) (96

كمية التربية،  رسالة دكتكرا ،طالب المعممين شعبة المغة العربية"، الوظيفية واتخاذ القرار لدي ال
 جامعة سوىاج.

، القاىرة، دار الفكر تدريس العمـك كمتطمبام العصر"(: "9116مصطفي عبد السالم عبد السالم ) (97
 العربي لمنشر والتوزيع.

عينة من عمى  ة(: "التحصيل الدراسي وعالقتو بمفيوم الذات )دراسة ميداني9111مني الحموي ) (98
من التعمم األساسي في مدارس محافظة دمشق  –الحمقة الثانية  –تالميذ الصف الخامس 

 .96جامعة دمشق، المجمد  مجمة كمية التربية،الرسمية"، 
تقدير الذات  –(: "الذكاء الوجداني وعالقتو بكل من وجية الضبط 9115نصره محمود إسماعيل ) (99

، كمية مجمة التربية كعمـ النفستالميذ المرحمة اإلعدادية بقنا"، والتحصيل الدراسي لدي عينة من 
 التربية ، جامعة المنيا.

استراتيجيام التعميـ كالتعمـ    سياؽ ث ا ة الجكدت أطر مفاهيمية كنماذج (: "9119وليم عبيد ) (31
 "، القاىرة، دار المسيرة.تطبي ية

ج كاستراتيجيام    تدريس المفاهيـ المدخؿ البناة  نماذ(: "9119ياسين واثق ، زينب حسن ) (31
 ، مكتبة نور الحسن، بغداد.العممية"
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