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 لئلنجاز ديي في مادة التاري  ودافعيتم أثر انموذج دانيال في تحصيل طبلب الصف الخامس اال
 أ. .د.صياح عيد الستار احمد      أ. .د إسماعيل عمي حسين          

  كمية التريية لمعمو  اإلنسانية -جامعة االنيار 
ed.ismail.ali@uoanbar.edu.iq 

 :الممخص
ىدؼ البحث الى تعرؼ )أثر انموذج دانياؿ في تحصيؿ طالب       

الصؼ الخامس االدبي في مادة التاريخ ودافعيتيـ لالنجاز( ,وتكونت عينة 
( طالبًا وزعت الى مجموعتيف مجموعة تجريبية تكونت ٓٚالبحث مف )

( ٖ٘( طالبًا درسوا بانموذج دانياؿ ومجموعة ضابطة تكونت مف )ٖ٘مف)
رسوا بالطريقة االعتيادية, وتـ أجراء التكافؤ بيف المجموعتيف طالبًا د

بمتغيرات )العمر الزمني ,والذكاء ,والتحصيؿ السابؽ ,والتحصيؿ الدراسي 
لموالديف( ,واعد الباحثاف اداتيف األوؿ اختبار تحصيمي نوع اختيار مف 

( فقرة ,واألخر مقياس دافعية اإلنجاز وتكوف مف ٓ٘متعدد تكوف مف )
( فقرة, وتـ استخراج الخصائص السايكومترية لألداتيف , استخدـ ٜٖ)

الباحثاف الوسائؿ اإلحصائية المناسبة وأظيرت نتائج البحث وجود فروؽ 
ذات داللة إحصائية بيف متوسط تحصيؿ ودافعية اإلنجاز لطالب 
المجموعتيف )التجريبية والضابطة( ولصالح المجموعة التجريبية التي 

دانياؿ عمى المجموعة الضابطة التي درست المادة نفسيا  درست بانموذج
 بالطريقة االعتيادية.
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Abstract: 

The aim of research paper is to recognize the impact of 

Daniel’s model on the students’ achievements of fifth 

grade literary in history, and their motivation to 

accomplish. 

The research sample consisted of 70 students. Divided 

into two groups. The first group is called experimental 

group, how studied by Daniel’s model. The second 

group is called control group, who studied by traditional 

method. 

The equivalence was made between both groups 

according to the flowing variables (chronological age, 

intelligence, the last achievement and the academic 

achievement of the students’ parents.) 

The researcher has used two tools. The first is 

achievement test and the measure motivation 

achievement. The researcher has extracted the 

psychometric properties. The researcher used appropriate 

statistical means. As a result, he found that there are 

statistically significant differences between the average 

of the achievement and motivation achievement for the 

both group. 

The benefit was made for the experimental group who 

studied according to Daniel’s model is better than it for 

the control group, who studied according to traditional 

method. Although they are both studied same subject. 
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 ياليحث الفصل األول : التعريف
  اليحث مشكمة: اوالً 
 في بآخر أو بشكؿ تؤثر ىائمة, تكنولوجية وثورة متسارعة بتطورات اليـو العالـ يمر  

 جديدة وخبرات تعميمية بيئة إيجاد يتطمب مما , العممي الطمبة ومستوى وسموكيات أفكار
( ٕ٘ :ٕٛٔٓ والزهيري، سويدان) التطور ىذا تواكب متنوعة واستراتيجيات وميارات وأفكار
 التدريس زاؿ ما مادة التاريخ, تدريس طرائؽ مجاؿ في ُبِذَلتْ  التي الجيود مف الرغـ ,وعمى
 األساليب عمى يركزوف زالوا ما المدرسيف مف كثيراً  نجدُ  إذ الماضي, سادت بمفاىيـ مقيداً 

شراكو دور الطالب, تفعيؿ عمى تركيزىـ مف بدالً  االعتيادية  (التعميمية العممية في وا 
  (ٙ :ٜٜٙٔيعقوب،

الى جانب ذلؾ فاف مادة التاريخ يعاب عمييا الكـ اليائؿ في المعمومات النظرية     
( ٔ: ٕٔٓٓاذ ازدات االحداث والسنوات وجمود المادة وصعوبة فيميا واستعابيا )العنبكي , 

 طريقة إلى يفتقر الذي المدرس وأفّ  لتدريسيا, طرائؽ فاعمة إلى تحتػػػػػػػػػػػػػاج المواد ىذه فاف لذا
 والشمػػػػػػػػػػػػػػوؿ بالصػػػػػػػػػػػػػػػدؽ يتصؼ بمنياج بالػػػػػػػػػػػػػغاً  ضرراً  يمحؽ قػػػػػػػػػػػد التدريس فػػػػػػػػػػػػػػي مالئمػة

 مف عدد ومقابمة االعدادية والثانوية مدارس مف لعدد الباحثاف زيارة خالؿ ومف      
 في وجودىا مف والتأكد البحث مشكمة يتممسا أف استطاعا ومدّرساتيا التاريخ مادة مدّرسي
 التعميمي الواقع

 لغرض حقائؽ ومعمومات تفيـ عف عبارة ىو التاريخ منيج إلى السائدة النظرة أف    
 إنتاجيا, في واالبداع والتفكير التعمـ مصادر تنوع يتطمب االمر االختبار, وىذا في النجاح
 وآخرون، قطامي (وطموحاتيـ الطمبة متطمبات تمبي حديثة تدريس نماذج باعتماد وذلؾ

ٜٜٔ٘ :ٔٓ) 
 جماعياً  عمالً  يتطّمب بسيولو, أىدافو يحقؽ الطالب يجعؿ الذي التعميمي األنموذج إفّ 

 لحؿ األفكار مف العديد الطالب, وتوليد لدى التفكير قدرات فاعمية زيادة بقصد معاً  وفردياً 
 (ٕٕٔ: ٕٛٓٓ وقطيط، رياش أيو (المشكمة

 التاريخ (مادة الطالب في لدى ودافعية االنجاز التحصيؿ كؿ مف ضعؼ إفّ 
 البحث مشكمة صياغة ويمكف المناسبة, الحموؿ ووضع عندىا الوقوؼ يجب مشكمة أصبحت)
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 مادة في الخامس االديي الصف طبلب تحصيل في دانيال أنموذج أثر ما : في السؤاؿ اآلتي
  ؟ لئلنجازودافعيتم   التاري 

  :اليحاث أهمية :ثانياً 
 مع تتماشى لكي والتعميمية التربوية برامجيا تطوير إلى الدوؿ مف العديد تسعى     

 متخذة العممي لمتفوؽ بينيا فيما تتسابؽ وأخذت وتطبيقاتو, العمـ لمنجزات المذىمة التطورات
 (ٕٓ: ٜٕٓٓالبشرية )الدوري, المجتمعات إلصالح التفوؽ ىذا لتحقيؽ أداة التربية مف

 الفردية والقدرات والميارات بالمعرفة يتصؼ منتج فرد تنشئ إلى تسعى فالتربية     
 المحرؾ تعدّ  وبذلؾ فيو, يعيش الذي المجتمع لخدمة الفاعمة المشاركة الى بو تدفع التي

 والتعميـ , فالتربية(ٕٓ: ٕٚٓٓوآخرون، شعير )أيو .المجتمع يشيد وتطور تقدـ لكؿّ  االساس
 (ٙٔ: ٕٔٔٓ وايمان، زاير (لألخرى مكممة فإحداىما منيا البدّ  حتمية ضرورة أصبحت

 وتنمية تفتح عمى ويساعداىـ صالحة, تنشئة االجياؿ لتنشئة األداة المنيج يعدّ  إذ
 ألحداث االداة يعدّ  كما المجتمع, تقدـ في الفعالة والمساىمة وقدراتيـ ومواىبيـ استعدادىـ,

كونو  التاريخ أىمية , وتتجمى (ٖٗٗ: ٜٜٚٔالشيياني، .(المجتمع عادات في المنشود التغير
ييتـ بدراسة الحضارات والشخصيات والوقوؼ عمى منجزاتيا وأعماليا وقفة متأمؿ بعقمية نقدية 

(  parker ,2001,p;32)منفتحة بعيدًا عف الذاتية المتحيزة سعيًا الكتساب الخبرة العممية 
جة مف األىمية البد انو يحتاج الى طراائؽ تدريس تجعؿ , وطالما التاريخ عمى ىذه الدر 

تدريسو شيقًا ومثيرًا تبعث في نفوس الطالب حب االستطالع وتدربيـ عمى التفكير وتضع بيف 
 ( ٕٔ: ٕٚٔٓأيدييـ خبرات متميزة)أبو سرحاف ,

ا, وتعد النظرية البنائية إحدى نظريات التعمـ الحديثة التي اتجيت أنظار التربوييف إليي
 اإليجابي الدور عمى وتركزمف أجؿ بمورة عدد مف الطرائؽ والنماذج التدريسية في توظيفيا 

 (ٕٚٓٓ:ٖٙ)زيتوف , التعمـ عممية أثناء لمطالب الَفّعاؿ
 بيف والتفاعالت العالقات مف شبكة عف تعبر مجردة تصورات ىو التدريس انموذج إفّ 

  (ٖ٘ٔ: ٕٔٔٓ والحوامدة، )العدوان التعميمي الموقؼ مكونات
 االجتماعي لمتفاعؿ مصدراً  كونيا مشتركة قواسـ تجمعيا التدريسية النماذج إفّ     

 )الجنايي، لمطالب الشخصية والخبرات المعمومات, لمعالجة ومصدراً  الصؼ, داخؿ لمطمبة
ٕٖٓٓ :ٙٓ) . 
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 وكيفية التدريس بنماذج واالىتماـ التركيز مف بدّ  ال أنَّو الباحثاف يرى سبؽ ممَّا
 ىتماـ المنظريف,با حظيتمف النماذج التي  المعرفي التعميمي دانياؿ انموذج توظيفيا, ويعد

 ومنظمة واكساب الطمبة متسمسمة خطوات مف يتضمنو بما المنطقي التتابع اىميتو في وتكمف
 لمطمبة واألفكار اآلراء طرح موضوع عمى اآلخريف فيو يركز مع والحوار الوقت إدارة ميارات

