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 ملخص البحث :

النفس فى تنمٌة التحصٌل هدؾ البحث الحالى إلى التعرؾ على فاعلٌة استخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فى تدرٌس مادة علم 

الدراسى والوعى بمفهوم الذات لدى طالب المرحلة الثانوٌة, وتكونت عٌنة الدراسة من مجموعتٌن تجرٌبٌة وضابطة من طالبات 

( للمجموعة الضابطة. أظهرت 41( طالبة للمجموعة التجرٌبٌة، )41( طالبة,)01الصؾ الثانى الثانوى, وقد بلػ عدد أفراد العٌنة )

 1010ابج وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطى درجات المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة عند مستوى داللة النت

فى ) اختبار التحصٌل الدراسى، واختبار مفهوم الذات، ومقٌاس مفهوم الذات البعدى لصالح المجموعة التجرٌبٌة. كما أظهرت وجود 

ى درجات المجموعة التجرٌبٌة فى اختبار التحصٌل الدراسى، واختبار مفهوم الذات، ومقٌاس فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط

 مفهوم الذات قبل وبعد دراسة الوحدة لصالح التطبٌق البعدى.

Abstract: 

The current research aimed to identify the effectiveness of using Divergent Thinking Strategies in 

developing academic achievement and awareness of Self-concept through the teaching of 

psychology for secondary stage students. The research sample consisted of (60) 2rd year students, 

30 student for the experimental group and 30 student for the control group.Results indicated the 

existence of statistically significant differences at the 0.05 level between the average degrees of  the 

experimental group students who studied using the “ Divergent Thinking Strategies “ and the control 

group ,who studied in the traditional method in the post application of academic achievement test, 

self-concept test and ameasure of self-concept in favor of the experimental group. As indicated the 

existence of statistically significant differences at the 0.05 level between the average degrees of the 

experimental group students who studied using the “ Divergent Thinking Strategies “ in the 

academic achievement test, self-concept test and ameasure of self-concept before and after the 

study selected unit in favor of post application. 
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  مقدمة :

دم تعٌش المجتمعات الٌوم عصر التقدم العلمى والتكنولوجى حٌث تتسارع المعلومات وتنمو تطبٌقات المعرفة لتساهم فى تق

                                                                                 المجتمعات وتطورها .  

إن الثروة الحقٌقٌة ألى مجتمع البد وأن تكمن فى طاقاته البشرٌة التى تتمثل فى األطفال والشباب الحالى وبالتالى تبرز الضرورة  

الل نظم تربوٌة تختلؾ كثٌرا من تلك النظم التقلٌدٌة  فلم ٌعد من المهم مقدار ما ٌعرفه الفرد من القصوى لرعاٌة هذه الطاقات من خ

معلومات بقدر ما ٌستطٌع فعله بتلك المعلومات وهكذا فإن نظام التعلٌم القابم على التلقٌن والحفظ لم ٌعد مناسبا مطلقا إلعداد هذه 

 الطاقات البشرٌة.

الدول المتقدمة هو صراع بٌن عقول أبنابها من أجل الوصول إلى سبق علمى وتكنولوجى ٌضمن لها  ٌمكن القول أن الصراع بٌن

الرٌادة والقٌادة , ومن ثم فإن الهدؾ األعلى من التربٌة هو تنمٌة التفكٌر بجمٌع أشكاله لدى كل فرد , ومن هنا ٌتعاظم دور المؤسسة 

ت ؼٌر المتوقعة , ولدٌهم القدرة على التفكٌر فى بدابل متعددة ومتنوعة للمواقؾ التربوٌة فى إعداد أفراد قادرٌن على حل المشكال

) انشراح إبراهٌم المشرفى ,  المتجددة , فأمامهم الكثٌر من القرارات التى ٌجب اتخاذها وعلٌهم مسؤولٌات ضخمة ٌجب تحملها

8110  ,7 . ) 

على مجرد توصٌل المعلومات إلى التلمٌذ جاهزة بدون أن ٌعمل فٌها  إن المدرسة تهمل تعلٌم مهارات التفكٌر عندما ٌقتصر عملها

فكره الخاص , وبدون أن ٌفكر وٌصل بنفسه إلى حلول ذاتٌه لمشكالته الخاصة , والنتٌجة هى أن أؼلبٌة تالمٌذنا ٌنظرون إلى المادة 

ت التى ٌدرسونها على أنها نتٌجة عمل عباقرة العلمٌة التى بٌن أٌدٌهم وإلى األجهزة التى ٌرون صورها فى كتبهم وإلى النظرٌا

 ( .338,  8199,  ) سناء محمد سلٌمان ونتٌجة جهود فبة من الناس ٌصعب الوصول إلى مستواهم

وبالنظر إلى واقع تدرٌس مادة علم النفس نجد أن الطرق التقلٌدٌة التى تعتمد على مجرد توصٌل المعلومات وتلقٌنها للطالب مازالت 

كبٌرا بٌن الطرق واألسالٌب التى ٌستخدمها المعلم داخل الفصل , وبذلك ٌصبح التعلم نظرٌا تلقٌنٌا مما جعل الطالب تشؽل حٌزا 

أكثر سلبٌة واعتمادا فى تحصٌلهم على مساعدة اآلخرٌن وتزعزعت ثقتهم بأنفسهم وقلت دافعٌتهم لالنجاز , كما ٌعانون ضعؾ القدرة 

 حلول لها وعدم تحقٌق األهداؾ المرجوة من تدرٌس مادة علم النفس . على مواجهة المشكالت والتفكٌر فى

إن األمر لم ٌعد مجرد تلقٌن المعارؾ أو المعلومات , بل إن التحدى الحقٌقى للمعلم سواء فى اآلونة الراهنة أو مستقبال ٌكمن فى 

تأخر فى دراسته وتحصٌله مشاركا فعاال لتحقٌق ذاته قدرته على توجٌه التعلٌم ورعاٌته , األمر الذى ٌجعل من التلمٌذ المتعلم والم

 ( 7,  8194, ) عبد الناصر عبد الفتاح محمد ومتوافقا انفعالٌا واجتماعٌا وعقلٌا وجسمٌا واقتصادٌا مع أقرانه فى المدرسة والمجتمع

مهارات التفكٌر العلٌا عندما ٌجبرون أو فالمتعلمون ٌطورون استراتٌجٌاتهم المعرفٌة وٌحسنونها وٌكونون عاداتهم العقلٌة المرتبطة ب

ٌوضعون فى مواقؾ تجبرهم على طرح التساؤالت , واالستجابة للتحدٌات , والبحث عن حلول للمشكالت التى تواجههم , وتفسٌر 

الكافٌة النجاز ما  األفكار . فعندما ٌكلفون بذلك وٌتحملون مسؤولٌة انجازهم فإنهم ٌعتبرون هذا اعتراؾ لهم بالذكاء والقدرات العقلٌة

 ( . 911,  8194) وضحى بنت حباب بن عبدهللا ,  كلفوا بإنجازه عندها تتحسن نظرتهم لذواتهم

فالبد من استراتٌجٌات تعمل على إعمال الفكر , وإرهاؾ الذكاء وإنتاج األفكار الجدٌدة التى تؤدى إلى اإلبداع , وهذا ما تهدؾ إلٌه 

إلى تفعٌل دور الطالب وحثهم على التفكٌر بكل أنواعه للوصول إلى إجابات مختلفة عن طرٌق استراتٌجٌات األسبلة حٌث تسعى 

استثارتهم باألسبلة وإتاحة الفرص لهم إلبداء الرأى فى جو من الحرٌة والعمل على استرسال األفكار دون توقؾ . وتنبثق من هذه 

لى األسبلة بطرق وأسالٌب مختلفة وتعتبرها أقوى وسٌلة لتشجٌع التفكٌر االستراتٌجٌات استراتٌجٌة التفكٌر المتشعب , والتى تعتمد ع

المتشعب عن طرٌق تشكٌل هٌكل من سلسلة من األسبلة ٌمكن استخدامها مع بٌانات جدٌدة أو مع المعلومات القدٌمة بشكل جدٌد , 

التفاعل معها بطرٌقة إبداعٌة فى مسارات مختلفة فهذه االستراتٌجٌات تتٌح الفرصة للنظر إلى األشٌاء المألوفة نظرة جدٌدة ومن ثم 

 ( . 0,  8194) نورا محسن أبو النجا , ؼٌر تقلٌدٌة فتعمل على تولٌد أفكار جدٌدة 

وتعد استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب من االستراتٌجٌات وطرق التدرٌس الحدٌثة والتً ٌمكن استخدامها لتدرٌس مادة علم النفس 

ق أهداؾ المادة ، والتركٌز علً الدور االٌجابً للطالب فً عملٌة التعلم ، والعمل علً رفع مستوى تحصٌل واالجتماع وذلك لتحقٌ

الطالب وتحسٌن أدابهم واتجاهاتهم نحو المادة ، وتكوٌن عادات عقلٌة مرتبطة بمهارات التفكٌر العلٌا والتً تساعدهم علً االنجاز 

 وتنمٌة مفهوم الذات لدٌهم . 



العقلٌة التً تتطلبها المؤسسات التعلٌمٌة والتً تعكس التفكٌر المتشعب أو التً تساعد التشعب فً التفكٌر علً حدوثها  إن العملٌات

تتمثل فً إدراك العالقات الجدٌدة وإعادة التصنٌؾ فً ضوء ما تم إدراكه وإجراء عملٌات تألٌؾ وتركٌب وتقدٌم رؤى جدٌدة 

 (. 927, 8198)حسن شحاتة,تً تكشؾ عن اإلبداع وإدخال تحسٌنات وتلك هً العملٌات ال

ولقد أصبح هناك اهتماما متزاٌدا بتوجٌه الجهود نحو تحسٌن عملٌات التعلم والتعلٌم , مع وجود نزعة قوٌة نحو االهتمام بتنمٌة 

 ( . 31,  8117) مجدى عزٌز إبراهٌم , الشخصٌة المتكاملة للطفل 

جنة الدولٌة للتعلٌم فى القرن الواحد والعشرٌن إلى أن التعلٌم ٌنبؽى أن ٌتركز على شخصٌة وٌشٌر تقرٌر الٌونسكو المقدم إلى الل

 ( . 921,  8198) حسن شحاتة ,  اإلنسان وعلى التنمٌة الشاملة لبنى البشر

ى النواتج ؼٌر تعتبر الزٌادة الكبٌرة فى عدد الدراسات حول مفهوم الذات فى الخمسٌن عاما الماضٌة إحدى انعكاسات التركٌز عل

المعرفٌة للعملٌة التربوٌة , وإن كان هناك مظهر ثان لهذا التركٌز وهو زٌادة االهتمام بتعزٌز مفهوم الذات للتالمٌذ بحٌث أصبح 

 ( . 4,  9110) ؼرٌب عبد الفتاح ؼرٌب ,  تحسٌن مفهوم التلمٌذ عن ذاته ٌنظر إلٌه كأحد النواتج التربوٌة

مال جوهرٌا فى بناء الشخصٌة, وله أهمٌة خاصة لفهم دٌنامٌات الشخصٌة والتوافق النفسى , وإن تقبل إن مفهوم الذات ٌعتبر عا 

الذات ٌرتبط ارتباطا جوهرٌا موجبا بتقبل وقبول اآلخرٌن , وإن تقبل الذات وفهمها ٌعتبر بعدا ربٌسٌا فى عملٌة التوافق الشخصى . 

) حامد عبد  أن ٌقدروا دورهم الخطٌر فى نمو مفهوم الذات عند األطفال والمراهقٌنومن ثم ٌجب على الوالدٌن والمربٌن والموجهٌن 

 ( . 99,  8114السالم زهران , 

وٌربط الباحثون بٌن مفهوم الذات فى مرحلة المراهقة وبٌن النمو المعرفى معتمدٌن فى ذلك على آراء بٌاجٌه فى هذا الصدد , والذى 

وٌات النمو المعرفى تعقٌدا , فٌرى الٌس وٌفٌس أنه عندما ٌتقدم الفرد نحو مرحلة العملٌات ٌرى أن المراهق ٌصل إلى أكثر مست

) ؼرٌب عبد الفتاح ؼرٌب ,  الصورٌة للتفكٌر ٌنظر إلى عملٌات التفكٌر لدٌه على أن لها تأثٌرا جوهرٌا على مفهومه عن ذاته

9110  ,4 . ) 

عدة أوجه , أظهرت معظم الدراسات التى تم من خاللها استخدام التفكٌر بأن هذا  إن تعلٌم التفكٌر ٌعود بالفابدة على الطالب من

, ودراسة  9121, ودراسة البانوكالس  9121, وكوك  9129النوع من التفكٌر ٌعود بالفابدة على الطالب , ففى دراسة ألن 

علٌم التفكٌر لطالب مدراس وجامعات وأفراد , والتى تم فٌها استخدام برامج وأدوات مختلفة كان الهدؾ منها ت 9170رٌتشارد 

آخرٌن , أثبتت هذه الدراسات أن تعلٌم التفكٌر ٌؤثر بشكل اٌجابى على العدٌد من النواحى مثل تكوٌن تقرٌر ذات اٌجابى عند الطالب 

,  8113ود محمد ؼانم , ) محم , وتحسٌن التفكٌر التباعدى , وتحسٌن الجانب الشكلى واللفظى لإلبداع وتحسٌن االنجاز األكادٌمى

37 . ) 

لذا ترى الباحثة أنه من خالل استخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب ٌتم تنمٌة التفكٌر والقدرة على االبداع واالبتكار، وكذلك مستوى 

 التحصٌل الدراسى لدى الطالب مما ٌؤدى إلى تنمٌة مفهوم الذات لدٌهم.

 تحدٌد مشكلة البحث وأسبلته :

كلة البحث فى : وجود قصور فى طرق التدرٌس المتبعة فى تدرٌس مادة علم النفس لطالب المرحلة الثانوٌة , مما أدى تلخصت مش 

 إلى ضعؾ مستوى التحصٌل الدراسى فى المستوٌات المعرفٌة العلٌا لدى الطالب وتدنى مستوى مفهوم الذات لدٌهم .

 السؤال الربٌس التالى : وللتصدى لهذه المشكلة حاول البحث الحالى اإلجابة عن

ما فاعلٌة استخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فى تنمٌة التحصٌل الدراسى والوعى بمفهوم الذات من خالل تدرٌس مادة علم 

 النفس لدى طالب المرحلة الثانوٌة ؟

 وتفرع من هذا السؤال الربٌس األسبلة الفرعٌة التالٌة :

ى فى علم النفس لدى طالبات الصؾ الثانى الثانوى معده باستخدام استراتٌجٌات التفكٌر ما صورة وحدة من المحتوى التعلٌم

 المتشعب ؟

 ما أسس استخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فى تدرٌس مادة علم النفس لدى طالب الصؾ الثانى الثانوى ؟



ى تنمٌة التحصٌل الدراسى لدى طالب الصؾ الثانى ما أثر استخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فى تدرٌس مادة علم النفس ف

 الثانوى ؟

ما أثر استخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فى تدرٌس مادة علم النفس فى تنمٌة الوعى بمفهوم الذات لدى طالب الصؾ الثانى 

 الثانوى ؟

مٌة التحصٌل الدراسى والوعى بمفهوم الذات لدى ما فاعلٌة استخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فى تدرٌس مادة علم النفس فى تن

 طالب الصؾ الثانى الثانوى ؟

 فروض البحث :

 سعى البحث الحالى إلى التحقق من صحة الفروض اآلتٌة :  

ٌوجد فرق دال إحصابٌا بٌن متوسطى درجات المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة فى اختبار التحصٌل الدراسى البعدى 

 وعة التجرٌبٌة .لصالح المجم

ٌوجد فرق دال إحصابٌا بٌن متوسطى درجات المجموعة التجرٌبٌة فى اختبار التحصٌل الدراسى قبل وبعد دراسة الوحدة لصالح 

 التطبٌق البعدى .

ٌوجد فرق دال إحصابٌا بٌن متوسطى درجات المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة فى مقٌاس مفهوم الذات البعدى لصالح 

 جموعة التجرٌبٌة.الم

ٌوجد فرق دال إحصابٌا بٌن متوسطى درجات المجموعة التجرٌبٌة فى مقٌاس مفهوم الذات قبل وبعد دراسة الوحدة لصالح التطبٌق 

 البعدى .

ٌوجد فرق دال إحصابٌا بٌن متوسطى درجات المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة فى اختبار مفهوم الذات البعدى لصالح 

 عة التجرٌبٌة .المجمو

ٌوجد فرق دال إحصابٌا بٌن متوسطى درجات المجموعة التجرٌبٌة فى اختبار مفهوم الذات قبل وبعد دراسة الوحدة لصالح التطبٌق 

 البعدى .

استخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فى تدرٌس مادة علم النفس ٌحقق مستوى مناسب من الفاعلٌة فى تنمٌة التحصٌل الدراسى 

 وعى بمفهوم الذات لدى طالبات المرحلة الثانوٌة .وال

 منهج البحث : 

  -تم إجراء البحث الحالً وخطواته وفقا لمنهجٌن هما :

وذلك فٌما ٌتعلق بمراجعة األدبٌات والدراسات السابقة التً تناولت متؽٌرات البحث الحالً وهً ) المنهج الوصفً التحلٌلً :  -9

 التحصٌل الدراسً (  –مفهوم الذات  -باستراتٌجٌات التفكٌر المتشع

و ذلك فٌما ٌتعلق بتجربة البحث ، والكشؾ عن مدى صحة الفروض وضبط متؽٌراته , وسٌتم االستعانة المنهج التجرٌبً التربوى : 

عاالت فى بالتصمٌم التجرٌبً ذي المجموعتٌن المتكافبتٌن وذلك من خالل استخدام مجموعة تجرٌبٌة تدرس وحدة "الدوافع واالنف

حٌاتنا الٌومٌة" من مادة علم النفس باستخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب , وأخرى ضابطة تدرس الوحدة المختارة فى مادة علم 

 النفس بالطرٌقة السابدة وتطبٌق أدوات البحث على المجموعتٌن قبلٌا وبعدٌا ثم استخراج النتابج وتحلٌلها إحصابٌا . 

 حدود البحث :

  -لبحث الحالً علً الحدود التالٌة :اقتصر ا

مجموعة من طالبات الصؾ الثانً من الشعبة األدبٌة الدارسٌن لمادة علم النفس بمدرسة بدر الثانوٌة بنات التابعة  الحد البشري :

 الدراة التحرٌر التعلٌمٌة بمحافظة البحٌرة.



