
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
فاعلية استخدام طريقة حل المشكالت على التحصيل 

 الدراسي لذوي أسلوب التروي واالندفاع
 

 :قدمت من قبل

  محمد آمال علي مكائيل 

  :إشرافتحت 

 عبدالكريم اجويلي عبدالعالي :د.أ

 التربية وعلم النفسقدمت هذه الرسالة استكمااًل لمتطلبات درجة الماجستير في 
 

 ازيجامعة بنغ
 كلية اآلداب

 
 7102 أكتوبر

 
 
 
 
 



 ب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright © 2017. All rights reserved, no part of this thesis may be reproduced in any 

form, electronic or mechanical, including photocopy, recording scanning, or any 

information, without the permission in writhing from the author or the directorate of 

graduate studies and training of Benghazi university.  

 
 
 
 

ال يسوومأ ذ وو  ذل مة  موو  موو  ذل ذووال موو  عوو ه طب سوو ب    وو  عي وو  . محف ظوو  7102حقوو ا طبع وو  

ن   وو  ن   نسوو   طبرو  نيوو  ذ  مير نيريوو   ع يقوو  طبواوو ي  ذ  طبوسووذين ذ  طبمسووأ موو      طبحاوو  

 .رو  ي م  طبمؤبف ذ  ن ط ة طب  طس ت طبة ي   طبو  يب ذ مة   نغ ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ج 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د 

 
 
 

 
 
 

 ... 
ا

لِيًل
َ
 ق

ا
مِ إَِّل

ْ
عِل

ْ
 ال

َ
ن

ِّ
م م

ُ
وتِيت

ُ
ا أ

َ
م

َ
 و

 

 
 

  58، اآلية  اإلسراء سورة
 

 
 
 
 



 ه 

 
 إهداء

 

 رها ــــــال اهلل يف عمــــــــــــــوأمي احلبيبة أط ...رة رمحة اهلل عليه ـــــــــــــــــــــهروح أبي الطا  إىل 

 

وكان عضدي وسندي يف  ...وشاركين مهوم البحث ...إيل من رافقين يف رحليت هذه  

 .وأبنائي ا ألعزاء وأخوتي وأخواتي  زوجي الغايل ...واريــــمش

 

 أهــدي ةــرة ج ــدي ...تي وكــم مــن ســاعدهي جــزاه  اهلل خــ اإيل مجيــأ أســاتذتي واــد قا 

  ...أـــــــــــــاملتواض

 
 

 الباحثة

 

 

 

 

 

 



 و 

 شكر وتقدير
 

الن ائية فله     حني إخراجه يف اورته  إىلاسجد هلل العلي القد ر أن من علي ووفقين يف هذا العمم  

 .وعظي  االمتنان  الشكر     كامم 

 

ي وعرفاهي بعد اهلل عز وجم ملن أهار درب البحث بتوجي اته العلمية وحري بي أن أتوجه بشكر  

 .الدكتور عبد الكر   اجلو لي األستاذالفاضم  أستاذيوتواضعه الفذ  القيمة وآرائه  السد دة 

 

ي الذي تفضم مبعاجلة بياهات هذه الدراسة ـــــــــبشكري للدكتور  وسف القماط أتوجهكما  

 .ا ــــــــــإحصائي

 

 .يــــــــــالعملفتحية العود علي املساعدة يف التطبيق  لألستاذةبالشكر  أتقدمال  فوتين أن  كما 

ومل  تسأ املقام لذكر  أو بعيد والشكر مواول لكم من قدم يل  د املساعدة من قر ب 

 . ــــــــــــأمساءه

 

ضم الصالة وأزكي فله احلمد كما  نبغي جلالل وج ه وعظي  سلطاهه وعلي سيدها حممد أف 

 . ـــــــــــــــــــالتسلي

 

 ثةــــالباح
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 فاعلية استخدام طريقة حل المشكالت على التحصيل الدراسي 

 لذوي أسلوب التروي واالندفاع

 :قدمت من قبل
 آمال علي مكائيل محمد 

 
 : تحت إشراف

 د عبدالكريم اجويلي عبدالعالي .أ

  الدراسةملخص 

حوون طبمالوورقت   يوو ا ذ  عوو   نسوو طويذي عو تت طب  طسوو  طبح بيوو  نبوو  طبوةو ف   وو  ت   يوو  طسووو  ط    

 .تي طبوحاين طب  طسي ب ل طبمن تةي   طبمو  يي 

مذم  و  طبمنو تةي   مذم  وو  )ع ب و  مو ا ي  نبوو  مذمو  وي  وذو ي يوي  ( 01)ور نوت طبةينو  مو     

-7102) ذ مةو   نغو ال  قسو    و  طبونفا ب ةو   طبذو مةي  طآل طب ر يو    أل بوطمو  ع ب و ت طبسون  ( طبموو  يي 

( 0892)طبمأب تو  بر ذو   وة يوب طبف مو  ل  طألالور نوو  طسوو  ط  ط و و   وواط   . ب فان طب  طسي طب  ني( 7102

ن حوووو نسووووو طويذي  مووووو  يي   ع قووووت   طنوووو ت  ييطبووووو  ل  واوووونيف ذتوووو ط  طبةينوووو  نبوووو  /بقيوووو ا ذسوووو  ب طالنوووو ت   

طبمالرقت   و  طبمذمو  وي  طبوذو ي يوي   ع وا ط و و   وحاوي ي مو  ن و ط  طب  ح و    و  طبمذمو  وي  رقيو ا 

 .   ي   ي ا  ة ل

   

 وووي  مو سوووع   ذووو ت طبع  ووو  طبمنووو تةي   نحاووو  ي  ذظهووو ت طبنوووو  و  ووو    ذووو   تووو  ا  طت  البووو   

 . مو سع   ذ ت طبع    ططبمو  يي  تي طبوع يا طبق  ي



 ن 

 ووي  مو سووع   ذوو ت طبع  وو  تووي طبقيوو ا  نحاوو  ي  ذوو   توو  ا  طت  البوو   ذيضوو نووو  و طب ذظهوو ت  

 .حن طبمالرقت نسو طويذي وع يا   ة  (طبما  ذ )طبق  ي  طب ة ل ب ل مذم    طبمن تةي  

  ووي  مو سووع   ذوو ت طبع  وو  طبمووو  يي  نحاوو  ي طبنووو  و  ذوو   توو  ا  طت  البوو   ذظهوو تروو ب    

 .حن طبمالرقت نسو طويذي طبق  ي  طب ة ل  ة  وع يا  طبقي اتي  (طبما  ذ )

مذم  وو  طبموووو  يي  وحاوو  ط   ووو   ذ طبنوووو  و  نوو  مق  نووو   ووي  نووو  و طبمذمووو  وي   ذظهوو تروو ب    

 .ر نت ذر   نفة  ب مو  يي  طإلسو طويذي  ط  ع ه  طإلسو طويذي نو  و ذتضن م  مذم    طبمن تةي   ة  وع يا 

  بنسوووو    طأل عوووو ل قوووو   ع يةوووو  طالسوووووذ   ت حسووووب اموووو  طالسوووووذ      وووو   طبنووووو  و طبموة  ذظهوووو ت  

  بنسو   ب موو  يي   ر مو   ون امو  طالسووذ     طأل عو لر مو  اط  امو  طالسووذ      وت   أنو  يي ب من تةي   طبموو   

 .  بنس   ب من تةي  طأل ع لاط ت 
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 :المقدمة  1.1

تظهم  خهل  ةههتلت لسنهتيةل  شهه   شهدت  لسنهاتل  ليرةههي  خهل  رنحهء ااعههم  لسرهمسم ن ههتيل   حع      

عههمم خحههم ةرههت ل بن ههمم  مس رحت ههم  تعهظدههم بههت لسدههتء  هه  ايهه ع  لس مةههة بههل نرحههةم لس مسهه   ةهةههة 

نمعههة لسهييههة سةههنرحم  ةههء ةنرم هه   هها ل رههيةت تن تةههة لسههيتل    ةاهه   لسههنرحم تلسنه ةههي لسرح ههل لسنههحةم تلف

لس دهميل  ل تن معةهة تلسنرحة ةهة لاةتم ةهة   ت ةت غةيه  ت اقيلاه    هم ةه تل  سهت ل ننهم  لسرتةهت  هت 

تبهههمل  هههم تعهههل لس دن هههتت  مسني ةهههة تلسنرحهههةم ات ة  هههتتل عحهههت ااههه  س هههل نع ههه  ع حةهههم  لسنرحهههةم تلسهههنرحم 

تلسني ةههع عحههت ( لسنح ههةت/ لسعهههظ)نههحت  لسن حةههتل خههل لسههنرحم ابههتلخدم ةتهه  ات ةههنرحل لس رحههم  ههت لي

تم مندم ت شمي ندم نع    .(1001، بهجت) شيلء لس رحم تنتتةد  اشم  لس ال  تلف

خمسعةههم     ةرندههم ن عههنم تتههتت لسيههرت م  لسنههل نتلتهه  لاانههمت ت  ههتي اتههم  لاانههمت    ههتي      

 ةتمت عحهت  سح شه ال  لسنهل نرنيمه   هت لس شه ال   هم بهت ظهمبي تحهل ت ادهم  هم بهت رههل  نينه  

عحههت ليخههيلت  تلتدههة لسيههرم   عحههت  شهه ال  ارههيج ننههتيب خههل يههرت ندم   تعةههج ات لسعةههم  نتتهه 

ت بههمل لينههحت  ةترحهه  ةنرم هه   هها . ة ههتت باههمل انههحت  اههمتت س تلتدندههم يههمي  ههت لس  ةرههل ات تلف

لس شههه حة   ةهةهههة ن نهههمعت عحهههت  ةتهههمت لسعههه  لس ا  هههل تلسر حهههل سدهههم  تبهههمل لينهههحت  بهههت انهههحت  عههه  

 .لس ش ال  ات  ية ة لسنه ةي لسرح ل لسنحةم 

ات نننتم بمه لس ية ة يادم ن الئم لس ثةي  ت لس تمهتعم  لستيلنهةة تيادهم تخل لسنرحةم ة  ت      

 هت تماه  ررهي نرهتت لس هنرحم عحهت لنهنرتلم لينهحت  لسرح هل خهل  تلتدهة لس شه ال  تلسن حه  عحةدهم 

 (.1990أحمد ومقروم والعافية، )

يع ل بن همم  دههم تنرن هي  ية هة عه  لس شه ال   هت لينهمسة  تل نهنيلنةتةم  لسعتةثهة لسنهل  ه     

خهههل  تلةهههة لس هههيت لسرشهههيةت  هههت رهههال  اع هههم  عتةهههت  هههت عح هههم  لسهههاهل ا ثهههم  ثتياهههتلةل ت هههتبحي  ثهههم 
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نتلي  ل بن مم  دمل لس تمهت   م ايه ت ة شه   تما هم  يئةنهةم   هت لس د هم  لسنهل ةنرهيل سدهم لس ح هة 

   ت اعههت انهه م   م ايهه ت ن ههتي  دههميلندم خههل عهه  لس شهه ال   ههت ابههم غمةههم  لس ههتليل تةههيج تماةهه

 .نرحم لس همبةم تلس  متئ بت لننرتل دم خل ع  لس ش ال  

ات عه  لس شه ال  بهت  عهت ملنه  ع حةهة نرهيء لنن شهمخل مل  راهت  اتعت ه تخل عةت ةهيج      

ا هم ة هم  تدههتل  خ يةهم  ااتههمعه  ال ات سح هنرحم تتيل   ةتم ةهم  خههل نع ة دهم خدهت   ةنح ههت لسعه   هت غةههيه تلف

م ي ات نرحههم عههه  لس شهه ال  نعنههه  لسنينةهه  ليت  مههه ت  نههنتةم  لسهههنرحم تخهه  نيهههتي تلستههتةي  مسههه

 ةمتةهه   م ة شههء لس ههنرحم رههال  بههمه لسر حةههة ات  ت تعههة  ههت لس تلعههت تلس ههتلاةت لسنههل نرح دههم نههم  م  

 .(1001الزغول وآخرون، )ة  ت ات نننرتم سحتيت   ست ع  خل  تقء تتةت 

 ههادم تههتت تةههتل لسههمل ةههيج  ت  لانههنيلنةتةةم  تلس ههمعثةت سدههمه تس ههت ن ههي  لسرتةههت  ههت لسرح هه     

لسني ةههة ةتهه  ات نر ههل لس تن هها لي  ههي تعتههيل  لستيلنههة ةتهه  ات ن ههتت  رن ههيل  عهه   شهه ال  

تلقرةة   تقت لبنم تتت تةتل  مس شيتعم  لس تتدة سع  لس شه حة تلنهن ي  ح همنيل عحهت لسهاده اهنه  

 .ات ة تت غيمةم  ا ثي  ا   تيتل  خل ات لسنرحةم خل لس تينة ةا  ل 

تا ههههت  ةمتةهههه  ات لس نرح ههههةت خهههههل ال ع ههههي ةاههههت تتت لاههههت متم  اشههههه م  خههههل ع حةههههة ل ننهههههم       

ثيل   ريخندم   .لس رحت م  تلف

تةهههيج خةتتننههه ل  ت لسر ههه  ةا هههت خهههل  تلتدهههة ليخهههيلت تلسر هههيل  تتةهههت  ت ههها  ههههمعدم سعههه       

ت  عمتسههة سنع ةهه  لسهدهههم ةههي   ليخههيلت  مس ريخههة لستتةهههت  لسنرميمههم  لسنههل نهيمههدم بههمه لسر هههيل  ت هه

لسنهم  ة تة اههتت تةشهه حتت  راهت تتةههت   ا ههم  يتاهي قههمم بههت تع هال ه  مسههتعم لساظههيل س هم عههيء سحههنرحم 

 . م  نشمء تبت ا تمب سحنتيةل 
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ة ال تا هههت اب ةهههة  نهههمعت  لسنال ةهههم سهدهههم  اةهههة لس هههمت  لستيلنهههةة تاخ ميبهههم لس نمعهههة ات لينمنهههة     

 .(1001، أبورباش)لساش  خل ع حةة لسنرحم  لسعمتة  ست ل ات مب

ت مسنههمسل ة  ااههم لس ههت   ت لنههنرتلم  ية ههة عهه  لس شهه ال  سدههم اتلعةدههم لاةتم ةههة خههل نر ةهه       

ئدم  مس ية هههة لسنهههتيةل سهههتج لس مسههه  ت هههمسل ل ننهههم  لس رحت هههم  لسنهههل ة  هههت اثيبهههم ا ثهههي  هههت  ع هههم

ت مسنههمسل خههحت نعيههةحدم نههة تت اخمهه  خههل لس ههمت  لسنههل ةتينههتادم  ههمسل ( س ههم لا/ لسنح ههةت)لسن حةتةههة 

ة  ااههم لس هههت   ت لسههههيت  خههل  ية هههة نهمهههة  لسعحههت  سههه رل لس شههه ال  لسنههل نن ةهههع  معنتلئدهههم عحهههت 