 مما والتحميؿ النقد طريؽ عف التعميمية الموقؼ أثناء المدرس قبؿ مف وتعزيزىا ومناقشتيا
 .كؿ مف التحصيؿ ومستوى دافعية اإلنجاز الدراسي يسيـ في زيادة
 :االتي في اليحث هذا أهمية تمخيص يمكن وعميه

بقدراتيـ  الطالب ثقة قد تعزز في التدريسدانيا  انموذج استعماؿ إفّ  •
 .المعرفية ومياراتيـ
تواجو  التي المشكالت حؿّ  في يسيـ قد اف رفع مستوى دافعية االنجاز •
 الطالب.
سيامو التاريخ بأىمية الطالب وعي زيادة  •  سميماً  اعداداً  الطالب باعداد وا 

 كونو أداة مف أدوات المجتمعات في مواكبة التطور والتقدـ, وىو منيج لمبحث 
 قادريف كونيـ الطمبة شخصية تكويف في ميمة مرحمةاالعدادية  المرحمة تعدّ  •

 المشكالت وحؿّ  المفاىيـ أدراؾ في المنطؽ واستعماؿ المجرد التعّمـ عمى
 :في دانياؿ انموذج أثر:. ييدؼ البحث الى تعرفة  اليحث هدفا : ثالثاً 
تاريخ  مادة في(  الصؼ )الخامس االدبي طالب لدى الدراسي التحصيؿ .ٔ

 الحديثة والمعاصرةاوربا وامريكيا 
تاريخ اوربا  في مادة (الخامس االدبي (الصؼ طالب لدى دافعية االنجاز .ٕ

 .  وامريكيا الحديثة والمعاصرة
ي تمت صياغة الفرضيتيف الحال ىدفا البحث مف لمتحقؽ :اليحث فرضيتا :رايعاً 

 الصفريتيف االتيتيف:
 مستوى عند إحصائية داللة ذات توجد فروؽ ال :األولى الصفرية الفرضية -ٔ

 مادةالتجريبية ( الذيف يدرسوف  المجموعة (طالب متوسطي درجات بيف  (0.05)   داللة
 )المجموعة طالب ودرجات بأستعماؿ أنموذج دانياؿ, تاريخ اوربا وامريكيا الحديثة والمعاصرة
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 التحصيؿ اختبار فيالطريقة االعتيادية بأستعماؿ الذيف يدرسوف المادة نفسيا الضابطة ( 
 البعدي.

 مستوى عند إحصائية داللة ذات توجد فروؽ ال :الثانية الصفرية الفرضية -ٕ
 مادةالتجريبية ( الذيف يدرسوف  المجموعة (طالب متوسطي درجات بيف  (0.05)   داللة

 )المجموعة طالب ودرجات بأستعماؿ أنموذج دانياؿ, تاريخ اوربا وامريكيا الحديثة والمعاصرة
 دافعية االنجاز فيالطريقة االعتيادية بأستعماؿ الذيف يدرسوف المادة نفسيا الضابطة ( 

 خامسًا: حدود اليحث: يقتصر اليحث الحالي عمى ما يمي:
لمبنيف / قسـ  النيارية الحكومية والثانوية االعدادية المدارس :المكانية الحدود •

 .تربية الفموجة
 .ٕٚٔٓ - ٕٙٔٓ الدراسي لمعاـ األوؿ الدراسي الفصؿ :الزمانية الحدود •
 ).)الخامس االدبي الصؼ طالبمف  عينة :اليشرية الحدود •
تاريخ اوربا وامريكيا  كتاب الفصوؿ األربعة األولى مف :الموضوعية الحدود •

 الخامس االدبي لمصؼ الحديثة والمعاصرة, المقرر
  

 :  لميحث المصطمحات تحديد : سادساً 
 نتيجة ما برنامج في يؤثر ايجابي اـ سمبي تغير كؿّ  عرؼ بأنو:(Effect) :اواًل: أثر

  ) ٜ :ٕٙٓٓ )عامر، تطويري نشاط أي ممارسة
 مف) التجريبية المجموعة (طالب يكتسبو الذي المدى :لؤلثر اإلجرائي التعريف

 .دانياؿ أنموذج استعماؿ طريؽ عف ودافعية االنجاز الدراسي التحصيؿ
 ويتضمف المفاىيـ, لتدريس معرفي تدريسي أنموذج: يأنه عرَّؼ :دانيال ثانيًا: أنموذج

والتعبير   التبياف .ٗ .النشاطاتٖ  االستكشاؼ .ٕ .المراجعةٔ  :ىي إجرائية خطوات ثماف
 (ٙ: ٕ٘ٔٓ مسم ، (والغمؽ التمخيص .ٛ  التطبيؽ .ٚ  االختراع .ٙ والمناقشة الحوار .٘

 التي التدريسية اإلجراءات مف مجموعة :دانيال ألنموذج اإلجرائي التعريف
 أجؿ مفمراحؿ انموذج دانياؿ الثماف  وفؽ عمى) التجريبية مع )المجموعة يستعممياالباحثاف

 .لدييـ ودافعية االنجاز الدراسي, التحصيؿ مستوى الكتشاؼ لمطالب تعميمية مواقؼ إيجاد
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 تعممو لما الطالب استيعاب مدى :بأنوعرَّؼ  :(Achievement) ثالثًا: التحصيل
التحصيمي  االختبار في يحصؿ عمييا التي بالدرجة مقاساً  معيف موضوع في معينة خبرات مف

                                  (ٖٗ:  ٖٕٔٓ واحمد، )الياروني البعدي.
)الخامس  الصؼ طالب يحققو الذي االنجاز ىو مقدار :لمتحصيل اإلجرائي التعريف

 االختبار في يحصموف عمييا التي بالدرجة مقاساً  البحث في مادة التاريخ عينةاالدبي( 
 .البعديالتحصيمي 
السنة الثانية مف الدراسة االعدادية المحددة بثالث  الخامس االديي: عرف يأنه: :رايعاً 

 (7: 1996)وزارة التريية ، سنوات وتعد مكممة لدراسة الطالب في المرحمة المتوسطة
رغبة في النجاح وتجاوز الصعوبات, وتتبايف  عرفت بأنيا: دافعية اإلنجاز:خامسًا: 

مف شخص ألخر, ومف ثقافة ألخرى, وتعتمد جزئيًا عمى التنشئة االجتماعية 
(Sutherland, 1996 :5) 

في القياـ بعمؿ ما, رغبة طالب عينة البحث ىي  لدافعية اإلنجاز: اإلجرائي التعريف
والنجاح فيو, وىذه الرغبة تتميز بالطموح واالستمتاع بالعمؿ, ومواجية المشكالت وحميا, 

 .دافعية االنجاز مقياس في) عمييا مقاسة بالدرجات التي يحصموف
 

 الفصل الثاني: إطار نظري ودراسات سايقة
 خالؿ مف تنطمؽ التي النظريات مف تعد: Constructivismالينائية  النظرية :أوالً 

 والذي لمخبرة, اكتسابو وكيفية العقمية, وقدراتو الطالب فكر عمى مبنية واضحة منيجية نظرة
 ىذه وتعد, التعميمي العممية محور جعمو في تسيـ التي االجراءات مف بمجموعة القياـ يتطمب
 وجود ونتيجة (100: 2010 ،وعييدات،  الزند) الحياة في مستمرة خبرات بأنو التعمـ المدرسة
وتفترض البنائية ست  جديدة, خبرة بناء التفاعؿ ىذا عف يتولد فاعمة, تعمـ بيئة في الطالب

 التعمـ,و  نشطة عممية والتعمـ, شخصية مسألة المثيرات , تفسيرات يبنى افتراضات وىي  التعمـ
 أيو و )غياري،  تكاممية عممية االختبارات,و  والتعمـ موقفي تعاونية, عممية
           :اآلتي (ٔ) المخطط خالؿ مف ذلؾ توضيح ويمكف (. 119:2011شعيرة،

 الينائية النظرية عناصر (1(مخطط 
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 (383: 2007مموح، وأيو )عفانة 

 ىذا بمورة استفادا مف ,وقد وتشارلز دانياؿ قبؿ مف اكتشؼ: دانيال ثانيًا : أنموذج
 المباشر التدريس اف حيث المتقدمة والنظـ المفاىيـ وخرائط التعمـ دورة افكار مف االنموذج
 تفيد اساسيو افكار عرض مثؿ بنية موضوع الدرس عف بالحديث المدرس اىتماـ في ينصب
تقاف لمتعمـ, ودافعيتيـ يـ اىتمام واثارة اخرى, بطريقو الييا التوصؿ ويعجزوف في الطمبة  وا 

 الخبرة يستعرض حيث المباشر غير بالتدريس يتـ لنشاط والتمييد الالحؽ لمتعمـ المعمومات
 األجيزة المطموب,وتشغيؿ وكيفية انجاز العمؿ العممية بالقواعد الطالب ويذكر السابقة

الشون (اخرى"  تدريس طرائؽ سياؽ في وتجارب ةعممي استنتاجات واستخالص وتركيبيا,
 ( 289 :2015وآخرون،

 :دانيال أنموذج مراحل
 عف عاـ تمييد بإعطاء المدرس يبدأ :(Instructional) المياشر التعمي  .1

ثارة الطمبة انتباه تركيز ىو المقدمة ىذه مف والغرض ونشاطاتو, محتواهو  الدرس أىداؼ  وا 
 .تيـدافعي

 ذات السابقة الدروس مناقشة المرحمة ىذه في تتـ (Review): المراجعة .2
  .بالدرس الصمة

 أوليو  عاـ استعراض المرحمة ىذه في يتـ( Overview) االستعراض .3
 .والشرح والتوضيح الذىني العصؼ أو ,الطمبة أفكار استثارة تتـ كما الجديدة لممعمومات
 الطمبة يقو  :(Investigations / Activitiesالنشاطات )/ االستقصاء .4

  اليدوي العمؿ ينفذوفو  الالزمة واألجيزة األدواتو  المواد مع بالتعامؿ المرحمة ىذه في
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 نشاطاتيـ نتائج عف الطمبة يعبر (Representation) :التعييرو  التييان .5
 المفاىيـ خرائطو  , الرسوماتو  بالجدوؿ