 م. 8192/  8197الفصل الدراسً الثانً للعام الدراسً  الحد الزمنً :

 مدرسة بدر الثانوٌة بنات التابعة إلدارة التحرٌر التعلٌمٌة بمحافظة البحٌرة . الحد المكانً :

  الحدود الموضوعٌة :

 وحدة من كتاب علم النفس واالجتماع المقرر علً الصؾ الثانً الثانوي وهى ) الدوافع واالنفعاالت فى حٌاتنا الٌومٌة ( ,  -

 مفهوم الذات األخالقٌة (. –مفهوم الذات االجتماعٌة  –مفهوم الذات الجسمٌة  – الذات الشخصٌة أبعاد مفهوم الذات ) مفهوم -

 التقوٌم (. –التركٌب  –التحلٌل  –التطبٌق  -الفهم  –االختبار التحصٌلى بمستوٌاته المعرفٌة الستة ) التذكر  -

 عٌنة البحث :

الثانوى الشعبة األدبٌة بمدرسة بدر الثانوٌة بنات التابعة إلدارة التحرٌر  ( طالبة من طالبات الصؾ الثانى01تمثلت عٌنة البحث )

 التعلٌمٌة بمحافظة البحٌرة ، وتم تقسٌمهم إلى مجموعتٌن :

( طالبة كمجموعة تجرٌبٌة وقامت بدراسة وحدة " الدوافع واالنفعاالت فى حٌاتنا الٌومٌة " باستخدام 41المجموعة األولى بلؽت ) 

 التفكٌر المتشعب. استراتٌجٌات

( طالبة كمجموعة ضابطة وقامت بدراسة وحدة " الدوافع واالنفعاالت فى حٌاتنا الٌومٌة " باستخدام 41المجموعة الثانٌة بلؽت ) 
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 أدوات البحث : 

 تمثلت أدوات البحث الحالً فً : 

  -اد تجرٌبٌة :مو

 دلٌل المعلم فً الوحدة المختارة مصاؼة باستخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب  .  

 )من إعداد الباحثة (    

 كتاب الطالب فً الوحدة المختارة مصاؼة باستخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب . 

 ) من إعداد الباحثة (  

 أدوات قٌاس :  

 فى محتوى الوحدة المختارة من مادة علم النفس                اختبار التحصٌل الدراسً 

 ) من إعداد الباحثة ( 

 )من إعداد الباحثة (         اختبار مفهوم الذات .  -ب

 )من إعداد الباحثة (                   مقٌاس مفهوم الذات .                                    

 أهداؾ البحث :

  -لً إلً تحقٌق األهداؾ التالٌة :سعى البحث الحا

الكشؾ عن فاعلٌة استخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فً تنمٌة التحصٌل الدراسً لدي طالب المرحلة الثانوٌة من خالل تدرٌس 

 مادة علم النفس. 



الثانوٌة من خالل تدرٌس مادة  الكشؾ عن فاعلٌة استخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فً تنمٌة مفهوم الذات لدي طالب المرحلة

 علم النفس. 

 

 أهمٌة البحث :

  -أوال : األهمٌة النظرٌة والتى تمثلت فً :

 تقدٌم إطار نظرى عن استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب كطرٌقة حدٌثة من طرق التدرٌس مما قد ٌفٌد الباحثٌن فً هذا المجال . 

االعتماد علً استراتٌجٌات التدرٌس التً تعتمد علً التفكٌر ونشاط المتعلم  االسهام فً تطوٌر تدرٌس مادة علم النفس من خالل

 وتحسٌن أسلوب عرض المعلومات فً الكتب المدرسٌة .

االسهام فً االعتماد علً طرق واستراتٌجٌات تدرٌس حدٌثة تعمل علً تنمٌة بعض الجوانب النفسٌة لدي الطالب مما ٌساهم فً 

 ن الصحة النفسٌة وقادرٌن علً مواجهة الحٌاة وتوظٌؾ قدراتهم بما قد ٌفٌد المجتمع . إعداد أفراد متمتعٌن بقدر م

 ثانٌا : األهمٌة التطبٌقٌة والتى تمثلت فى : 

 ٌفٌد البحث الحالً كل من :

ت جدٌدة حٌث ٌساعدهم البحث علً التمتع بمرونة التفكٌر وتشعبه ، مما قد ٌساعد علً فتح مساراطالب الصؾ الثانً الثانوي : 

لالتصال بٌن الخالٌا العصبٌة المكونة لشبكة األعصاب بالمخ ، وٌساعد أٌضا فً تنظٌم وترتٌب معارفهم وأفكارهم ، مما ٌٌسر علٌهم 

 عملٌة التعلم وٌحسن من مستواهم التعلٌمً وٌساعدهم علً فهم ذاتهم وفهم اآلخرٌن . 

عدة  فً ضوء استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب مما قد ٌٌسر وٌحسن طرٌقة حٌث ٌقدم لهم البحث الحالً وحدة ممعلمً علم النفس : 

عرض المعلومات ، وٌحثهم أٌضا علً عدم االعتماد علً طرق التدرٌس التقلٌدٌة التً تعتمد علً التلقٌن فً عرض المعلومات ، 

مٌة تفكٌره ، مما قد ٌساهم فً تنمٌة بعض والتوجه إلً استخدام استراتٌجٌات تدرٌس حدٌثة تعتمد علً نشاط المتعلم وتعمل علً تن

  الجوانب النفسٌة واالجتماعٌة والمعرفٌة لدي المتعلم .

ٌسهم البحث الحالً فً توضٌح أهمٌة أن تعمل المناهج الدراسٌة علً االهتمام بجمٌع جوانب شخصٌة مخططً ومطوري المناهج : 

ٌة والمعرفٌة والعمل علً تنمٌة مفهوم الذات االٌجابً لدي الطالب من المتعلم وتلبٌة حاجات ورؼبات الطالب النفسٌة واالجتماع

 خالل المناهج والمقررات الدراسٌة مما قد ٌسهم فً إعداد أجٌال قادرٌن علً النهوض بالمجتمع . 

ستخدام ٌفتح هذا البحث أفاقا جدٌدة أمامهم إلجراء دراسات وبحوث جدٌدة با الباحثٌن فى مجال المناهج وطرق التدرٌس :

 استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فى مواد دراسٌة مختلفة ولتنمٌة متؽٌرات أخرى.

 إجراءات البحث :

 لإلجابة عن تساؤالت البحث الحالى والتحقق من صحة فروضه , تم إتباع الخطوات التالٌة : 

 لإلجابة عن السؤال األول والثانى من أسبلة البحث تم ماٌلى :

 واألدبٌات والبحوث والدراسات العربٌة واألجنبٌة المتعلقة بمتؽٌرات البحث .  االطالع علً الكتابات

اختٌار وحدة من كتاب علم النفس واالجتماع المقرر علً طالب الصؾ الثانً الثانوي وهى ) الدوافع واالنفعاالت فى حٌاتنا الٌومٌة  

المحكمٌن المتخصصٌن فً المناهج وطرق التدرٌس للحكم ( وتصمٌمها باستراتٌجٌات التفكٌر المتشعب وعرضها علً مجموعة من 

 علً مدي صالحٌتها . 

 إعداد دلٌل المعلم وفقا الستراتٌجٌات التفكٌر المتشعب .

 إعداد كتاب الطالب لتدرٌس الوحدة المختارة . 

 لإلجابة عن السؤال الثالث والرابع والخامس من أسبلة البحث تم :



 لبحث وهى على النحو التالى :إعداد أدوات القٌاس الخاصة با

 إعداد  اختبار التحصٌل الدراسً وعرضه على المحكمٌن للتأكد من مدى صالحٌته .  -

 إعداد قابمة بأبعاد مفهوم الذات ثم عرضها على مجموعة من المحكمٌن الختٌار أكثرها مالبمة لموضوع البحث . -

 د من صالحٌته .إعداد مقٌاس مفهوم الذات وعرضه على المحكمٌن للتاك -

 إعداد اختبار مواقؾ سلوكٌة لمفهوم الذات وعرضه على المحكمٌن للتأكد من صالحٌته . -

 اختٌار التصمٌم التجرٌبى المناسب للبحث .

 اختٌار مجموعة البحث من طالبات الصؾ الثانً الثانوي الدارسٌن لمادة علم النفس . 

 . تطبٌق أدوات القٌاس قبلٌا علً مجموعات البحث 

تدرٌس الوحدة المختارة باستخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب على المجموعة التجرٌبٌة وباستخدام الطرٌقة السابدة على المجموعة 

 الضابطة .

 تطبٌق أدوات القٌاس بعدٌا علً مجموعات البحث . 

 وتساؤالته . رصد النتابج وتحلٌلها ومعالجتها إحصابٌا وتفسٌرها ومناقشتها فً ضوء فروض البحث 

 تقدٌم التوصٌات والبحوث المقترحة فً ضوء نتابج البحث . 

 مصطلحات البحث:

 : Effectivenessفاعلٌة

 (.377, 8110) مجمع اللؽة العربٌة, مقدرة الشا على التأثٌر تعرؾ لؽوٌا بأنها: 

) ا متؽٌرا مستقال فى أحد المتؽٌرات التابعة : مدى األثر الذى ٌمكن أن تحدثه المعالجة التجرٌبٌة باعتبارهتعرؾ اصطالحٌا بأنها

 . (841م ، ص 8114حسن شحاته, زٌنب النجار ، 

: مدى األثر الذى ٌمكن أن ٌحدثة تدرٌس مادة علم النفس باستخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فى متوسطى تعرؾ اجرابٌا بأنها

 , واختبار مفهوم الذات, ومقٌاس مفهوم الذات.درجات التطبٌقٌن القبلى والبعدى الختبار التحصٌل الدراسى

 Strategyاستراتٌجٌة: 

هى مجموعة من اإلجراءات والممارسات التى ٌتبعها المعلم داخل الفصل للوصول إلى مخرجات ، فى ضوء األهداؾ التى وضعها 

)أحمد حسٌن اللقانى ,على األهداؾ  ة من األسالٌب واألنشطة والوسابل وأسالٌب التقوٌم التى تساعد على تحقٌقع، وتتضمن مجمو

 (. 88، ص  9111الجمل ، 

    Divergent thinkingالتفكٌر المتشعب : ) التباعدى (  

فكر فى األمر أى أعمل العقل فٌه ورتب بعض ما ٌعلم به لٌصل إلى مجهول, والتفكٌر إعمال العقل فى مشكلة للتوصل  التفكٌر لؽه:

 (.783, 8113) المعجم الوسٌط, إلى حلها 

هو القدرة علً تولٌد بدابل منطقٌة أو معقولة من المعلومات المعطاة وفٌها ٌكون التركٌز  ٌعرؾ التفكٌر المتشعب اصطالحٌا بأنه:

 (. 980م ،   8114) حسن شحاتة ، زٌنب النجار ،   علً التنوع واالختالؾ والوفرة والندرة فً النواتج والحلول

 وٌعرؾ إجرابٌا بأنه : 



درة المتعلم على إنتاج استجابات مختلفة أو تقدٌم أكثر من حل للمشكلة المطروحة من خالل التشعب بتفكٌره فى اتجاهات مختلفة هو ق

وعدٌدة, أى إحداث أكبر قدر من الربط بٌن األفكار والمعلومات المرتبطة بالموضوع , والتركٌز على االختالؾ والوفرة والندرة فى 

 مقدمة.الحلول واالستجابات ال

  -استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب : -8

، بأنها مجموعة من استراتٌجٌات التدرٌس التً تعتمد فً المقام األول علً  ( 984,  8193) سامٌة عبد العزٌز عبد السالم تعرفها 

نٌة المعرفٌة السابقة لدٌهم ، الخبرة السابقة للتالمٌذ وقدرتهم علً استٌعاب وربط المعرفة المقدمة لهم عند دراستهم للموضوعات بالب

كما أنها تسمح بتشعب تفكٌر المتعلمٌن من خالل إحداث التقاءات جدٌدة بٌن الخالٌا العصبٌة المكونة لبنٌة الدماغ وتتمثل هذه 

 –النظر  تحلٌل وجهات –التناظر  –تطبٌق األنظمة الرمزٌة المختلفة  –التفكٌر العكسً  -االستراتٌجٌات فً : التفكٌر االفتراضً 

 التحلٌل الشبكً .  –التكملة 

 وتعرؾ إجرابٌا بأنها :

مجموعة تتكون من سبع استراتٌجٌات تسهم فً مرونة التفكٌر وممارسة التفكٌر بمرح أثناء التعلم وتشعب تفكٌر المتعلم ، وذلك من  

التفكٌر  –ه االستراتٌجٌات فً التفكٌر االفتراضً خالل إحداث التقاءات جدٌدة بٌن الخالٌا العصبٌة المكونة لبنٌة الدماغ ، وتتمثل هذ

 التحلٌل الشبكً .  –التكملة  -تحلٌل وجهات النظر  –التناظر  –تطبٌق األنظمة الرمزٌة المختلفة  –العكسً 

  Awarenessالوعى: 

 الفهم وسالمة االدراك.ٌعرؾ مصطلح الوعى فى اللؽة على أنه : 

تجاه عقلى ٌمكن الفرد من ادراك نفسه والبٌبة المحٌطة به بدرجات متفاوته من الوضوح ا ( الوعى بأنه:9170وٌعرؾ )مذكور, 

 (.938, 8191) موسى عبد الرحٌم, ناصر على مهدى, والتعقٌد 

 ٌعرؾ الوعى اجرابٌا بأنه:

 معرفة وفهم وإدراك الفرد بذاته إدراكا مباشرا مما ٌسهم فى توجٌه سلوكه.

   Self – conceptمفهوم الذات 

ذات الشا نفس الشا عٌنه وجوهره فهذه الكلمة لؽوٌا مرادفه لكلمة النفس والشا, وٌعتبر الذات أعم من الشخص ألن الذات لؽة: 

 (.94, 9122)ابن منظور, الذات تطلق على الجسم وؼٌره والشخص ال ٌطلق إال على الجسم فقط 

التأملٌة التً ٌستدل علٌها بواسطة سلوك ملحوظ أو ظاهرة وعن  مفهوم الذات هو مجموعة من المشاعر والعملٌات الذات اصطالحا:

طرٌق هذا التعرٌؾ ٌكون مفهوم الذات بمثابة تقٌٌم الشخص لنفسه ككل من حٌث مظهره وخلفٌته وأصوله وكذلك قدراته ووسابله 

 (  90، ص  8110 ) سناء محمد سلٌمان ، واتجاهاته وشعوره حتى ٌبلػ كله ذلك ذروته حٌث تصبح قوة موجهه لسلوكه

 وٌعرؾ مفهوم الذات إجرابٌا بأنه :

المفهوم الذي ٌكونه الفرد عن نفسه أو نظرة الفرد إلً نفسه وتقٌٌمه لها من حٌث مظهره ، قدراته اتجاهاته ، شعوره ، أصوله مما  

 قد ٌسهم فً توجٌه سلوكه . 

   achievement Academicالتحصٌل الدراسً  -3

 ٌعرؾ إجرابٌا بأنه :

مقدار ما ٌكتسبه الطالب من معلومات وخبرات ومعارؾ نتٌجة لدراسة الوحدات المختارة من مادة علم النفس واالجتماع وفقا  

الستراتٌجٌات التفكٌر وٌقاس بالدرجة التً ستحصل علٌها الطالبات فً اختبار التحصٌل الدراسً المعد من قبل الباحثة لهذه 

 الوحدات .



 االطار النظرى :

 حور األول : استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب:الم

 Divergent thinkingتعرٌؾ التفكٌر المتشعب ) التباعدى أو المنطلق ( :             

هو نوع من أنواع التفكٌر المرن ٌؤدى التدرٌب علٌه وممارسته إلى انطالق التفكٌر من زواٌا متعددة, مما ٌساعد على تولٌد األفكار 

ختلفة والمتعددة لموقؾ أو مشكلة ما وتهٌبة المخ للتعلم وإدراك العالقات بٌن األفكار ومعالجة المشكالت بصورة واالستجابات الم

 (. 19, 8190) زٌنب السٌد إبراهٌم,  مبتكرة

 مبادئ عملٌة التفكٌر المتشعب :

 أجل إصدار األحكام.

 ابحث عن عدد وافر من األفكار.

 تقبل جمٌع األفكار.

 لى أبعد مدى.اذهب بتفكٌرك إ

 استرح قلٌال حتى تختمر األفكار.

 .( 003, 8199) سناء محمد سلٌمان, حاول دمج األفكار 

 

 مفهوم استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب :

بأنها مجموعة استراتٌجٌات دٌنامٌكٌة منها معرفٌة وما وراء  معرفٌة تساهم فى  ( 78, 8190) حٌاة على رمضان, لقد عرفتها  

األحداث والعواقب والنتابج المترتبة والتفكٌر فى ما وراء المعرفة وإدراك العالقات بٌن األجزاء, وتحدٌد أوجه التشابه التفكٌر فى 

 واالختالؾ بٌن األجزاء والتفكٌر فى اتجاهات عدٌدة الكتشاؾ العالقات المتشابكة والمتداخلة والمعقدة.

بأنها مجموعة من استراتٌجٌات التدرٌس التى تعتمد فى المقام األول  ( 984, 8193) سامٌة عبد العزٌز عبد السالم, كما عرفتها 

على الخبرة السابقة للتالمٌذ , وقدرتهم على استٌعاب وربط المعرفة المقدمة لهم عند دراستهم للموضوعات بالبنٌة المعرفٌة السابقة 

ت جدٌدة بٌن الخالٌا العصبٌة المكونة لبنٌة الدماغ , وتتمثل لدٌهم , كما أنها تسمح بتشعب تفكٌر المتعلمٌن من خالل إحداث التقاءا

 –تحلٌل وجهات النظر  –التناظر  –تطبٌق األنظمة الرمزٌة  –التفكٌر العكسى  –هذه االستراتٌجٌات فى : التفكٌر االفتراضى 

 التحلٌل الشبكى. –التكملة 

 استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب :

(,   ) وابل عبد هللا 8193) سامٌة عبد العزٌز عبد السالم , ,( 8193) فاطمة محمد سعٌد ,  دراسة  قدمت العدٌد من الدراسات منها

 Cardilichio Thomas(                                                         )  8111( , ) رٌم أحمد عبد العظٌم ,  8111على , 

& Field wendy ,1 1997 )ٌجٌات للتفكٌر المتشعب موضحه أن لهذه االستراتٌجٌات فاعلٌة فى حفز تشعب وؼٌرهما سبع استرات

 التفكٌر من خالل تكوٌن وصالت جدٌدة بٌن الخالٌا العصبٌة وهى كاآلتى :

                          استراتٌجٌة التفكٌر االفتراضى.