 تلقههء غم مههة خهه رل ليخههيلت ةهمههحتت لسنينةهه  تلسنر هه  خههل لرنةههمي لسعهه  لسيههعةت تة حهه  عحههةدم 

لت ةين  هههتت اقههه  عهههتت  هههت لير هههم   ةا هههم باهههمل لسههه رل ل رهههي  هههت ليخهههيلت لس نهههيتةةت تبههه    ليخهههي 

ةهمهههحتت  هههتلئ   ثةهههي   ههههيتل ات انهههل سعههه  لس تلقهههء تلس شههه ال  لسنهههل نيهههمتخدم تة حههه  عحهههةدم 

لس اهتخرةت تبهه    ليخهيلت ةين  ههتت عهتت  ههت لير هم  خههل اقه  تقهه     هت  ت مسنههمسل خهحت  ههت  تلقههء 

لسنههيتل ة ههتت  نمهه ام خههل ن نههةم خههيتل لسعهه  خراههت م ةتلتهه  / تخم  اههعهه  لس شهه ال  اتههت انههحت  ل

لسهههيت عمسههة  ههت عههتم لسنر ههت خههل ل نههنتم ة خههحت لسهههيت لس اههتخا سههم ةعظههت  ههرل   ةههعل   نهه   نههيعة 

 يتلي لسهيل لسهمل نهم لرنةهميه  هتتت ن ةهةم   ت مسنهمسل ة ةه  لسههيت لس اهتخا ات ة هتت  ر ئهم  خهل  ثه  

 مسشههل تعههتم لسة ههةت  ا ههم لسهههيت لس نههيتل خحاهه  ةررههم  رههةت ل عن ههمي ت ةههها  بههمه لس تلقههء لسنههل نن ةههع 

خههيتل لسعهه  تةررههم ع اههم   ههتةال  ايههتلي ل نههنتم ة لسنههل غمس ههم   ههم ن ههتت يههعةعة تعحههت مسههل خههحت 

بهههمل  لينهههحت  لس ريخههههل ةشهههةي  سههههت لسههههيت   ههههةت ليخهههيلت خهههل ناههههمت  لس هههتلئ  تلسنع هههه   هههت يههههعندم 

 .(1001الخولي، )

تيلنهة لينهحت   (1991)الصررا  تخل مت  مسل س ت اتية  عت  تيلنم   ادهم خ هت ناهمت       

لسنر حل ل اتخمعل تعالقن   ع  لس ش ال  ستج  هال  ت مس هم   حةهة لسني ةهة  تم رهة لس تةه    تقهت 
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اتيةه  لستيلنههة عحههت عةاههة  ههت  ههال  ت مس ههم  لسنرييههم  لس رنحهههة ت ههت نههاتل  تيلنههةة  رنحهههة 

سهه  ت مس ههة  تقههت نتيههح  لستيلنههة  سههت لسانههمئه لسنههل ن ههت  ات باههمل خههيت  مل  ت سههة  م 89 ح هه  

 . عيمئةة  ةت  ت تعة لسنر حةةت ت ت تعة ل اتخمعةةت 

تنشههةي لسانههمئه  سههت ات لسنههر حةةت لنههن يقتل تقنههم  ا ثههي  ههت ل اههتخمعةةت     ههم ات عههتت ار ههم       

لسههمل ( mfft)اههتت لرن ههمي  اههمظي  ليشهه م  لس رستخههة لسنههر حةةت  ماهه  اقهه   ههت ل اههتخمعةةت خههل عهه   

 .kegan (1911)كيجان تمر  

تتتهههت  خههههيت  مل  ت سهههة  عيههههمئةة  هههةت لسنههههر حةةت خهههل ع ههههت ل نهههنتم ة خههههل لرن هههمي عهههه       

لس ش ال  خ ت ن ةت ات لسنر حةةت لنن يقتل تقنم  ا ت   ت ل اتخمعةةت    م ات عتت لير هم  خهل بهمل 

 .اق  ستج لسنر حةةت   م  ما  ستج ل اتخمعةةت  ل رن مي  ما 

هيكررل خداهمل تيلنهم  نهم  ة اتا ةهة نامتسه  اههل لس شه حة خ هت ن هةت خهل لستيلنهة لسنهل اتيلبهم      

س ةهمل عات لس  مياة  هةت  نهنتةةت  هت لساتهم  خهل  تهم  عه  لس شه ال  لس رستخهة  (1991) وآخرون

يخههيلت لسهمةت ةنيهههتت  م اههتخمعةةت ةه تتت اع ههم    رنحهههة  ت ل( لسنههيتل/ ل اهتخم )لينهحت  لس ريخههل 

اني   ت ليخيلت لسمةت ةنيههتت  مسنهر حةةت    اادهم خهل لس  م ه  ةر ئهتت ا ثهي  هت ع الئدهم لسنهر حةةت 

. 

 مس شههء عههت ل نههنيلنةتةم  لس رنحهههة خههل  تههم  عهه   (1911) مرراك كي رريتلبن هه  تيلنههة      

حت  لس ريخههل  ن ههةت  ت ليخهههيلت لسنههر حةةت ةتلتدههتت  شهه حة  رةاهههة لس شهه ال  خههل عالقندههم  دهههمل لينهه

ة ةحهههتت  سهههت لسعيهههت  عحهههت  رحت هههم  ا ثهههي عهههت   ةرهههة بهههمه لس شههه ال   هههت ليخهههيلت ل اهههتخمعةةت 

 مامههمخة  سههت ات لسنههر حةةت ة ثههيتت  ههت لسننههم    عههت    ةرههة لس شهه حة تةاظ ههتت اخ ههميبم  يههتي  
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انههحت  لس عمتسههة تلسر ههر خههل نرههم حدم  هها   ن ههم  ههم ةحتههرتت  سههت  اخمهه   ههت ل اههتخمعةةت لسههمةت غمس ههم  

 . (1991الشرقاوي، )لس ش ال  

تقهههت لننههها ا هههم  لس عهههج خهههل  تههههم  لينهههمسة  لس ريخةهههة  معن ميبهههم ا رهههمتل   د هههة   ننههههم       

لس ريخهههة  خمينهههحت  لس ريخهههل ةحرههه  تتيل   د هههم  خهههل  تهههم  لسهههنرحم لس تينهههل سهههمل خ هههت لنهههنرتم   عهههل 

 . يلعحدم لسنرحة ةة  نالءهنةي لسهيت  خل لسنعية  لستيلنل تنعحةحدم ستج لسنال ةم عحت سن

 تيلنهههة عالقهههة لينههههحت  لسنهههر حل ل اهههتخمعل عحههههت  (1991) الصرررررا تقهههت لبن ههه  تيلنهههة      

لسنعيههة  لستيلنهههل سهههتج نال ةهههم لس يعحهههة ل  نتلئةهههة  مس تةهه   ندهههتء  سهههت لسنرهههيء عحهههت لسههههيت  خهههل 

ل اهههتخم  عحهههت عةاهههة  هههت نال ةهههم تنح ةهههمل  لس تينهههة ل  نتلئةهههة  مس تةههه   -ريخهههل لسنر ههه   لس لينهههحت 

 ههت لسنال ةههم تلسنح ةههمل  ت ريخههة لسرالقههة  ههةت بههمل لينههحت  لس ريخههل ت نههنتج لسنعيههة   401 ح ه  

خههل لسح ههة لسري ةههة تلسعنههم   ت ههم  مل  ههمت باههمل نهمعهه   ههةت لينههحت  لس ريخههل تلستههال  تقههت  شههه  

 :ستيلنة عت ل نل انمئه ل

 مسانهه ة سلنههحت  لس ريخههل لسنر هه  تل اههتخم  ن ههةت  مسانهه ة سههع ت ل نههنتم ة  اهه  نتتههت خههيت       

 ههةت لسنههر حةةت تل اهتخمعةةت   تنشههةي  سههت لسنههر حةةت م هتيل ات  امثههم ةنههن يقتل تقنههم   عيههمئةةمل  ت سهة 

 .ش م  لس رستخة ا ت  خل ع  لس ش ال  لسنل نعنتل عحةدم لرن مي  امظي  لي

ت مسانههههه ة سرهههههتت لير هههههم  تتهههههت  خهههههيت  مل  ت سهههههة  عيهههههمئةة  هههههةت لي ههههههم  ل اهههههتخمعةةت      

ا ثههي  ههت لي هههم  لسنههر حةةت خههل عهه   ار ههم تلسنههر حةةت خنشههةي  سههت ات لي هههم  ل اههتخمعةةت لين  ههتل 

ستيلنهل خهل لسعنهم  لس ش ال  لسنل نعنتل عحةدهم ل رن همي لس نهنرتم  تقهت ن هةت  مسانه ة سحنعيهة  ل

 ت باههههمل خههههيت  مل  ت سههههة  عيههههمئةة نيتهههها س ن ةههههي لستههههال ت ن ةههههي لينههههحت  لس ريخههههل    ههههم  ت 
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الشرررقاوي ، )تيتههم  لي هههم  لسنههر حةةت  ماهه  اعحههت  ههت تيتههم  لي هههم  ل اههتخمعةةت  ههت لستانههةت 

1991). 

تباهههمل تيلنهههم  ايج خهههل بههههمل لس تهههم  نشهههةي  سهههت لسرالقههههة لستثة هههة  هههةت لسنعيهههة  لستيلنههههل      

 ت لي هههم  ل اههتخمعةةت  ههمت اتلبههم ة هه   kagan (1995)تانههحت  لسنر هه  تل اههتخم    خ ههت ا ههت 

لسنههههر حةةت خههههل  تههههم  لس ههههيل   لس يههههيةة    ههههم ات لان ههههمه لي هههههم   لي هههههم  اتل  شهههه    حعههههتظ عههههت 

خههل لس تينههة تلرهه  لسهيهه  لستيلنههل  هههمت اقهه   ههت يخههمقدم لي هههم  لسنههر حةةت     هههم ات ل اههتخمعةةت 

ني ةههع لي هههم  لسنههر حةةت خههل لس تلقههء لسنرحة ةههة لس رنحهههة  مامههمخة  سههت لنههنتم ة لي هههم  لسنههر حةةت 

ننيههء   ههعلي  ل بن ههمم  ههتقمئ  لي ههتي تلين ههم  ار ههم  قحةحههة خههل لس تلقههء لسنههل نن حهه  لنرههمم قههيلي 

 .ع ةم تيمئ 

 ت لسنال ةههم لسههمةت ةههاهل نعيههةحدم لستيلنههل بهههم   hallahan (1973) ههمسل ل نشههء      

ا ثي لاتخمعةة  هت لسنال ةهم لس نتنه ل لسنعيهة   ت هت باهم  هيع  لسعمتهة  سهت  تهيل  تيلنهة نتية ةهة 

/ لسنهههيتل)يهههة  لستيلنهههل سهههمتل لنهههحت ل س ريخهههة خمعحةهههة لنهههنرتلم  ية هههة عههه  لس شههه ال  عحهههت لسنع

 .(ل اتخم 
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 :الدراسةمشكلة . 1.1

خهل عيههيام بهمل اعههت  عمتهة  سههت  رحهم  ههت اهت  تتةههت ة هتت قههمتيل  عحهت ات ة ههي   شهه ال   

تات ةنهههر  انهههئحة   تات ةةنهههي لس عهههج تل نن يهههم  تلسعهههتلي   ت بهههمل لساهههت   هههت لسنرحهههةم ةنهههرسء  هههت 

ا  هههة لا هههال  سح عهههج  عهههيل  تلقهههء لس شههه حة عحهههت لسنال ةهههم مل   راهههت تايهههةحة ة  هههت ات ن هههتت

 .تل نن يم 

ت مسنهههمسل خهههحت لسنرحهههةم لس هههمئم عحهههت  ية هههة عههه  لس شههه ال  عحهههت لسر هههل ن م هههم  هههت لس ية هههة  

ت ادههم  لي متة ةههةلسن حةتةههة لس مئ ههة عحههت لسني ةههع تلسعهههظ تلسنح ههةت تلسنههل نظدههي لسرتةههت  ههت لس شهه ال  

 .لسنعية  لستيلنل

نظدهي  هت رهال  عهيل لينهئحة ( عه  لس شه ال ) لانهنيلنةتةةت ت بام خهحت لنهنرتلم بهمه  

ت ي  لسعحت  تنعحةحدم تتما لسهيتل  تلس ةمم  مسنا  ل   ت ات  ت ها لس رحت هم  تلنهنا م  لسانهمئه 

 .ت ريخة لس ال  لس نيتةةت تلس اتخرةت خل لننتم مندم سدمه لينئحة

  لستيلنهل سهمتل انهحت  تخمعحةندهم خهل لسنعيهة لانهنيلنةتةةسمسل نن تم لس معثة  تيلنة بهمه  

 : ل نل مسن  ة  لسنتية ل سدم تة  ت ات ننعتت  ش حة  لستيلنة خل لسننم   ( لسنيتل/ ل اتخم )

 التحصيل الدراسي عليما فاعلية استخدام طريقة حل المشكالت " 

 "؟ (التروي/ اال دفاع)لذوي أسلوب 

 

 :دراسةأهمية ال. 1.1
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 : لل ننرنل اب ةة لس عج لسعمسل خل  

نهههمعت لس هههال  عحهههت ةسهههنرحم لس هههمئم عحهههت عههه  لس شههه ال   لات  ية هههة  نا ثههه  اب ةهههة لستيلنهههة  سهههت. 4

 .تةنرح تل اتتلي لسيلشتةت لسدم ة ليتل  خل  تلقء لسعةم  لسع ة ةة

سحنهتيةل ة  هت ل نهنهمت   ادهم خهل ت ةها لس هتلت تخهل  نمعهة لسهييهة   نهنيلنةتةةن تم بمه لستيلنهة . 2

 .لاةتم ةة خل لس تلقء لسنرحة ةة  ةسح ال  سح شمي 

عههه  لس شههه ال  انهههحت م  نرحة ةهههم  ةر ههه  عحهههت  نهههمعت  لس هههال  عحهههت ات   نهههنيلنةتةةن هههتم ن  ةههه  . 3

ةيه عتل  نرح ههةت  نههن حةت لنهن ال   ملنةههم  تةههنرحم لسنال ةههم لس ةهمم  دههمه ليع ههم  عحهت اعههت  نههن   خههل 

 .ةردم ت مسنمسل عةمت  لسنعية لسعةم  لسالع ة انةتة  يشمت لس تينةت سدم تنشت

خههل ن ههتةم  ر ةههم  ننههمعت  نههن  ال خههل ن  ة دههم  لانههنيلنةتةةقههت ةنههمعت لسن  ةهه  لسنتية ههل سدههمه . 1

 .س يلع  نتيةنةة اريج

 .نرن ي بمه لستيلنة تتةت  خل  تن رام تسم ةن   سدم لسن  ة  عحت عت عحم لس معثة. 5

ا هل لسنه ةهي سهتج لس هال  ت مسنهمسل ت  هم اظدهي  انهمئه ن( ع  لس ش ال ) لاننيلنةتةة تت بمه . 6