 إلييا توصؿ التي نتائجال مناقشة :(Discussion) والمناقشة الحوار .6
  عممتـ ماذا وجداتـ؟ ماذا :مثؿ األسئمة مف مجموعة المدرس يوجو اذ ,الطمبة

 مف أخرى مرة المباشر التعميـ يبدأ المرحمة ىذه في (Invention) :االختراع .7
عطاء ,الجديدة المفاىيـ تعميـ يتـ المدرس حيث قبؿ  .المعنى ذا التعمـ يضمف بما التفسيرات وا 

 .جديدة مواقؼ في الجديدة المعرفة تجريب ويتـ:  Application)التطييق ) .8
 تمخيص المرحمة ىذه في يتـ :(Summary / closure) الغمقو  التمخيص .9

عطاء والتفسيرات االستنتاجاتو  النتائج  (ٜٜٙٔ:ٙٛٗ)الخميمي, لمدرس. خاتمة وا 
  :دانيال أنموذج ميزات

 كالمالحظِة, ,الطالب لدى العمـ عمميات مياراتِ  تنمية عمى يساعدا •
  .االستقصاء, واالستكشاؼ عمى قائـُ  النموذجَ  الف والتنٌبؤ, والتفسيِر,
, لعمميات استخدامو خالؿ مف الرياضيَ  المنطقيٌ  الذكاءً  يسيـ في تنمية •  العمـِ
 والذكاء النتائج عف والتحدث االنشطةِ  وكتابة قراءةِ  أثناء المًغوي والذكاء كالتصنيؼ
 .االجتماعي
المختمفة,  التقويـ بوسائؿ ىـويزًود لمتعمـ, الطالب انتباهِ  جذب يعمؿ النموذجُ  •
 (ٖٚ :ٜٜٜٔسين،يا (والوسائؿ, والتجارب االنشطة, مف العديد باستخداـ ويسمح

اف تحقيؽ أىداؼ العممية التربوية يرتبط بدرجة كبيرة بدافعية  دافعية االنجاز :ثالثًا : 
اإلنجاز عمى اعتبار أفَّ العوامؿ النفسية واالجتماعية واالقتصادية وأساليب التنشئة االجتماعية 
في مقدمة العوامؿ التي تسيـ في دفع الفرِد عمى المزيِد مف الجيِد والنشاط. لذا أصبح موضوع 

عناية المختصيف في ميداف الدراسات النفسية وما يرتبط بِو ويحققُو مف  دافعية اإلنجاز مدار
وتحقيِؽ ذاتِو الذي يمثؿ أعمى الحاجات االجتماعية التي رفع قدرة الفرد عمى االبتكار واإلنتاج 

مفيوـ الدافعية لمعمؿ الى مجموعة مف  القوى الداخمية  ,ويشير يسعى اإلنساف إلى تحقيقيا
 ,Pinderثير السموؾ المرتبط بالعمؿ وتحدد شدتو ومدتو وشكمو واتجاىو ) والخارجية التي ت

يسعى إلى أداء عمؿ متقف في سبيؿ تحقيؽ  ولمثابرتو( واالنساف ذو الطموح  1998:54
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نجاح و بموغ اليدؼ , يترتب عميو درجة معينة مف اإلشباع , وذلؾ في المواقؼ التي تضمف 
  ( Atkinson , J.W. , 1957:112تقيـ األداء في ضوء مستوى معيف لالمتياز  )

 لإلنجاز الذيف ىـ بحاجة عالية لألفرادوقد اكتشؼ المختصوف بعض المالمح العامة 
فيـ يفعموف االفضؿ في الموافؽ التنافسية, سريعوا التعمـ, واثقوف مف أنفسيـ, يتحمموف 

 (.(Charles, 1993: 445المسؤولية عف طيب خاطر, يقاوموف نسبيًا الضغوط الخارجية 
 :العوامل المؤثرة في دافعية اإلنجاز 

رفع وخفض درجة ىنالؾ عوامؿ عدة مؤثرة في درجة إنجاز الفرد أي تساىـ في 
 اإلنجاز لديو, وىذه العوامؿ عمى النحو التالي:

الثقافة السائدة: حيث أف ىذه الثقافة بنظميا واعرافيا وتقاليدىا ومؤسستيا ىي  .ٔ
 التي تشكؿ سموؾ الفرد بما يتناسب مع طبيعتيا السائدة.

االجتماعية ميسورة الحاؿ ىي اكثر  الطبقاتاالجتماعية: أف  الطبقات .ٕ
 توجيًا نحو اإلنجاز وتحقيؽ النجاح والتفوؽالطبقات 
األسرة: تستطيع األسرة التأثير عمى إنجاز أبنائيا مف خالؿ أساليبيا المتبعة  .ٖ

 في التنشئة.
المؤسسات التربوية: وىي المسؤولة عف اعداد الكوادر البشرية التي تسيـ في  .ٗ

 .(55، 2008)الخيري،  عممية النمو لممجتمع في كافة االتجاىات 
 
 :أف دافع اإلنجاز يتكوف مف األبعاد التالية: أيعاد دافع اإلنجاز 
البعد االجتماعي: ويقصد بو االىتماـ بالتفوؽ في المنافسة عمى جميع  -ٔ
 المشاركيف.
البعد الشخصي: ويتمثؿ في محاولة الفرد تحقيؽ ذاتو المثالية مف خالؿ  -ٕ
 اإلنجاز.

لدرجة العالي في اإلنجاز بعد الدرجة العالي لإلنجاز: ويقصد بو أف صاحب ا -ٖ
 (.183، 2003عيد اهلل، ييدؼ إلى الدرجة الجيد أو الممتاز في كؿ ما يقوـ بو مف عمؿ )

 :نظرية ديفيد ماكميبلند 
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وىي أدؽ نظرية أخذت عمى عاتقيا تفسير دافعية االنجاز عمى وفؽ حاجات     
الفرد التي قمما تـ االنتباه إلييا مع إنيا تعتبر األساس في كؿ عمؿ يقوـ بو األفراد عامًة 

ف البحث الحالي اعتمد مقياس ) الراواؼ , ,  والطمبة خاصًة أال وىي الحاجة لإلنجاز وا 
قد تركزت , و  ية االنجاز والذي تـ اعداده باالعتماد عمى ىذه النظرية( في قياسو دافع ٖٕٓٓ

ابحاث ماكيالند في البداية حوؿ طبيعة دافع االنجاز وطرؽ قياسو وعالقتو بالعامؿ الثقافي 
,وكانت النتيجة التي توصؿ الييا ( 25: 2003)الرواف،  ,واالجتماعي ,والنفسي واالسري
 يتمتعوف بدافعية انجاز عالية قد حصموا عمى درجات عالية مف المفحوصيف اف الطمبة الذيف

  (14: 2006)الصييحاوي، 
 دراسات سايقة:

 ت

 اسـ
 الباحثاف

 وسنة

 الدراسة ىدؼ
 المرحمة
 الدراسة

 عدد
 العينة
 والبمد
 والمادة

 أداة
 البحث

 الوسائؿ
 االحصائية

 النتائج اىـ

ٙ 
الجريسي 

(ٕٖٓٔ.) 

عالقة تقدير 
الذات بالدافعية 

لالنجاز 
الدراسي لدى 
التمميذات ذوات 
صعوبات التعمـ 

والسويات 
بالمدارس 
االبتدائية 
بمدينة 
 الرياض.

)الرابع  
– 

الخامس 
– 

 السادس(.
 

(ٖٓٓ )
 تمميذة,

مقياس 
تقدير 
الذات , 
ومقياس 
الدافعية 
لالنجاز 

 ,
ومقياس 
صعوبات 

 التعمـ

Test t-
,الحقية 

اإلحصائية 
spss 

عدـ وجود فروؽ ذات 
ة إحصائية تعزى دالل

إلى اختالؼ نمط 
صعوبات التعمـ 

وعدـ  -األكاديمية
وجودعالقة ارتباطية 
بيف تقدير الذات 

 والدافعية لالنجاز
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 الدراسات مف مجموعة عمى الباحثاف اطمع اف بعد : السايقة الدراسات من االفادة جوانب

 : يمكف حصر جوانب االفادة منيا باآلتي واالجنبية العربية السابقة منيا
 تعزيز جوانب مشكمة البحث واىميتو.  .ٔ
 .القياس وادوات جمع البيانات اساليب عمى لمتعرؼ الباحثاف تساعدا  .ٕ
 .السابقة البحوث مع نتائج البحث الحالي نتائج مقارنة .ٖ
  .المالئمة إلجراءات البحث ونتائجو االحصائية اعتماد الوسائؿ .ٗ

 الفصل الثالث: إجراءات اليحث
: اعتمد المنيج التجريبي Research Methodology منمجية اليحث أواًل:

لتحقيؽ ىدؼ البحث, ويتضمف مجموعة مف اإلجراءات واألدوات المستخدمة في جمع "
شيـــّا،  "المعمومات وتحميميا وتفسيرىا لمحصوؿ عمى اإلجابات المناسبة لحؿ المشكمة )

2011 :157.) 
يعرؼ بأنو تغيير مقصود : Experimental Designثانيًا: التصمي  التجرييي 

: 2013قنديمجي ،لمشروط المحددة لظاىرة ما, ومالحظة التغييرات الناتجة عف ىذه الظاىرة )
108 .) 

اعتمد الباحثاف التصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئي , واالختبار البعدي لمتحصيؿ 
 ( يوضح ذلؾ.ٕومقياس دافعية االنجاز ومخطط )

7 
الشريؼ, 

(ٕٓٔٗ.) 
 

تنظيـ الذات 
وعالقتو بكؿ 

مف 
دافعية)اإلنجاز( 

والتحصيؿ 
الدراسي لدى 
طالب شعبة 
اعداد معمـ عمـ 
النفس كمية 
التربية/ جامعة 

 اإلسكندرية. 