 استراتٌجٌة التفكٌر العكسى.

                   استراتٌجٌة األنظمة الرمزٌة المختلفة.  

                                                                   استراتٌجٌة التناظر.  

                              استراتٌجٌة تحلٌل وجهات النظر.



                                                                استراتٌجٌة التكملة.        

 استراتٌجٌة التحلٌل الشبكى.

 

 أهمٌة استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب :

 إشاعة جو من اإلثارة داخل حجرة الدراسة والقضاء على الملل الذى قد ٌصٌب الطالب من طرق التدرٌس التقلٌدٌة .

 لم.جعل الطالب فى حالة تركٌز وانتباه تام وعدم االنشؽال بأى شا آخر سوى السؤال الذى ٌطرحه المع

الناقد  –تسهم استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فى تنمٌة المستوٌات العلٌا للتفكٌر , وكذلك مهارات التفكٌر بأنواعها المختلفة ) اإلبداعى 

 العالبقى ( لدى الطالب . –التأملى  –

ترك جوا من الحرٌة للطالب  إتاحة الفرصة للطالب لتقدٌم إجابات جٌدة ؼٌر متوقعة وربما لم ٌصل إلٌها المعلم نفسه من خالل

 ( .944,  8193)سامٌة محمد عبد العزٌز , للتفكٌر بأقصى ما تسمح به قدراتهم 

تعمل على إثارة وتحفٌز تفكٌر المتعلمٌن فى اتجاهات مختلفة ومتنوعة , وتهٌا بٌبة تعلٌمٌة ثرٌة ومناسبة تقوم على مدى اٌجابٌة 

 ( . 17,  8190) زٌنب السٌد إبراهٌم , ابج الممكنة المتعلم , وهذا ٌؤدى إلى تحقٌق أفضل النت

ٌتطلب حل بعض المشكالت حلوال إبداعٌة ؼٌر نمطٌة , والتوصل لهذه الحلول اإلبداعٌة ٌتطلب تفكٌرا متشعبا ٌتجاوز حدود التفكٌر 

ى وتزٌد إمكاناته وتدربه على إنتاج التقاربى إلى التفكٌر التباعدى , واستراتٌجٌات التفكٌر المتشعب ترفع مستوى كفاءة العقل البشر

 . ( 910,  8112) مٌرفت محمد آدم , حلول مبتكرة وفعاله ومناسبة لطبٌعة مواقؾ حل المشكالت التى هو بصدد التفاعل معها 

 الدراسات السابقة :

 لتعلٌمٌة ومنها :وقد أثبتت العدٌد من الدراسات السابقة أهمٌة استخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فى العملٌة ا

 : 8197دراسة وجدان رمضان عٌسى, 

هدفت هذه الدراسة إلى تقصى أثر استخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فى تنمٌة مهارات الفهم القرابى لدى تلمٌذات الصؾ الرابع 

تشعب فى تنمٌة مهارات الفهم القرابى األساسى فى مادة اللؽة العربٌة , وتوصلت النتابج إلى األثر الفعال الستراتٌجٌات التفكٌر الم

 لدى تلمٌذات الصؾ الرابع األساسى.

 :  8190دراسة زٌنب السٌد إبراهٌم , 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على فاعلٌة استخدام استراتٌجٌات التفكٌر فى تدرٌس مادة التسوٌق فى تنمٌة التحصٌل الدراسى 

وى التجارى , وقد كشفت نتابجها عن فاعلٌة استخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فى وبعض عادات العقل لدى طالب التعلٌم الثان

 تدرٌس مادة التسوٌق فى تنمٌة التحصٌل الدراسى وبعض عادات العقل لدى طالب التعلٌم الثانوى التجارى .

 :  8190دراسة سماح عبد الحمٌد سلٌمان  , 

برنامج القابم على استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب وخرابط التفكٌر فى تنمٌة التحصٌل هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على فاعلٌة ال

والتفكٌر البصرى فى الرٌاضٌات لطالب المرحلة الثانوٌة, وتوصلت نتابجها إلى فعالٌة البرنامج القابم على استراتٌجٌات التفكٌر 

الرٌاضٌات لطالب المرحلة الثانوٌة , وقدمت الدراسة عدد من المتشعب وخرابط التفكٌر فى تنمٌة التحصٌل والتفكٌر البصرى فى 

 التوصٌات واألبحاث المقترحة .

 : 8190دراسة حٌاة على محمد رمضان , 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على فاعلٌة استخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فى تنمٌة التحصٌل والحس العلمى وانتقال أثر 

وم , وتشٌر نتابجها إلى فاعلٌة استخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فى تنمٌة التحصٌل والحس العلمى وانتقال التعلم فى مادة العل

 أثر التعلم فى مادة العلوم .



 :  8193دراسة سامٌة عبد العزٌز عبد السالم السٌد , 

جٌات التفكٌر المتشعب فى تنمٌة القوة الرٌاضٌاتٌة هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على فاعلٌة البرنامج المقترح القابم على استراتٌ

وبعض عادات العقل لدى تالمٌذ الصؾ الثانى الثانوى , وكشفت نتابجها عن فاعلٌة البرنامج المقترح القابم على استراتٌجٌات التفكٌر 

 المتشعب فى تنمٌة القوة الرٌاضٌاتٌه , وبعض عادات العقل لدى تالمٌذ الصؾ الثانى الثانوى .

 : 8194دراسة نورا محسن محمد أبو النجا , 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على فاعلٌة استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فى تنمٌة الذكاء البصرى والتحصٌل فى الهندسة لدى 

رى والتحصٌل فى تالمٌذ الصؾ األول االعدادى, وأسفرت نتابجها عن فاعلٌة استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فى تنمٌة الذكاء البص

 الهندسة لدى تالمٌذ الصؾ األول اإلعدادى .

 :(Kuhen , 2009)  دراسة كوهٌن

هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على طبٌعة التفكٌر المتشعب عن طرٌق استخدام نماذج كبٌرة من البٌانات المجمعة عن السٌاق 

ٌة ونوع الجنس ونوع المدرسة , وتوصلت النتابج إلى وجود فروق التعلٌمى لمعرفة العالقة بٌن التفكٌر المتشعب والقدرات المعرف

ذات داللة إحصابٌة بٌن الذكور واإلناث فى التفكٌر المتشعب لصالح اإلناث , ٌتأثر التفكٌر المتشعب بنوع المدرسة والقدرات 

 المعرفٌة أٌضا .

 :  (Kousoulas , 2009 )دراسة كوسوالس

ت بٌن الجنسٌن فى التفكٌر المتشعب لدى الطالب والمعلمٌن , وتوصلت نتابج الدراسة إلى وجود هدفت الدراسة الكشؾ عن االختالفا

 اختالفات بٌن الجنسٌن فٌما ٌتعلق بخصابص التفكٌر المتشعب.

                                                           Self-concept  ثانٌا: مفهوم الذات:

 (.Scott et al,2011,293 )  التى ٌرى وٌقٌم الفرد بها نفسه مفهوم الذات هو الطرٌقة

 .(Khan, 2010, 39)مفهوم الذات هو مجموع معتقداتك ومشاعرك وأفكارك عن نفسك , أنها ما تعتقد أن تكون 

ٌضا القٌم مفهوم الذات هو مجموع تصورات الفرد عن حالته الجسمٌة واالجتماعٌة والمزاجٌة والكفاءة األكادٌمٌة , وٌتضمن أ

والمعتقدات التى ٌحتفظ بها الفرد , كما ٌشمل أٌضا مواقفه كفرد وقٌمته وحقه فى أن ٌكون له مشاعره ومعتقداته , واتخاذ قراراته 

 (.(Soad, 2006, 142 الخاصة 

أى وقت  ( مفهوم الذات بأنه هو الوصؾ الشامل الكلى الذى ٌستطٌع الفرد أن ٌعطٌه عن نفسه فى Dickhauser,2005عرؾ) 

 .(Dickhauser, 2005, 228 )طلب منه ذلك, واللؽة التى ٌستخدمها لوصؾ ذاته 

( مفهوم الذات بأنه هو مجموعة من المشاعر والعملٌات التأملٌة التى ٌستدل علٌها بواسطة  8110تعرؾ ) سناء محمد سلٌمان , 

تقٌٌم الشخص لنفسه ككل من حٌث مظهره وخلفٌته سلوك ملحوظ أو ظاهر وعن طرٌق هذا التعرٌؾ ٌكون مفهوم الذات بمثابة 

) سناء محمد سلٌمان, وأصوله وكذلك قدراته ووسابله واتجاهاته وشعوره حتى ٌبلػ كله ذلك ذروته حٌث تصبح قوة موجهه لسلوكه 

8110 ,90 .) 

بالفرد فمفهوم الذات هو ما ٌراه ( مفهوم الذات بأنه ٌنشأ من العالقة بٌن الذات المدركة والبٌبة المحٌطة Sharma, 2005ٌعرؾ )

 (.Sharma, 2005 ,59-60)الفرد بداخله عن نفسه ومفهوم البٌبة المحٌطة هو كل ماٌحٌط بالفرد كالعابلة والمدرسة وؼٌرها 

 مكونات أو أبعاد مفهوم الذات:

 وهى: ( عدة أبعاد لمفهوم الذات تحٌط بالفرد من النواحى جمٌعها8191لقد حددت )منى حسن الحموى,  

 الذات الجسمٌة:

 أى فكرة الفرد عن جسمه وصحته ومظهره الخارجى وحالته الجسمٌة. 



 الذات الشخصٌة:

 وهى إحساس الفرد بقٌمته الشخصٌة وتقدٌره لمزاٌاه ومهاراته الخاصة.

 الذات األسرٌة:

 وهى فكرة الفرد عن نفسه بصفته عضوا فى األسرة ومدى تكٌفه معها والتزامه بها. 

 األخالقٌة:الذات 

 وهى فكرة الفرد عن أخالقه والتزامه بالقٌم األخالقٌة ورضاه عن إٌمانه بمعتقداته وأفعاله. 

 الذات االجتماعٌة:

 (.972, 8191)منى حسن الحموى, وهى فكرة الفرد عن نفسه من خالل عالقته باآلخرٌن ومكانته بٌنهم, ودوره فى التفاعل معهم  

 خصابص مفهوم الذات:

, 8191( , )عبٌر محمد كمال, 47-40, 8199( , )عالء سمٌر القطنانى,402-407, 8194كال من )إٌمان عباس الخفاؾ,  لقد حدد

 Marsh et  ( ,       31-41, 8114( , )مهند عٌد عبد العلى, 21 -72, 8111( , )ؼرم هللا بن عبد الرازق الؽامدى, 80

al,1988,366) , )(Shavelson&Bolus,1982)  مفهوم الذات وهى:خصابص 

 مفهوم الذات منظم: 

إن الفرد ٌدرك ذاته من خالل الخبرات المتنوعة التى تزوده بالمعلومات, وٌقوم الفرد بإعادة تنظٌمها, حٌث ٌصوؼها وٌصفها وفقا 

 للثقافة الخاصة كى ٌصل إلى صورة عامة لنفسه.

 :Multifacetedمفهوم الذات المتعدد الجوانب 

 خاصة متعددة تعكس نظام التصنٌؾ الذى ٌتبناه الفرد. بعنى أنه ذو جوانب

 :Hierarchicalمفهوم الذات الهرمى 

مفهوم الذات ٌمكن وضعه بشكل هرمى قاعدته خبرات الفرد وقمته مفهوم الذات العام, وتقسم قمة الهرم إلى مكونٌن هما: مفهوم  

كادٌمى إلى مجاالت وضع المواد التعلٌمٌة المختلفة , وٌقسم ؼٌر الذات األكادٌمى ومفهوم الذات الؽٌر األكادٌمى، حٌث ٌنقسم األ

 األكادٌمى إلى مفاهٌم اجتماعٌة وجسمٌة للذات.

 :Stableمفهوم الذات ثابت 

 ٌتصؾ مفهوم الذات بالثبات النسبى وكلما اتجه نحو القاعدة كان أكثر ثباتا.

 :Developmentalمفهوم الذات نمابى 

 راته ومفاهٌمه وٌصبح قادرا على إٌجاد التكامل بٌن الخبرات.كلما نمى الطفل زادت خب

 : Evaluativeمفهوم الذات التقٌٌمى

 ٌكون الفرد تقٌٌمات لذاته فى المواقؾ المتعددة.

 : Differentialمفهوم الذات فارقى 

ة العقلٌة ٌرتبط بالتحصٌل األكادٌمى ٌتمٌز مفهوم الذات عن المفاهٌم األخرى التى تربطه بها عالقة نظرٌة فمثال مفهوم الذات للقدر

 أكبر من ارتباطه بالمواقؾ االجتماعٌة والمادٌة.



 

 

 

 الدراسات السابقة:

 :Martin& Others , 2017)دراسة مارتن )

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر االلتحاق بدورات تنموٌة متعددة على مفهوم الذات األكادٌمى لدى الطالب والكفاءة الذاتٌة 

كادٌمٌة, وتوصلت النتابج إلى عدم وجود أى أثر سلبى على مفهوم الذات األكادٌمى لدى الطالب أو الكفاءة الذاتٌة نتٌجة االلتحاق األ

بدورات تنموٌة متعددة, ولكن الطالب المسجلٌن فى العدٌد من الدورات التنموٌة كان مفهوم الذات األكادٌمى أقل من أقرانهم، لم ٌكن 

 المجموعات للفاعلٌة الذاتٌة األكادٌمٌة. هناك فروق بٌن

 : (Sticca& Others, 2017 )دراسة ستٌكا

هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن التأثٌرات قصٌرة وطوٌلة المدى لتعزٌز الذات على مفهوم الذات األكادٌمى والتحصٌل األكادٌمى 

نتابج أن تعزٌز الذات كان مرتبطا بشكل إٌجابى مع مفهوم الذات فى الرٌاضٌات واللؽة األلمانٌة واإلنجلٌزٌة والفرنسٌة, وأظهرت ال

على المدى القصٌر, بٌنما على المدى الطوٌل ٌرتبط تعزٌز الذات مباشرة مع انخفاض قوى فى مفهوم الذات, وبشكل ؼٌر مباشر مع 

 انخفاض قوى فى التحصٌل المرتبط بمفاهٌم الذات.

 :(( Lone, P & Lone ,T, 2016 دراسة لونى

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة العالقة بٌن مفهوم الذات والتحصٌل األكادٌمى لدى طالب المدارس الثانوٌة بمنطقة جامو, وتوصلت 

 نتابج الدراسة إلى أن هناك عالقة هامة بٌن مفهوم الذات والتحصٌل األكادٌمى.

 م:8190دراسة فاٌزة أحمد الحسٌنى 

فاعلٌة استخدام استراتٌجٌة مقترحة قابمة على نظرٌة ترٌز فى تنمٌة مهارات الحل اإلبداعى هدفت هذه الدراسة إلى  التعرؾ على 

للمشكالت ومفهوم الذات األكادٌمى فى مادة التارٌخ لدى طالب الصؾ األول الثانوى, وتوصلت النتابج إلى فاعلٌة استخدام 

داعى للمشكالت ومفهوم الذات األكادٌمى فى مادة التارٌخ لدى االستراتٌجٌة القابمة على نظرٌة ترٌز فى تنمٌة مهارات الحل اإلب

 طالب الصؾ األول الثانوى.

 ( : (Gavidia & Others, 2015 دراسة جافٌدٌا

هدفت هذه الدراسة إلى المقارنة بٌن األطفال فى المناطق الرٌفٌة والحضرٌة فى والٌة فٌكتورٌا ) استرالٌا ( فى مفهوم الذات, 

بٌن مفهوم الذات لدى األطفال ومشاركة الوالدٌن للمدرسة وعالقة المعلمٌن بالطالب, وكشفت النتابج عن أنه ال توجد ومعرفة العالقة 

فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن مستوٌات مفهوم الذات لدى األطفال فى المناطق الرٌفٌة والحضرٌة, واختلفت العالقة بٌن مشاركة 

هوم الذات بٌن المجموعات الدٌموؼرافٌة, وأوصت الدراسة بضرورة النظر فى دور العالقة بٌن اآلباء وعالقة الطالب بالمعلمٌن ومف

الطالب والمعلمٌن فى تنمٌة مفهوم الذات لدى األطفال فى المناطق الرٌفٌة باإلضافة إلى العوامل الوالدٌة والمنزلٌة المرتبطة عادة 

 بتعزٌز مفهوم الذات.

 : (Lawrence& Others, 2013 )دراسة لورانس

هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على العالقة بٌن مفهوم الذات والدافع لالنجاز لدى طالب المدارس الثانوٌة, وتوصلت النتابج أن 

 هناك عالقة موجبة بٌن مفهوم الذات والدافع لالنجاز.

 :8194دراسة محمود حافظ أحمد



جٌة تعلم األقران فى تدرٌس التارٌخ على تنمٌة مفهوم الذات واالتجاه نحو هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على أثر استخدام استراتٌ

المادة لدى طالب الصؾ األول الثانوى, وأثبتت النتابج فاعلٌة استخدام استراتٌجٌة تعلم األقران فى تدرٌس التارٌخ على تنمٌة مفهوم 

 الذات واالتجاه نحو المادة لدى الطالب.