ةهههعتلت تةتسهههت سهههتةدم  نرهههة لس هههتتم  سهههت لس يخهههة لستيلنهههةة  لانهههنيلنةتةةلس عهههتج  ت خدهههم لس تمهههت   دهههمه 

ن مم تلت مندم خل  تعتبم لس عتت   .تلف

 .س م بت  تتتت خل لس ةئة لس عحةة نرن ي بمه لستيلنة  ممخة اظيةة ن  ة ةة. 7

 

 :الدراسة ا أهد. 1.1
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 :ندتء لستيلنة لسعمسةة  ست  

لنهل سهمتل انهحت  لسنعيهة  لستي عةمت  تيخها  ةة لسنرحم   ية ة ع  لس ش ال  خللسنريء عحت خمعح -

 .لسنيتل تل اتخم 

خههل لسنعيههة  ( لس اههتخرةت/ لس نههيتةةت )لس شههء عههت لسهههيت   ههةت  ههال  لس ت ههتعنةت لسنتههية ةنةت  -

 .لستيلنل خل لسن  ة  لس  حل

لس شء عت لسنرثةي لاةتم ل  ننيلنةتة  ع  لس ش ال  سهتج  هال  لس ت هتعنةت لسنتهية ةنةت خهل  -

 .نعيةحدم لستيلنل خل لسن  ة  لس رتل

 

 :الدراسةفروض . 1.1

  نتتههت خههيت  مل  ت سههة  عيههمئةة  ههةت  نتنهه  تيتههم  لس ح ههة  لس نههيتةةت  ت نتنهه  تيتههم   -4

 .س  حللس ح ة  لس اتخرةت خل ل رن مي ل

  نتتهههت خهههيت  مل  ت سهههة  عيهههمئةة  هههةت  نتنههه  تيتهههم  لس ح هههة لس نهههيتةةت ت نتنههه  تيتهههم  -2

 .لس ح ة لس اتخرةت خل تيتم  ل رن مي لس رتل

  نتتهت خهيت  مل  ت سههة  عيهمئةة  هةت  نتنهه  تيتهم  لس ح هة خههل ل رن همي لسنعيهةحل لس  حههل  -3

 .ع  لس ش ال   ننيلنةتةةت ن  ة   ر( لس عتتتة)تلس رتل ستل  ت تعة لس نيتةةت 

 ههةت  نتنهه  تيتههم  لس ح ههة خههل ل رن ههمي لسنعيههةحل لس  حههل   عيههمئةةنتتههت خههيت  مل  ت سههة   -1

 .ع  لس ش ال   ننيلنةتةة رت ن  ة   (لس عتتتة)ستل  ت تعة لس اتخرةت  لتلس رت
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 همرنالء ع هت ( تخرةتلس نهيتةةت تلس اه) هةت لس ت هتعنةت  لير هم سةل بامل لرهنالء خهل انه ة  -5

 :تةا ث   ت بمل لسهيل لسننم    ل نةة  ل ننتم م 

لسنههيتل عحههل  هه  خ ههي   ههت خ ههيل  لس  ةههمل عنهه  /بهه  نتتههت لنههنتم م  ينههحت  ل اههتخم  -ا

   شيل ع ت ل ننتم ة تعتت لير م  ؟

بهه  نتتههت  لنههنتم م  عحههل  هه  خ ههي   ههت خ ههيل  لس  ةههمل عنهه    شههيل ع ههت ل نههنتم ة  - 

 سل  ت تعة لس نيتةةت ؟ لير م تت تع

بههه  نتتهههت لنهههنتم م  عحهههل  ههه  خ هههي   هههت خ هههيل  لس  ةهههمل عنههه    شهههي ع هههت ل نهههنتم ة  -ب

 ستل  ت تعة لس اتخرةت ؟ لير م تعتت 
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 :لسنعم لس عج لسعمسل  مسعتتت لسنمسةة  

   حهم لسهاهل   حةهة ل تل   تم رهة لسنل نتيل س ح ة لسهي  لستيلنل خهل قنهم ع لاعيم  مت

 . ا معل

   ع  لس ش ال    ننيلنةتةةلقنيي لس عج لسعمسل عحل ن  ة. 

  لاعيهههههم لقنيهههههي لس عهههههج عحهههههل قةهههههمل لسنعيهههههة  لستيلنهههههل ق ههههه  ت رهههههت تيلنهههههندم س  هههههيي 

 . اتخرةت ت نيتةةت   سلع  لس ش ال   رت ن نة دم   مننيلنةتة 

 مس هة  هت  مس هم  قنهم (10)ئةة   تاهة  هت لقنيي  عةاهة لس عهج لسعهمسل عحهل عةاهة عشهتل 

لسني ةهههة تعحهههم لسهههاهل لسهيههه  لستيلنهههل لسثهههمال عةهههج نهههم ن نهههة دم  سهههل  ت هههتعنةت نتهههية ةنةت 

 (. اتخرةت ت  نيتةةت)

 2045)سحرههمم لستههم رل  ليت نههم ن  ةهه  لس عههج رههال  لسهيهه  لستيلنههل  :الحرردود الزم يررة-

 ان ت (43)تس ت  ( 2046

 ةهه  لس عهج عحههل  مس هم  قنهم لسني ةههة تعحهم لسههاهل لسهيه  لستيلنههل نهم ن  :الحردود المكا يررة 

عه  لس شه ال   تمهت  لس عهج تمسهل س ريخهة   ننيلنةتةةلسثمال خل تم رة  ا معل  مننرتلم 

 .خمعحةندم خل لسنعية  لستيلنل سح نيتةةت تلس اتخرةت

 ية ههة عهه    نههنيلنةتةةةن ثهه  لس ن ةههي لس نههن   خههل لس عههج  لسعههمسل خههل  :المتغيررر المسررتقل 

 .لس ش ال  

 

 

 بههههل لس ن ةههههيل  لسنههههل نههههم نث ةندههههم خههههل لس عههههج سنع ةهههه  لسن ههههمخ   ههههةت  :المتغيرررررات الوسرررريطة

 .لس ت تعنةت لسنتية ةنةت تب م لسر ي لسع ال تلستال تلس ننتل ل تن معل سح مس م  
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 تلس اتخرةت لس ريخل لس ن ث  خل لس نيتةةت لينحت بت  :المتغير التص يفي. 

 ةن ثههه  لس ن ةهههي لسنهههم ا خهههل لسنعيهههة  لستيلنهههل سهههتل عةاهههة  مس هههم  لسهيههه   :لتررراب المتغيرررر ا

 .  نم لسني ةة تعحم لساهل خل تم رة  ا معل لاعيم لستيلنل لسثمال خل  مت  
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 .(0202، إبراهيم)لساظمم لسنرحة ل  اتم   ابتلءبت  ننتل ة ةت  تل نع ة   :الفاعلية -1

 

شهههرميبم  ههمس ح   عل  تتهههتت  شههه حة     ثهههمي بهههل  :طريقررة حرررل المشررركالت -1 نه ةههي لس نرح هههةت تلف

لسعههه  لس امنههه  سدهههم قةهههمم لس نرح هههةت  مس عهههج  نن شهههمء   ةتهههمتةنهههن ةرتت عحدهههم  نهههدتسة تةن حههه  

( لسرح ههل خههل لسنه ةههي لينههحت )لسع همئ  لسنههل نتيهه   سههل لسعهه  تة حهه  عحههل  ية ههة عهه  لس شهه ال  

 .(1001وأبوزيد ، سبر وحامل)

 لينههنمم ادههم لس ية ههة لسنههل ننههنرتم  هها لس ت ههتعنةت لسنتههية ةنةت تة نيههي تتي  :اإلجرائرريالتعريرر  

 .عحل عيل لستيل تنعتةت لس دمم لس  حت ة  ت لس ح ة 

 

قههت عيخهه  عههالم  راهه   نههنتل لنههنةرم  لسنال ةههم س ههم نرح ههته  ههت ر ههيل   :التحصرريل الدراسرري  -1

 ههيي  تة ههمل  مستيتههة لسنههل ةعيهه  عحةدههم لسنح ةههم خههل ل رن ههميل  لس تينههةة  رةاههة خههل  ههمت  تيلنههةة  

 .(1001، صالح)لسرمتةة خل ادمةة لسرمم لستيلنل اتخل ل رن ميل  لسنعيةحةة 

  نهنيلنةتةةلستيههل  رهت ن  ةه   لاعيهم بت   تلي  م نعيح  لس ح ة خهل  همت   :اإلجرائيالتعري  

 . رن مي لسمل نم  عتلتهع  لس ش ال  تةنم ن تةيه  تيتم  ل

 

لسنهههيتل  راههه  /ل اهههتخم   انهههحت  (1910)كوجررران وكجررران ةريخههه   :الترررروي/اسرررلوب اال ررردفاع  -1

ةهههين    هههمسهيت  لس تتهههتت   هههةت ليخهههيلت خهههل نهههيعة لنهههنتم مندم سح تلقهههء لس رنحههههة ت هههتل تقهههندم خهههل "

 ،مسرعود)لسنهل نيهمتخدم سعه  لس تلقهء ات لس شهم    انهللرن مي لس تلئ  لسنل ة هت تادم  ههيتل ات 

1011). 
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لسنهههيتل  مسهههتيتم  لسنهههل ةنعيههه  عحةدهههم ليخهههيلت خهههل /ل اهههتخم  ل انهههحت ةنعهههتت  :اإلجرائررريالتعريررر  

 لير هههم عحهههل   شهههيل ع هههت ل نهههنتم ة تعهههتت  (0891)للفرمررراوي لس رستخهههة  لاشههه م لرن هههمي نهههعلتب 

اههتخا ت ح ههم علت ع ههت ل نههنتم ة ة حهه  عحههل لسهههيت  راه    لير ههم خ ح هم قهه  ع ههت ل نههنتم ة علت عهتت 

 .ة ح  عحل لسهيت  را   نيتل لير م ق  عتت 
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  :المقدمة 2.1

تحتم طبيعة الحياة وجود الصعوبات التي تواجه اإلنسان ، ويقدر نجاح اإلنسان بقدر  

هذه المشكالت ما هو ظاهر جلي ومنها ما هو خفي إيجاده حلواًل للمشكالت التي تعترضه، ومن 

 .مترتب على مشكالت أخرى تتدرج في صعوبتها

يكون هنالك ، صار من الطبيعي أن تتوجب على األفراد مواجهة الصعابوحيث أن الحياة  

وبالرغم من التعثر الذي يالحظ في تعامل البشر مع المشكالت وحلولهم . أسلوب ناجع لمواجهتها

ن هناك أسلوبًا علميًا في حل المشكالت ، يتعامل مع المشكلة بكيفية تساعد على إيجاد لها ، فإ

كير العلمي طريقة التف"أو " حل المشكالت "الحل المنطقي والعملي ، هذا األسلوب هو أسلوب 

 .(2991، أحمد وآخرون)" السليم

، وألنها اسةوضوعات الدر وفي التعليم يمكن أن تستخدم هذه الطريقة ألنها تالئم كثيرًا من م 

، والمشكلة ي مواجهة المشكالت والتغلب عليهافي جانب آخر تعّود المتعلم على األسلوب العلمي ف

عليه ،  يجهلون اإلجابة -قد يكون مجرد سؤال  -ر فيها التالميذ بأنهم أمام موقفحالة يشع

رة مشكالت مما يعني وقد يصاغ المقرر الدراسي كله في صو . ويرغبون في اإلجابة الصحيحة 

وقد يكون المقرر في صورة موضوعات ويتناول  ،طريقة المشكالت في تدريسه إتباعضرورة 

وللمدرس دور هام في اختيار المشكلة المناسبة . بعضها بالتدريس بطريقة المشكالت المدرس

غبتهم في ر ، وعرضها بصورة تثير حماسهم و يذ ، والمرتبطة بالمادة الدراسيةلمستوى نضج التالم

التالميذ بالمشكلة والرغبة في حلها ال ينجح  إحساس، ذلك أنه بدون حلها، أو اإلجابة عليها

 .(2994ريان، )استخدام هذه الطريقة في التدريس 
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ن   حل المشكالت يتسق بدرجة كبيرة مع حركة االنتقال المتطور واإليجابي التي  أسلوبوا 

ية في التحصيل الدراسي ،إذ يعتمد هذا النوع من التدريس تنادي بوجوب بلوغ المتعلمين معايير عال

إلي تطوير قدرات الطالب علي تكوين الفهم العميق للمادة الدراسية التي يتعلمونها ،كي يحققوا 

تقدما ونجاحا عاليا في مستوي التحصيل الدراسي في عالم غدا التسارع المعرفي والتكنولوجي إحدى 

ووفقا لهذا  ،تبني مهارات التفكير االستداللي علي األساليبالنوع من سماته األساسية ،ويركز هذا 

يوظف المعلم مجموعة من االستراتيجيات النشطة التي تجعل الطلبة متفاعلين مع بعضهم  األسلوب

تاحة  األساليبالبعض إذ إن هذا النوع من  خلق أدوار جديدة للمعلم تتمثل في التسهيل واإلرشاد وا 

الل الخبرات التي يوفرها للمتعلمين من قبيل الكتب العلمية الحديثة والمواقع فرص التحدي من خ

 .اإللكترونية علي الشبكة العالمية لإلنترنت

ن االهتمام العالمي بالتحصيل الدراسي في المرحلة الجامعية يعتبر شيء أساسي  إذ إن      وا 

المهارات األساسية التي تسهم في الطلبة في هذا المستوي من التعليم الجامعي بحاجة إلي تملك 

تدريب الطالب علي مواجهة المشكالت المنبثقة عن المنهاج الجامعي أو تلك المشكالت التي 

 .(8002نوفل ،)تفرض نفسها عليهم في واقع حياتهم العملية 

كذلك أن األسلوب التأملي واألسلوب االندفاعي  يلعبان دورا رئيسيا في عملية التحصيل     

 .المعرفي أن يسهل أو يعرقل عملية التعلم والتحصيل األسلوبسي ويمكن هذا الدرا

والتي تشتمل علي  وفي هذا الفصل  تتناول الباحثة المفاهيم األساسية المتعلقة بالدراسة،  

 (.التروي/االندفاع )حل المشكالت والتحصيل الدراسي واألسلوب المعرفي  إستراتيجية
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 :طريقة حل المشكالت  .1.1

هي حالة شك وحيرة وتردد تتطلب القيام بعمل بحث يرمي إلي :المشكلة بشكل عام معناها  

لي الوصول إلي شعور باالرتياح ،ويتم من خالل هذه الطريقة صياغة المقرر  التخلص منها وا 

 .الدراسي كله في صورة مشكالت يتم دراستها بخطوات معينة

بأنهم أمام موقف قد يكون مجرد سؤال يجهلون هي حالة يشعر فيها المتعلمين " :والمشكلة 

 .(2992ريان ،) "اإلجابة عنه أو غير واثقين من اإلجابة الصحيحة

ويطلق علي  وتختلف المشكلة من حيث طولها ومستوي الصعوبة وأساليب معالجتها، 

لمتعلمين وبالتالي فإنها تقوم علي إثارة تفكير ا( األسلوب العلمي في التفكير)طريقة حل المشكالت 