المرحمة 
 األولى

(ٕٕٜ )
طالب 
 -وطالبة
عمـ 
 النفس
 

, استبياف
مقياس 
دافعية 
 اإلنجاز

test  T-
,الحقية 

اإلحصائية 
spss 

وجدات فروؽ ذات 
إحصائية بيف داللة 

متوسطات درجات 
الذكور واإلناث لصالح 

 اإلناث
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 ( التصمي  التجرييي2مخطط )
 االداة المتغير التايع المتغير المستقل المجموعة
 التحصيل -      انموذج دانيال التجرييية

 دافعية االنجاز - 
 اختيار التحصيل اليعدي -
 الطريقة االعتيادية الضايطة مقياس دافعية االنجاز -

 :Research Population and its Sampleثالثًا: مجتمع اليحث وعينته 
: تكوف مجتمع البحث مف جميع طالب الصؼ الخامس االدبي " مجتمع اليحث. 1

في المدارس االعدادية والثانوية التابعة لقسـ تربية الفموجة في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ 
 .ٕٚٔٓػػػ  ٕٙٔٓالدراسي 
تتـ دراسة الظاىرة عمى جزء مف :  Research Sample. عينة اليحث 2

: 2011حسن،المعمومات عنو, لكي تعمـ النتائج عمى المجتمع )المجتمع مف خالؿ جمع 
ابي جعفر المنصور بالطريقة القصدية لموافقة  (, وتـ اختيار عينة البحث مف اعدادية104

المدرسة عمى اجراء التجربة , كذلؾ وجود شعبتيف لمخامس االدبي حيث تـ تحديد المجموعة 
ستدرس بأنموذج دانياؿ, في حيف مثمت شعبة)ب( التجريبية عشوائيا ممثمة بشعبة )أ( التي 

المجموعة  الضابطة التي ستدرس عمى بالطريقة االعتيادية,  ,واستبعد الطالب الراسبيف 
                 :              ( يبيف ذلؾٔإحصائيا وجدوؿ)

 ( توزيع عينة اليحث عمى المجموعتين التجرييية والضايطة1جدول )

 المجموعة
 الطبلبعدد 

 يعد االستيعاد قيل االستيعاد
 35 37 التجرييية )أ(
 35 36 الضايطة )ب(

 70 73 المجموع

 
في البدء تـ ضبط ما مف شأنو أف يؤثر في صدؽ رايعًا: تكافؤ مجموعتي اليحث: 

العمر الزمني , مستوى الذكاء, التحصيؿ السابؽ, التحصيؿ  نتائج البحث المتمثؿ باآلتي:
 لموالديف.الدراسي 
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تكافؤ المجموعتيف في متوسط العمر الزمني محسوبا بالشيور اذ بمغت القيمة  -ٔ
( عند مستوى داللة ٕ( وىي أصغر مف القيمة التائية الجدولية )5ٜ٘ٓٓالتائية المحسوبة )

 ( يوضح ذلؾ. ٕ(. وجدوؿ رقـ )ٛٙوبدرجة حرية ) 5ٓ٘ٓ
اختبار رافف  تكافؤ المجموعتيف في متوسط درجات الذكاء عند تطبيؽ -ٕ
Raven ( المحسوبة )( وىي اقؿ مف قيمة)ت( الجدولية, والبالغة 5ٚٔ٘ٓاذ بمغت قيمة )ت

 ( يبيف ذلؾ.ٕ( وجدوؿ رقـ )ٛٙ( وبدرجة حرية )5ٓ٘ٓ( عند مستوى داللة) ٕ)
تكافؤ المجموعتيف في بالتحصيؿ السابؽ في مادة التاريخ اذ بمغت قيمة)ت(  -ٖ

وبدرجة  5ٓ٘ٓ( عند مستوى داللة ٕيمة)ت( الجدولية )( وىي أصغر مف ق5ٔ٘ٔالمحسوبة )
 ( يبيف ذلؾ .ٕ(, وجدوؿ رقـ )ٛٙحرية )
 ( يمخص الييانات التي حصل عميما الياحثان لتكافؤ مجموعتي اليحث )عينة اليحث(2جدول )
حج   المجموعه المتغيرات

 العينة
المتوسط 
 الحسايي

درجة  التياين
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوية  الداللة

العمر 
 الزمني

  129675 149997 35 التجرييية 
 
 

68 

 
09950 

 
2 

 
 129247 14994 35 الضايطة  غير دالة

مستوى 
 الذكاء

  729182 38940 35 التجرييية 
09715 

 
2 

 
 40،857 37911 35 الضايطة  غير دالة

التحصيل 
 السايق

 2 1915 247.80 72.89 35 التجرييية
 

 غير دالة
 135.2 70.17 35 الضايطة 

 ((Instructional Level for Parentsالتحصيل الدراسي لموالدين  -4
( وسيمة إحصائية ألجؿ ٕاستخدـ الباحثاف مربع كاي )كاأ( التحصيل الدراسي لؤلب: 

( المحسوبة ٕالنتائج أف قيمة )كاضبط ُمتغير التحصيؿ الدراسي الباء عينة البحث,  وأظيرت 
(, ٕ(, ودرجة حرية )ٓ.٘ٓ( عند مستوى داللة )5ٜٜ٘( الجدولية )ٕ( اقؿ مف قيمة )كا5ٕٛٔ)

 ( يبيف ذلؾ.ٖوجدوؿ )
 لآلياء لمجموعتي اليحث عمى متغير التحصيل الدراسي  2( نتائج اختيار كا3جدول ) 

حج   المجموعة
 العينة

متوسطة 
 فما دون

 اعداديةأو
 معمد

 يكالوريوس
 فما فوق

درجة 
 الحرية

عند  2قيمة كا
مستوى 
 الداللة

 0.05 
 الجدولية المحسوية
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( وسيمة إحصائية ألجؿ ٕاستخدـ الباحثاف مربع كاي )كاالتحصيل الدراسي لؤل :  -ب

( ٕالتحصيؿ الدراسي ألميات طالب عينة البحث, وأظيرت النتائج أف قيمة )كاضبط ُمتغير 
(, ودرجة ٓ.٘ٓ( عند مستوى داللو )٘.ٜٜ( الجدولية )ٕ( اقؿ مف قيمة )كا5ٖٛٓالمحسوبة )

 ( يبيف ذلؾ: ٗ(, وجدوؿ )ٕحرية )
 لمجموعتي اليحث عمى متغير التحصيل الدراسي لؤل  2( نتائج اختيار كا4جدول )

 
 خامسًا: ضيط المتغيرات الدخيمة :

لـ يكف ىناؾ فروؽ بيف طالب عينة البحث فيما يتعمؽ بالنضج لتقارب  ـ النضج:1
 أعمارىـ, فضاًل عف خضوعيـ لمدة زمنية قصيرة اثناء التجربة. 

استعمؿ الباحثاف أداتي قياس موحدة تمثمت بػ )االختبار التحصيؿ ": . أداتا القياس2
 ."ومعامؿ الصعوبة والتمييز ( بعد التحقؽ مف الصدؽ والثباتومقياس دافعية االنجازالبعدي 

لـ تتعرض التجربة الى حاالت انقطاع أو ترؾ مف قبؿ طالب  . االندثار التجرييي:3
 عينة البحث عدا حاالت التغيب وبنسبة ومتساوية تقريبًا في مجموعتي البحث.

تـ اختيار عينة البحث عشوائيًا, وتـ إجراء عممية التكافؤ بينيا في " . اختيار العينة:4
 تغيرات )الُعمر, ودرجة الذكاء, والتحصيؿ السابؽ, ومستوى التحصيؿ الدراسي لموالديف(.م

 :Research Proceduresمستمزمات اليحث:  :سادساً 

 6 13 16 35 التجرييية
 غير دالة  5 .99 1928 2

 7 11 17 35 الضايطة

حج   المجموعة
 العينة

متوسطة 
 فما دون

 اعدادية
 أو

 معمد

 يكالوريوس
 فما فوق

درجة 
 الحرية

عند  2قيمة كا
مستوى 
 الداللة

 0.05 
 الجدولية المحسوية

 6 12 17 35 التجرييية
 غير دالة  5 .99 0983 2

 6 10 19 35 الضايطة
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 الفصوؿ األربعة األولى مفحددت المادة العممية وىي  . تحديد المادة العممية:1
 الخامس االدبي لمصؼ تاريخ اوربا وامريكيا الحديثة والمعاصرة, المقرر كتاب

ُيعد الغرض السموكي وصفًا تفصيميًا لما ينتظر مف . تحديد االهداف السموكية: 2
( ,وقد قاما الباحثاف ٓٗ: ٕٔٔٓالطالب أف يقـو بو بعد انتياء الدرس )الخزاعمة وآخروف ,

 باالطالع عمى األىداؼ التربوية العامة لمادة التاريخ , وقد اعدا الباحثاف اىدافًا سموكية
( المعّدؿ لمستويات Bloomلمفصوؿ األربعة األولى مف كتاب التاريخ, وفؽ تصنيؼ )

 االىداؼ السموكية الست ضمف المجاؿ المعرفي 
في ضوء المادة العممية اعدا الباحثاف خططًا تدريسية ــ اعداد الخطط التدريسية: 3

 لمجموعتي البحث.
ُتعد أداة البحث وسيمة لجمع البيانات : Instrumentationسايعَا: أداتا اليحث 

  (.54: 2011)حسن،التي مف خالليا يتـ اإلجابة عف أسئمة البحث أو اختبار فرضياتو 
يعد االختبار التحصيمي اداة : Achievement Testأواًل: االختيار التحصيمي 

ا (, قام222: 2011عيد الرحمن،لتحديد مستوى تحصيؿ الطالب لخبرات تعمميا مسبقًا)
 :الباحثاف ببناء اختبار تحصيمي في ضوء محتوى المادة العممية متبعًا الخطوات اآلتية

تعد الخارطة االختبارية  :Table of Specifications. جدول المواصفات: 1
االداة التي عف طريقيا يستطيع المدرس معرفة االىداؼ السموكية حسب مستوياتيا, وكذلؾ "

بار عمى محتوى المادة التعميمية, كما يعد مؤشر عمى صدؽ يتمكف مف توزيع فقرات االخت
, لذا اعدا الباحثاف جدواًل لممواصفات  (413: 2010)الزند، وعييدات، المحتوى لالختبار

 وفؽ المادة التعميمية واالىداؼ  السموكية لممجاؿ المعرفي  لتصنيؼ بمـو المطور.
( فقرة ٓ٘المواصفات, تـ اعداد )بعد اعداد جدوؿ ". صياغة فقرات االختيار:2