 : ( Mcinerney,D, 2012 )دراسة مكٌنٌرنى

هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على أثر استخدام استراتٌجٌات التعلم )العمٌقة والسطحٌة( على مفهوم الذات والتحصٌل الدراسى لدى 

طالب المرحلة الثانوٌة فى مادتى اللؽة اإلنجلٌزٌة والرٌاضٌات, وتوصلت نتابج الدراسة إلى وجود تأثٌر الستراتٌجٌات التعلم 

 والسطحٌة( على ارتفاع التحصٌل ومفهوم الذات األكادٌمى لدى الطالب.)العمٌقة 

 (:(Awan& Others, 2011دراسة أوان 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بٌن الدافع لالنجاز ومفهوم الذات والتحصٌل فى اللؽة االنجلٌزٌة والرٌاضٌات فى المرحلة 

 ٌن مفهوم الذات والدافع لالنجاز.الثانوٌة, وتوصلت النتابج إلى وجود عالقة ب

 

 نتابج البحث ومناقشتها :

أوال : عرض النتابج الخاصة باإلجابة عن السؤال البحثى الثالث ومفاد هذا السؤال : ما أثر استخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب 

 ؟فى تدرٌس مادة علم النفس فى تنمٌة التحصٌل الدراسى لدى طالب الصؾ الثانى الثانوى 

ٌوجد فرق دال إحصابٌا بٌن متوسطى درجات المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة  اختبار صحة الفرض األول الذى ٌنص على :

 الضابطة فى اختبار التحصٌل الدراسى البعدى لصالح المجموعة التجرٌبٌة .

درجات الطالبات فى اختبار التحصٌل والختبار صحة الفرض المشار إلٌه تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ل

 الدراسى فى التطبٌق البعدى وحساب قٌمة ) ت ( باستخدام اختبار ) ت( للعٌنتٌن المستقلتٌن والجدول التالى ٌوضح القٌم الناتجة :

                                                        



 (9جدول )

 وعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى اختبار التحصٌل الدراسى البعدى بمستوٌاته الستةنتٌجة اختبار ) ت ( للمقارنة بٌن المجم

 (  41=  8،  ن  41=  9حٌث )   ن                                        

البٌانات 

 اإلحصابٌة

 نوع المستوى

المتوسط  المجموعة

 الحسابى

االنحراؾ  التباٌن

 المعٌارى
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 )ت(الجدولٌة
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 كبٌر 9007

 1001 1080 902 ج

 **89000 1029 1000 9074 ض الفهم

 دالة

 كبٌر 0000

 9 9 0020 ج

 **0900 1077 100 900 ض التطبٌق

 دالة

 كبٌر 94004

 1010 1014 98014 ج

 **81033 9092 903 4004 ض التحلٌل

 دالة

 كبٌر 0047

 9010 9094 1030 ج

** 38000 9087 9004 9090 ض التركٌب

 دالة

 كبٌر 99089

 9013 909 94010 ج

 **40 9088 900 904 ض التقوٌم

 دالة

 كبٌر 1091

 107 100 107 ج

 **23000 8017 304 91014 ض االختبار ككل

 دالة

 كبٌر 88083

 9013 402 03074 ج

 ( وجود فرق دال إحصابٌا  فى جمٌع مستوٌات االختبار التحصٌلى ونفصل ذلك بما ٌلى:9ٌالحظ من جدول )

 

 مستوى التذكر : 

( وكان المتوسط 1001( بانحراؾ معٌارى )902التجرٌبٌة ٌساوى )المتوسط الحسابى لمستوى التذكر لدى طالبات المجموعة 

( 00122(  وكانت قٌمة ) ت (المحسوبة تساوى )1073(  بانحراؾ معٌارى )102الحسابى لدى طالبات المجموعة الضابطة ٌساوى )

*( بٌن متوسطى  1010ند )( مما ٌعنى أنه وجود فرق دال إحصابٌا  ع90079وهى أكبر من قٌمة  ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )

 درجات طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى مستوى التذكر ولصالح المجموعة التجرٌبٌة.

 مستوى الفهم :



( وكان المتوسط الحسابى 9( بانحراؾ معٌارى )0020المتوسط الحسابى لمستوى الفهم لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )

( وهى 89000(  وكانت قٌمة ) ت (المحسوبة تساوى )1029(  بانحراؾ معٌارى )9074لضابطة ٌساوى )لدى طالبات المجموعة ا

*( بٌن متوسطى درجات  1010( مما ٌعنى أنه وجود فرق دال إحصابٌا  عند )90079أكبر من قٌمة  ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )

 لح المجموعة التجرٌبٌة.طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى مستوى الفهم ولصا

 مستوى التطبٌق : 

( وكان المتوسط 1010( بانحراؾ معٌارى )98014المتوسط الحسابى لمستوى التطبٌق لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )

( ..09(  وكانت قٌمة ) ت (المحسوبة تساوى )1077(  بانحراؾ معٌارى )900الحسابى لدى طالبات المجموعة الضابطة ٌساوى )

*( بٌن متوسطى  1010( مما ٌعنى أنه وجود فرق دال إحصابٌا  عند )90079وهى أكبر من قٌمة  ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )

 درجات طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى مستوى التطبٌق ولصالح المجموعة التجرٌبٌة.

 مستوى التحلٌل : 

( وكان المتوسط 9010( بانحراؾ معٌارى )1030لبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )المتوسط الحسابى لمستوى التحلٌل لدى طا

(  وكانت قٌمة ) ت (المحسوبة تساوى 9092(  بانحراؾ معٌارى )4004الحسابى لدى طالبات المجموعة الضابطة ٌساوى )

*( بٌن  1010ق دال إحصابٌا  عند )( مما ٌعنى أنه وجود فر90079( وهى أكبر من قٌمة  ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )81033)

 متوسطى درجات طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى مستوى التطبٌق ولصالح المجموعة التجرٌبٌة.

 مستوى التركٌب : 

( وكان المتوسط 9013( بانحراؾ معٌارى )94010المتوسط الحسابى لمستوى التركٌب لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )

(  وكانت قٌمة ) ت (المحسوبة تساوى 9087(  بانحراؾ معٌارى )9090سابى لدى طالبات المجموعة الضابطة ٌساوى )الح

*( بٌن  1010( مما ٌعنى أنه وجود فرق دال إحصابٌا  عند )90079( وهى أكبر من قٌمة  ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )38000)

 لضابطة فى مستوى التطبٌق ولصالح المجموعة التجرٌبٌة.متوسطى درجات طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة وا

 مستوى التقوٌم :

( وكان المتوسط الحسابى 107( بانحراؾ معٌارى )107المتوسط الحسابى لمستوى التقوٌم لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )

( وهى أكبر 40) ت (المحسوبة تساوى ) (  وكانت قٌمة9088(  بانحراؾ معٌارى )904لدى طالبات المجموعة الضابطة ٌساوى )

*( بٌن متوسطى درجات  1010( مما ٌعنى أنه وجود فرق دال إحصابٌا  عند )90079من قٌمة  ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )

 طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى مستوى التطبٌق ولصالح المجموعة التجرٌبٌة.

 االختبار ككل :

( وكان المتوسط 9013( بانحراؾ معٌارى )03074الختبار ككل لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )المتوسط الحسابى ل

(  وكانت قٌمة ) ت (المحسوبة تساوى 8017(  بانحراؾ معٌارى )91014الحسابى لدى طالبات المجموعة الضابطة ٌساوى )

*( بٌن  1010مما ٌعنى أنه وجود فرق دال إحصابٌا  عند )( 90079( وهى أكبر من قٌمة  ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )23000)

 متوسطى درجات طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى اختبار التحصٌل ككل ولصالح المجموعة التجرٌبٌة.

 

    



 ( بالجدول المرجعى التالى المقترح لتحدٌد مستوى حجم التأثٌر :dوبمقارنة قٌم ) 

 

 (8جدول )

 ى المقترح لتحدٌد مستوٌات حجم التأثٌرالجدول المرجع

 حجم تأثٌر كبٌر حجم تأثٌر متوسط حجم تأثٌر صؽٌر األداة المستخدمة

d 108 100 102 

( 99089( , )0047( , )94004( , )0000( , )9007( المحسوبة لكل مستوى من التحصٌل الدراسى على الترتٌب )dوبمقارنة قٌمة )

دول المرجعى المقترح لتحدٌد مستوٌات حجم التأثٌر نجد أن حجم التأثٌر كبٌر فى كل مستوى من ( بقٌم الج89022( , )1091, )

( , وذلك نتٌجة التدرٌس باستخدام استراتٌجٌات التفكٌر 88083مستوٌات التحصٌل الستة , وفى االختبار ككل حٌث بلػ حجم التأثٌر )

ى وحدة " الدوافع واالنفعاالت فى حٌاتنا الٌومٌة " لدى طالبات المجموعة المتشعب مما أدى إلى ارتفاع مستوى التحصٌل  الدراسى ف

 التجرٌبٌة .

 القرار اإلحصابى بشأن الفرض المصاغ :

قبول الفرض البدٌل الذى ٌنص على أنه : ٌوجد فرق دال إحصابٌا بٌن متوسطى درجات المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة 

 (.1010لبعدى لصالح المجموعة التجرٌبٌة عند مستوى داللة )فى اختبار التحصٌل الدراسى ا

 

ٌوجد فرق دال إحصابٌا بٌن متوسطى درجات المجموعة التجرٌبٌة فى اختبار : اختبار صحة الفرض الثانى الذى ٌنص على 

 التحصٌل الدراسى قبل وبعد دراسة الوحدة لصالح التطبٌق البعدى .

وسط فروق درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فى التطبٌق القبلى والبعدى من خالل والختبار صحة هذا الفرض تم حساب مت

 حساب قٌمة )ت(  الختبار التحصٌل الدراسى ككل وذلك لحساب حدود الداللة ، والجدول التالى ٌوضح ذلك :

 

 

 (4جدول )

 ستوٌاته المختلفة للمجموعة التجرٌبٌة.نتٌجة اختبار ) ت ( للمقارنة بٌن القبلى والبعدى فى اختبار التحصٌل الدراسى بم
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 كبٌر 9000

 كبٌر 0019 **94009 9020 3030 0020 803 الفهم

 كبٌر 94030 **4008 9001 91020 98014 8010 التطبٌق

 كبٌر 98008 **44074 9087 7070 1030 907 التحلٌل



 ( وجود فرق دال إحصابٌا فى جمٌع مستوٌات اختبار التحصٌل الدراسى ، ونفصل ذلك بما ٌلى : 4ٌالحظ من جدول )

 مستوى التذكر : 

( وكان 1020( بانحراؾ معٌارى للفروق )902التذكر لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى ) المتوسط الحسابى البعدى لمستوى 

( بنفس االنحراؾ المعٌارى للفروق ، وكانت قٌمة )ت( المحسوبة تساوى 9094المتوسط الحسابى القبلى لنفس المجموعة ٌساوى )

*( بٌن  1010ٌعنى أنه وجود فرق دال إحصابٌا  عند )( مما 90011( وهى أكبر من قٌمة )ت( الجدولٌة التى تساوى )3097)

 متوسطى درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فى التطبٌق القبلى والبعدى لمهارة المعرفة التقرٌرٌة ولصالح التطبٌق البعدى.

 مستوى الفهم : 

( 9020انحراؾ معٌارى للفروق ٌساوى )( ب0020المتوسط الحسابى البعدى لمستوى الفهم لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )

(  بنفس االنحراؾ المعٌارى للفروق ، وكانت قٌمة ) ت (المحسوبة 803وكان المتوسط الحسابى القبلى لنفس المجموعة ٌساوى )

*(  1010( مما ٌعنى أنه وجود فرق دال إحصابٌا  عند )90011( وهى أكبر من قٌمة  ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )94009تساوى )

 بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعة فى التطبٌق القبلى والبعدى لمستوى الفهم ولصالح التطبٌق البعدى.

 مستوى التطبٌق :

( بانحراؾ معٌارى للفروق ٌساوى 98014المتوسط الحسابى البعدى لمستوى التطبٌق لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )

(  بنفس االنحراؾ المعٌارى للفروق ، وكانت قٌمة )ت( 8010بلى لنفس المجموعة ٌساوى )( وكان المتوسط الحسابى الق9001)

( مما ٌعنى أنه وجود فرق دال إحصابٌا  عند 90011( وهى أكبر من قٌمة  )ت( الجدولٌة التى تساوى )4008المحسوبة تساوى )

 ى لمستوى التطبٌق ولصالح التطبٌق البعدى.*( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعة فى التطبٌق القبلى والبعد 1010)

 مستوى التحلٌل :

( بانحراؾ معٌارى للفروق ٌساوى 1030المتوسط الحسابى البعدى لمستوى التحلٌل لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )

، وكانت قٌمة )ت(  (  بنفس االنحراؾ المعٌارى للفروق907( وكان المتوسط الحسابى القبلى لنفس المجموعة ٌساوى )9087)

( مما ٌعنى أنه وجود فرق دال إحصابٌا  عند 90011( وهى أكبر من قٌمة  )ت( الجدولٌة التى تساوى )44074المحسوبة تساوى )

 *( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعة فى التطبٌق القبلى والبعدى لمستوى التطبٌق ولصالح التطبٌق البعدى. 1010)

 مستوى التركٌب :

( بانحراؾ معٌارى للفروق ٌساوى 94010وسط الحسابى البعدى لمستوى التركٌب لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )المت

(  بنفس االنحراؾ المعٌارى للفروق ، وكانت قٌمة )ت( 900( وكان المتوسط الحسابى القبلى لنفس المجموعة ٌساوى )9077)

( مما ٌعنى أنه وجود فرق دال إحصابٌا  عند 90011)ت( الجدولٌة التى تساوى )( وهى أكبر من قٌمة  47030المحسوبة تساوى )

 *( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعة فى التطبٌق القبلى والبعدى لمستوى التطبٌق ولصالح التطبٌق البعدى. 1010)

 مستوى التقوٌم :

( 9032( بانحراؾ معٌارى للفروق ٌساوى )107ٌبٌة ٌساوى )المتوسط الحسابى البعدى لمستوى التقوٌم لدى طالبات المجموعة التجر

(  بنفس االنحراؾ المعٌارى للفروق ، وكانت قٌمة ) ت (المحسوبة 8014وكان المتوسط الحسابى القبلى لنفس المجموعة ٌساوى )

*(  1010إحصابٌا  عند ) ( مما ٌعنى أنه وجود فرق دال90011( وهى أكبر من قٌمة  ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )81030تساوى )

 بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعة فى التطبٌق القبلى والبعدى لمستوى التطبٌق ولصالح التطبٌق البعدى.

 االختبار ككل :

 كبٌر 9401 **47030 9077 98040 94010 900 التركٌب

 كبٌر 91013 **81030 9032 7000 107 8014 التقوٌم

 كبٌر 44004 **1104 8008 3402 03074 91014 االختبار ككل



( بانحراؾ معٌارى للفروق ٌساوى  03074المتوسط الحسابى البعدى لالختبار ككل لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )

( بنفس االنحراؾ المعٌارى للفروق ، وكانت قٌمة ) ت 91014المتوسط الحسابى القبلى لنفس المجموعة ٌساوى )( وكان 8008)

( مما ٌعنى أنه وجود فرق دال إحصابٌا عند 90011( وهى أكبر من قٌمة ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )1104(المحسوبة تساوى )

 لتطبٌق القبلى والبعدى لالختبار ككل ولصالح التطبٌق البعدى.*( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعة فى ا 1010)

( 9401( , )98008( , )94030( , )0019( , )9000( المحسوبة لكل مستوى من التحصٌل الدراسى على الترتٌب )dوبمقارنة قٌمة )

التأثٌر كبٌر فى كل مستوى من  ( بقٌم الجدول المرجعى المقترح لتحدٌد مستوٌات حجم التأثٌر نجد أن حجم48004( , )91013, )

( , وذلك نتٌجة التدرٌس باستخدام استراتٌجٌات التفكٌر 48008مستوٌات التحصٌل الستة , وفى االختبار ككل حٌث بلػ حجم التأثٌر )

 المتشعب مما أدى إلى ارتفاع مستوى الطالبات فى التطبٌق البعدى الختبار التحصٌل الدراسى.

 فرض المصاغ :القرار اإلحصابى بشأن ال

قبول الفرض البدٌل الذى ٌنص على أنه : ٌوجد فرق دال إحصابٌا بٌن متوسطى درجات المجموعة التجرٌبٌة فى اختبار التحصٌل 

 الدراسى قبل وبعد دراسة الوحدة لصالح التطبٌق البعدى .

أثر استخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فى ثانٌا : عرض النتابج الخاصة باإلجابة عن السؤال البحثى الرابع والذى مفاداة : ما 

 تدرٌس مادة علم النفس فى تنمٌة الوعى بمفهوم الذات لدى طالب الصؾ الثانى الثانوى؟

 ولإلجابة عن هذا السؤال :

ٌوجد فرق دال إحصابٌا بٌن متوسطى درجات المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة تم اختبار صحة الفرض الثالث الذى ٌنص على : 

 الضابطة فى مقٌاس مفهوم الذات البعدى لصالح المجموعة التجرٌبٌة .

والختبار صحة الفرض السابق المشار إلٌه تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لدرجات الطالبات فى مقٌاس 

 ٌن والجدول التالى ٌوضح القٌم الناتجة :مفهوم الذات فى التطبٌق البعدى وحساب قٌمة )ت( باستخدام اختبار)ت( للعٌنتٌن المستقلت

 

                                                      



 (3جدول   )

 نتٌجة اختبار ) ت ( للمقارنة بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى مقٌاس مفهوم الذات البعدى

 (  41=  8ن،    41=  9حٌث )   ن                                        

البٌانات 
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 أبعاد المقٌاس
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81008    

 9021 400 37074 ج كبٌر

مفهوم الذات 

 الجسمٌة

 **  00031 8080 0010 94004 ض

 دالة

97030    

 9007 802 32010 ج كبٌر

مفهوم الذات 

 االجتماعٌة

 **  0701 9071 4084 94014 ض

 دالة

97023    

 8090 3000 37000 ج كبٌر

مفهوم الذات 

 األخالقٌة

 **  09004 8008 0040 9409 ض

 دالة

90091    

 9077 4090 32084 ج كبٌر

 3001 89084 09004 ض المقٌاس ككل
 ** دالة  99000

41003    

 3007 8101 919004 ج كبٌر

 ات ، ونفصل ذلك بما ٌلى :( وجود فروق دالة إحصابٌا  فى جمٌع أبعاد مقٌاس مفهوم الذ3ٌالحظ من جدول )

 مفهوم الذات الشخصٌة : 

( وكان 9021( بانحراؾ معٌارى )37074المتوسط الحسابى لمفهوم الذات الشخصٌة لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )

حسوبة ( ، وكانت قٌمة )ت( الم9008( بانحراؾ معٌارى )99010المتوسط الحسابى لدى طالبات المجموعة الضابطة ٌساوى )

( مما ٌعنى أنه ٌوجد فرق دال 1010( عند مستوى داللة )90079( وهى أكبر من قٌمة )ت( الجدولٌة التى تساوى )  7209تساوى )

( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى مفهوم الذات الشخصٌة ولصالح طالبات 1010إحصابٌا عند )

 المجموعة التجرٌبٌة.