شعارهم بالقلق إزاء وجود مشكلة ال يستطيعون حلها بسهولة ويتطلب إيجاد الحل المناسب لها قيام  وا 

المتعلمين بالبحث الستكشاف الحقائق التي توصل إلي الحل وعلي المدرس إرشاد وحث المتعلمين 

رفة المختلفة علي المشكلة عن طريق حث الطالب علي القراءة الحرة واالطالع علي مصادر المع

من الكتب والمجالت وغير ذلك ،وأن يعين المتعلمين علي اختيار أو انتقاء المشكلة المناسبة 

وتحديدها وتوزيع المسئوليات بينهم كل حسب ميوله وقدراته كما أنه يقوم بتشجيع المتعلمين علي 

مية التي تعينهم علي وتهيئ لهم المواقف التعلي النشاط في حالة تهاونهم، ىاالستمرار ويحفزهم عل

 . (1112شبر وآخرون،)التفكير 
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ستخدمها أن أسلوب حل المشكالت يشير إلي العمليات التي يويري فوركانش وديزوريال  

ويشتمل أسلوب حل  ،ر واستخدام الحلول لتلك المشكالتثم تطوي ،األفراد لتحديد المشكالت

 :المشكالت علي

 داألبعاد المعرفية التي يحددها األفرا 

 االكتشاف 

 البحث عن حلول جديدة لمشكالت جديدة 

  األبعاد السلوكية التي يستخدمها األفراد كاستراتيجيات تعلمها سابقا لحل المشكالت

 (1119أبو رياش،)

بأن المشكلة موقف يتحدى اإلنسان ولكنه ال يستطيع ( 5991الكلزة وآخرون،)ويعرف  

الغاية فإذا كان الطريق لبلوغ هذه الغاية واضحا لم تعد بأساليب السلوك المعروفة لديه أن يبلغ هذه 

هناك مشكلة أي أن المشكلة تمثل موقفا غامضا يمر به الفرد فيثير تفكيره ويدفعه للبحث أو 

 .المشكلة أوالكشف عما به من غموض بهدف الوصول إلي اتجاه حل لهذا الموقف الغامض 

إثارة مشكلة تثير اهتمام التالميذ أو الطلبة وبالتالي فإن طريقة حل المشكالت تقوم على   

حل علمي لهذه وتستهوي انتباههم وتتصل بحاجاتهم وتدفعهم إلى التفكير والدراسة والبحث عن 

 .(1112، األحمد ويوسف)المشكلة  

ن استراتيجيات التفكير   ويمكننا القول  إن حل المشكالت هو سلوك موجه نحو هدف ما وا 

 لبحث عن الجوانب المتعلقة بالمشكالت إذ إنها تتضمن توليد أفكار جديدةتمكن المتعلمين من ا

ت هي ، ويرى أن جميع أشكال السلوك التي تتصل بحل المشكالوتتطلب التأني في إصدار األحكام

، وأن تعلم حل المشكالت يتوج ما خزنه المتعلم من معارف لفظية ألوان يمكن تعليمها وتعلمها
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بأنه "، لذلك عرف غانييه حل المشكالت ن أن تتيح له تفسير المشكلة وحلها مسبقة تتيح له أو يمك

، بحيث يستطيع ف يدمج ما تعلمه من مبادئ سابقاً عملية يكتشف فيها المتعلم من خاللها كي

 (.1112الحصري و العنزي ، )" تطبيقها في حل مشكلة جديدة 

 

 :معنى المشكلة في التدريس   2.1.1

شكالت تطبيقًا لمنهج النشاط الذي يقوم على نقل االهتمام من المادة الدراسية إلى تعد طريقة الم    

المتعلم ، وعلى ضرورة قيام المتعلم بدور إيجابي في عملية التعلم ، وعلى جعل ما يدرسه المتعلم 

وينتقد جون ديوي مؤسس النشاط ، الطرائق العرضية التي تقدم المعلومات . وثيق الصلة بحياته 

لة إلى الطالب ، وهو يرى أن طريقة هاربرت ال تشير مطلقًا إلى صعوبة أو مشكلة تحتاج إلى كام

 (.المرجع السابق)بحث 

 

 :االجتماعية الموادطريقة حل المشكالت في تدريس    ..1.1

تعد الدراسات االجتماعية من أكثر المواد التعليمية في المدارس النظامية تعبيرًا وتبدياًل وفقًا  

، ولقد شهدت الدراسات االجتماعية تنوعًا وتعددًا ، ودراسة وتمحيصًا ات المعرفية واإلنسانيةغير للت

كي تتناسب مع معطيات العصر ، ومع مستوى نمو التالميذ وظروف مجتمعاتهم وتنوع مناهجهم 

 .التعليمية 

عدد وكان لطرائق التدريس كذلك نصيب وافر من البحث والتجريب ، فتعددت أنواعها بت 

الموضوعات التي تعلم في المدارس ، إال إن نجاح أي منها في تحقيق األغراض المقصودة ، 
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إنما يتوقف على عدة عوامل منها ما يتصل بالمتعلم ، ومنها ما يتصل بالمعلم ، ومنها ما  

 .يتصل بطبيعة الموضوع نفسه 

ن الحديث عن طرائق التدريس المتنوعة إلى أنه   ، تماد طريقة معينةليس باإلمكان اعوا 

، ذلك أن المواقف التعليمية تتيح للمعلم ية في تدريس الدراسات االجتماعيةواعتبارها رائعة مثال

. ، في بيئة معينةيس موضوع معين، لتالميذ صف معينالكفء أن يختار الطريقة المالئمة لتدر 

ة إلى إضاف. لقة بالمجتمععلمون المعرفة المتعمن واجب المعلم أن يعلم تالميذه كيف يت هوحيث أن

مما يساعدهم في بناء  ،تنمية مهاراتهم في التحليل، وضع القرار، والتفكير النقدي وما إلى ذلك

واسطة طريقة حل المشكالت ، وبالتالي يمكن تدريس الدراسات االجتماعية بشخصية سوية

 .(1111، الطيطي)

 

 :طريقة حل المشكالت في تعليم الكبار    ..3.1

لة هي سؤال محير أو موقف مربك يجابه به الشخص ، بحيث ال يستطيع اإلجابة المشك 

عن السؤال ، أو التصرف في الموقف بما لديه من معلومات أو مفهومات أو مهارات جاهزة ، 

فالمشكلة توجد عندما يواجه الشخص بسؤال لم يواجه من قبل ، أو عندما يجابه بموقف غير عادي 

ليست لديه معلومات أو مهارات أو طرق وأساليب جاهزة للرد عليه أو لم يتعود مجابهته ، و 

التصرف فيه بطريقة صحيحة ، وعليه عندئذ أن يضع كل معلوماته ومهاراته ومفهوماته السابقة في 

 .(1119مذكور، )قالب جديد لم يكن موجودًا من قبل 
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 :االتجاهات الفكرية في حل المشكالت    ..4.1

، أن يراعي حل المشكالت في آية مادة دراسية لمعلم الذي يرغب في تطبيق طريقةينبغي على ا    

 :بدقة األمور اآلتية 

 .التجاوب مع أسئلة الطلبة. 5

 .بعض األسئلة تحتاج إلى جهد فردي اإلدراك بأن. 8

 .جيع الطلبة على تحدي أفكار بعضهمتش. 3

 .ية التجربة والخطأشمل دائمًا عملالتوضيح للطلبة بأن البحث العلمي ي. 4

 .مع جوانب التعلم األخرى العادية التركيز على البحث جنبًا إلى جنب. 1

 .لتفكير اإلبداعي والتفكير الناقدتشجيع الطلبة على ا. 6

   ، من أجل إتاحة الفرصة   ة تأجيل الحكم أو القرار ما أمكنمساعدة الطلبة على إدراك أهمي. 7

 .ة المطروحةالمشكل للمزيد من التفكير في       

         ، بل البد من كالت قابلة للحل المباشر والسريعالتوضيح للطلبة بأنه ليست جميع المش. 2

 .فهم كل خطوة يتم السير فيها مع ،التدرج في حلها     

        توفير الفرصة للطلبة لكي يمروا بخبرة تتعلق بإمكانية اختبار صدق الفرضيات أو عدم . 9

 .صدقها      

 .إهمالها إذ ظهر ما هو أفضل منها توفير الضمان الكافي لطرح األفكار وتجريبها  ثم. 50
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 .ت الكافي للطلبة كي يفكروا جيداً إعطاء الوق. 55

    برهنة المعلم على اإلخالص في التفكير بحل المشكلة عن طريق المشاركة الفاعلة من   . 58

 .جانبه          

         هل يسمح المنهج المدرسي الذي يتعامل معه بظهور : " اآلتي دائماً  طرح االستفسار. 53

 " .مشكالت حقيقية بالنسبة للطلبة        

            ضرورة أن تتم خطوات حل المشكلة وأنشطتها المتنوعة ضمن مراحل منطقية تبدأ . 54

 .بتحديد المشكلة وتنتهي بتطبيقها وتعميمها      

      تركيز على المشكالت  ذات األهمية البالغة بالنسبة للطلبة في حياتهم اليومية ضرورة ال. 51

 .(8003سعادة ، )         

 

 : نظريات حل المشكلة   2.1.1

 :االتجاه السلوكي - أ

فالمشكلة هي موقف غامض أو وجود صعوبة في فهم عال قات معينة بحاجة للتفسير تثير   

ها وحلها وهي بحد ذاتها مجموعة المثيرات  التي هي بحاجة  إلي الفرد وتحفزه للعمل علي تفسير 

الحل أو مجموعة استجابات تعليمية عند السلوكيين يقوم علي ارتباط المثيرات واالستجابات فالفرد 

عندما يواجه مشكلة يحاول حلها عن طريق االستجابة ويوظف ما لديه من معلومات ومفاهيم 

 .وهذا ما يسمي بجانب الخبرة عند السلوكيينتعلمها  أنوعادات فكرية سبق 
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فالنظرية السلوكية تركز علي التعميم عن طريق ارتباط سلسلة من المثيرات وبالتالي يتم  

 ( .8004عبد الهادي،)التمييز والتعميم يؤدي إلي التعليم البسيط 

 :اتجاه معالجة المعلومات -ب

السيكولوجية جميعا انطالقا من يحاول أصحاب تنظير هذا االتجاه تنظير الحوادث  

وطرق برمجة الحاسبات االلكترونية  اإلنسانياالفتراض القائل بوجود تشابه بين النشاط المعرفي 

لذلك يحاولون لدي تفسير عمليات التفكير وحل المشكلة استخدام بعض التصميمات . وعملها

ة في أي نشاط تفكيري المتبعة في برامج الحاسوب وذلك من خالل تحديد الخطوات المتضمن

وجدولة هذه    الخطوات في تسلسل مناسب يتفق مع تسلسل العمليات التفكيرية التي يمكن أن 

 .(2994 نشواني،)يستخدمها المعلم لدي مواجهة مشكلة معينة 

 :االتجاه الجشتلطي  - ج

 تقوم هذه النظرية علي معرفة العالقات الجزئية من خالل الكل وتري إن التفكير يرتكز 

للبيئة التي تحيط بالفرد ومن ثم استبصار الموقف الكلي وخاصة عندما  اإلدراكيعلي التنظيم 

 .يواجه الفرد موقفا أو مشكلة

ويعتبر كوهلر أحد منظري هذا االتجاه الذي وضح ذلك من خالل تجربة تمثلت في وضع  

 .دة محاوالت خطأوكان في أعلي القفص قطف موز فقام القرد بع( مشكلة)القرد في حالة جوع 

بعد ذلك أخذ برهة من الوقت وكان في القفص عدة صناديق وبعدها قام بوضعها فوق  

 .وصل إلي الموز حتىبعضها 
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إن . إن العملية التي قام بها بحد ذاتها تعتبر بمثابة إدراك للعالقات الجزئية من خالل الكل 

إن التعلم في هذا االتجاه يؤكد . والفهم هذا االتجاه يؤكد علي إدراك العالقات من خالل االستبصار

وعليه فإن النظرية . علي اإلدراك الكلي للمشكلة والتركيز علي األجزاء التي تؤدي إلي حل المشكلة

عبد )الجشتالطية تركز علي معرفة الكل ومن ثم األجزاء التي تؤدي إلي حل المشكلة 

 ( .8004الهادي،

 

 :شكلةالمتغيرات المؤثرة في حل الم  2.1.1

فعلي  تتأثر أو تؤثر بظواهر أخري تقييميهيقصد بالمتغيرات بأنه ظاهرة فيزيائية اجتماعية  

فالقلق يسمي متغيرا  .األردنفي  اإلعداديةسبيل المثال أثر القلق في تحصيل طلبة المرحلة 

 :والتحصيل يطلق علي اسم متغير ولهذا يمكن تقسيم المتغيرات إلي قسمين 

حيث أن المتغير المستقل هو الذي يؤثر علي ظاهرة  .ة ومتغيرات تابعةمتغيرات مستقل 

  .ىأخري بينما المتغير التابع هو الظاهر الذي يتأثر بظاهرة ألخر 

تداخل فيها عدة متغيرات لها تأثير علي بعضها ولهذا نجد أن تفأي مشكلة دراسة أو أخري  

 :هناك عدة عوامل تؤثر في حل المشكلة منها 

 :اد أو الوضع العقلي االستعد - أ

 يقصد بالوضع العقلي بأنه حالة من االستعداد أو التهيؤ الذي يجعل الفرد يستجيب بطريقة
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معينة فكريا أو ظاهريا أما التوقع فيعتبر جزءا من الوضع العقلي الذي يؤدي بالمتعلم إلي 

اعد في إمكانية حل فالوضع العقلي يس .بالمتعلم إلي التوافق واالنسجام مع العملية التعليمية

 .المشكالت بسرعة

 :الدافعية  - ب

للدافعية أثر كبير في التعلم وتشير الكثير من الدراسات إلي إن هناك عالقات وطيدة بين التعلم 

 .والدافعية إذ وجد أن الدافعية تؤدي إلي تفعيل التعلم داخل غرفة الفصل

 :الخبرة السابقة  -ج

القيم واالتجاهات يعطي التلميذ قدرة عالية علي حل المشكالت أن المجموعة الخبرات السابقة و      

فمن خالل مجموعة الخبرات السابقة التي يمتلكها يكتشف العوامل الداخلية المؤثرة في المشكلة 

،وعندما يواجه مشكلة معينة يأخذ بالتنقيب والبحث واالستفادة من خبراته السابقة المتراكمة لديه 

 (.س المرجع السابقنف)ويتعلم كيف يوجهها 

 

 :تنظيم تعلم حل المشكالت  إستراتيجية 9.1.1

تعد مهارة مواجهة حل المشكالت والتصدي لها ومحاولة حلها من المهارات األساسية التي  

ينبغي أن يتعلمها ويتقنها اإلنسان العصري ، ويعد حل المشكالت أسلوبًا تعليميًا راقيًا وبخاصة في 