 اختبارية موضوعية )اختيار مف متعدد(
وصدؽ االختبار يعني أف يقيس االختبار ما  :Test Validity. صدق االختيار 3 

 وتـ التحقؽ مف : ( 2010:210، )العيسي،وضع مف أجمو
يشير إلى ما يبدو ظاىريًا أف االختبار : Validity Faceأ: الصدق الظاهري 

ولمتحقؽ مف ذلؾ, عرض  (،253: 2012كاي وآخرون،) سو, أي المظير العاـ لالختباريقي
الباحثاف االختبار التحصيمي مع قائمة األىداؼ السموكية عمى عدد مف الخبراء في طرائؽ 
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التدريس ,والقياس والتقويـ , وقد جاءت نتيجة آرائيـ حوؿ فقرات االختبار عمى نسبة اتفاؽ 
ت االختبار %( فأكثر مع إجراء تعديالت طفيفة عمى بعض فقراتو, لذا َعّدت جميع فقرآٛ)

 صادقة لقياس التحصيؿ البعدي لمطالب.
وقصد بو أف تكوف فقرات االختبار (  (Content Validityب: صدق المحتوى

ويعد جدوؿ  (،113: 2010)كوافحة،شاممة لكؿ المادة الدراسية التي َدَرسيا الطالب. 
 (.153: 2010)المنيزل وعدنان،المواصفات مؤشرًا عمى صدؽ المحتوى 

 مف أجؿ تحديد وقت االختبار ومعرفة مدى االستطبلعي لبلختيار:  التطييق
وضوح فقراتو ومف ثـ اجراء التحميؿ االحصائي لمفقرات االختبارية ,واستخراج ما يسمى 
بمعامالت السيولة ,والصعوبة ,والتمييز, وتحديد فّعالية المموىات تـ تطبيؽ االختبار عمى 

ًا وقد تبيف أف فقرات االختبار وتعميماتو كانت ( طالبٓٓٔعينة استطالعية مؤلفة مف )
( دقيقو, ثـ اجري التحميؿ ٓ٘واضحة, وأف متوسط الوقت المستغرؽ لإلجابة عميِو كاف )

 االحصائي عمى النحو اآلتي:
بعد اجراء العمميات ( Item Difficulty Coefficientمعامل صعوية الفقرة ) -أ

%(, ٗٙ -% ٖٖقيمة معامؿ الصعوبة تتراوح بيف ) اإلحصائية لمعينة االستطالعية تبيف اف
: 2012)ممح ،. "%(ٓٛ -% ٕٓويعد االختبار جيد إذا تراوحت نسبة صعوبة فقراتو بيف )

269)  
تـ حساب القوة التمييزية : Item Discriminationمعامل تمييز الفقرة  -ب

%(, إذ ُتعد الفقرة جيدة إذا ٖٙ -% ٓٗلفقرات االختبار تبيف اف مستوى التمييز يتراوح بيف )
 ( 256: 2011)عبل ، %( فأكثر ٓٗكاف معامؿ القوة التمييزية )

وبعد تطبيؽ  :Effectiveness of Destructorsفعالية المموهات الخاطئة  -جػ
 -,.  ٛٔ -ات الخاطئة لفقرات االختبار تبيف اف قيمتيا تتراوح بيف )معادلة فعالية المموى

ٕٚ)., 
ىو درجة االستقرار بيف مقياسيف أو : Test Reliability. ثيات االختيار 11

( وكمما أقترَب معامؿ الثبات مف الواحِد 133: 2012الصراف،اختباريف مف النوع نفسو )
  Urbina, 1997p: 107  &(Anastas)الصحيح يعد جيداً 
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تعتمد ىذه الطريقة أساسًا : Spleit half Methodطريقة )التجزئة النصفية(  -
عمى تقسيـ الفقرات االختبارية عمى قسميف )الفقرات الزوجية والفقرات الفردية( ثـ حسب 

( وقد بمغت قيمة Pearsonاالرتباط بيف نصفي فقرات االختبار باستخداـ معامؿ ارتباط )
 –(, ثـ ُصححت ىذه القيمة باستخداـ معادلة سبيرماف ٛٙ,ٓبيف النصفيف )معامؿ االرتباط 
                                                              (ٔٛ.ٓبراوف فبمغت )

 ثانيًا: مقياس دافعية اإلنجاز:
لغرض تحديد الزمف الالـز لإلجابة عمى فقرات  التطييق االستطبلعي لممقياس:

المقياس, ومدى وضوح فقراتو, وتعميماتو, وكذلؾ استخراج القوة التمييزية لممقياس واالتساؽ 
( طالبًا, تـ اختيارىـ ٓٓٔالداخمي لو طبقا الباحثاف المقياس عمى عينة استطالعية بمغت )

قت في االجابة عف فقرات المقياس بمغ عشوائيا, وقد أتضح اف االداة واضحة, ومتوسط الو 
 ( دقيقة.  ٖٓ)

تعد عممية التحميؿ اإلحصائي لفقرات المقياس مف  :التحميل االحصائي لمفقرات
الخطوات األساسية لبنائو ألنيا تجعؿ المقياس أكثر صدقًا وثباتًا ويكشؼ عف دقو الفقرات في 

 ( Ebel,1972,p: 406قياس ما وضع مف اجؿ قياسو )
: يتمتع المقياس الجيد بقدرتو عمى التمييز ساب القوة التميزية لفقرات المقياسح -أ 

القوة التمييزية لفقرات  وتـ حساب (Anastasi,& Urbin ,1997:180-181)بيف األفراد 
وُعّدت القيمة التائية المحسوبة البالغة  مقياس دافعية االنجاز بأسموب المجموعتيف المتطرفتيف

مؤشرًا لتمييز كؿ فقرة عف طريؽ مقارنتيا بالقيمة التائية الجدولية والتي  (5ٜ٘ٙ -5ٕٚٚبيف )
  ( وقد تبيف أف جميع الفقرات مميزة ودالة إحصائياً ٘ٓ,ٓ( عند مستوى داللة )ٓٓ.ٕتساوي )

استعمؿ الباحثاف ولتحقيؽ ذلؾ فقد عبلقة درجة الفقرة يالدرجة الكمية لممقياس:  -ب 
الستخراج معامؿ االرتباط بيف  Person correlation coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف 

درجات كؿ فقرة والدرجة الكمية لمقياس دافعية االنجاز, وتبيف أف جميع معامالت االرتباط 
( عند مستوى ٜٙٔ.ٓدالة إحصائيًا عند مقارنتيا بالقيمة الحرجة لمعامؿ االرتباط البالغة )

 المقياس صادقًا لقياس الظاىرة التي وضع لقياسيا ( وىذا يعد مؤشر عمى اف ٘ٓ.ٓداللة )
مف أىـ الخصائص السايكومترية لممقياس الخصائص السايكومترية لممقياس: 

: ٜٜٜٔ)المصري,  الصدؽ والثبات , إذ إف دقة النتائج التي نحصؿ عمييا تعتمد عمييما
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وقد تحقؽ الباحثاف مف الخصائص السايكومترية لمقياس دافعية االنجاز عمى النحو . (ٖٙ
 اآلتي: 

المقياس الصادؽ ىو الذي يقيس فعاًل ما وضع مف أجؿ قياسو أواًل: الصدق: 
وقد تحقؽ الباحثاف مف نوعيف لمصدؽ ىما الصدؽ الظاىري وصدؽ  (,ٖٛ: ٕ٘ٔٓ)النوايسة,

 البناء وعمى النحو اآلتي:
قاـ الباحثاف بعرض مقياس دافعية  (:Face Validityالصدق الظاهري ) -1

االنجاز عمى مجموعة مف المختصيف في مجاؿ طرائؽ تدريس والقياس والتقويـ وعمـ النفس, 
%( فأكثر مف ٓٛلمحكـ عمى مدى صالحية المقياس, وأعتمد الباحثاف نسبة اتفاؽ التقؿ عف )

 ذلؾ تحقؽ الصدؽ الظاىري.المحكميف لتحديد صالحية الفقرة. وب
يعد صدؽ البناء مف أكثر أنواع الصدؽ أىمية ألنو يبيف مدى  :صدق اليناء -ٕ 

العالقة بيف األساس النظري لممقياس وبيف فقرات المقياس الكمية, والى أي مدى يقيس 
(, والمقياس الذي ٓٗٗ: ٕٓٓٓالمقياس الفرضيات النظرية التي استند عمييا)أبو جادو, 

فقراتو وفؽ ىذا المحؾ يمتمؾ صدقًا بنائيًا وبذلؾ فأف ىناؾ اتساقًا داخميًا بيف فقرات  تنتخب
 ( . ٖٔٔ: ٜٜٓٔالمقياس لقياس السمة التي وضع مف اجميا ) األماـ, 

بالثبات الحصوؿ عمى نفس النتائج عند أعادة تطبيؽ  يقصد :ثانيًا: ثيات المقياس
ولغرض إيجاد ثبات مقياس دافعية االنجاز  روؼ,االداة عمى نفس األفراد وفي ظؿ نفس الظ

 :فقد أعتمد الباحثاف عمى طريقة الفا كرونباخ الستخراج الثبات وكاالتي
وتعتمد معادلة الفا كرونباخ عمى   (: (Cronbach Alphaألفا كرونياخ  دلةمعا

درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس عمى اعتبار إف كؿ فقرة تمثؿ مقياس قائـ بحد 
والستخراج الثبات بيذه الطريقة تـ اخذ استجابات العينة  (.ٜٕٚ: ٕٓٔٓذاتو)الكبيسي, 

 ( 5ٖٛٓ( طالب, وقد بمغ معامؿ الثبات لممقياس )ٓٓٔاالستطالعية البالغة )
بعد التحقؽ مف الخصائص السايكومترية لمقياس وصف المقياس يصيغته النمائية:  

( ٜٖات, أصبح المقياس بصورتو النيائية مكوف مف )دافعية االنجاز المتمثمة بالصدؽ والثب
فقرة مقياسًا صالحًا لمتطبيؽ, لذلؾ فاف اعمى درجة يمكف أف يحصؿ عمييا المستجيب ىي 