 

 

 الذات الجسمٌة :  مفهوم

( وكان 9007( بانحراؾ معٌارى )32010المتوسط الحسابى لمفهوم الذات الجسمٌة  لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )

( ، وكانت قٌمة )ت( المحسوبة 8080( بانحراؾ معٌارى )94004المتوسط الحسابى لدى طالبات المجموعة الضابطة ٌساوى )

( مما ٌعنى أنه ٌوجد فرق 1010( عند مستوى داللة )90079ر من قٌمة ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )( وهى أكب  00031تساوى )

( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى مفهوم الذات الجسمٌة  ولصالح 1010دال إحصابٌا  عند  )

 طالبات المجموعة التجرٌبٌة. 



 مفهوم الذات االجتماعٌة  :

( وكان 8090( بانحراؾ معٌارى )37000توسط الحسابى لمفهوم الذات االجتماعٌة لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )الم

( ، وكانت قٌمة )ت( المحسوبة 9071( بانحراؾ معٌارى )94014المتوسط الحسابى لدى طالبات المجموعة الضابطة ٌساوى )

( , مما ٌعنى أنه ٌوجد فرق 1010( عند مستوى داللة )90079ولٌة التى تساوى )( وهى أكبر من قٌمة ) ت ( الجد  0701تساوى )

*( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى مفهوم الذات االجتماعٌة ولصالح  1010دال إحصابٌا  عند )

 طالبات المجموعة التجرٌبٌة.

 مفهوم الذات األخالقٌة :

( وكان 9077( بانحراؾ معٌارى )32084وم الذات األخالقٌة لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )المتوسط الحسابى لمفه 

( ، وكانت قٌمة )ت( المحسوبة 8008( بانحراؾ معٌارى )9409المتوسط الحسابى لدى طالبات المجموعة الضابطة ٌساوى  )

( , مما ٌعنى أنه ٌوجد فرق 1010( عند مستوى داللة )90079( وهى أكبر من قٌمة ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )  09004تساوى )

*( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى مفهوم الذات األخالقٌة ولصالح  1010دال إحصابٌا  عند )

 طالبات المجموعة التجرٌبٌة.

 المقٌاس ككل :

( وكان 3007( بانحراؾ معٌارى )919004مجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )المتوسط الحسابى لمقٌاس مفهوم الذات  لدى طالبات ال

( ، وكانت قٌمة )ت( المحسوبة 3001( بانحراؾ معٌارى )09004المتوسط الحسابى لدى طالبات المجموعة الضابطة ٌساوى  )

ما ٌعنى أنه ٌوجد فرق ( , م1010( عند مستوى داللة )90079( وهى أكبر من قٌمة) ت ( الجدولٌة التى تساوى )99000تساوى )

*( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى مفهوم الذات ولصالح طالبات  1010دال إحصابٌا  عند )

 المجموعة التجرٌبٌة.

( بقٌم 41.03( , )90091( , )97023( , )97030( , )81008( المحسوبة لكل بعد من مفهوم الذات على الترتٌب )dوبمقارنة قٌمة )

الجدول المرجعى المقترح لتحدٌد مستوٌات حجم التأثٌر نجد أن حجم التأثٌر كبٌر فى كل بعد من أبعاد مفهوم الذات , وفى المقٌاس 

( , وذلك نتٌجة التدرٌس باستخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب مما أدى إلى ارتفاع الوعى 41003ككل حٌث بلػ حجم التأثٌر )

 لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة.بمفهوم الذات 

 القرار اإلحصابى بشأن الفرض المصاغ :

ٌوجد فرق دال إحصابٌا بٌن متوسطى درجات المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة قبول الفرض البدٌل الذى ٌنص على أنه : 

 ( .1010فى مقٌاس مفهوم الذات البعدى لصالح المجموعة التجرٌبٌة عند مستوى داللة )

ٌوجد فرق دال إحصابٌا بٌن متوسطى درجات المجموعة التجرٌبٌة فى مقٌاس  : اختبار صحة الفرض الرابع الذى ٌنص على أنه

 مفهوم الذات قبل وبعد دراسة الوحدة لصالح التطبٌق البعدى .

ى التطبٌقٌن القبلى والبعدى والختبار صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لدرجات الطالبات ف

لمقٌاس مفهوم الذات وتم حساب قٌمة  ) ت ( لكل بعد فرعى فى مقٌاس مفهوم الذات , وحساب قٌمة ) ت ( لالختبار ككل , والجدول 

 التالى ٌوضح ذلك :



 (0جدول )

 نتٌجة اختبار ) ت ( للمقارنة بٌن القبلى والبعدى فى مقٌاس مفهوم الذات بأبعاده المختلفة

 للمجموعة التجرٌبٌة 

 البٌانات اإلحصابٌة
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مفهوم الذات 

 الجسمٌة
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مفهوم الذات 

 االجتماعٌة
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 كبٌر

مفهوم الذات 
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4400 ** 11000 2087 942044 919004 0404 المقٌاس ككل

4 

 كبٌر

 ( وجود فرق دال إحصابٌا فى جمٌع أبعاد مفهوم الذات ، ونفصل ذلك بما ٌلى : 0ٌالحظ من جدول )

 مفهوم الذات الشخصٌة : 

( بانحراؾ معٌارى للفروق 37074ٌة ٌساوى )المتوسط الحسابى البعدى لمفهوم الذات الشخصٌة لدى طالبات المجموعة التجرٌب

( بنفس االنحراؾ المعٌارى  , وكانت قٌمة ) ت 98094( وكان المتوسط الحسابى القبلى لنفس المجموعة ٌساوى)4093ٌساوى  )

ٌا  عند ( مما ٌعنى أنه وجود فرق دال إحصاب90011( وهى أكبر من قٌمة  ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )08010(المحسوبة تساوى )

 *( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعة فى التطبٌق القبلى والبعدى لمفهوم الذات الشخصٌة ولصالح التطبٌق البعدى. 1010)

 مفهوم الذات الجسمٌة : 

( بانحراؾ معٌارى للفروق 32010المتوسط الحسابى البعدى لمفهوم الذات الجسمٌة لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )

(  بنفس االنحراؾ المعٌارى السابق ، وكانت قٌمة 98030( وكان المتوسط الحسابى القبلى لنفس المجموعة ٌساوى )4000وى  )ٌسا

( مما ٌعنى أنه وجود فرق دال إحصابٌا  90011( وهى أكبر من قٌمة  ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )08011) ت (المحسوبة تساوى )

 طالبات المجموعة فى التطبٌق القبلى والبعدى لمفهوم الذات الجسمٌة ولصالح التطبٌق البعدى.*( بٌن متوسطى درجات  1010عند )

 مفهوم الذات االجتماعٌة :

( بانحراؾ معٌارى للفروق 37000المتوسط الحسابى البعدى لمفهوم الذات االجتماعٌة  لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )

(  بنفس االنحراؾ المعٌارى السابق ، وكانت قٌمة ) 9000بى القبلى لنفس المجموعة ٌساوى )( وكان المتوسط الحسا3019ٌساوى )

( مما ٌعنى أنه وجود فرق دال إحصابٌا  90011( وهى أكبر من قٌمة  ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )34018ت ( المحسوبة تساوى )

قبلى والبعدى لمفهوم الذات االجتماعٌة ولصالح التطبٌق *( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعة فى التطبٌق ال 1010عند )

 البعدى .



 مفهوم الذات األخالقٌة :

( بانحراؾ معٌارى للفروق ٌساوى  32084المتوسط الحسابى البعدى لمستوى التحلٌل لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )

(  بنفس االنحراؾ المعٌارى السابق ، وكانت قٌمة ) ت 9408( وكان المتوسط الحسابى القبلى لنفس المجموعة ٌساوى )3049)

( مما ٌعنى أنه وجود فرق دال إحصابٌا  عند 90011( وهى أكبر من قٌمة  ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )34077(المحسوبة تساوى )

 ولصالح التطبٌق البعدى.*( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعة فى التطبٌق القبلى والبعدى لمفهوم الذات األخالقٌة  1010)

 المقٌاس ككل :

( بانحراؾ معٌارى للفروق ٌساوى  919004المتوسط الحسابى البعدى للمقٌاس ككل لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )

( بنفس االنحراؾ المعٌارى السابق ، وكانت قٌمة ) ت 0404( وكان المتوسط الحسابى القبلى لنفس المجموعة ٌساوى )2087)

( مما ٌعنى أنه وجود فرق دال إحصابٌا  عند 90011( وهى أكبر من قٌمة  ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )11000المحسوبة تساوى )(

 *( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعة فى التطبٌق القبلى والبعدى للمقٌاس ككل ولصالح التطبٌق البعدى. 1010)

( بقٌم 44004( , )90080( , )90012( , )91002( , )84013فهوم الذات على الترتٌب )( المحسوبة لكل بعد من مdوبمقارنة قٌمة )

الجدول المرجعى المقترح لتحدٌد مستوٌات حجم التأثٌر نجد أن حجم التأثٌر كبٌر فى كل بعد من أبعاد مفهوم الذات , وفى المقٌاس 

استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب مما أدى إلى ارتفاع مستوى  ( , وذلك نتٌجة التدرٌس باستخدام44004ككل حٌث بلػ حجم التأثٌر )

 الطالبات فى التطبٌق البعدى لمقٌاس مفهوم الذات .

 القرار اإلحصابى بشأن الفرض المصاغ :

ٌوجد فرق دال إحصابٌا بٌن متوسطى درجات المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة قبول الفرض البدٌل الذى ٌنص على أنه : 

 ( .1010اس مفهوم الذات البعدى لصالح المجموعة التجرٌبٌة عند مستوى داللة )فى مقٌ

: ٌوجد فرق دال إحصابٌا بٌن متوسطى درجات المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة  اختبار صحة الفرض الخامس الذى ٌنص على -ج

 الضابطة فى اختبار مفهوم الذات البعدى لصالح المجموعة التجرٌبٌة .

ة الفرض السابق المشار إلٌه تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لدرجات الطالبات فى اختبار والختبار صح

 مفهوم الذات فى التطبٌق البعدى وحساب قٌمة ) ت ( باستخدام اختبار)ت( للعٌنتٌن المستقلتٌن والجدول التالى ٌوضح القٌم الناتجة :

 

 

                                                      



 (0جدول )

 نتٌجة اختبار ) ت ( للمقارنة بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى اختبار مفهوم الذات البعدى

 (  41=  8،  ن  41=  9حٌث )   ن                                        

 البٌانات اإلحصابٌة

 أبعاد المقٌاس    

المتوسط  المجموعة

 ابىالحس

االنحراؾ  التباٌن

 المعٌارى

 ت 

 المحسوبة

الداللة اإلحصابٌة 

 )ت( الجدولٌة

قٌم 

(d) 

مقدار حجم 

 التأثٌر

 **4003 9039 8 8020 ض مفهوم الذات الشخصٌة
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1014  

 9017 9090 4010 ج كبٌر

 **94091 1010 1014 1014 ض م الذات الجسمٌةمفهو

 دالة

4030  

 9093 904 3040 ج كبٌر

مفهوم الذات 

 االجتماعٌة

 **1072 9030 8094 9094 ض

 دالة

8007  

 9013 909 3040 ج كبٌر

 **0074 9032 808 908 ض مفهوم الذات األخالقٌة

 دالة

9070  

 9031 8084 4070 ج كبٌر

 **87019 9082 9000 0094 ض ختبار ككلاال

 دالة

 كبٌر 7044

 9000 8030 90030 ج

 ( وجود فروق دالة إحصابٌا  فى جمٌع أبعاد اختبار مفهوم الذات ، ونفصل ذلك بما ٌلى : 0ٌالحظ من جدول )

 مفهوم الذات الشخصٌة : 

( وكان 9017( بانحراؾ معٌارى )4010تجرٌبٌة ٌساوى )المتوسط الحسابى لمفهوم الذات الشخصٌة لدى طالبات المجموعة ال

( ، وكانت قٌمة )ت( المحسوبة تساوى 9039( بانحراؾ معٌارى )8020المتوسط الحسابى لدى طالبات المجموعة الضابطة ٌساوى )

فرق دال إحصابٌا  *( مما ٌعنى أنه ٌوجد1010( عند مستوى داللة )90079( وهى أكبر من قٌمة )ت( الجدولٌة التى تساوى )4003)

( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى مفهوم الذات الشخصٌة ولصالح طالبات المجموعة 1010عند )

 التجرٌبٌة .

 مفهوم الذات الجسمٌة : 

( وكان 9093رى )( بانحراؾ معٌا3040المتوسط الحسابى لمفهوم الذات الجسمٌة  لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )

( ، وكانت قٌمة )ت( المحسوبة تساوى 1010( بانحراؾ معٌارى )1014المتوسط الحسابى لدى طالبات المجموعة الضابطة ٌساوى )

*( مما ٌعنى أنه ٌوجد فرق دال 1010( عند مستوى داللة )90079( وهى أكبر من قٌمة ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )94091)

بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى مفهوم الذات الجسمٌة  ولصالح طالبات ( 1010إحصابٌا  عند  )

 المجموعة التجرٌبٌة. 

 مفهوم الذات االجتماعٌة  :

( وكان 9013( بانحراؾ معٌارى )3040المتوسط الحسابى لمفهوم الذات االجتماعٌة لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )

( ، وكانت قٌمة )ت( المحسوبة تساوى 9030( بانحراؾ معٌارى )9094الحسابى لدى طالبات المجموعة الضابطة ٌساوى ) المتوسط



*( , مما ٌعنى أنه ٌوجد فرق دال 1010( عند مستوى داللة )90079( وهى أكبر من قٌمة ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )1072)

بات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى مفهوم الذات االجتماعٌة ولصالح *( بٌن متوسطى درجات طال 1010إحصابٌا  عند )

 طالبات المجموعة التجرٌبٌة.

 مفهوم الذات األخالقٌة :

( وكان 9031( بانحراؾ معٌارى )4070المتوسط الحسابى لمفهوم الذات األخالقٌة لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى ) 

( ، وكانت قٌمة )ت( المحسوبة تساوى 9032( بانحراؾ معٌارى )908لمجموعة الضابطة ٌساوى  )المتوسط الحسابى لدى طالبات ا

*( , مما ٌعنى أنه ٌوجد فرق دال 1010( عند مستوى داللة )90079( وهى أكبر من قٌمة ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )0074)

بٌة والضابطة فى مفهوم الذات األخالقٌة ولصالح طالبات *( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعتٌن التجرٌ 1010إحصابٌا  عند )

 المجموعة التجرٌبٌة.

 االختبار ككل :

( وكان 9000( بانحراؾ معٌارى )90030المتوسط الحسابى الختبار مفهوم الذات  لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )

( ، وكانت قٌمة )ت( المحسوبة 9082حراؾ معٌارى )( بان0094المتوسط الحسابى لدى طالبات المجموعة الضابطة ٌساوى  )

*( , مما ٌعنى أنه ٌوجد فرق 1010( عند مستوى داللة )90079( وهى أكبر من قٌمة) ت ( الجدولٌة التى تساوى )87019تساوى )

لح طالبات *( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فى مفهوم الذات ولصا 1010دال إحصابٌا  عند )

 المجموعة التجرٌبٌة.

( بقٌم الجدول 7044( , )9070( , )8007( , )4030( , )1014( المحسوبة لكل بعد من مفهوم الذات على الترتٌب )dوبمقارنة قٌمة )

بار ككل المرجعى المقترح لتحدٌد مستوٌات حجم التأثٌر نجد أن حجم التأثٌر كبٌر فى كل بعد من أبعاد مفهوم الذات , وفى االخت

حٌث بلػ حجم التأثٌر )( , وذلك نتٌجة التدرٌس باستخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب مما أدى إلى ارتفاع مستوى الطالبات فى 

 التطبٌق البعدى الختبار مفهوم الذات .

 القرار اإلحصابى بشأن الفرض المصاغ :

بٌن متوسطى درجات المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة  ٌوجد فرق دال إحصابٌاقبول الفرض البدٌل الذى ٌنص على أنه : 

 فى اختبار مفهوم الذات البعدى لصالح المجموعة التجرٌبٌة .

ٌوجد فرق دال إحصابٌا بٌن متوسطى درجات المجموعة التجرٌبٌة فى اختبار :  اختبار صحة الفرض السادس الذى ٌنص على -د

 الح التطبٌق البعدى .مفهوم الذات قبل وبعد دراسة الوحدة لص

 (7جدول )                                           

 نتٌجة اختبار )ت( للمقارنة بٌن القبلى والبعدى فى اختبار مفهوم الذات بأبعاده المختلفة للمجموعة التجرٌبٌة.