 :كالت التي تهمنا في هذا الصدد هي، والمشتشابكهارات ومهذا العصر كثير المتغي

 .المشكالت الشخصية الذاتية  -

 .المشكالت االجتماعية  العالئقية  -

 .(1111الحيلة، مرعي و )ية أو المشكالت المعرفية المشكالت التعليمية التعلم -
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 :شروط توظيف حل المشكالت في التدريس . 9.1.1

مشكالت في تدريس االجتماعيات بسيطة في ممارستها ليست خطوات طريقة حل ال 

قة حل وتصور مضامينها إال إذا توفرت مجموعة شروط تساعد على أن يتعلم التالميذ طري

 :المشكالت وأبرز هذه الشروط

أن يكون المعلم نفسه قادرًا على توظيف طريقة حل المشكالت عارفًا المبادئ واألسس الالزمة ( 5

 .ة لتوظيف هذه الطريق

 .اكتساب المعلم القدرة على تحديد األهداف التعليمية لكل خطوة من خطوات حل المشكالت ( 8

أن تكون المشكلة من النوع الذي يثير التالميذ ويتحداهم خارج غرفة الصف ، وينبغي لذلك     ( 3

المواقف أن تكون األهداف جديدة والمشكالت غير معروفة سابقًا للتلميذ، وعلى المعلم أن يوفر 

 .التي تتوافر فيها المشكالت البكر بالنسبة للتالميذ 

وينبغي أن تكون المشكالت التي تقدم للتدريب مشكالت حقيقية واقعية فيها شروط المشكلة  

الجيدة القابلة للحل في إطار اإلمكانات المتوفرة، ويجب أن تكون منتمية لألهداف التعليمية 

 .يذ واهتماماتهم لحاجات التالم منتميةالمخططة، 

استخدام المعلم طريقة مناسبة لتقويم تعلم التالميذ أسلوب حل المشكالت ، ذلك أن كثيرًا من ( 4

العمليات التي تجرى في داخل التلميذ أثناء تعلم حل المشكالت غير قابلة للمالحظة والتقويم 

عن الحل ولذلك على المعلم  المعلومات في فكرة أثناء البحث مكالتفكير والتوتر والقدرة على تنظي

 .تقويم هذه األمور من خالل الطريقة التي ينظم فيها المتعلم الموقف خالل سعيه للحل
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والشرط الخامس هو تأكد المعلم من وضوح المتطلبات األساسية لحل المشكالت قبل الشروع ( 1

التي يحتاجونها في التصدي في تعليمها ، كأن يتأكد من إتقان التالميذ للمفاهيم والمبادئ األساسية 

للمشكالت المطروحة المراد حلها أو التدرب على حلها ، ألن غياب تلك المفاهيم والمبادئ من 

مخزون المتعلم يعيق تعلم حل المشكالت ، ويمكن أن يلجأ المعلم إلى إجراء اختبار قبلي للتأكد من 

 .إتقان التالميذ للمتطلبات األساسية

، إذ ال يمكن أن يتعلم التالميذ طريقة حل ليمي لتوفير التدريب المناسبالتعتنظيم الموقف ( 6

، ويجدر بالمعلم بعد أن يتأكد من إتقان التالميذ للمتطلبات شكالت عن طريق المحاضرة واإللقاءالم

األساسية الالزمة لتعليم حل المشكالت أن يقوم بتوفير الظروف التعليمية المناسبة لتعليم طريقة حل 

 .(1111الطيطي، )الت بصورة عملية المشك

 

 :أنواع المشكالت  ....9

 :مشكالت الترتيب  أوالا 

ويتم من خاللها تقديم بعض األشياء بترتيب عشوائي ويطلب من المفحوص إعادة ترتيبها  

ورغم أن هذه العناصر يمكن ترتيبها بطرق عدة ، إال . وفق شروط معينة بحيث تحقق معيارًا معينًا 

مشكالت القلب أو اإلبدال ، إذ : ومن أمثلة ذلك . ًا واحدًا يكون مناسبًا ويحقق هذا المعيار إن ترتيب

 .ة المقلوبة لتشكيل كلمة ذات معنىيطلب خاللها إعادة ترتيب حروف الكلم

ويتخلل عملية الوصول إلى حل مثل هذه المشكلة استخدام العديد من االستراتيجيات    

 :جرينو أن الفرد يستخدم أثنا حل مشكالت الترتيب المهارات التالية المحاولة والخطأ ، ويرى 
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        الطالقة في الوصول إلى كثير من االحتماالت والحلول الجزئية ومن ثم استبعاد غير   . 5

 .المناسب منها     

    استدعاء أنماط حلول مالئمة ، فحل الكلمات المقلوبة يتم من خالل استدعاء كلمات مناسبة. 8

 .من الذاكرة          

محددين  معرفة المبادئ التي تحكم البحث أو تحدده ، فإذا عرفنا مدى احتمالية وجود حرفين. 3

احتمال وجود  وعدم. على نحو متتاِل في كلمة واحدة ، فإن ذلك يساعدنا في الوصول إلى الحل 

 .ي نفس الكلمةحرفين على نحو متتال يجعلنا أقل مياًل الستخدامهما متتاليين ف

 

 :مشكالت استقراء البنية أو مشكالت التشبيه والمناظرة : ثانياا 

، ع من المشكالت إعطاء بعض األشياء، والمطلوب اكتشاف العالقة بينهاويتم في هذا النو    

ديم عنصرين تربط بينهما عالقة ، إذ يتم في بعض الحاالت تقنةوتتم هذه العملية من خالل المقار 

ويتطلب حل المسألة . ر مجهول بعالقة مشابهة أو مناظرةثالث معطى يرتبط بعنص ، وعنصرما

مع العنصر  ، ثم استنتاج العنصر المجهول الذي يرتبطف العالقة بين العنصريين األوليناكتشا

 .الثالث بعالقة مشابهة

 :مشكالت النقل أو التحويل : ثالثاا 

ة وحالة هدفية وسلسلة من العمليات ويتضمن هذا النوع من المشكالت حالة ابتدائي 

وهي تقدم للفرد الحالة الهدفية وال تتطلب منه . ة االبتدائية إلى الحالة الهدفيةالمطلوبة لنقل الحال
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الوصول إليها كما هو الحال في مسائل الترتيب ومسائل استقراء ، ومن أمثلة ذلك مشكلة المبشرين 

 (.1113، الزغول  والزغول)وأكلة لحوم الشر 

 

 :خطوات طريقة حل المشكالت  .....21

وجود مشكلة أن البيئة المحيطة بالتلميذ تثار فيها العديد من المشاكل والمواقف المعقدة وأن  -أ

التلميذ يكون في حالة شك أو تردد منها لعدم امتالكه المعلومات الكافية عنها وأن المعلم يعمل 

المشكالت التي تنسجم وطبيعة المادة العلمية ومستوى  على إثارة اهتمام التالميذ من خالل إثارة

 .التالميذ

لتحديد هذه المشكلة يقوم التلميذ بتنظيم وترتيب المشاكل والمواقف الغامضة وحصرها في  -ب

 .ها وترك ير المهمةطريق محدد حسب أهميتها واختيار المهم من

باستعراض ( اإلدراك)رة عند اإلنسان طرح الحلول الممكنة بعد تحديد المشكلة يقوم جهاز السيط -ج

 الحلول الممكنة ولكنه يواجه مشكلة النقص في المعلومات من أجل إيجاد حل مناسب مما يدفع

 .األفراد إلى البحث عن المعلومات

اختيار الحل المناسب حيث يقوم التلميذ باختيار الحل المناسب من بين الحلول المطروحة  -د

وذلك من خالل مساعدة  م التالميذ بجمع المعلومات الخاصة بالمشكلةللمشكلة ومن أجل ذلك يقو 

 .المدرس لهم
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تطبيق بعد أن يقوم التلميذ باختيار الحل المناسب فإنه يسعى إلى التأكد من صحة هذا الحل  -ه

ذا كانت الوقائع تدل على عدم  من خالل التجربة فإذا ظهر بأن الحل المختار صحيح يتم قبوله وا 

 (.1112، األحمد و يوسف)بحث عن حلول أخرى المختار يقوم التلميذ برفضه ال صحة الحل

 

 :خصائص طريقة حل المشكالت  .....22

إن التدريس بطريقة المشكالت ينمي اتجاه التفكير العلمي ومهاراته ، كما أن مواجهة  

، لحياة الواقعيةب مواجهة مشكالت االتالميذ للمشكلة وعملهم على حلها فيه تدريب لهم على أسلو 

ثم أن اشتراكهم كجماعات في أجل البحث والدراسة للحصول على المعلومات الالزمة ينمي لديهم 

روح العمل الجماعي ويساعد على إقامة عالقات اجتماعية بينهم، كما أنه يتضمن وجود حافز 

 .م ويدعو لبذل الجهد لتحقيق الهدفيدفع للدراسة ، مما يثير االهتما

التدريس تحقق أهدافا تربوية قيمة، إال إن ا سبق أن طريقة المشكالت في ويتضح مم 

، قلة المادة العلمية التي ار من وجهة نظر بعض المربين منهاهذه الطريقة يقوم على أخط استخدام

 .(2994ريان ، )يحصلها التالميذ في وقت طويل تستغرقه دراسة المشكلة 

 

 :عناصر حل المشكالت  .....21

 :ور بالمشكلة الشع -

أي إن الفرد عندما يواجه موقفا صعبا ،فإنه يشعر بالقلق وعدم االستقرار بسبب الموقف أو  

 . (1112الفتالوي،)المثير أو الظاهرة 
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فهنالك من المشكالت ما هو واضح سواء  ظهر فجأة  أو عبر سلسلة  يعايشها اإلنسان،  

وفي كل الحاالت ال يمكن أن يبحث اإلنسان ، خفي مستتر بمشكالت أو أمور أخرى وهناك ما هو

وكلما كان الشعور بالمشكلة قويًا كان البحث عن حل أو حلول لها . عن حلول لمشكلة ال يحس بها

وفي حاالت المشكالت المستترة يمكن للمعلم أن  ُيشعر تالميذه بها وذلك من خالل إيضاح . حثيثاً 

شكلة، وال يعد الشعور بالمشكلة كافيًا للحكم على ما يكتنفها حتى يتم خلق شعور عام بوجود الم

إنها مشكلة فهناك من األمور ما يلحقه الغموض ومنها ما يصاحبه سوء الفهم  بحيث تعد مشكالت 

 .مع أنه ليست كذلك

 :تحديد المشكلة  -

ولكن " التدخين مثاًل "في العنصر السابق يمكن أن يسري بين الحاضرين شعور بمشكلة ما  

شعور عام بدرجة ال تسمح بدراسته فقد يتطرق البعض إلى التدخين من حيث هو ضار هذا ال

صحيًا ويتناول آخرون  الحديث عنه كمشكلة اقتصادية وغيرهم يتحدثون عنه كمشكلة اقتصادية 

وكل ذلك يدخل في إطار الشعور بالمشكلة . وغيرهم يتحدثون عنه كمشكلة ذات ضرر اجتماعي 

لتناولها بالدراسة ومحاولة إيجاد الحلول لها، بل البد من تحديد المشكلة التي ولكنه ال يكفي وحده 

 .يتم إال من خالل الشعور بالمشكلةوهذا التحديد ال . يتم تناولها 

 :فرض الفروض  -

وذلك يكون بصياغة افتراضات محورها المشكلة وال يهم إذا كان هناك تعارض بين   

ز أساسًا في صلب المشكلة المطروحة للدراسة، ومن أمثلة االفتراضات، ولكن المهم أن تترك

 :الفروض التالية"األضرار االقتصادية للتدخين " الفروض التي يمكن أن تدخل في دراسة مشكلة 

 .سرة ويربك ميزانيتهاالتدخين يضر باقتصاد األ -
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 .يزيد من حجم المدفوعات الخارجية التدخين يضر باقتصاد البالد حيث -

 .حجم مبيعاته يغطي أي نقص اقتصاديين ال يضر باقتصاد البالد فالتدخ -

 :جمع المعلومات  -

ومن بعد وضع االفتراضات ذات العالقة بالمشكلة تعترض الباحثين مسألة اإللمام  

بالمعلومات التي توضح مدى األضرار االقتصادية للتدخين وما يصرف عليه، وما يعود للخزينة 

 يتم إال من خالل جمع المعلومات المطلوبة التي ترشد إلى الحقيقة من مبيعاته، وكل ذلك ال

المقصودة، وليس معنى جمع المعلومات إنها بالضرورة تحتاج إلى جهد يطيل بحث المشكلة فقد 

يكون لدى األشخاص المعلومات الوفيرة والشواهد الحية التي يؤدي تنظيمها إلى وضع معلومات 

 .الباحثين عن حل كافية حول المشكلة تحت تصرف

 :التحقق من صحة الفروض  -

فقد تدل الشواهد . على ضوء المعلومات يتم تفحص الفروض، لدراسة درجة صحتها 

وذلك عندما يعرض  -كما في المثال السابق -اقتصادية للتدخين أضرارالمقدمة على وجود 

للمشكلة بالدراسة عكس ذلك  الباحثون ما يؤيد ذلك من خالل األرقام والوقائع ، وقد يثبت تناولهم

حيث توضح األرقام إن عائد مبيعات المنتجات ذات العالقة بالتدخين يغطي على أي مصروفات 

 .بخصوصه

 :الوصول إلى النتائج أو القوانين أو القواعد  -

يؤدي التحقق من صحة الفروض إلى القول بأن التدخين ضار اقتصاديًا، أو أنه غير  

تم التوصل إليها من خالل دراسة المشكلة وهناك من " نتائج"في معناها  ضار اقتصاديًا، وهذه
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النتائج ما يكون قطعيًا عندما ال يثبت ما يعارضه وهناك من ُيرهن بظهور نتائج أخرى تؤيده، 

ومنها ما يمكن أن تنقضه نتائج أخرى، لكن محور اهتمام وتركيز المعلم في مختلف المراحل التي 

شكلة عن طريق أسلوب حل المشكالت هو جودة استخدام تالميذه لهذه المراحل تتم بها دراسة الم

يجاد الحلول العلمية لهافي تقصي ال  .مشكلة وا 

 :تطبيق النتائج  -

وهذه هي ثمرة الجهود العلمية المبذولة في تتبع المشكلة اليجاد الحل لها، بحيث يغير  

وال يعني عدم التطبيق أن الدارس الذي . وا إليها األفراد مسلكهم طبقًا للنتائج المؤكدة التي توصل

" أسلوب التفكير العلمي" أو" أسلوب حل المشكالت "حل المشكالت  عن طريق  إتقانيصل إلى 

تفكيره السليم وبين فقد يتقن الشخص األسلوب ويتمكن منه ولكنه ال يقدر على التوفيق بين نتائج 

ذه الطريقة أنها تالئم أغلب دروس المواد التعليمية، ومن الجوانب اإليجابية له. مسلكه العملي

ويمكن استخدامها في أغلب المواقف التعليمية، وهي تستدعي التفاعل وتقود إليه وتمكن من 

المشاركة الجماعية في نطاق واسع، ويمكن للمعلم أن يمارس فيها فقط دور المرشد والموجه 