 (  ٚٔٔ( والوسط الفرضي لممقياس )ٜٖ( واقؿ درجة )ٜ٘ٔ)
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استعممت الوسائؿ اإلحصائية Statistical Means: ثامنًا: الوسائل اإلحصائية 
  تحميؿ بيانات البحث : اآلتية في
 ( االختبار التائيT-testلعينتيف مستقمتيف ) 
 ٕمربع كا (chi-eguation ) 
  معامؿ صعوبة الفقرات 
 معامؿ التمييز 
 فعالية المموىات الخاطئة 
  معامؿ ارتباط بيرسوف 
 معادلة سبيرماف برواف التصحيحية 
 معادلة كالس 

 والتوصياتعرض النتائج وتفسيرها واالستنتاجات 
وتفسيرىا, واالستنتاجات, والتوصيات,  البحث لنتائج عرضاً  الفصؿ ىذا يتضمف

 والمقترحات 
 ( ( Show Results النتائج عرض :أوالً 
 : لغرض التحقق من الفرضية الصفرية األولى التي تنصُّ عمى أّنه  -ٔ
 متوسطي بيف  (0.05)   داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات توجد فروؽ ال

تاريخ اوربا وامريكيا الحديثة  مادةالتجريبية ( الذيف يدرسوف  المجموعة (طالب درجات
الذيف يدرسوف الضابطة (  )المجموعة طالب ودرجات أنموذج دانياؿ, باستعماؿ والمعاصرة

 البعدي. التحصيؿ اختبار فيالطريقة االعتيادية  باستعماؿنفس المادة 
المعياري لممجموعتيف واستخدـ الباحثاف  تـ حساب متوسط الدرجات واالنحراؼ

( لمعرفة الفروؽ ذات الداللة االحصائية بيف المجموعتيف, وكما مبيف t-testاالختبار التائي )
 (.٘في الجدوؿ )

( نتائج االختيار التائي لعينتين مستقمتين لمعرفة داللة الفرق يين درجات 5جدول )
 تيار التحصيل اليعديالمجموعتين     التجرييية والضايطة في اخ

الوسط  العدد المجموع
 الحسايي

انحراف 
 معياري

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوية اإلحصائية
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 59456 40900 35 التجرييية
 دالة 29000 69505 68

 59348 31960 35 الضايطة
     

( ىي اكبر مف القيمة 5٘ٓ٘ٙاف القيمة )ت( المحسوبة ) (٘يتضح مف بيانات جدوؿ)
( ,وىذا يدؿ عمى تفوؽ طالب المجموعة التجريبية الذيف درسوا بأنموذج 2.00)ت( الجدولية )

)دانيؿ( عمى طالب المجموعة الضابطة الذيف درسوا بالطريقة االعتيادية في اختبار التحصيؿ 
 ,وفي ضوء ىذه النتيجة ترفض الفرضية الصفرية . البعدي الذي اجري بعد انتياء مدة التجربة

إف مفيـو الدالة االحصائية لمنتائج يعبر عف مدى الثقة (Effect Size) : األثر حج 
التي نولييا لنتائج الفروؽ او العالقات بغض النظر عف حجـ الفرؽ او االرتباط بينما يركز 

: ٜٜٚٔالثقة بالنتائج )فاـ , مفيوـ حجـ التأثير عمى حجـ الفرؽ يصرؼ النظر عف مدى 
( ويمكف حساب حجـ االثر وفؽ معادلة كالس بإيجاد)الفرؽ بيف متوسط كٍؿ مف ٜ٘

المجموعتيف التجريبية والضابطة( في متغير التحصيؿ مقسومًا عمى االنحراؼ 
المعياريّ لممجموعة الضابطة(, ويساعدانا معرفة حجـ التأثير عمى تحديد مقدار األثر النسبّي 

معالجة تعميمية معينة , وتعد مقاييس حجـ التأثير ىي الوجو المكمؿ لالختبارات االحصائية ل
( ٙ( وجدوؿ )ٗ ,ٔ٘ٚبمستويات داللتيا المختمفة باستعماؿ معادلة كالس بمغ حجـ االثر )

 يوضح ذلؾ
 ومقدار حج  تأثير انموذج دانيال في التحصيلd)  ( قي  حج  االثر )6جدول )      

 المتوسط المجموعة
 الحسايي

 االنحراف
 المعياري

الفرق يين 
متوسطي 

 المجموعتين

قيمة حج  
 d) االثر )

مقدار حج  
 التأثير

 عالي 1957 894 59456 40900 التجرييية
 59348 31960 الضايطة

 ( ذلؾ .ٚولتحديد مستوى حجـ االثر يحدد جدوؿ )
 النفسية العمو  في الثبلثي لمتصنيف وفقا األثر حج  مستويات لتحديد ( المرجع7الجدول)

 األثر حج 
 عالي متوسط واطئ
 فأكثر0961 0960 -0941 0940 -0920

 (ٕٗ: ٕٓٓٓ)عفانة ,             
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 عالي, األثر حجـ اف نجد (ٚبالجدوؿ)( 5٘ٚٔ) والبالغة األثر حجـ قيمة وبمقارنة
 وىذا يدؿ عمى اثر أنموذج دانياؿ في المتغير التابع التحصيؿ عالي .

 
 : لغرض التحقق من الفرضية الصفرية الثانية التي تنصُّ عمى أّنه -ٕ
متوسطي  بيف  (0.05)   داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات توجد فروؽ ال

تاريخ اوربا وامريكيا الحديثة  مادةالتجريبية ( الذيف يدرسوف  المجموعة (طالب درجات
الذيف يدرسوف الضابطة (  )المجموعة طالب ودرجات أنموذج دانياؿ, باستعماؿ والمعاصرة

 دافعية اإلنجاز فيالطريقة االعتيادية  باستعماؿالمادة نفسيا 
تـ حساب متوسط الدرجات واالنحراؼ المعياري لممجموعتيف واستخدـ الباحثاف 

( لمعرفة الفروؽ ذات الداللة االحصائية بيف المجموعتيف وكما مبيف t-testاالختبار التائي )
 (.ٛفي الجدوؿ )

( نتائج االختيار التائي لعينتين مستقمتين لمعرفة داللة الفرق يين درجات المجموعتين 8جدول )
 التجرييية والضايطة في دافعية االنجاز

الوسط  العدد المجموعة
 الحسايي

انحراف 
 معياري

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوية اإلحصائية

 129360 13794 35 التجرييية
 دالة 29000 39150 68

 12798 35 الضايطة
6 129980 

 
( ىي أكبر مف قيمة 5ٖٔ٘ٓ( اف قيمة )ت( المحسوبة )ٛيتضح مف بيانات جدوؿ )

( ,وىذا وىذا يدؿ عمى تفوؽ طالب المجموعة التجريبية الذيف درسوا 2.00)ت( الجدولية )
بأنموذج )دانيؿ( عمى طالب المجموعة الضابطة الذيف درسوا  بالطريقة االعتيادية في دافعية 
 اإلنجاز الذي اجري بعد انتياء مدة التجربة ,وفي ضوء ىذه النتيجة ترفض الفرضية الصفرية 

 ( يوضح ذلؾ . ٜ( وجدوؿ )ٔ.ٙٛحجـ االثر ) وبإستعماؿ معادلة كالس بمغ
 ومقدار حج  تأثير انموذج دانيال في دافعية االنجازd)  ( قي  حج  االثر )9جدول )

 المتوسط المجموعة
 الحسايي

 االنحراف
 المعياري

الفرق يين 
متوسطي 

قيمة حج  
 d) االثر )

مقدار حج  
 التأثير
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 المجموعتين
 عالي 0973 9954 129360 137940 التجرييية
 129980 127986 الضايطة

    
 في دافعية اإلنجاز بمغ دانياؿ نموذجأل عالي األثر حجـ أف (ٜ(جدوؿ مف ويتبيف 

(ٖٚ.ٓ.) 
 ( (Interpretation of resultsالنتائج تفسير : ثانياً 

 داللة ذي فرؽ وجود النتائج أظيرت التحصيل نتائج تفسير : األول المحور
 ,ولصالح المجموعة التجريبية ,ويعزو التحصيؿ ُمتغير في البحث مجموعتي بيف إحصائية

 :الباحثاف سبب ذلؾ الى ما يمي
  اف التدريس بأنموذج دانياؿ بخطواتو المتسمسمة زاد مف عممية التفاعؿ بيف

الطالب وطرحيـ األسئمة خالؿ الدرس ساعداىـ أيضاعمى فيـ ماتعمموه وتذكر المعمومات 
 السابقة 

 وزيادة المعنى عف البحث لمطالب يتيح دانياؿ وفؽ أنموذج التدريس إف 
 التحصيؿ الدراسي في رفع مستوى يسيـ مما لممذاكرةتيـ دافعي

 محور العممية التعممية مما يثير  يركز عمى جعؿ الطالب دانياؿ انموذج إف
 دافعيتو لبناء المعرفة بنفسو وىذا يسيـ بزيادة مستوى التحصيؿ الدراسي.