             

 البٌانات 

          

 اإلحصابٌة 

 المستوى 

المتوسط 

 القبلى

المتوسط  

 لبعدىا

متوسط 

 الفروق

االنحراؾ 

المعٌارى 

 للفروق

قٌمة ) ت ( 

 المحسوبة

الداللة اإلحصابٌة )ت( 

 الجدولٌة

مقدار  (dقٌم )

حجم 

 التأثٌر

مفهوم الذات 

 الشخصٌة
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 كبٌر 8087

الذات  مفهوم

 الجسمٌة

 كبٌر 8023 **7000 8091 4010 3040 904



مفهوم 

 الذاتاالجتماعٌة

 كبٌر 3039 **99021 9003 4044 3040 9014

مفهوم الذات 

 األخالقٌة

 كبٌر 8000 **0011 8080 8024 4070 1014

 كبٌر 98031 **44039 9011 99040 90030 009 االختبار ككل

 وق دالة إحصابٌا  فى جمٌع أبعاد اختبار مفهوم الذات ، ونفصل ذلك بما ٌلى : ( وجود فر7ٌالحظ من جدول )

 مفهوم الذات الشخصٌة : 

( بانحراؾ معٌارى للفروق 4010المتوسط الحسابى البعدى لمفهوم الذات الشخصٌة لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )

( بنفس االنحراؾ المعٌارى  , وكانت قٌمة ) ت 9024موعة ٌساوى)( وكان المتوسط الحسابى القبلى لنفس المج9027ٌساوى  )

( مما ٌعنى أنه وجود فرق دال إحصابٌا  عند 90011( وهى أكبر من قٌمة  ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )0094(المحسوبة تساوى )

 خصٌة ولصالح التطبٌق البعدى.*( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعة فى التطبٌق القبلى والبعدى لمفهوم الذات الش 1010)

 مفهوم الذات الجسمٌة : 

( بانحراؾ معٌارى للفروق ٌساوى  3040المتوسط الحسابى البعدى لمفهوم الذات الجسمٌة لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )

بق ، وكانت قٌمة ) ت (  بنفس االنحراؾ المعٌارى السا904( وكان المتوسط الحسابى القبلى لنفس المجموعة ٌساوى )8091)

( مما ٌعنى أنه وجود فرق دال إحصابٌا  عند 90011( وهى أكبر من قٌمة  ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )7000(المحسوبة تساوى )

 *( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعة فى التطبٌق القبلى والبعدى لمفهوم الذات الجسمٌة ولصالح التطبٌق البعدى. 1010)

 ت االجتماعٌة :مفهوم الذا

( بانحراؾ معٌارى للفروق 3040المتوسط الحسابى البعدى لمفهوم الذات االجتماعٌة  لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )

(  بنفس االنحراؾ المعٌارى السابق ، وكانت قٌمة ) 9014( وكان المتوسط الحسابى القبلى لنفس المجموعة ٌساوى )9003ٌساوى )

( مما ٌعنى أنه وجود فرق دال إحصابٌا  90011( وهى أكبر من قٌمة  ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )99021ساوى )ت ( المحسوبة ت

*( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعة فى التطبٌق القبلى والبعدى لمفهوم الذات االجتماعٌة ولصالح التطبٌق  1010عند )

 البعدى .

 مفهوم الذات األخالقٌة :

( بانحراؾ معٌارى للفروق ٌساوى  4070ابى البعدى لمستوى التحلٌل لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة ٌساوى )المتوسط الحس

(  بنفس االنحراؾ المعٌارى السابق ، وكانت قٌمة ) ت 1014( وكان المتوسط الحسابى القبلى لنفس المجموعة ٌساوى )8080)

( مما ٌعنى أنه وجود فرق دال إحصابٌا  عند 90011لجدولٌة التى تساوى )( وهى أكبر من قٌمة  ) ت ( ا0011(المحسوبة تساوى )

 *( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعة فى التطبٌق القبلى والبعدى لمفهوم الذات األخالقٌة ولصالح التطبٌق البعدى. 1010)

 االختبار ككل :

( بانحراؾ معٌارى للفروق ٌساوى  90030ٌبٌة ٌساوى )المتوسط الحسابى البعدى لالختبار ككل لدى طالبات المجموعة التجر

( بنفس االنحراؾ المعٌارى السابق ، وكانت قٌمة ) ت 009( وكان المتوسط الحسابى القبلى لنفس المجموعة ٌساوى )9011)

ل إحصابٌا  عند ( مما ٌعنى أنه وجود فرق دا90011( وهى أكبر من قٌمة  ) ت ( الجدولٌة التى تساوى )44039(المحسوبة تساوى )

 *( بٌن متوسطى درجات طالبات المجموعة فى التطبٌق القبلى والبعدى الختبار ككل ولصالح التطبٌق البعدى. 1010)

( بقٌم 98031( , )8000( , )3039( , )8023( , )8087( المحسوبة لكل بعد من مفهوم الذات على الترتٌب )dوبمقارنة قٌمة )

ٌد مستوٌات حجم التأثٌر نجد أن حجم التأثٌر كبٌر فى كل بعد من أبعاد مفهوم الذات , وفى االختبار الجدول المرجعى المقترح لتحد

( , وذلك نتٌجة التدرٌس باستخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب مما أدى إلى ارتفاع مستوى 98031ككل حٌث بلػ حجم التأثٌر )

 الطالبات فى التطبٌق البعدى الختبار مفهوم الذات .



 القرار اإلحصابى بشأن الفرض المصاغ :

ٌوجد فرق دال إحصابٌا بٌن متوسطى درجات المجموعة التجرٌبٌة فى اختبار مفهوم قبول الفرض البدٌل الذى ٌنص على أنه : 

 الذات قبل وبعد دراسة الوحدة لصالح التطبٌق البعدى .

استخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فى تدرٌس مادة علم النفس خامسا : لإلجابة على السؤال الخامس والذى ٌنص على ما فاعلٌة 

 فى تنمٌة التحصٌل الدراسى والوعى بمفهوم الذات لدى طالب المرحلة الثانوٌة ؟

استخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فى تدرٌس مادة علم النفس ٌحقق :  تم اختبار صحة الفرض السابع والذى ٌنص على أنه

 من الفاعلٌة فى تنمٌة التحصٌل الدراسى والوعى بمفهوم الذات لدى طالبات المرحلة الثانوٌة . مستوى مناسب

والختبار صحة هذا الفرض ، تم االستعانة بمعادلة  الكسب المعدل لبالك لحساب نسبة الكسب المعدل وذلك فى ضوء درجات 

البحث ، وفٌما ٌلى نتناول النتابج الخاصة بكل متؽٌر تابع على حدة  طالبات المجموعة التجرٌبٌة فى التطبٌقٌن القبلى والبعدى ألدوات

 : 

 أوال : اختبار التحصٌل الدراسى : 

ٌوضح الجدول التالى نسبة الكسب المعدل لمتوسط درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فى التطبٌقٌن القبلى والبعدى الختبار 

 التحصٌل الدراسى .

 (8جذٔل )

نًرٕطػ درجاخ غانثاخ انًجًٕػح انرجزيثيح انرٗ درطد تاطرخذاو اطرزذيجياخ  َظثح انكظة انًؼذل

 انرفكيز انًرشؼة ػهٗ اخرثار انرحصيم انذراطٗ تًظرٕياذّ انظرح

 انثياَاخ اإلحصائيح

 َٕع انًظرٕٖ

يرٕطػ انذرجاخ 

فٗ انرطثيك 

 انمثهٗ

يرٕطػ انذرجاخ 

فٗ انرطثيك 

 انثؼذٖ

انُٓايح 

انؼظًٗ 

 نالخرثار

َظثح 

 نكظةا

 نثالن

انذالنح 

 اإلحصائيح 

 2 6.. 1... اٌزنوو
... 

 ِمجٛي

 6 4.64 2.2 اٌفُٙ
 ِمجٛي 12..

 2. 2.71. 4..2 اٌزطجيك
 ِمجٛي 46..

 .. 7.24 5.. اٌزؾٍيً
 ِمجٛي 5..

 4. 1.74. 4.. اٌزوويت
 ِمجٛي 42..

 .. 7.5 1..2 اٌزمٛيُ
 ِمجٛي 52..

 .4 32.51 71... االفزجبه وىً
 ِمجٛي 42..

يزجيٓ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك أْ اٍزقلاَ اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ رلهيٌ ِبكح ػٍُ اٌنٕفٌ ٌٙنب فؼبٌينخ 

ػبٌيخ فٝ رّٕيخ اٌزؾظيً اٌلهاٍنٝ ٌنلٜ ؽبٌجنبد اٌظنث اٌضنبٔٝ اٌضنبٜٔٛ ؽينش ثٍ نذ َٔنجخ اٌىَنت اٌّؼنلي 

( , ٚفننٝ 46..( , ٚفننٝ َِننزٜٛ اٌزطجيننك )12..( , ٚفننٝ َِننزٜٛ اٌفٙننُ )...نوو )ٌننج ن فننٝ َِننزٜٛ اٌزنن

( , ٚفنٝ االفزجنبه 52..( , ٚفنٝ َِنزٜٛ اٌزمنٛيُ )42..( , ٚفنٝ َِنزٜٛ اٌزووينت )5..َِزٜٛ اٌزؾٍينً )

( ِّنب ينلي ػٍنٝ فبػٍينخ 2-.  ِنٓ )تالالن( ,  ٚ٘نٖ إٌَت عّيؼٙب رمغ فٝ اٌّنلٜ اٌننٜ ؽنلكٖ  42..وىً )

 بد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ رّٕيخ َِزٛيباد اٌزؾظيً اٌلهاٍٝ اٌّؾلكح . اٍزواريغي



 

 شاَيا : يمياص انٕػٗ تًفٕٓو انذاخ :

 (9جذٔل )

َظثح انكظة انًؼذل نثالن نًرٕطػ درجاخ انًجًٕػح انرجزيثيح انرٗ درطد تاطرخذاو اطرزاذيجياخ  

 ح انرفكيز انًرشؼة ػهٗ يمياص انٕػٗ تًفٕٓو انذاخ تًحأرِ األرتؼ

 انثياَاخ اإلحصائيح 

 أتؼاد انًمياص

يرٕطػ انذرجاخ 

 فٗ انرطثيك انمثهٗ

يرٕطػ 

انذرجاخ فٗ 

 انرطثيك انثؼذٖ

انُٓايح 

انؼظًٗ 

 نهًمياص

َظثح انكظة 

 انًؼذل نثالن

انذالنح 

 اإلحصائيح

ِفَٙٛ اٌناد 

 اٌشقظيخ

 ِمجٛي 43.. .3 25.51 1..2.

ِفَٙٛ اٌناد 

 اٌغَّيخ

 مجٛيِ 44.. .3 4..26 2.24.

ِفَٙٛ اٌناد 

 االعزّبػيخ

 ِمجٛي 35.. .3 25.44 3.3.

ِفَٙٛ اٌناد 

 األف ليخ

 ِمجٛي 43.. .3 26.21 1.2.

 ِمجٛي 41.. ..2 41..7. 31.1 اٌّميبً وىً

يزجيٓ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك أْ اٍزقلاَ اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ رلهيٌ ِبكح ػٍُ اٌنٕفٌ ٌٙنب فؼبٌينخ 

ٌنلٜ ؽبٌجنبد اٌظنث اٌضنبٔٝ اٌضنبٜٔٛ ؽينش ثٍ نذ َٔنجخ  ثؼبك ِميبً ِفٙنَٛ اٌنناد ٌٛػٝ ثأػبٌيخ فٝ رّٕيخ ا

( , 44..( , ٚفٝ ثؼنل ِفٙنَٛ اٌنناد اٌغَنّيخ )43..اٌىَت اٌّؼلي ٌج ن فٝ ثؼل ِفَٙٛ اٌناد اٌشقظيخ )

يبً وىً ( , ٚفٝ اٌّم43..( , ٚفٝ ثؼل ِفَٙٛ اٌناد األف ليخ  )35..ٚفٝ ثؼل ِفَٙٛ اٌناد االعزّبػيخ )

( ِّننب يننلي ػٍننٝ فبػٍيننخ 2-.( ,  ٚ٘نننٖ إٌَننت عّيؼٙننب رمننغ فننٝ اٌّننلٜ اٌنننٜ ؽننلكٖ  ثنن ن  ِننٓ )41..)

 اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ رّٕيخ اٌٛػٝ ثّفَٙٛ اٌناد .

 

 

 صبٌضب 8 افزجبه ِفَٙٛ اٌناد 8 

 (01جذٔل )

رطد تاطرخذاو اطرزاذيجياخ َظثح انكظة انًؼذل نثالن نًرٕطػ درجاخ انًجًٕػح انرجزيثيح انرٗ د

 انرفكيز انًرشؼة ػهٗ اخرثار يفٕٓو انذاخ تأتؼادِ األرتؼح ٔانفؼانيح 

 انثياَاخ اإلحصائيح 

 أتؼاد انًمياص

يرٕطػ انذرجاخ 

 فٗ انرطثيك انمثهٗ

يرٕطػ انذرجاخ 

فٗ انرطثيك 

 انثؼذٖ

انُٓايح 

انؼظًٗ 

 نهًمياص

َظثح انكظة 

 انًؼذل نثالن

انذالنح 

 اإلحصائيح

ِفٙنننننننننننَٛ اٌنننننننننننناد 

 اٌشقظيخ 

 ِمجٛي 7... 3 1.74 61..

 ِمجٛي 21.. 3 2.14 1..ِفٙنننننننننننَٛ اٌنننننننننننناد 



 اٌغَّيخ

ِفٙنننننننننننَٛ اٌنننننننننننناد 

 االعزّبػيخ

 ِمجٛي 27.. 3 2.14 1...

ِفٙنننننننننننَٛ اٌنننننننننننناد 

 األف ليخ

 ِمجٛي 23.. 3 1.54 71..

 ِمجٛي 12.. .2 4.24. ..3 االفزجبه وىً

واريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ رلهيٌ ِبكح ػٍُ إٌفٌ ٌٙب فؼبٌيخ يزجيٓ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك أْ اٍزقلاَ اٍز

ػبٌيخ فٝ رّٕيخ اٌٛػٝ ثأثؼبك افزجبه اٌّٛالث اٌٍَٛويخ ٌّفَٙٛ اٌناد ٌلٜ ؽبٌجبد اٌظث اٌضبٔٝ اٌضبٜٔٛ 

( , ٚفٝ ثؼل ِفَٙٛ اٌناد 7...ؽيش ثٍ ذ َٔجخ اٌىَت اٌّؼلي ٌج ن فٝ ثؼل ِفَٙٛ اٌناد اٌشقظيخ )

( 23..( , ٚفٝ ثؼل ِفَٙٛ اٌناد األف ليخ  )27..( , ٚفٝ ثؼل ِفَٙٛ اٌناد االعزّبػيخ )21..اٌغَّيخ )

( ِّب يلي 2-.( ,  ٚ٘نٖ إٌَت عّيؼٙب رمغ فٝ اٌّلٜ اٌنٜ ؽلكٖ  ث ن  ِٓ )12.., ٚفٝ اٌّميبً وىً )

ٍٛويخ ٌّفَٙٛ اٌناد ػٍٝ فبػٍيخ اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ رّٕيخ اٌٛػٝ ثأثؼبك افزجبه اٌّٛالث اٌَ

. 

 : انمزار اإلحصائٗ تشأٌ انفزض انًصاؽ 

يمجً اٌفوع اٌَبثغ ِٓ فوٚع اٌلهاٍخ اٌنٜ يٕض ػٍٝ أْ  اٍزقلاَ اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت ػٕنل 

رنلهيٌ ٚؽننلح  اٌنلٚافغ ٚاالٔفؼننبالد فننٝ ؽيبرٕنب اٌيِٛيننخ   ٌطبٌجنبد اٌظننث اٌضننبٔٝ اٌضنبٜٔٛ يؾمننك َِننزٜٛ 

 فٝ وً ِٓ اٌزؾظيً اٌلهاٍٝ ، ٚاٌٛػٝ ثّفَٙٛ اٌناد  . ِٕبٍت ِٓ اٌفؼبٌيخ

 يهخص َرائج انثحس :

يٛعل فوق كاي إؽظبئيب ثيٓ ِزٍٛطٝ كهعبد اٌّغّٛػخ اٌزغويجيخ ٚاٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ فٝ افزجبه  -.

( , ِّب يلي ػٍٝ أْ 3...اٌزؾظيً اٌلهاٍٝ اٌجؼلٜ ٌظبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغويجيخ ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )

ٌزفىيو اٌّزشؼت وبٔذ ٌٙب فبػٍيخ فٝ رّٕيخ اٌزؾظيً اٌلهاٍٝ ٌلٜ ؽبٌجبد اٌّغّٛػخ اٍزواريغيبد ا

 اٌزغويجيخ.

يٛعل فوق كاي إؽظبئيب ثيٓ ِزٍٛطٝ كهعبد اٌّغّٛػخ اٌزغويجيخ فٝ افزجبه اٌزؾظيً اٌلهاٍٝ لجً  -2

(  , ِّب يلي ػٍٝ أْ 3...ٚثؼل كهاٍخ اٌٛؽلح ٌظبٌؼ اٌزطجيك اٌجؼلٜ ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )

زواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت وبٔذ ٌٙب فبػٍيخ فٝ رّٕيخ اٌزؾظيً اٌلهاٍٝ ٌلٜ ؽبٌجبد اٌّغّٛػخ اٍ

 اٌزغويجيخ .

يٛعل فوق كاي إؽظبئيب ثيٓ ِزٍٛطٝ كهعبد اٌّغّٛػخ اٌزغويجيخ ٚاٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ فٝ ِميبً  -1

يلي ػٍٝ أْ ( , ِّب 3...ِفَٙٛ اٌناد اٌجؼلٜ ٌظبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغويجيخ ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )

 اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت وبٔذ ٌٙب فبػٍيخ فٝ رّٕيخ  اٌٛػٝ ثأثؼبك ِميبً ِفَٙٛ اٌناد .

يٛعل فوق كاي إؽظبئيب ثيٓ ِزٍٛطٝ كهعبد اٌّغّٛػخ اٌزغويجيخ فٝ ِميبً ِفَٙٛ اٌناد لجً ٚثؼل  -2

أْ اٍزواريغيبد ِّب يلي ػٍٝ  ( ,3...كهاٍخ اٌٛؽلح ٌظبٌؼ اٌزطجيك اٌجؼلٜ ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )

اٌزفىيو اٌّزشؼت وبٔذ ٌٙب فبػٍيخ فٝ رّٕيخ اٌٛػٝ ثأثؼبك ِميبً ِفَٙٛ اٌناد ٌلٜ ؽبٌجبد اٌّغّٛػخ 

 اٌزغويجيخ .

يٛعل فوق كاي إؽظبئيب ثيٓ ِزٍٛطٝ كهعبد اٌّغّٛػخ اٌزغويجيخ ٚاٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ فٝ افزجبه  -3

( , ِّب يلي ػٍٝ أْ 3...ٜ كالٌخ )ِفَٙٛ اٌناد اٌجؼلٜ ٌظبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغويجيخ ػٕل َِزٛ

اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت وبٔذ ٌٙب فبػٍيخ فٝ رّٕيخ اٌٛػٝ ثأثؼبك افزجبه ِفَٙٛ اٌناد ٌلٜ 

 ؽبٌجبد اٌّغّٛػخ اٌزغويجيخ .

يٛعل فوق كاي إؽظبئيب ثيٓ ِزٍٛطٝ كهعبد اٌّغّٛػخ اٌزغويجيخ فٝ افزجبه ِفَٙٛ اٌناد لجً ٚثؼل  -4

( , ِّب يلي ػٍٝ أْ اٍزواريغيبد 3...اٌزطجيك اٌجؼلٜ ػٕل َِزٜٛ كالٌخ )كهاٍخ اٌٛؽلح ٌظبٌؼ 



اٌزفىيو اٌّزشؼت وبٔذ ٌٙب فبػٍيخ فٝ رّٕيخ اٌٛػٝ ثأثؼبك افزجبه ِفَٙٛ اٌناد ٌلٜ ؽبٌجبد اٌّغّٛػخ 

 اٌزغويجيخ .