 .(2991أحمد وآخرون، )التفاعالت الصفية 

 :طبيعة عملية حل المشكالت  ....23

إن المشكلة تتطلب من المتعلم استرجاع المعلومات والمهارات والمفهومات التي تعلمها من  

قبل، واستخدام كل ذلك في عمليات التحليل والتركيب واالستبصار، فالمتعلم يضع نفسه في قالب 

المشكالت من أعقد النشاطات  جديد كي يواجه الموقف المشكل الجديد أيضًا ، وتعتبر عملية حل

؛ ألنها تحتوي على عمليات عقلية ، فهي عملية نشاط عقلي عالإن لم تكن أعقدها على اإلطالق

، والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب واالستبصار والتجريد والتعميم ، دة، مثل التذكركثيرة ومعق
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ولذلك فليس غريبًا أن يكون التغير تداخلة المهارية واالنفعالية الموغير ذلك من العمليات العقلية و 

جة لمواجهة والتطور السريع والمتالحق في العلم والمعرفة وفي التطبيق في العالم ما هو إال نتي

 .(1119، مذكور)هي  طريقة التفكير المنتج ، فالمشكالت وحلها

 

 :مزايا وعيوب طريقة حل المشكالت  ....24

 المزايا: أوالا 

 .التفكير العلمي ومهاراته عند التالميذ  تنمية اتجاه. 5

 .تدريب التالميذ على مواجهة المشكالت في الحياة الواقعية . 8

قامة عالقات اجتماعية بين التالميذ . 3  .تنمية روح العمل الجماعي وا 

 المشكلة  لفزهم لبذل الجهد الذي يؤدي إلى حأن طريقة حل المشكالت تثير اهتمام التالميذ وتح. 4

 .تجعل الدرس يسير في جو من اإلثارة والتشويق  .1

 .تغرس لدي الطالب أسلوب النقاش الراقي وتعوده عليه.6

 .تجعل الطالب مصدرا للمعرفة بدال من أن يكون متلقيا . 7

 (1112 الحميدان،) لدي الجميع فرصة للمشاركة والتعبير بحرية عن رأيه. 2

د المتعلم علي نشاطه الذاتي لتقديم حلول للمشكالت تتضمن طريقة حل المشكالت اعتماد الفر . 9

أن حل المشكالت ال يعني تطبيق عناصر وخطوات حل  Gagneالعلمية المطروحة فيؤكد جانيه 
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ينبغي له أن المشكالت فقط بل هو أكبر من ذلك وأكثر عمقا واتساعا فالفرد المتعلم أو الطالب  

 (2992زيتون ،)يطبق قاعدة تنظيمية عالية 

 العيوب : انياا ث

 .صعوبة تحقيقها . 5

 .قلة المعلومات أو المادة العلمية التي يمكن أن يفهمها الطالب عند استخدام هذه الطريقة . 8

 .قد ال يوفق المعلم في اختيارًا حسنًا ، وقد ال يستطيع تحديدها بشكل يتالءم ونضج التالميذ . 3

 .(1111جامل ، )بكفاءة عالية  تحتاج إلى اإلمكانات وتتطلب معلمًا مدرباً . 4

 

 :التعليم المستند إلى حل المشكالت  ....22

يتألف من عرض مواقف  مشكلة على التالميذ ذات معنى ( PBI)إن هذا النوع من التعليم  

ويتميز هذا النوع من التعليم . وأصيلة يمكن أن تكون نقطة انطالق للبحث واالستقصاء 

 :بالخصائص اآلتية 

فبدال من تنظيم الدروس حول مبادئ أكاديمية معينة : ؤال أو مشكلة توجه التعلم وجود س -

ومهارات ، ينظم التعلم القائم على المشكالت التعليم حول أسئلة ومشكالت هامة اجتماعيا وذات 

مغزى شخصي للتالميذ ، وهذا النوع من التعليم يتناول مواقف حياتية حقيقية أصيلة ال تناسبها 

 .البسيطة، والتي يتوافر لها حلول متنافسة أو بدائل  اإلجابات
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على الرغم من أن الدرس القائم على مشكلة قد يتمركز في مادة  :له محور متعدد التخصصات -

، إال إن المشكلة الفعلية قيد البحث يتم (كالعلوم ، الرياضيات ، مواد اجتماعية )دراسية معينة 

 .ر من المواد الدراسية والموضوعاتميذ االندماج في كثياختيارها؛ ألن حلها يتطلب من التال

إن التعليم القائم على المشكلة يقتضي أن يواصل التالميذ ويقوموا ببحوث  :بحث أصيل حقيقي -

أصيلة للبحث عن حلول واقعية ، وينبغي أن يحللوا المشكلة ويحددوها ، ويضعوا فروضًا، ويقوموا 

وها ويقوموا بتجارب ويستنبطوا ويتوصلوا إلى نتائج، وتتوقف طرق بتنبؤات ويجمعوا معلومات ويحلل

 .البحث المعينة المستخدمة بطبيعة الحال على طبيعة المشكلة قيد الدراسة 

ويتطلب التعليم المستند على مشكلة أن يصنع التالميذ األشياء : إنتاج منتجات وعمل معارض -

صلوا إليها وتصويرها، وقد يكون الناتج حوارًا وجدااًل وينتجوا نواتج ويعرضوها كشرح الحلول التي تو 

. 

وذلك بأن يعمل الواحد مع اآلخرين ، وفي معظم الحاالت يتم ذلك في أزواج أو في  :التضافر  -

جماعات صغيرة ويوفر العمل معًا دافعية تضمن االندماج في المهام المركبة، ويحسن فرص 

 (.5999جابر، )نمية التفكير والمهارات االجتماعية المشاركة في البحث والتقصي والحوار لت

 

 :مكونات التعليم المعتمد علي حل المشكالت  ....22

يتألف التعليم المعتمد علي حل المشكالت عادة علي خمس مراحل أساسية تبدأ بتوجيه     

نتاجه وتحليله وحين تكون  المعلم للتالميذ نحو الموقف المشكل ،وتنتهي بعرض عمل التلميذ وا 

المشكلة متواضعة في مجالها يمكن تغطية أو معالجة المراحل الخمس للنموذج في عدد قليل من 

 (.نفس المرجع السابق)الحصص 
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 يبين بنية التعلم القائم علي المشكالت( 2.1)الجدول 

 

 :التفكير ومهارات حل المشكلة  ....29

حو إن معظم تعريفات مهارات التفكير من المستوى الرفيع تصف العمليات العقلية على الن    

 :التالي 

  التفكير هو القدرة على التحليل ، والنقد والتوصل إلى نتائج تستند إلى استدالل سليم وحكم

 .سديد 

  وتصوير األشياء الحقيقية واألحداث ( عن طريق اللغة)التفكير عملية تمثيل رمزي

ذا واستخدام التمثيالت الرمزية الكتشاف المبادئ الرئيسية لهذه األشياء واألحداث ، وه

 سلوك المدرس المرحلة

 الخطوة األولي
 توجيه التالميذ نحو المشكلة

 .صف اآلليات المتطلبةيراجع المدرس أهداف الدرس وي
ويثير دافعية التالميذ ليندمجوا في نشاط حل مشكلة اختاروها اختيارا ذاتيا 

. 
 الخطو ة الثانية

 تننظم التالميذ للدرس
يساعد المدرس التالميذ علي تعريف وتحديد مهام الدرس التي تتصل 

 بالمشكلة

 :الخطوة الثالثة
 مساعدة البحث المستقل والبحث الجماعي

جراء التجارب يش جع المدرس التالميذ علي جمع المعلومات المناسبة ،وا 
 والسعي لبلوغ التفسيرات والتوصل إلي الحلول

 الخطوة الرابعة
 التوصل إلي نتائج ونواتج وعرضها

عدادها ،كالتقارير  يساعد المدرس التالميذ في تخطيط هذه النواتج وا 
 سام عملهم مع األخرينوشرائط الفيديو ،والنماذج ،ويساعدهم علي اقت

 الخطوة الخامسة
 تحليل عملية حل المشكلة وتقويمها

 هم واستقصاء اتهم والعمليات التييساعد المدرس علي تأمل بحوث
 استخدموها
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يقابل ويقارن أحيانًا بالعمليات العقلية التي تعتمد على المستوى ( المجرد)التمثيل الرمزي 

 .العياني المحسوس لحقائق وحاالت معينة 

  التفكير هو القدرة على التحليل ، والنقد والتوصل إلى نتائج تستند إلى استنباط أو استدالل

 .سليم وحكم سديد 

  مسار العقل محددًا مسبقًا تحديدًا تامًا في التفكير الرفيع ال يكون. 

  يميل التفكير العالي المستوى إلى أن يكون مركبًا أو معقدًا ، فالمسار الكلي ليس متصورًا

 .من أي زاوية مفردة  –من الناحية العقلية  –

  التفكير ذو المستوى العالي كثيرًا ما يكشف عن حلول متعددة ، لكل منها تكاليفه وفوائده

 .مما يسفر عن حلول واحدة  أكثر

  يتضمن التفكير حكمًا دقيقًا وتفسيرًا دقيقًا أيضًا. 

  يتطلب تطبيق محكات متعددة تتضارب أحيانًا الواحد مع اآلخر. 

  أي أن كل ما أثر في المهمة موضع النظر ليس ( شك)كثيرًا ما يتضمن عدم يقين ،

 .معروفًا 

 ير ، ونحن ال ندرك التفكير ذا المستوى العالي عند يتضمن التفكير تنظيم لتقوم بعملية التفك

 .فرد حين يوجد شخص أخر يحدد كل خطوة فيه 

  يتطلب جهدًا كبيرًا ، فهناك عمل عقلي ملحوظ متضمن في أنواع األحكام المطلوبة

 (.المرجع السابق)والتفصيل والتوضيح 
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 :ت الممارسات التي تعيق التفكير العلمي في حل المشكال  ....29

 :معوقات شخصية ( أ

مثل التفكير المتمركز حول الذات، والتعب الجسدي، واإلرهاق العصبي، والتعصب واالنطباع 

 .الخطأ، وضعف الثقة بالنفس، والميل للمجاراة، والتفكير التقليدي، وعدم الرغبة في الموضوع 

 :معوقات أسرية ( ب

سبة األمية، وأحادية المسؤولية مثل تدني المستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة، وارتفاع ن

 .في تربية األبناء 

 :معوقات مدرسية ( ت

، نمي التفكير، واالهتمام بالتحصيل، وعدم استخدام أساليب تمثل منهج الدراسات التقليدية

 .رادة التسلطية، ونظام االختباراتواإل

 :معوقات مجتمعية  ( ث

 .(8006خضر، )ووسائل اإلعالم  مثل قمع الحريات، والثقافة المتداولة، والتمييز، واألمية،

 

 :النماذج العامة في حل المشكالت  ....29

 :ي حل المشكالت ومن هذه النماذجظهرت العديد من النماذج العامة ف 

 نموذج جون ديوي -5

 نموذج بوليا -8

 نموذج فريد ريك بيل -3

 نموذج ما ير -4
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 نموذج كريلك وريدنك -1

 نموذج فرانك ليستر -6

 نموذج شو نفليد -7

ع علي هذه النماذج اتفق المفكرين في مجال حل المشكالت مع جون من خالل االطال 

 .(1119عبد العزيز ،)ديوي حول الخطوات المتبعة في حل المشكالت 

 

 :خطوات جون ديوي في حل المشكالت   ....11

  اإلحساس بالمشكلة: 

نوعا من شعور المتعلم بالمشكلة يولد لديه نوعا من اإلثارة والدافعية لحلها ، كما يولد  

التحدي العقلي والشعور بالمشاركة ، فإذا لم يشعر المتعلم بالمشكلة فإنه لن يفكر بحلها والمعلم 

الناجح هو الذي يثير عند الطالب الشعور بوجود مشكلة من خالل المناقشة أو توجيه األنظار إلى 

 .األحداث الجارية 

ض المشكلة ، وقد يشعرون  ويشعر الطالب بنوع من التحدي لمواجهة الوضع أثناء عر  

بنوع من الصعوبة التي قد تتجاوز قدراتهم  ومهاراتهم أو معلوماتهم السابقة ، األمر الذي يولد لديه 

 .نزوع البحث عن حل 

  تحديد المشكلة: 

اشتراك الطالب مع المعلم  في تحديد المشكلة يساعد على إقبال الطالب على دراستها وما  

أبعادها فإن أهداف عمل الطالب تبقى غامضة ، وغير واضحة وتكون  لم تحدد المشكلة وتفهم

صياغة المشكلة وتحديدها على هيئة سؤال رئيس يتفرع منه عدد من األسئلة التي تمثل المشكالت 
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وتحديد المشكلة يعني تحديد جوانبها وحصرها في أشخاص معينين أو أشياء معينة أو . الفرعية 

 .مجاالت معينة 

 فرض الفروض : 

ما أن يكون خاطئًا ، ويمكن   الفرض هو حل مؤقت للمشكلة ، فإما أن يكون صحيحًا وا 

 .التأكد من صحته أو عدم صحته 

  جمع البيانات: 

بعد إيراد الفرضيات يقوم الطالب بمساعدة المعلم في جمع البيانات حولها للتحقق من  

حيث تقوم كل مجموعة بجمع صحتها ، وفي هذه الحالة يمكن تقسيم الطالب إلى مجموعات ب

المعلومات والحقائق الخاصة بإحدى هذه الفرضيات من خالل الكتب والمراجع واإلنترنت والصحف 

 .وعن طريق المالحظة أو المقابلة  أو االستبانة أو دراسة الحالة 

وتناقش الفرضيات جميعًا حتى يستبعد منها ما ليس له عالقة مباشرة بالمشكلة حتى يتم  

ل إلى الصحيحة منها ، ويتم اختيار كل فرضية أو حل مقترح للمشكلة عن طريق األدلة التوص

 .التي توفرت في البيانات التي جمعت 

  الوصول إلى نتيجة: 

تصبح الفرضيات الصحيحة استنتاجًا ، ويمكن تأكيد االستنتاج ليصبح تعميمات أو أحكامًا  

 .(المرجع السابق)المشكلة عامة تصلح  لحل بقية المشكالت المشابهة لتلك 
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 : التحصيل الدراسي. 3.1

مكانية التنبؤ به من أهم المواضيع التي يوليها العلماء في   يعد التحصيل الدراسي وا 

ميدان التربية وعلم النفس اهتماما كبيرا ،كما أعطي اآلباء واألمهات والمجتمع بأكمله قدرا كبيرا 

 .اسي والتفوق فيهمن االهتمام بالنجاح في التحصيل الدر 

بل إنه  إذ ال ينظر إلي التحصيل الدراسي علي إنه  مجرد ناتج للعملية التربوية فحسب، 

من أبرز نواتج هذه العملية ويمكن اعتباره معيارا أساسيا يمكن في ضوئه ومن خالله تحديد 