 بالدرس وىذا ساعدا واىتماميـ الطالب انتباه اثارة في دانياؿ أنموذج داساع 
 الالحقة وبالتالي زيادة مستوى التحصيؿ الدراسي. بالمعمومات السابقة المعمومات ربط عمى

 ذي فرؽ وجود النتائج أظيرت :نتائج مستوى دافعية االنجاز تفسير :الثاني المحور
,ولصالح المجموعة التجريبية  مستوى االنجاز ُمتغير في البحث مجموعتي بيف إحصائية داللة

 .:الباحثاف سبب ذلؾ الى ما يمي ,ويعزو
ومنحو الثقة  التعميمية, لمعممية محوراً  الطالب مف جعؿ دانياؿ انموذج إف •

 مما رفع مستوى دافعية اإلنجاز. بقدراتو وامكانياتو
 والمناقشة الحوار مرحمة اثناءوالطالب  الُمدرس مف قبؿ األسئمة اثارة إف •

لديو ميارات اجتماعية مما يزيد مف اندفاعو  وتنمي تفكيره إلثارة ميماً  حافزاً  تمثؿ واالستقصاء
 نحو التفوؽ واالنجاز
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 ادى حيث خطواتو خالؿ مف الطالب انتباه جذب عمى دانياؿ انموذج ساعدا •
 .دافعية االنجاز مستوى رفع في تأثيره

 خالؿ تعزيز ثقتيف بأنفسيف مف عمى الطالب دانياؿ انموذج ساعدا •
يسيـ في رفع مستوى دافعية اإلنجاز نحو النجاح  وىذا الدرس اثناء الفاعمة مشاركتيف
 .والتفوؽ

 المحور الثالث : تفسير النتائج المتعمقة يحج  االثر 
( يتبيف اف حجـ االثر عالي ٜ( وجدوؿ )ٙمف مالحظة النتائج الواردة في جدوؿ )

وىذا يرجع الى تأثير المتغير المستقؿ )أنموذج دانياؿ( في متغير التحصيؿ ومتغير مستوى 
 دافعية االنجاز.
إلييا  التوصؿ تـ التي النتائج ضوء  ( في(Conclusions االستنتاجات   :ثالثًا 

 :استنتج الباحثاف ما يأتي
 التحصيؿ رفع مستوى في لمتدريس كأنموذج دانياؿ ال نموذج االيجابي األثر •

 . االعتيادية بالطريقة ودافعية اإلنجاز مقارنةً 
  عاليالتحصيؿ  في دانياؿ أثر انموذج حجـ •
 .عالي اإلنجاز دافعية في دانياؿ انموذج أثر حجـ •
 محوراً  الطالب تركز عمى جعؿ دانياؿ ال نموذج وفقاً  التدريس إجراءات •
 الحديثة التربية عميووىذا ما تركز  التعميمية لمعممية

ساعدا عمى ربط المعمومات السابقة  دانياؿ ال نموذج وفقاً  التدريس إف •
 بالمعمومات الالحقة لدى طالب المجموعة التجريبية .

 :باآلتي الباحثاف أوصى( وفقًا لمنتائج  (Recommendations التوصيات :رايعاً 
 كانموذج تدريس حديثة نماذج التاريخ ومدرسات مدرسو يعتمد مف الميـ اف .ٔ

 .ودافعية االنجاز التحصيؿ في ايجابي أثر مف ليا لما دانياؿ
 العقمية الطمبة تحفز قدرات التي المتنوعة باألنشطة المقررة التاريخ كتب إثراء .ٕ

 .الروتينية النظرية االمثمة عمى االقتصار التعمـ, وعدـ أثناء
 مواقؼ في يفكروف كيؼ الطمبة لتعميـ المشوقة التعميمية بيئةال توفير ضرورة .ٖ

 .أفضؿ بنحوٍ  المنشودة األىداؼ تحقيؽ عمى المختمفة, لتعمؿ التعمـ
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 لدى العقمية القدرات تنمية إلى ترمي حديثة تدريس باستراتيجيات االىتماـ .ٗ
 الطمبة

 
 الباحثاف يقترح الحالي لمبحث ( استكماالً (Suggestionsالمقترحات  :خامساً 

 :اآلتي
 لطالب التأممي التفكير لتنمية في دانياؿ انموذج عمى قائـ برنامج بناء .ٔ

 .التاريخ قسـ مف الرابعة المرحمة
 أو الجانبي التفكير تنمية في دانياؿ انموذج أثر عمى لمتعرؼ دراسة إجراء .ٕ

 التاريخ مادة في .المنظومي او التفكير التوليدي التفكير
 إحداىما التدريس, في مختمفة نماذج ـاستخدا بيف لممقارنة دراسة إجراء .ٖ

  دانياؿ, انموذج
 .أخرى دراسية ومواد ولمراحؿ الحالية لمدراسة مشابية دراسة اجراء .ٗ

 المصادر:قائمة 
 *القرآن الكري . 

,عماف, األردف., دار  ٖ( تعميـ التفكير النظرية والتطبيؽ, طٕٓٔٓأبو جادو, صالح محمد عمي ) .ٔ
 الميسرة لمنشر والتوزيع, 

, األردف, دار وائؿ ٔ( حّؿ المشكالت, طٕٛٓٓيوسؼ قطيط, )أبو رياش حسيف محمد, وغساف  .ٕ
 لمنشر والتوزيع.

(, أساليب تدريس التربية االجتماعية والوطنية, العيف, االمارات, ٕٚٔٓأبو سرحاف, عطية عودة ) .ٖ
 دار الخميج لمنشر والتوزيع

عماف, األردف, مكتبة , ٔ(, التربية األسس والتحديات, طٕٚٓٓأبو شعيرة, خالد محمد, وآخروف, ) .ٗ
 المجتمع العربي لمنشر والتوزيع.

(, القياس والتقويـ, اليمف, وزارة التربية والتعميـ, ٕٓٓٓابو صالح, محمد صبحي واخروف, ) .٘
 صنعاء.

( ,اثر انموذج دانياؿ في اكتساب مفاىيـ مادة أسس التربية لدى ٕٙٔٓاحمد, ميا باد عبدالكريـ ) .ٙ
 (ٓ٘مة البحوث التربوية والنفسية, العدد)طمبة كمية التربية,مج

, عماف, األردف, دار ٔ( استراتيجيات تدريس المغة العربية, طٖٖٔٓإسماعيؿ, بميغ حمدي, ) .ٚ
 المناىج لمنشر والتوزيع.
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 (: القياس والتقويـ, بغداد, دار الحكمة لمطباعة والنشرٜٜٓٔاإلماـ, مصطفى محمود وآخروف ) .ٛ
(,فاعمية برنامج مقترح في تحيؿ وتنمية ٖٕٔٓبراىيـ, واحمد, عبيد حسف, )الباروني, ماجدة إ .ٜ

 ,عماف ,األردف, دار صفاء لمنشر والتوزيع.ٔالوعي العممي األخالقي والتفكير الناقد ,ط
( مناىج البحث العممي )تصميـ البحث والتحميؿ ٕٚٓٓالبطش, محمد وليد وفريد كامؿ أبو زينة, ) .ٓٔ

 ف, دار المسيرة لمنشر والتوزيع., عمأاإلحصائي(, ط
( ,اإلحصاء الوصفي واالستداللي في التربية ٜٚٚٔالبياتي, عبدالجبار توفيؽ, واثناسيوس, زكريا ) .ٔٔ

 وعمـ النفس,بغداد ,مطبعة الثقافة.
, بغداد, دار ٔ( مناىج البحث في التربية وعمـ النفس, طٕٔٔٓالجابري, كاظـ كريـ رضا, ) .ٕٔ

 النعيمي.
(, عالقة تقدير الذات بالدافعية لالنجاز الدراسي لدى التمميذات ٖٕٔٓلجريسي, مناؿ خالد محمد )ا .ٖٔ

ذوات صعوبات التعمـ والسويات بالمدارس االبتدائية بمدينة الرياض ,رسالة ماجستير, كمية العمـو 
 االجتماعية, قسـ عمـ النفس, جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية.

(, فاعمية كؿ مف أنموذجي فراير ودانياؿ في اكتساب ٕٙٔٓ,محمد خالد عبدالرحمف)الجمبي  .ٗٔ
 (ٜٕٔالمفاىيـ العممية وتنمية الدافع المعرفي لدى طالب الثاني المتوسط,مجمة األستاذ ,المجمد الثاني ,العدد)

ف في اكتساب ( أثر أنموذجي ىيمدا تابا وميرؿ, وتينسو ٖٕٓٓالجنابي, انتصار عبد الحمزة كاطع, ) .٘ٔ
المفاىيـ البالغية لدى طالبات الصؼ الخامس األدبي واالحتفاظ بيا )رسالة ماجستير, غير منشورة, العراؽ, 

 كمية التربية )أبف رشد( جامعة بغداد.
 ( مناىج البحث في عمـ النفس, القاىرة, مكتبة اآلنجمو المصريةٕٔٔٓحسف, بركات حمزة, ) .ٙٔ
(, تعميـ التفكير النظرية والتطبيؽ, عماف: االردف, دار المسيرة ٕٛٓٓفؿ, )الخميمي, ومحمد بكر نو  .ٚٔ

 لمنشر والتوزيع.
(: الرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز لدى عينة مف ٕٛٓٓالخيري, حسف بف حسيف بف عطاس. ) .ٛٔ

رة, جامعة أـ المرشديف المدرسييف بمراحؿ التعميـ العاـ بمحافظتي الميث والقنفذة. رسالة ماجستير غير منشو 
 القرى: السعودية.

,عماف: األردف, مكتبة  ٔ( أصوؿ التربية في مفيوميا الحديث, طٜٕٓٓالدوري, عمي حسيف, ) .ٜٔ
 الجامعة.

(: اساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا االبناء وعالقتيا ٖٕٓٓالرواؼ, االء سعد لطيؼ كريـ ) .ٕٓ
اد, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة بغداد, كمية التربية بدافع االنجاز الدراسي لدى طمبة جامعة بغد

 لمبنات
( مناىج المغة العربية وطرائؽ تدريسيا, بغداد: العراؽ, ٕٔٔٓزاير, سعد عمي, وايماف اسماعيؿ, ) .ٕٔ

 مؤسسة مصر مرتضى لمكتاب العراقي.
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يميا, تنفيذىا, تقويميا, ( المناىج التعميمية )تصمٕٓٔٓالزند, وليد خضر وىاني حتمؿ عبيدات, ) .ٕٕ
 تطويرىا(, أربد, عالـ الكتب الحديث.

, طٕٚٓٓزيتوف, عايش محمود, ) .ٖٕ , عماف األردف, ٔ( النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العمـو
 دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.

وعادات ( ,اثر أنموذج دانياؿ في تحصيؿ مادة الرياضيات ٕٙٔٓالساعداي, عمار طعمة جاسـ ) .ٕٗ
 (.ٖٓالعقؿ لدى طالب الصؼ الرابع العممي, مجمة جامعة نيساف لمعمـو االكاديمية,العدد)

,اتجاىات حديثة في التدريس في ضوء ٕٛٔٓسويداف, سعادة حمدي, والزىيري, حيدر عبدالكريـ ) .ٕ٘
 التطور العممي والتكنولوجي , عماف ,االبتكار لمنشر والتوزيع.