ػٍيخ اٍزقلاَ اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ رلهيٌ ِبكح ػٍُ إٌفٌ يؾمك َِزٜٛ ِٕبٍت ِٓ اٌفب -5

 فٝ رّٕيخ اٌزؾظيً اٌلهاٍٝ ٚاٌٛػٝ ثّفَٙٛ اٌناد ٌلٜ ؽبٌجبد اٌّوؽٍخ اٌضبٔٛيخ .

 ٔذشيز انُرائج انًؼزٔظح طاتما إنٗ :

رؾمك عّيغ فوٚع اٌجؾش , ٚإظٙبه األصو اإليغبثٝ الٍزقلاَ اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ رلهيٌ 

 َٙٛ اٌناد ٌلٜ ؽبٌجبد اٌظث اٌضبٔٝ اٌضبٜٔٛ .ِبكح ػٍُ إٌفٌ فٝ رّٕيخ اٌزؾظيً اٌلهاٍٝ ٚاٌٛػٝ ثّف

 ذفظيز َرائج انثحس :

 يّىٓ رفَيو ٔزبئظ اٌجؾش اٌزٝ رُ اٌزٛطً إٌيٙب ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ 8

يُالشح انُرائج انخاصح تاإلجاتح ػٍ انظؤال انثحصٗ انصانس , ٔانذٖ يفاداج : يا أشز اطرخذاو  -0

هى انُفض فٗ ذًُيح انرحصيم انذراطٗ نذٖ غالب اطرزاذيجياخ انرفكيز انًرشؼة فٗ ذذريض يادج ػ

 انصف انصاَٗ انصإَٖ؟

رشيو كالٌخ اٌفوٚق فٝ اٌفوع األٚي ثيٓ ِزٍٛطٝ كهعبد ؽبٌجبد اٌّغّٛػخ اٌزغويجيخ ٚاٌّغّٛػخ  -

اٌؼبثطخ فٝ اٌزطجيك اٌجؼلٜ الفزجبه اٌزؾظيً اٌلهاٍٝ إٌٝ األصو اإليغبثٝ اٌٛاػؼ ٚاٌفؼبي 

ٌّزشؼت فٝ رّٕيخ َِزٛيبد اٌزؾظيً اٌلهاٍٝ اٌَزخ ٌجٍَٛ , ؽيش وبْ الٍزواريغيبد اٌزفىيو ا

الٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت ٚؽويمخ ػوع اٌّٛػٛػبد كٚها ثبهىا ٚفؼبال فٝ رّٕيخ اٌزؾظيً 

اٌلهاٍٝ , ٚلل ارؼؼ مٌه ٌلٜ ؽبٌجبد اٌّغّٛػخ اٌزغويجيخ فٝ اٌزطجيك اٌجؼلٜ ِمبهٔخ ثطبٌجبد 

ٓ إهعبع مٌه إٌٝ أْ اٍزقلاَ اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ اٌزلهيٌ اٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ . ٚيّى

ثّب رزؼّٕٗ ِٓ أٔشطخ ِضيوح رواػٝ عبٔجٝ اٌّـ ِٚورجطخ ثب٘زّبِبد اٌطبٌجبد ِٚشى رٙٓ ٚؽيبرٙٓ 

ٍبػل ػٍٝ ىيبكح أزجب٘ٙٓ ٌٍٚٙٛخ اٍزيؼبة اٌّؼٍِٛبد ٚإكهان اٌؼ لبد ثيٕٙب ٚاٌٛطٛي إٌٝ 

ؼٍُ ٚاٌزفىيو ٚونٌه ٌٍٙٛخ رقييٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٍزوعبػٙب ِّب أكٜ إٌٝ هفغ َِزٛيبد أػّك ِٓ اٌز

َِزٜٛ اٌطبٌجبد فٝ اٌَّزٛيبد اٌؼٍيب ٌٍزؾظيً ٚرٛظيث اٌّؼوفخ ٚاٌقجواد اٌّزؼٍّخ فٝ ؽيبرٙٓ 

 اٌيِٛيخ , ٚأكٜ إٌٝ عؼً ػٍّيخ اٌزؼٍُ أوضو ِزؼخ ٚرشٛيمب .

فٝ  هعبد ؽبٌجبد اٌّغّٛػخ اٌزغويجيخرشيو كالٌخ اٌفوٚق فٝ اٌفوع اٌضبٔٝ ثيٓ ِزٍٛطٝ ك -

اٌزطجيميٓ اٌمجٍٝ ٚاٌجؼلٜ الفزجبه اٌزؾظيً اٌلهاٍٝ إٌٝ أْ اٍزقلاَ ؽبٌجبد اٌّغّٛػخ اٌزغويجيخ 

 الٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت ٍبػل٘ٓ فٝ رّٕيخ َِزٛيبد اٌزؾظيً اٌلهاٍٝ .

بد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ رّٕيخ روٜ اٌجبؽضخ أْ اٌؼٛاًِ اٌزٝ أكد إٌٝ ىيبكح ؽغُ رأصيو اٍزواريغي -

َِزٛيبد اٌزؾظيً اٌلهاٍٝ ٌلٜ ؽبٌجبد اٌّغّٛػخ اٌزغويجيخ اٌزٝ كهٍذ ثبٍزقلاَ ٘نٖ 

  االٍزواريغيبد لل روعغ إٌٝ أْ اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت أكد إٌٝ 8

 . ٍُعؼً اٌطبٌجبد أوضو ٔشبؽب ٚايغبثيخ فٝ ػٍّيخ اٌزؼ 

 ٚ االٔط ق ثبٌزفىيو فٝ ارغب٘بد ِزؼلكح ٚػلَ االٌزياَ ثبرغبٖ ٚاؽل رّٕيخ للهح اٌطبٌجبد ػٍٝ اٌزشؼت

أٚ إعبثخ ِؾلكح ِّب ٍبػل ػٍٝ أزبط إعبثبد عليلح ٚإثلاػيخ ٚرّٕيخ َِزٛيبد اٌزؾظيً فٝ 

  اٌَّزٛيبد اٌّؼوفيخ اٌؼٍيب .

 فٍك عٛ إربؽخ اٌفوطخ ٌٍطبٌجبد ثبٌّشبهوخ ثبٌؾٛاه ِغ اٌّؼٍُ ٚىِ ئٙٓ أصٕبء اٌزؼٍُ ، ِّب أكٜ إ ٌٝ

 رؼٍيّٝ ٍبػل ػٍٝ اٌفُٙ ٚاٌجؼل ػٓ اٌؾفع. 

  ٌِّٝبهٍخ ػٍّيبد اٌزفىيو عؼً اٌطبٌجبد أوضو ألِبعب ِغ اٌّؼٍِٛبد اٌزٝ يزؼٍّٛٔٙب ٚونٌه أكٜ إ

 اٍزيؼبثٙب  ٚروٍيقٙب فٝ اٌجٕيخ اٌّؼوفيخ ٌليٙٓ ِّب أكٜ إٌٝ ٌٍٙٛخ اٍزوعبػٙب .

 ٔذرفك ْذِ انُريجح يغ َرائج دراطح كم يٍ :

 : 6106حياج ػهٗ يحًذ ريعاٌ ,  -0



اٌزٝ رشيو ٔزبئغٙب إٌٝ فبػٍيخ اٍزقلاَ اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ رّٕيخ اٌزؾظيً ٚاٌؾٌ اٌؼٍّٝ 

 أزمبي أصو اٌزؼٍُ فٝ ِبكح اٌؼٍَٛ .

 :  6106طًاح ػثذ انحًيذ طهيًاٌ  ,  -6

اٌزفىيو اٌّزشؼت ٚفوائؾ اٌزفىيو فٝ ٚاٌزٝ رٛطٍذ ٔزبئغٙب إٌٝ فؼبٌيخ اٌجؤبِظ اٌمبئُ ػٍٝ اٍزواريغيبد 

رّٕيخ اٌزؾظيً ٚاٌزفىيو اٌجظوٜ فٝ اٌويبػيبد ٌط ة اٌّوؽٍخ اٌضبٔٛيخ , ٚللِذ اٌلهاٍخ ػلك ِٓ 

 اٌزٛطيبد ٚاألثؾبس اٌّمزوؽخ .

 :  6106سيُة انظيذ إتزاْيى ,  -3

بكح اٌزَٛيك فٝ رّٕيخ ٚاٌزٝ وشفذ ٔزبئغٙب ػٓ فبػٍيخ اٍزقلاَ اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ رلهيٌ ِ

 اٌزؾظيً اٌلهاٍٝ ٚثؼغ ػبكاد اٌؼمً ٌلٜ ؽ ة اٌزؼٍيُ اٌضبٜٔٛ اٌزغبهٜ .

 :  6104ػادل حظيٍ أتٕ سيذ ,  -4

ٚاٌزٝ رٛطٍذ إٌٝ فبػٍيخ اٌزلهيٌ ثئٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت ف رّٕيخ اٌزؾظيً اٌلهاٍٝ ٚثؼغ 

 لاهً اٌضبٔٛيخ اٌظٕبػيخ اٌّؼّبهيخ .ػبكاد اٌؼمً ٚرّٕيخ االرغبٖ ٔؾٛ اٌّبكح ٌلٜ ؽ ة اٌّ

 : 6103َٕرا يحظٍ يحًذ أتٕ انُجا ,  -5

ٚاٌزٝ أٍفود ػٓ فبػٍيخ اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ رّٕيخ اٌنوبء اٌجظوٜ ٚاٌزؾظيً فٝ إٌٙلٍخ 

 ٌلٜ ر ِين اٌظث األٚي اإلػلاكٜ .

 

ذٖ يفاداج : يا أشز اطرخذاو يُالشح انُرائج انخاصح تاإلجاتح ػٍ انظؤال انثحصٗ انزاتغ , ٔان -6

اطرزاذيجياخ انرفكيز انًرشؼة فٗ ذذريض يادج ػهى انُفض فٗ ذًُيح انٕػٗ تًفٕٓو انذاخ نذٖ 

 غالب انصف انصاَٗ انصإَٖ ؟

رشيو كالٌخ اٌفوٚق فٝ اٌفوػيٓ اٌضبٌش ٚاٌقبٌِ إٌٝ رفٛق ؽبٌجبد اٌّغّٛػخ اٌزغويجيخ اٌزٝ  -

ت ػٍٝ ؽبٌجبد اٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ فٝ أثؼبك ِفَٙٛ اٌناد مٌه اٍزقلِذ اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼ

 ثّب رُ ليبٍٗ ثّميبً ِفَٙٛ اٌناد ٚأيؼب ػٓ ؽويك افزجبه ِفَٙٛ اٌناد .

رشيو كالٌخ اٌفوٚق فٝ اٌفوػيٓ اٌواثغ ٚاٌَبكً ثيٓ اٌزطجيميٓ اٌمجٍٝ ٚاٌجؼلٜ إٌٝ رفٛق ؽبٌجبد  -

ٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ أثؼبك ِفَٙٛ اٌناد مٌه ثّب رُ اٌّغّٛػخ اٌزغويجيخ اٌزٝ اٍزقلِذ اٍزواريغيبد ا

 ليبٍٗ ثّميبً ِفَٙٛ اٌناد ٚأيؼب ػٓ ؽويك افزجبه ِفَٙٛ اٌناد .

ِّب يلي ػٍٝ األصو اإليغبثٝ ٚاٌفؼبي الٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ رّٕيخ أثؼبك ِفَٙٛ اٌناد ٚاٌّزّضٍخ 

ِفَٙٛ اٌناد األف ليخ ( ,  –ِفَٙٛ االعزّبػيخ  –ِفَٙٛ اٌناد اٌغَّيخ  –فٝ ) ِفَٙٛ اٌناد اٌشقظيخ 

ِّب يؤول ػٍٝ أٔٗ وبْ الٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت ٚؽويمخ ػوع اٌّؼٍِٛبد كٚها ثبهىا ٚفؼبال فٝ 

 رّٕيخ ِفَٙٛ اٌناد .

روٜ اٌجبؽضخ أْ اٌؼٛاًِ اٌزٝ أكد إٌٝ ىيبكح ؽغُ رأصيو اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ رّٕيخ  -

َٙٛ اٌناد ٌلٜ ؽبٌجبد اٌّغّٛػخ اٌزغويجيخ اٌزٝ كهٍذ ثبٍزقلاَ ٘نٖ االٍزواريغيبد لل اٌٛػٝ ثّف

 روعغ إٌٝ أْ اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت أكد إٌٝ 8

  ٌٝرٛعيٗ األٍئٍخ ماد اٌٛعٙخ االعزّبػيخ ٚهثؾ اٌّؼٍِٛبد ثؾيبح اٌطبٌجبد ٍبػل٘ٓ ػٍٝ إٌظو إ

خ رؼليٍٙب ٚونٌه رؼٍُ اٌٍَٛويبد اٌظؾيؾخ إلشجبع اٌناد ٌٍىشث ػٓ اٌٍَٛويبد اٌقبؽئخ ٌّؾبٌٚ

 كٚافؼٙٓ ٚاٌزؼجيو ػٓ أفؼبالرٙٓ ِّب ٍبػل ػٍٝ رّٕيخ ِفَٙٛ اٌناد األف ليخ .

 . اٌزأًِ فٝ اٌناد ٚاٌزؼوف ػٍٝ عٛأجٙب ِّب ٍبػل ػٍٝ رّٕيخ ِفَٙٛ اٌناد اٌشقظيخ ٚاٌغَّيخ 

 شخ ِغ اٌّؼٍُ ٚىِ ئٙٓ ٚاإلعبثخ ػٍٝ ألِبط اٌطبٌجبد فٝ اٌزؼٍُ ِّٚبهٍزٙٓ اٌؾٛاه ٚإٌّبل

 األٍئٍخ ٚاٌزؼجيو ػٓ آهائٙٓ ٍبػل فٝ رّٕيخ ِفَٙٛ اٌناد االعزّبػيخ .

 : ذٕصياخ انثحس 

 فٝ ػٛء ِب أٍفود ػٕٗ ٔزبئظ اٌجؾش اٌؾبٌٝ يّىٓ رمليُ اٌزٛطيبد اٌزبٌيخ 8



زٕل إٌٝ اٌلِبؽ ثبٍزقلاَ رلهيت اٌط ة فٝ وٍيبد اٌزوثيخ ػٍٝ ويفيخ اٌزلهيٌ ٚفمب ٌّجبكا اٌزؼٍُ اٌَّ -

اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت , ِٓ ف ي إلبِخ كٚهاد رلهيجيخ ٚٚهُ ػًّ ٌزلهيجُٙ ػٍٝ 

 اٍزقلاِٙب .

االٍزفبكح ِٓ أكٚاد اٌجؾش ٚاٌّٛاك اٌَّزقلِخ ثّب يفيل فٝ رطٛيو أكاء ِؼٍّٝ ػٍُ إٌفٌ أصٕبء  -

 اد ٌلٜ اٌط ة .اٌزلهيٌ ٚثّب يَُٙ فٝ رّٕيخ اٌزفىيو ٚاٌٛػٝ ثّفَٙٛ اٌن

ػمل كٚهاد رلهيجيخ ٌّؼٍّٝ ػٍُ إٌفٌ ٌزؼويفُٙ ثبٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت , ٚويفيخ رطجيمٙب  -

 كافً فظٌُٛٙ.

أال رمزظو وزت ػٍُ إٌفٌ فٝ رمٛيّٙب ػٍٝ إٌٛاؽٝ اٌّؼوفيخ اٌزؾظيٍيٗ اٌلٔيب فؾَت , ثً رووي ػٍٝ  -

 يبد اٌّؼوفيخ اٌؼٍيب ٌليُٙ .ليبً للهاد اٌّزؼٍّيٓ ػٍٝ اٌزفىيو ٚرميٌ اٌَّزٛ

 اٌزٕٛيغ فٝ األٔشطخ اٌزؼٍيّيخ ٌّواػبح عبٔجٝ اٌّـ ٌلٜ اٌّزؼٍّيٓ . -

اٌزوويي ػٍٝ ويفيخ إصواء ٚرٕظيُ اٌجيئخ اٌزؼٍيّيخ أصٕبء اٌزؼٍُ , ثؾيش يزُ اٌزؼٍُ فٝ عٛ ِٓ اإلصبهح  -

بح , ٚػوع اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزشٛيك , ِٓ ف ي اٌوثؾ ثيٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزٝ يلهٍٙب اٌطبٌت ٚٚالغ اٌؾي

 فٝ طٛهح ِشى د رضيو رفىيو اٌط ة , ٚرضيو كافؼيزُٙ ٌٍجؾش ػٓ ؽٍٛي ِٕبٍجخ ٌٙب.

ػوٚهح اال٘زّبَ ثزّٕيخ ِفَٙٛ اٌناد ٌلٜ اٌط ة فٝ وً اٌّواؽً اٌؼّويخ ٌٍفوك , ِٓ ف ي رٛفيو  -

ٍُ فٝ عّيغ اٌغٛأت إٌّبؿ األوبكيّٝ ٚاالٍزواريغيبد إٌّبٍجخ اٌزٝ رَُٙ فٝ رّٕيخ شقظيخ اٌّزؼ

اٌّؼوفيخ ٚاٌٛعلأيخ ٚاٌّٙبهيخ ٚاالعزّبػيخ ٚاألف ليخ , ٌّب ٌٙنٖ اٌغٛأت ِٓ أّ٘يخ ٚاػؾخ فٝ 

إٌغبػ فٝ اٌؾيبح ٚاٌزٛافك إٌفَٝ ٚاٌزىيث ِغ اآلفويٓ , ٚرّٕٝ ِفَٙٛ اٌناد ٌلٜ اٌّزؼٍُ ِٚٓ صُ 

 رؾميك اٌناد .

ؽٍخ اٌضبٔٛيخ ٚكٌيً اٌّؼٍُ , ثّب يَّؼ ثزٛظيث إػبكح طيبغخ ِؾزٜٛ ِموهاد ػٍُ إٌفٌ فٝ اٌّو -

 اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت ِٚواػبح عبٔجٝ اٌّـ فٝ ػٍّيخ اٌزؼٍُ .