حصيل الت ...المستوي األكاديمي  للطالب والحكم علي حجم اإلنتاج التربوي كما وكيفا 

achievement أواخر  ىيعني أن يحقق الفرد لنفسه في جميع مراحل حياته منذ الطفولة وحت

يستطيع االنتقال إلي المرحلة التي  ىالعمر أعلي مستوي من العلم والمعرفة في كل مرحلة حت

 levelة ومستوي التحصيل ـــتليها وبالتالي فإن التحصيل مرتبط بالتعلم والدراس

achievement قصد بها العالمة التي يحصل عليها الطالب في أي امتحان مقنن يتقدم ي

نستطيع معرفة  ىوحت. ينة قد تعلمها مع المعلمة من قبلأوي امتحان مدرسي في مادة مع إليه،

المدرسية والتي تقيس قدرة   التحصيل المعرفي والعلمي يجب أن  نستعمل االختبارات التحصيلية

عمل معين ومدي استفادته  من المعلم  والتعليم الذي حصل عليه في الفرد علي القيام بأداء 

نصر اهلل )بالنسبة لزمالئه في الصف   غرفة الصف والخبرات التي استطاع أن يحققها

،1114). 
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 :التحصيل  معني .2.3.1

يعني أن يحقق الفرد لنفسه في جميع مراحل حياته منذ   achievementالتحصيل  

يستطيع االنتقال  ىمر أعلي مستوي من العلم والمعرفة في كل مرحلة حتأواخر الع ىالطفولة وحت

 .إلي المرحلة التي تليها وبالتالي فإن التحصيل مرتبط بالتعلم والدراسة

يقصد بها العالمة التي يحصل عليها  level achievementالتحصيل  ىومستو  

ينة قد تعلمها مع المعلمة مادة معأوي امتحان مدرسي في  ،لب في أي امتحان مقنن يتقدم إليهالطا

 .من قبل

ـــــىوح  نســـــتطيع معرفـــــة التحصـــــيل المعرفـــــي والعلمـــــي يجـــــب أن  نســـــتعمل االختبـــــارات  ت

مــن  التحصـيلية   المدرســية والتـي تقــيس قـدرة الفــرد علـي القيــام بـأداء عمــل معـين ومــدي اسـتفادته

طاع أن يحققهــا بالنســبة المعلــم ،والتعلــيم الــذي حصــل عليــه فــي غرفــة الصــف والخبــرات التــي اســت

 .(1114نصر اهلل ،)لزمالئه في الصف 

 

 :مفهوم التحصيل الدراسي  .1.3.1

 :تعددت التعريفات وتنوعت في تعريف التحصيل الدراسي نذكر منها ما يلي 

مستوي النجاح الذي يحرزه  أودرجة االكتساب التي يحققها الفرد " بأنهعرفه صالح الدين عالم  -

 .(1112 ،الدرسي) "ي مادة دراسية أو مجال تعليمي أو تدريسي معينأو يصل إليه ف
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نه مقار المعرفة أو المهارة التي تم تحصيلها في أGood " (1974)كما يعرفه جود  -

الموضوعات الدراسية مقاسا بالدرجات في االختبارات المدرسية أو درجا ت تقدير المدرسين أو 

 .(1111العشيبي ،) "االثنين معا

مادة دراسية من معلومات  بأنه مقدار ما تعلمه الفرد في كل (2991)كما عرفه عبد الرسول  -

والتي من خاللها  وينعكس علي أدائه في االمتحانات التي توضع لكل مادة دراسية، ،ومهارات

 .(1112 الدرسي،)تقديرا كميا  األداءتقدير 

 ،المعارف والمهارات وطرق التفكير كما عرفه أبو حطب أن التحصيل الدراسي هو ا كتساب -

نفس )النواتج المرغوبة والغير مرغوبة  وتغيير االتجاهات والقيم ،وتعديل أساليب التوافق ويشمل هذا

 (.المرجع السابق

هو مقدار ما حققه المتعلم في مادة دراسية معينة نتيجة مروره " بأنه (2999) عرفه سمارة  -

 .(2999 ،سمارة) "بخبرات ومواقف تعليمية

محصلة ما يتعلمه الطالب بعد مروره بفترة زمنية معينة ويمكن "بأنه  (1113)وعرفه أبو جادو  -

 .(1113 أبو جادو،) "قياسه بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في االختبار التحصيلي

إنها تتفق  إالويستخلص مما تقدم أنه علي الرغم من تعدد تعريفات التحصيل الدراسي ، 

النهائي في االختبارات المعطاة بعد دراسة عادية  األداءبينها علي أن التحصيل يظهر في  فيما

أو برنامج معين ،ويقاس بالدرجات التي يحصل الطالب في  هذه االختبارات التحصيلية والتي 

 .تدل علي إنجازه فيما قرر عليه 

 .اتج التعليمية المرغوبةكما إن التحصيل مرتبط ارتباطا وثيقا باألهداف التربوية والنو  
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 :الدافع إلي التحصيل    .3.3.1

 .كان هذا السلوك ذهنيا أو حركيا ،سواء اإلنسانهو كل ما يدفع سلوك  :((Motiveالدافع 

العملية التي يتم من خاللها التفاعل ،بين الطالب : وفي مجال التعليم يعني الدافع 

 .حكمهم ، وتساهم في خبرات التعلم والمدرسين ،ومن في

 ،في االنجاز أو التحصيل األفرادويشير الدافع التحصيلي علي الرغبة أو الطموح لدي  

 .أي فعل عملي أو ،أو البروز في اإلنجاز األكاديمي كالتحسين

أن هذا المصطلح يشير إلي الحاجة إلي التحصيل ،التي (( مكلالند واتكنسون ))ويري  

 .إنجازه سوف يقيم في ضوء معايير التفوق تشبع عن طريق مثابرة الفرد ،عندما يتوقع أن 

ويتم إثارة هذا الدافع عندما  يعرف الفرد انه مسؤول عن نتائج جهوده ،وعندما يكون لديه  

 .معرفة واضحة بالنتائج التي يتحدد بها نجاحه أو فشله 

ويختلف األفراد  في دافعيتهم  للتحصيل ،كما أن هذا الدافع يختلف لدي الفرد نفسه من  

 .وقت إلي آخر

فقد يكون الدافع في فترة معينة أكثر قوة من فترة أخري وهذا يرجع إلي عوامل شخصية  

 .(1114الصالح ،)وبيئية 

 

 :العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي    .4.3.1
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من المسلم به أن عملية التحصيل الدراسي عملية معقدة تتداخل فيها مجموعة مختلفة من  

العقلية التي اكتشفها العلماء والتي التزال غامضة حتي اآلن ،وهذه العوامل العوامل العقلية وغير 

والمتغيرات تتفاعل فيما بينها بحيث يصعب في كثير من األحيان الفصل بينها ، أو تحديد اإلسهام 

النسبي لكل منها بشكل دقيق ،ولقد قام العديد من الباحثين والمتخصصين في مجال التربية وعلم 

اسة العديد من هذه العوامل لمعرفة آثارها علي التحصيل الدراسي ومن أهم هذه العوامل النفس بدر 

 :ما يلي 

  العوامل العقلية: 

وهي تعتبر من أهم العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي وقد أجريت دراسات عديدة في  

تحصيل والقدرة إلي أن هناك عالقة وثيقة بين القدرة علي ال 5922هذا المجال ،فيشير صالح ،

 .العقلية العامة ،وقد استخلص ذلك من الدراسات التي أجريت في هذا المجال 

وتوجد مسلمة أساسية مؤداها أن معدل التحصيل الدراسي يزداد بزيادة الذكاء وتستخدم  

أن هذا يعتبر  إال ،بارات الذكاء في ضوء هذه المسلمةاختبارات التحصيل في قياس صدق اخت

أن تكون هذه العينة من بين أفراد المدارس االبتدائية أو اإلعدادية ،ذلك أن في صحيحا بشرط 

 .الدراسة المتخصصة تقل صحة هذه المسلمة بل قد تنعدم

ذلك حيث وجدت أن العالقة االرتباطية بين الذكاء والتحصيل  Allenوقد أكدت الين  

كاء والتحصيل الدراسي أعلي في المدرسة تتغير قيمته بتغير العينة ،وقد وجد أن االرتباطات بين الذ

االبتدائية مما في المدرسة الثانوية واالرتباطات في الثانوية أعلي مما هي في الدراسة الجامعية 

 .قلية في مجموعة الطلبة الجامعيينويمكن تفسير ذلك علي أساس ضيق مدي القدرة الع
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تهم لالستمرار في الدراسة في فراد األذكياء والناجحون في دراستهم في دراسويميل األ 

ل أن يتركوا الدراسة في وقت حين أن األفراد الذين هم اقل ذكاء ،وبالتالي أقل نجاحا من المحتم

 .أبكر

كما أجريت عدة دراسات تم الكشف من خاللها أنه ليس من الضروري أن يكون كل متفوق  

متوسطة من الذكاء ولكنه يتفوق في التحصيل متفوقا في الذكاء ،فربما يكون طالبا لديه درجة 

 .دراسيا بفعل عمليات بذل الجهد واستحثاث الطاقة

  العوامل الدافعية: 

فقد  تعتبر الدافعية أحد العوامل المهمة التي تؤثر وتقف وراء مستوي التحصيل الدراسي، 

 إلي أن استخبارهم لقياس الشخصية للمدرسة الثانوية  Cattell&Othersأشار كاتل وآخرون 

واختبارهم في تحليل الدافعية المدرسية كانت منبئات بالتحصيل أفضل من اختباره المتحرر من أثر 

 .الثقافة للذكاء 

الدراسات التي أجريت في هذا المجال وتوصل إلي  Green (1964)ولقد لخص جرين  

رتفاع مستوي أن هناك عالقة بين العوامل الدافعية والتحصيل الدراسي ،وأن هذه العالقة ترتفع با

 .الدافع مع ثبات الظروف األخرى علي حد معين  

دراسات قام بها عدة باحثين عن العالقة بين  Lorre (1965)كما لخص لوري  

ؤدي دائما إلي خفض مستوي التحصيل والدافعية ،وتوصل إلي أن رفع مستوي الدافعية ال ي

 .التحصيل
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  عوامل المستوي االجتماعي االقتصادي: 

لعالقة بين التحصيل الدراسي والمستوي االجتماعي االقتصادي في العديد من بحثت ا 

الدراسات وتشير نتائجه إلي وجود معامالت ارتباط موجبة ولكنها بشكل عام منخفضة ،فقد درس 

الحالة االقتصادية  Tolman&othersبعض الباحثين في الواليات المتحدة أمثال تولمان وآخرين 

وعالقتها بتحصيل الطلبة  وقد شملت العينات طلبة المرحلتين االبتدائية والثانوية لآلباء  االجتماعية

 (.0231-0284)في مناطق مختلفة في الواليات المتحدة ،توصلوا إلي ارتباطات تتراوح بين 

أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين التحصيل  Kennedy 5975كما وجدت كندي  

 .والمستوي االقتصادي االجتماعي لألسرة الدراسي لطالب الثانوية العامة

إلي عدم وجود عالقة ارتباطية بين حجم االسرة ومستوي تعليم  5990كما أشار الخافجي وآخرون 

 .األم واألب وتحصيل الطالب العلمي 

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المستوي  5928كما تبين من دراسة ناصر  

وكل  ،ماته في الشهادة الثانوية العامةب الجامعي وكل من مجموع عالاالقتصادي االجتماعي للطال

 .(1111العشيبي،)من مجموع عالماته التراكمية في الجامعة 
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 :التحصيل واالستعدادات العقلية   .2.3.1

إن الفرق بين التحصيل واالستعداد  فرق في درجة تماثل الخبرة السابقة والتي تشمل في  

مجموعة موحدة ومقصودة من الخبرات مثل  بآثارحيث يرتبط التحصيل   .جوهرها التأهب للتعلم 

التراكمية لخبرات متعددة غير مقصودة  باآلثاربرنامج معين للتعليم أو التدريب أما االستعداد فيرتبط 

التعلم في ظروف لم يتم التحكم فيها نسبيا أو  بآثارفي الحياة اليومية  ،أي أن االستعداد يرتبط 

التعلم التي تنتج في ظروف معروفة جزئيا  بآثارير معرفة للباحثين ،بينما يرتبط التحصيل الزالت غ

 .أمكن التحكم فيها نسبيا

ويمكننا القول أنه ال يمكن التمييز الصارم أو الحاد بين التحصيل واالستعداد ،فبعض  

ما نجد أن التحصيل   االستعدادات تعتمد علي بعض التدريب القبلي النوعي الموحد إلي حد ما ،بين

يرتبط بخبرات تربوية شاملة نوعا ما وغير مقننة ،وكذلك فإن مفهوم التحصيل يستخدم أحيانا في 

أغراض التنبؤ بالتعلم الالحق ،وفي بعض األحوال يحقق نفس أغراض مفهوم االستعداد كأن 

الحق في مادة نستخدم درجات التالميذ في اختبار تحصيل في الحساب للتنبؤ بمدي نجاحهم ال

 .الجبر مثال 

 :الخبرة إطاروء عمومية أو خصوصية ويمكننا تصنيف قدرات التعلم وترتيبها في ض 

التحصيل المرتبط بالقدرات الدراسية والتي تتناول المهارات المحددة تحديدا ضيقا أو المعلومات   -5

 .والحقائق الجزئية والتي ترتبط باألهداف التروية الضيقة النطاق

صيل الذي يتناول المهارات العقلية والمعرفية والتي ترتبط باألهداف التربوية األكثر شموال التح  -8

 واألوسع مدي مثل الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والنقد والتذوق



 20 

التحصيل الناتج عن التدريب علي التفكير المنطقي أو التفكير الناقد أو طرق حل المشكالت أو   -3

 البتكاري وعند هذا الحد تذوب الفوارق تدريجيا بين التحصيل واالستعدادالتخيل أو التفكير ا

 .(2991 الكناني والكندري،)
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 (التروي/ االندفاع )األسلوب المعرفي   . 4.1

المعرفية ودورها في تفسير  األساليبوالتصورات النظرية التي اهتمت بتناول  تعددت األطر 

أن هناك  إالورغم هذا التعدد في األطر والتصورات النظرية  ،اإلنساني كثير من مظاهر السلوك

شبه اتفاق بين الباحثين والمهتمين باألساليب المعرفية علي أنها تعتبر بمثابة تكوينات نفسية عبر 

الشخصية ال تتحدد بجانب واحد من جوانبها بل هي متضمنة في كثير من العمليات النفسية كما 

ر كبير في الفروق الفردية بين األفراد بالنسبة لكثير من المتغيرات المعرفية إنها تساهم بقد

الترهوني )كثر تفصيال لدي الفرد في تنظيم ما يدركه والوجدانية كما إنها تعبر عن الطريقة األ

،1123). 