(, تنظيـ الذات وعالقتو بكؿ مف دافعية اإلنجاز والتحصيؿ ٕٗٔٓكر )الشريؼ, خالد حسف ب .ٕٙ
الدراسي لدى طالب شعبة اعداد معمـ عمـ النفس بكمية التربية جامعة اإلسكندرية. مجمة الدراسات التربوية 

 (.ٔجامعة دمنيور, المجمد السادس, العدد ) –كمية التربية  –واإلنسانية 
, ٕج التفكير وقواعدا البحث في العمـو اإلنسانية واالجتماعية, ط( مناىٕٔٔٓشّيا , محمد ,) .ٕٚ

 بيروت, لبناف ,مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع, 
( اثر انموذج دانياؿ بالتفكير العممي في مادة الكيربائية ٕ٘ٔٓالشوف, ىادي كطفاف, وآخروف, ) .ٕٛ

ة االساسية,( مجمة كمية التربية األساسية لمعمـو التربوية العممي/ الجزء العممي لدى طمبة كميات التربي
 ( نيساف.ٕٓواإلنسانية ) جامعة بابؿ, العدد)

 , دار الكتاب٘(: فمسفة التربية االسالمية, ليبيا, طٜٜٚٔالشيباني, عمر التومي ) .ٜٕ
 مصرية., مكتبة االنجمو الٗ(: عمـ النفس التربوي, طٜٜٗٔصادؽ, آماؿ, وابو حطب, فؤاد ) .ٖٓ
( : دافع اإلنجاز وعالقتو بخصائص الشخصية لممرشديف ٕٙٓٓالصبيحاوي, عمي حسيف سالـ ) .ٖٔ

التربوييف , رسالة ماجستير غير منشورة في اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي , الجامعة المستنصرية/كمية 
 التربية
 عميـ, الكويت, دار الكتاب الحديث, ( القياس والتقويـ في التربية والتٕٕٔٓالصراؼ, قاسـ عمي, ) .ٕٖ
( تطوير منيجية لتقييـ األثر البيتي بما يتالءـ مع حاجة المجتمع, ٕٙٓٓعامر, رياض حامد, ) .ٖٖ

 فمسطيف, كمية الدراسات, جامعة النجاح الوطنية –رسالة ماجستير )غير منشورة(,( نابمس 
, ٔأسس نظرية وتطبيقات عممية(, ط( تصميـ االختبارات )ٕٔٔٓعبد الرحمف, أحمد محمد, ) .ٖٗ

 عماف, دار أسامة لمنشر والتوزيع
(: الفروؽ بيف الطالب ذوي التحصيؿ المرتفع والمنخفض في ٖٕٓٓعبدهلل, مسعد ربيع ) .ٖ٘

استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا وتوجيات االىداؼ لدى عينة مف طالب كمية التربية بسمطنة عماف, مجمة 
 ٕتربوية, كمية التربية , جامعة المنوفية , العدد البحوث النفسية وال

, عماف, دار المسيرة ٔ( التقويـ الواقعي في العممية التدريسية, طٕٓٔٓالعبسي, محمد مصطفى, ) .ٖٙ
 لمنشر والتوزيع, 
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( تصميـ التدريس بيف النظرية والتطبيؽ, ٕٔٔٓالعدواف, زيد سميماف ومحمد فؤاد الحوامدة, ) .ٖٚ
 ,  دار المسيرة.ٔ, طاألردف -عماف
(, أثر استخداـ بعض استراتيجيات النظرية ٕٚٓٓعفانة, عزو إسماعيؿ وأبو مموح, محمد سمماف ) .ٖٛ

البنائية في تنمية التفكير المنظومي في اليندسة لدى طالب الصؼ التاسع األساسي بغزة, فمسطيف, المؤتمر 
 عداد المناىج, جامعة األقصى.العممي األوؿ لكمية التربية التجربة الفمسطينية في ا

(, حجـ التأثير واستخداماتو في الكشؼ عف مصداقية النتائج في ٕٓٓٓعفانة, عزو إسماعيؿ ) .ٜٖ
 (.ٖالبحث التربوي والنفسي, مجمة البحوث والدراسات التربوية الفمسطينية, العدد )

لكفايات االحصاء  ( تصميـ وتجريب انموذج تعميمي نسقئٕٔٓعالـ, صالح الديف محمود ) .ٓٗ
( العدد ٚالسيكولوجي باالستعانة بمدخؿ التقويـ المحكي المرجع, مصر, مجمة العمـو االجتماعية, المجمد )

 ( , جامعة االزىر .ٖ)
(, أثر استخداـ استراتيجيات كموزمايروميمروتينوسف وىيمدا ٕٔٓٓالعنبكي, سندس عبد اهلل جدوع ) .ٔٗ

ليواكتساب المفاىيـ التاريخية واالحتفاظ بيا لدى طالب الرابع االعدادي في مادة تابا في تنمية التفكير االستدال
 التاريخ, أطروحة دكتوراه غير منشورة, كمية التربية /ابف رشد, جامعة بغداد

(, أساسيات في التفكير, عماف, األردف, ٕٔٔٓغباري, ثائر احمد, وأبو شعيرة, خالد محمد, ) .ٕٗ
 مكتبة المجتمع العربي

(, حجـ التأثير الوجو المكمؿ لمداللة اإلحصائية, المجمة المصرية ٜٜٚٔفاـ, رشيد منصور, ) .ٖٗ
 ( ٙلمدراسات النفسية, القاىرة, العدد )

, منشورات جامعة القدس المفتوحة, ٔ( التفكير اإلبداعي, طٜٜ٘ٔقطامي, نايفة, وآخروف, ) .ٗٗ
 عماف, األردف

( البحث العممي واستخداـ مصادر المعمومات االعتيادية ٖٕٔٓقنديمجي, عامر إبراىيـ, ) .٘ٗ
 , دار المسيرة لمنشر والتوزيع, ٕواإللكترونية )ُأسسُو, أساليبُو, مفاىيمُو, أدواتُو(, عماف, ط

( البحث التربوي كفايات لمتحميؿ والتطبيقات, عماف, ترجمة )صالح الديف ٕٕٔٓكاي, واخروف ) .ٙٗ
 توزيع.عالـ(, دار الفكر لمنشر وال

( القياس والتقويـ )تجديدات ومناقشات(, عماف, دار جرير ٕٚٓٓالكبيسي, عبد الواحد حميد, ) .ٚٗ
 لمنشر والتوزيع.

( القياس والتقييـ وأساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة, ٕٓٔٓكوافحة, تيسير مفمح, ) .ٛٗ
 , دار المسيرة لمنشر والتوزيع, عماف. ٖط

, عماف, ٔ( أسس بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية, طٖٕٔٓشاكر, )مجيد, سوسف  .ٜٗ
 مركز ديبونو لتعميـ التفكير,.
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(: أثر استخداـ أنموذج دانياؿ في تنمية المفاىيـ الرياضية والتواصؿ ٕ٘ٔٓمسمـ, آماؿ جماؿ, ) .ٓ٘
منشورة(, غزة: فمسطيف, كمية الرياضي لدى طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة )رسالة ماجستير )غير 

 التربية, الجامعة اإلسالمية.
(: اثر اتجاه الفقرة وأسموب صياغتيا في الخصائص ٜٜٜٔالمصري, محمد عبد المجيد ) .ٔ٘

السايكومترية لمقياس الشخصية وحسب مستوى الصحة النفسية لممجيب, )أطروحة دكتوراه غير منشورة( , 
 اد.كمية التربية ابف رشد, جامعة بغد

, دار المسيرة ٙ( القياس والتقويـ في التربية وعمـ النفس, عماف, طٕٕٔٓممحـ, سامي محمد, ) .ٕ٘
 لمنشر والتوزيع. 

, عدناف يوسؼ, ) .ٖ٘ ( مناىج البحث في العمـو التربوية ٕٓٔٓالمنيزؿ, عبد اهلل فالح, والعتـو
 , دار إثراء لمنشر والتوزيع, عماف.ٔوالنفسية, ط

( القياس والتقويـ )منظور تطبيقي مع تطبيقات برمجية ٕٔٔٓبيؿ جمعة صالح, )النجار, ن .ٗ٘
SPSSدار الحامد لمنشر والتوزيع, عماف.ٔ(, ط , 

( ,اساسيات عمـ النفس ,األردف ,عماف,دار المناىج لمنشر ٕ٘ٔٓالنوايسة, فاطمة عبدالرحيـ ) .٘٘
 والتوزيع

 ,مطبعة وزارة التربية.ٔدية ,ط( ,منيج الدراسة االعداٜٜٙٔوزارة التربية ) .ٙ٘
( اثر تدريس المفاىيـ الفيزيائية باستخداـ خرائط المفاىيـ ونموذج ٜٜٜٔياسيف, واثؽ عبد الكريـ, ) .ٚ٘

ىيمدا تابا في التفضيؿ المعرفي لطمبة كمية المعمميف, أطروحة دكتوراه( غير منشورة, بغداد, جامعة بغداد, 
 كمية التربية: ابف الييثـ

 .58 -      Anastasi, A & Urbina, s. (1997) psychological Tesing, 7th ed, 

prentice 59 -  Davis & Rimm (2004) Creativity in the classroom, prentice 

Hall, NEW JERSY                                                                                                   60 

-                 Atkinson, j.w. (1957): Motivational determinants of risk–taking             

behavior. psychological Review, 64 , 6 , 359-372    .  

 .61-         Charles, G.M(1993):  Psychology, An   introduction eighth Edition, 

prentice hall, ENGLEWOOD Cliffs, New jersey. 

 ..62- Ebel, R.L (1972): Essentials of education measurement ( 2nd. Ed) practice 

hall Englewood Cliffs. New Jersey 

63-        Pinder.c.c. 1998 work motivation organizational behavior.          new 

jersey: prentice –Hall .64-                Sutherland, s. (1996) . The international 

dictionary of     psychology   2nd ed. new crossoad publish co.65-    parker, m 

(2001): social studies inelementary education. New jersey: Merrill prentice Hall. 

 66-   Anastasi, A and Urbina, S. (1997): Psychology Testing ,7th ed, 

Prentice-Hall, New York 
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