 

 : يمرزحاخ انثحس 

 يمزوػ اٌجؾش اٌؾبٌٝ إعواء اٌجؾٛس اٌزبٌيخ 8

ح ٌلٜ فبػٍيخ اٍزقلاَ اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ رّٕيخ ِٙبهح ؽً اٌّشى د ٚاالرغبٖ ٔؾٛ اٌّبك -.

 اٌط ة اٌلاهٍيٓ ٌّبكح ػٍُ إٌفٌ فٝ اٌّوؽٍخ اٌضبٔٛيخ .

فبػٍيخ اٍزقلاَ اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ رّٕيخ اٌلافؼيخ ٌٍزؼٍُ ٚففغ لٍك اٌزؾظيً ٌلٜ  -2

 اٌط ة اٌلاهٍيٓ ٌّبكح ػٍُ إٌفٌ فٝ اٌّوؽٍخ اٌضبٔٛيخ .

بكح ػٍُ إٌفٌ فٝ رّٕيخ ثؼغ ػبكاد فبػٍيخ اٍزقلاَ اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ رلهيٌ ِ -1

 اٌؼمً ٚاٌنوبء اٌٛعلأٝ ٌلٜ ؽ ة اٌّوؽٍخ اٌضبٔٛيخ .

فبػٍيخ اٍزقلاَ اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ رّٕيخ اٌّٙبهاد اٌؾيبريخ ٚاٌوػب ػٓ اٌزؼٍُ ٌلٜ  -2

 ؽ ة اٌّوؽٍخ اٌضبٔٛيخ .

د ِب ٚهاء اٌّؼوفخ ٚاالرغبٖ ٔؾٛ اٌّبكح فبػٍيخ اٍزقلاَ اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ رّٕيخ ِٙبها -3

 ٌلٜ ؽ ة اٌّوؽٍخ اٌضبٔٛيخ .

 

 لائًح انًزاجغ :

 أٔال انًزاجغ انؼزتيح :

 

 , اٌمب٘وح, كاه اٌّؼبهف.لايٕص نظاٌ انؼزب(8 766.اثٓ ِٕظٛه ) -.



,اٌطجؼخ اٌضبٔيخ , اٌمب٘وح , يؼجى انًصطهحاخ انرزتٕيح ( 8 777.أؽّل ؽَيٓ اٌٍمبٔٝ , ػٍٝ اٌغًّ ) -2

 ػبٌُ اٌىزت .

 ,  اٌطجؼخ اٌضبٌضخ. 2(, ط2..2اٌّؼغُ اٌٍٛيؾ ) -1

, اٌلاه اٌّظويخ ذؼهيى انرفكيز االتذاػٗ نطفم انزٔظح(8 3..2أشواػ إثوا٘يُ ِؾّل اٌّشوفٝ ) -2

 اٌٍجٕبٔيخ, اٌمب٘وح.

, ػّبْ , ِىزجخ  انذكاء االَفؼانٗ ) ذؼهى كيف ذفكز اَفؼانيا (( 8  1..2إيّبْ ػجبً ػٍٝ اٌقفبف )  -3

 ٌّغزّغ اٌؼوثٝ ٌٍٕشو ٚاٌزٛىيغ .ا

, اٌمب٘وح , ػبٌُ  دراطاخ فٗ انصحح انُفظيح ٔاإلرشاد انُفظٗ( 8  1..2ؽبِل ػجل اٌَ َ ى٘واْ )  -4

 اٌىزت.

 (8 رظّيُ إٌّب٘ظ ٚليُ اٌزملَ فٝ اٌؼبٌُ اٌؼوثٝ, اٌمب٘وح, اٌلاه اٌّظويخ اٌٍجٕبٔيخ.2..2ؽَٓ شؾبرٗ ) -5

, ِواعؼخ ؽبِل ػّبه  يؼجى انًصطهحاخ انرزتٕيح ٔانُفظيح8  ( 1..2ؽَٓ شؾبرٗ , ىيٕت إٌغبه )  -6

 , اٌمب٘وح , اٌلاه اٌّظويخ اٌٍجٕبٔيخ .

( 8 فبػٍيخ اٍزقلاَ اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ رّٕيخ  4..2ؽيبح ػٍٝ ِؾّل هِؼبْ )  -7

يجهح ائيخ , اٌزؾظيً ٚاٌؾٌ اٌؼٍّٝ ٚأزمبي أصو اٌزؼٍُ فٝ ِبكح اٌؼٍَٛ ٌلٜ ر ِين اٌّوؽٍخ االثزل

 , اٌؼلك األٚي , ػلك يٕبيو . 7., ِظو, اٌّغٍل  انرزتيح انؼهًيح

( 8 فبػٍيخ ثؤبِظ لبئُ ػٍٝ اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ  7..2هيُ أؽّل ػجل اٌؼظيُ )  -..

يجهح انمزاءج رّٕيخ ِٙبهاد اٌىزبثخ اإلثلاػيخ ٚثؼغ ػبكاد اٌؼمً ٌلٜ ر ِين اٌّوؽٍخ اإلػلاكيخ , 

 . 2.. – 12, ػلك ٍجزّجو , ص  72, ِظو , اٌؼلك  فحٔانًؼز

( 8 فبػٍيخ اٍزقلاَ اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت ٌزلهيٌ  4..2ىيٕت اٌَيل إثوا٘يُ أؽّل )  -..

ِبكح اٌزَٛيك فٝ رّٕيخ اٌزؾظيً اٌلهاٍٝ ٚثؼغ ػبكاد اٌؼمً ٌلٜ ؽ ة اٌزؼٍيُ اٌضبٜٔٛ اٌزغبهٜ , 

 . 17.  – 57, ػلك أثويً , ص  52.لك , ِظو , اٌؼ يجهح انمزاءج ٔانًؼزفح

تزَايج لائى ػهٗ اطرزاذيجياخ انرفكيز انًرشؼة ( 8  2..2ٍبِيخ ػجل اٌؼييي ػجل اٌَ َ اٌَيل )  -2.

 فٗ ذذريض انزياظياخ نرًُيح انمٕج انزياظياذيح ٔتؼط ػاداخ انؼمم نذٖ ذالييذ انًزحهح اإلػذاديح

 . 233 -223لبىيك , ص , هٍبٌخ كوزٛهاٖ , وٍيخ اٌزوثيخ , عبِؼخ اٌي

( 8 فؼبٌيخ ثؤبِظ لبئُ ػٍٝ اٍزواريغيبد اٌزفىيو  4..2ٍّبػ ػجل اٌؾّيل ٍٍيّبْ أؽّل )  -1.

اٌّزشؼت ٚفوائؾ اٌزفىيو فٝ رّٕيخ اٌزؾظيً ٚاٌزفىيو اٌجظوٜ فٝ اٌويبػيبد ٌط ة اٌّوؽٍخ 

 ٌيٛ , اٌغيء اٌضبٔٝ ., ػلك يٛ 6, اٌؼلك  7., ِظو , اٌّغٍل  يجهح ذزتٕياخ انزياظياخاٌضبٔٛيخ , 

ذحظيٍ يفٕٓو انذاخ ) ذًُيح انٕػٗ تانذاخ ٔانُجاح فٗ شرٗ ( 8  3..2ٍٕبء ِؾّل ٍٍيّبْ )  -2.

 , اٌمب٘وح , ػبٌُ اٌىزت .يجاالخ انحياج (

,  انرفكيز ) أطاطياذّ ٔإَٔاػّ .. ذؼهيًّ ٔذًُيح يٓاراذّ (( 8  ...2ٍٕبء ِؾّل ٍٍيّبْ )  -3.

 ُ اٌىزت .ػبٌ اٌطجؼخ األٌٚٝ , اٌمب٘وح ,

( 8 فبػٍيخ اٌزلهيٌ ثبٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ رّٕيخ  2..2ػبكي ؽَيٓ أثٛ ىيل )  -4.

رؾظيً اٌقوٍبٔخ ٚؽَبة اإلٔشبءاد ٚثؼغ ػبكاد اٌؼمً ٚاالرغبٖ ٔؾٛ اٌّبكح ٌلٜ ؽ ة اٌّلاهً 

,  31خ , اٌؼلك , اٌَؼٛكي يجهح دراطاخ ػزتيح فٗ انرزتيح ٔػهى انُفضاٌضبٔٛيخ اٌظٕبػيخ اٌّؼّبهيخ , 

 ػلك ٍجزّجو.

(8 أصو اٍزقلاَ اٍزواريغيخ رؼٍُ األلواْ فٝ رّٕيخ اٌزفىيو 1..2ػجل إٌبطو ػجل اٌفزبػ ِؾّل ) -5.

االيغبثٝ ٚرمليو اٌناد ٌنٜٚ اٌزؾظيً إٌّقفغ ٚاٌّورفغ ِٓ ر ِين ِوؽٍخ اٌزؼٍيُ األٍبٍٝ, ِؼٙل 

 اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس اٌزوثٛيخ, عبِؼخ اٌمب٘وح.

فاػهيح تزَايج ارشادٖ نرًُيح يفٕٓو انذاخ نذٖ ( 8  ...2وّبي ػٛع ػجل هللا )  ػجيو ِؾّل -6.

, هٍبٌخ ِبعَزيو , ِؼٙل اٌلهاٍبد اٌؼٍيب ٌٍطفٌٛخ ػيُح يٍ األغفال انًحزٔييٍ يٍ انزػايح انٕانذيح 

 , عبِؼخ ػيٓ شٌّ



تًظرٕٖ  انحاجاخ انُفظيح ٔيفٕٓو انذاخ ٔػاللرًٓا( 8  ...2ػ ء ٍّيو ٍِٛٝ اٌمطٕبٔٝ )  -7.

, هٍبٌخ ِبعَزيو, وٍيخ  انطًٕح نذٖ غهثح جايؼح األسْز تغشج فٗ ظٕء َظزيح يحذداخ انذاخ

 اٌزوثيخ  , عبِؼخ األى٘و , غيح .

انرفكيز انؼمالَٗ ٔانرفكيز غيز انؼمالَٗ ( 8  7..2غوَ هللا ثٓ ػجل اٌواىق ثٓ طبٌؼ اٌ بِلٜ )  -.2

اْميٍ انًرفٕليٍ دراطيا ٔانؼادييٍ تًذيُرٗ يكح ٔيفٕٓو انذاخ ٔدافؼيح االَجاس نذٖ ػيُح يٍ انًز

 , هٍبٌخ كوزٛهاح , وٍيخ اٌزوثيخ , لَُ ػٍُ إٌفٌ , عبِؼخ أَ اٌموٜ , اٌَؼٛكيخ . انًكزيح ٔجذج

,  تحٕز َفظيح فٗ دٔنح اإلياراخ انؼزتيح انًرحذج ٔيصز( 8  773.غويت ػجل اٌفزبػ غويت )  -.2

 اٌمب٘وح , ِىزجخ األٔغٍٛ اٌّظويخ .

تزَايج يمرزح لائى ػهٗ َظزيح انرؼهى انًظرُذ إنٗ انذياؽ ( 8  2..2خ ِؾّل ِؾّل ٍؼيل ) فبؽّ -22

,  نرًُيح يٓاراخ انفٓى انمزائٗ اإلتذاػٗ ٔػاداخ انؼمم انًُرج نذٖ غالب انصف األٔل انصإَٖ

 هٍبٌخ ِبعَزيو, وٍيخ اٌزوثيخ , عبِؼخ أٍيٛؽ .

اٍزقلاَ اٍزواريغيخ ِمزوؽخ لبئّخ ػٍٝ ٔظويخ ( 8 فبػٍيخ  3..2فبييح أؽّل اٌؾَيٕٝ ِغب٘ل )  -21

فٝ رّٕيخ ِٙبهاد اٌؾً االثلاػٝ ٌٍّشى د ِٚفَٙٛ اٌناد األوبكيّٝ فٝ ِبكح اٌزبهيـ   TRIZرويي 

, اٌَؼٛكيخ, اٌؼلك يجهح دراطاخ ػزتيح فٗ انرزتيح ٔػهى انُفضٌلٜ ؽ ة اٌظث األٚي اٌضبٜٔٛ, 

 .  .85  5., ػلك ِبهً , ص 37

انرفكيز نرطٕيز االتذاع ٔذًُيح انذكاء طيُاريْٕاخ ذزتٕيح (8 5..2إثوا٘يُ )ِغلٜ ػييي   -22

 , اٌمب٘وح, ػبٌُ اٌىزت.يمرزحح

 (8 اٌّؼغُ اٌٛعيي, ؽجؼخ فبطخ ثٛىاهح اٌزوثيخ ٚاٌزؼٍيُ.3..2ِغّغ اٌٍ خ اٌؼوثيخ ) -23

ػٍٝ  ( 8 أصو اٍزقلاَ اٍزواريغيخ رؼٍُ األلواْ فٝ رلهيٌ اٌزبهيـ 1..2ِؾّٛك ؽبفع أؽّل )  -24

يجهح انجًؼيح انرزتٕيح رّٕيخ ِفَٙٛ اٌناد ٚاالرغبٖ ٔؾٛ اٌّبكح ٌلٜ ؽ ة اٌظث األٚي اٌضبٜٔٛ , 

 . .82  3.ص  33, ِظو اٌؼلك نهذراطاخ االجرًاػيح 

 , األهكْ , كاه اٌضمبفخ .انرفكيز ػُذ األغفال( 8  2..2ِؾّٛك ِؾّل غبُٔ )  -25

ػ لزٗ ثّفَٙٛ اٌناد , كهاٍخ ِيلأيخ ػٍٝ ( 8 اٌزؾظيً اٌلهاٍٝ ٚ ...2ِٕٝ ؽَٓ اٌؾّٜٛ )  -26

ػيٕخ ِٓ ر ِين اٌظث اٌقبٌِ , اٌؾٍمخ اٌضبٔيخ ِٓ اٌزؼٍيُ األٍبٍٝ فٝ ِلاهً ِؾبفظخ كِشك 

 .  24, اٌّغٍل  ...2, ٍِؾك  يجهح جايؼح ديشكاٌوٍّيخ , وٍيخ اٌزوثيخ عبِؼخ كِشك , 

ؼط انًرغيزاخ انذيًٕغزافيح : يفٕٓو انذاخ ٔأشز ت(  1..2ِٕٙل ػيل ٍٍيُ ػجل اٌؼٍٝ )  -27

ٔػاللرّ تظاْزج االحرزاق انُفظٗ نذٖ يؼهًٗ انًزحهح انصإَيح انحكٕييح فٗ يحافظرٗ جُيٍ 

 , هٍبٌخ ِبعَزيو غيو ِٕشٛهح , عبِؼخ إٌغبػ اٌٛؽٕيخ , ٔبثٌٍ , فٍَطيٓ . َٔاتهض

ٌٛػٝ (8 كٚه ٍٚبئً اإلػ َ فٝ رشىيً ا...2ٍِٛٝ ػجل اٌوؽيُ ؽٌٍ, ٔبطو ػٍٝ ِٙلٜ ) -.1

االعزّبػٝ ٌلٜ اٌشجبة اٌفٍَطيٕٝ, كهاٍخ ِيلأيخ ػٍٝ ػيٕخ ِٓ ؽ ة وٍيخ اآلكاة عبِؼخ األى٘و, 

 ..6.-13., ص2, اٌؼلك2., ٍٍٍَخ اٌؼٍَٛ اإلَٔبٔيخ, اٌّغٍل يجهح جايؼح األسْز تغشج

( 8 أصو اٍزقلاَ اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ رّٕيخ  6..2ِيوفذ ِؾّل وّبي ِؾّل آكَ )  -.1

اٌملهح ػٍٝ ؽً اٌّشى د اٌويبػيخ ٚاالرغبٖ ٔؾٛ اٌويبػيبد ٌلٜ ر ِين اٌّوؽٍخ اإلثزلائيخ ِقزٍفٝ 

, اٌّغٍل انجًؼيح انًصزيح نرزتٕياخ انزياظياخ , يجهح ذزتٕياخ انزياظياخ اٌَّزٛيبد اٌزؾظيٍيخ , 

 , ػلك يٕبيو. ..

انرفكيز انًرشؼة فٗ ذًُيح  فاػهيح اطرخذاو اطرزاذيجياخ( 8  1..2ٔٛها ِؾَٓ أثٛ إٌغب )  -12

, هٍبٌخ ِبعَزيو , ِؼٙل  انذكاء انثصزٖ ٔانرحصيم فٗ انُٓذطح نذٖ ذالييذ انصف األٔل اإلػذادٖ

 اٌلهاٍبد اٌزوثٛيخ , عبِؼخ اٌمب٘وح .

( 8 فبػٍيخ اٍزقلاَ اٍزواريغيبد اٌزفىيو اٌّزشؼت فٝ هفغ  7..2ٚائً ػجل هللا ِؾّل ػٍٝ )  -11

ػيبد ٚرّٕيخ ثؼغ ػبكاد اٌؼمً ٌلٜ ر ِين اٌظث اٌواثغ االثزلائٝ , َِزٜٛ اٌزؾظيً فٝ اٌويب

 .5.. – 24, ػلك كيَّجو , ص  31., ِظو , اٌؼلك يجهح دراطاخ فٗ انًُاْج ٔغزق انرذريض 



أشز اطرخذاو اطرزاذيجياخ انرفكيز انًرشؼة فٗ ذًُيح (8 5..2ٚعلاْ هِؼبْ ِؾّل ػيَٝ ) -12

, هٍبٌخ ِبعَزيو, وٍيخ اٌزوثيخ, لَُ انصف انزاتغ األطاصيٓاراخ انفٓى انمزائٗ نذٖ ذهًيذاخ 

 إٌّب٘ظ ٚؽوق اٌزلهيٌ, اٌغبِؼخ االٍ ِيخ ث يح.

( 8 فبػٍيخ فوائؾ اٌزفىيو فٝ رّٕيخ ػبكاد اٌؼمً  1..2ٚػؾٝ ثٕذ ؽجبة ثٓ ػجل هللا اٌؼزيجٝ )  -13

ؼح أو انمزٖ نهؼهٕو , يزكش جايِٚفَٙٛ اٌناد األوبكيّٝ ٌلٜ ؽبٌجبد لَُ األؽيبء ثىٍيخ اٌزوثيخ 

 .انرزتٕيح ٔانُفظيح
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