يعني بعدا ذا صفة خاصة أو طريقة مميزة تواكب سلوك  styleولما كان مصطلح أسلوب  

والعقلية  اإلدراكيةسلوب يشمل كال من األنشطة اق واسع من المواقف ،وألن هذا األالفرد في نط

 (.1111 الخولي،)،فقد سمي هذا األسلوب باألسلوب المعرفي 

 

 :مفهوم األساليب المعرفية . 2.4.1

وعلي الرغم من حداثة استخدام مصطلح األسلوب المعرفي في علم النفس ،إال أن كلمة  

عليها الكثيرين من الباحثين إلي أن استقروا علي أن هذا المصطلح يعني طريقة أسلوب قد اختلف 

الفرد التي تميزه في جميع المواقف التي تواجهه ،وعلي ذلك فإن األسلوب المعرفي يعتبر أسلوبا 

بوصفه عملية معرفية يشتمل علي أنشطة عديدة منها االنتباه والتذكر  اإلدراك،حيث أن  إدراكيا
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 الخولي،)يعد نقطة التقاء المعرفة بالواقع  اإلدراكوتجهيز المعلومات ، وبذلك فإن والتفكير 

1111). 

هو النظر إليه -تعريفهم لألسلوب المعرفي -الجانب األساسي الذي يتفق عليه الباحثون في 

بوصفه تكوينا فرضيا يختص بالفروق بين األفراد ،فيعرفه حولدشتين و بالكمان علي سبيل المثال 

 .لوسيطة بين المنبهات واالستجاباتبأنه تكوين وضع لتوضيح العمليات ا –

لألسلوب المعرفي بأنه طريقة الفرد    Hjelle & Ziegler (1981)وعرفها جيل وزيجلر  

في اإلدراك والتفكير ،وسلوكه في التوجه نحو الهدف ،وتركيز االنتباه ،باإلضافة إلي طريقته في 

 .انية واالنفعالية تنظيم تنظيم خبراته الوجد

يتداخل مع عدة  (بعد)أو( عامل)لألسلوب المعرفي علي إنه  witkinكما نظر وتكن  

من عمليات إدراك وتفكير وتذكر وحل فيه  سواء المجال المعرفي بما مجاالت في الشخصية،

 .للمشكالت

تخدمها وقد عرفها الشرقاوي بأنها تتعلق بجميع جوانب الشخصية ،فهي الطرائق التي يس  

األفراد في تعاملهم مع المثيرات التي يتعرضون لها في مختلف مواقف حياتهم ،مما يساعد علي 

كشف الفروق بينهم ،ليس فقط في المجال المعرفي ولكن كذلك في المجال االنفعالي الوجداني 

 .(1113عامر،)،والمجال االجتماعي 

هي متغيرات عالية الرتبة  بان األساليب المعرفية Messick (2994)ويضيف ميسك   

تنظم وتتحكم في كل من الضوابط المعرفية واالستراتيجيات المعرفية والقدرات العقلية وبعض 

 .(2999الصراف،) متغيرات الشخصية األخرى في شكل أنماط وظيفية مميزة للفرد
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ات األساليب المعرفية بأنها أسلوب الفرد في استدعاء المعلوم (2992)ويعرف الفرماوي  

 .(1123 الترهوني،)واستخدامها وهي أسلوبه المتميز في اإلدراك والتذكر والتفكير والتخيل 

 

 :المعرفية  األساليبطبيعة  .1.4.1

المعرفية  ورأي العديد من المتخصصين في هذا  األساليبمن خالل تطرقنا السابق لمفهوم  

 :المجال تبرز الجوانب اآلتية لطبيعة األساليب المعرفية 

ب المعرفية أصبحت محورا هاما لدراسة واستكشاف الفروق الفردية بين البشر في األسالي -5

 .العمليات المعرفية العليا كاإلدراك والتفكير واالنتباه والتذكر والتعلم ومجال حل المشكلة 

األساليب المعرفية تنظم إلي المتغيرات الوسيطة وهي بذلك تعبر عن جانب مهم من النشاط  -8

حداث االستجابة وبالتالي يمكننا النظر إليها إنها عوامل منظمة  المعرفي المرتبط باالستثارة وا 

 .لبيئة ومدركات اإلنسان 

صدارها علي  -3 األساليب المعرفية يمكن اعتبارها طرق تفضيلية الستقبال اإلنسان المعرفة وا 

لمعرفية األساليب ا.النحو الذي ينم عن تعلقها بعملية تجهيز المعلومات بجوانبها المختلفة

تتعلق بالجانب المعرفي فقط بل  فهي ال متغيرات هامة تنظر للشخصية نظرة أكثر تكامال،

 .(2994الفرماوي،)بالجوانب الوجدانية والدافعية 

 

 

 

 :مكونات األسلوب المعرفي  .3.4.1
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األسلوب المعرفي كغيره من  إن  Ryder and Rayner(2999) |أكد ريدر ورينر    

 :يتكون من ثالثة مكونات تحدد معا أسلوب الفرد في التفكير وهي( تجاهاتكاال)المتغيرات النفسية 

  يمكننا فهم هذا المكون أنه ينطوي علي المشاعر التي تصاحب  :المكون االنفعالي

 .الفرد عند التعامل مع المواقف المختلفة 

 ويتعلق هذا المكون بالسلوكيات التي تصاحب األسلوب المعرفي   :المكون السلوكي

 .و تنتج عنه أ

 العتوم،)ويتعلق هذا المكون بمعرفة الفرد ووعيه بأسلوبه المعرفي  :المكون المعرفي 

1114). 

 

 :خصائص االساليب المعرفية  ....4

 :هناك صفات عامة مميزة لألساليب المعرفية ومن هذه الصفات ما يلي    

ي يمارسه الفرد ال تتعلق االساليب المعرفية بشكل النشاط المعرفي الذ :شكل النشاط ( أ)

بمحتواه وبالتالي فهو يشير  إلي الفروق  الطريقة أو الكيفية التي يدرك بها األفراد ويفكرون ويحلون 

بها المشكالت ومن هذه الخاصية  فإن تفسير األساليب المعرفية يجب أن يفسر في ضوء 

لنشاط ونوعه العمليات التي تمارس في الموقف السلوكي أكثر مما تفسر في ضوء محتوي ا

،وبالتالي فإن األساليب المعرفية في ضوء هذه الخاصية مرتبطة بكيفية أداء النشاط المعرفي أكثر 

 .مما ترتبط بمستوي هذا النشاط 
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تعتبر األساليب المعرفية ثابتة نسبيا لدي األفراد ، وال يعني هذا أنها غير  :الثبات النسبي (ب)

نما يعني إنها ال تتغير بصورة سريعة أو مفاجئة في الحياة قابلة للتعديل أو التغيير تماما ،  وا 

 .العادية للفرد 

وبالتالي يمكننا القول أنه إذا كان لدينا فرد ولديه أسلوب معرفي معين فإن هذا الشخص سوف     

 .يتصف به في مواقف التالية سواء كان ذلك يوم أو شهر وربما لعدة سنوات  

النسبي لألساليب المعرفية فائدة تنبؤية  كبيرة في عمليات التوجيه وبالتالي يحقق الثبات     

 (.1111 ،الخولي)لتربوي علي المدي البعيد واالرشاد النفسي وا

بأنها ثنائية القطب وكل قطب له قيمته واهميته في ظل شروط  :تتميز االساليب المعرفية( ج)

 رفية عن الذكاء والقدرات المعرفية األخرىمعينة ترتبط بالموقف وهذه الخاصية تميز االساليب المع

 .(2993 منشار،)

 

 :تصنيف األساليب المعرفية  ....2

وفيما يلي أكثر  لقد تعددت التصورات النظرية التي تعرضت لتصنيف األساليب المعرفية، 

 :استخداما وهي علي النحو التالي األساليب المعرفية

  أسلوب التروي مقابل االندفاع: 

المتسرع إلي  األسلوباألسلوب بسرعة االستجابة نحو المواقف المختلفة فيميل أصحاب  يتعلق هذا

 أصحاببينما يميل  ،األخطاءاالندفاع واالستجابة المتسرعة للمثيرات مما يجعلهم عرضة الرتكاب 

ت اباـالمتأمل إلي التروي والتفكير بشكل عميق وبالتالي   يقلل من احتمالية القيام باستج األسلوب
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ارات عالية في مجال التفكير ــــخاطئة ،ويتميز أصحاب البعد المتأمل في هذا األسلوب المعرفي بمه

 .(1114العتوم ،)الناقد والتأملي 

  التعقيد المعرفي –أسلوب التبسيط: 

يميل بعض األفراد إلي تبسيط المواقف التي يتعرضون لها ويفضل هؤالء التعامل مع المحسوسات 

التحليلي ويغلب عليهم االدراك الشمولي ذلك مقابل  اإلدراكالمجردات ويفتقرون إلي واالبتعاد عن 

الذي يمتاز أصحابه بأنهم أكثر قدرة علي التعامل مع أبعاد  المواقف المتعددة  اآلخرالصنف 

وأكثر قدرة علي إدراك المثيرات من حولهم بصورة تحليلية ويوصفون بأنهم تجريديون أكثر منهم 

 .(1119 ياش،ع)حسيون 

 أ سلوب االعتماد في مقابل االستقالل عن المجال اإلدراكي: 

ويهتم هذا األسلوب بالطريقة التي يدرك بها الفرد الموقف أو الموضوع وما فيه من تفاصيل أي إنه 

يتناول قدرة الفرد علي إدراكه لجزء من المجال كشيء مستقل أو منفصل عن المجال المحيط ككل 

 اإلدراكالتحليلي فالفرد الذي يتميز باعتماده علي المجال في  اإلدراك ىالفرد عل أي يتناول قدرة

للمجال أما أجزاء المجال فإن إدراكه لها يكون مبهما ويسمي (الكلي ) للتنظيم الشامل إدراكهيخضع 

 اإلدراكيفي حين يدرك الفرد الذي يتميز باالستقالل عن المجال   –هؤالء بذوي النمط الشمولي 

المنظمة له ويسمي هؤالء بذوي النمط  األرضيةجزاء المجال في صورة منفصلة أو مستقلة عن أ

 .(1119العمري،)التحليلي 

 أسلوب المخاطر مقابل الحذر: 

مدي مخاطرة الفرد وأحذره في اتخاذ القرارات وتقبل المواقف غير التقليدية  األسلوبويتناول هذا 

التي ترتبط بدرجة كبيرة بعامل الثقة بالنفس  األساليبمن  األسلوبوغير المألوفة مما جعل هذا 

المخاطرة بأنهم مغامرون يقبلون مواجهة المواقف الجديدة ذات  إلى،ويتميز األفراد الذين يميلون 
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النتائج المميزة غير المتوقعة عكس اإلفراد الذين يميلون إلي الحذر فأنهم ال يقبلون بسهولة 

 (2992همام وحسن،)لو كانت  نتائجها مؤكدة  ىالمغامرة حت التعرض لمواقف تحتاج لروح

 أسلوب تحمل عدم تحمل الغموض: 

تحمل الغموض يرتبط بمستوى قدرة الفرد على تقبل ما يحيط به من متناقضات وما يتعرض له من 

غموض في الموضوعات أو األفكار غير الواقعية وغير المألوفة فبعض األفراد يتقبلون غير 

يستطيعون التعامل مع الواقعي أو الغريب من الموضوعات ، بينما ال يستطيع بعضهم المألوف و 

 (2999عبدالنبي، )تقبل الجديد أو الغريب ويفضلون الواقعي والمألوف 

  المرونة  -أسلوب التصلب: 

يرتبط هذا األسلوب بالفروق القائمة بين األفراد في تعاملهم وتأثيرهم بالمتناقضات الموجودة في 

دي في مواقف الحياة المختلفة ـــص المتصلب معرفيًا يتصف بالجمود الفكري والعقائــموقف فالشخال

س من ذلك ، أي أنهم يتقبلون اآلراء ــأما األشخاص الذين يمتازون بالمرونة فأنهم على العك

 .(1119عياش ،)رون على الرأي بعد اكتشاف أنه خطأ ـــالمغايرة والمتناقضة ويتفهمونها وال يص

  أسلوب تكوين المدركات: 

أن األفراد يختلفون من حيث أسلوبهم في تكوين المدركات فهناك مجموعة من األفراد يعتمدون 

على العالقة الوظيفية الموجودة بين المثيرات عند تكوين مدركاتهم في حين توجد مجموعة أخرى 

رية للمثيرات والتعامل معها تميل إلى تكوين مدركاتها عن طريق تحليل الخصائص الوصفية الظاه

بناء على تلك الخصائص الظاهرية ، أما المجموعة الثالثة فأنها تعتمد في تكوين مدركاتها على 

 .( 2992، الشريف)ت للعالقات بين المثيرات أساس استنباط مستويا
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  الشمولية مقابل االقتصار: 

ومواقف الحياة التي  ف المثيراتويرتبط هذا األسلوب بالفروق بين األفراد في الميل إلى تصني

، فبعض األفراد يتعاملون مع المثيرات والمواقف بطريقة أكثر شمولية ، كما أنهم يتعرضون لها

،  بينما يميل البعض اآلخر إلى النظر لهذه لى التعامل مع المثيرات المتعددةيكونون أكثر قدرة ع

 يتحملون المواقف غير الواضحة التي ، كما أنهم الز بالضيق وقصر النظرالمثيرات بصورة تتمي

 .تتميز بتعدد المثيرات 

  أسلوب الفحص والتدقيق: 

ويرتبط هذا األسلوب بالفروق الموجودة بين األفراد في سعة االنتباه وشدته ، األمر الذي يجعلهم  

يختلفون في مدى وضوح الخبرات التي تمر بهم ، فاألفراد الذين يمكن وصفهم بأنهم متفحصون 

النظر يتصفون بشدة التدقيق وتركيز االنتباه واتساع مداه حيث تنال التفاصيل  اقيقيون  وممعنو ح

 .(1119عياش ، )اهتمامًا كبيرًا بينهم 

  الضبط المرن مقابل الضبط المقيد: 

ويرتبط هذا األسلوب بالفروق بين األفراد في مدى تأثرهم بمشتتات االنتباه وبالتداخالت المعرفية 

اقف التي يتعرضون لها ، فبعض األفراد يكون لديهم القدرة على االنتباه إلى الخصائص في المو 

بطال تأثيرها على  المرتبطة بالموقف بشكل مباشر ، مما يمكنهم من استبعاد المشتتات الموجودة وا 

، مما يجعل استجاباتهم رجة كبيرةاالستجابة ، في حين ال يستطيع البعض إدراك هذه المشتتات بد

 .(1119العمري، )تأثر بالتداخل والتناقض الموجود بين المثيرات ت
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 :التروي / المعرفي االندفاع  األسلوب .2.4.1

ظهر االهتمام به من مالحظات كانت تجرى بواسطة كل من كاجان وموس وسيجل   

kagan,moss,and sigel (1963)  على أساليب التحليل مقابل عدم التحليل ، وقد أطلق

سلوب اإلدراكي حيث يشير إلى تفضيل الفرد االستجابات اإلدراكية خاصة في موقف عليه أواًل األ

أن األفراد ذوي االتجاه التحليلي  5966 -5963حل المشكلة ، ثم ظهرت فيما بعد في الفترة 

يميلون إلى نوع من تأمل الحلول البديلة وعلى العكس كان اآلخرون من ذوي االتجاه الشمولي ، 

االندفاع ، فاألفراد / يجة بمثابة نقطة بالبداية في التعرف بماهية أسلوب التروي وكانت هذه النت

الذين يميلون إلى إبداء استجابة سريعة في المواقف الغامضة ويرتكبون عددًا أكبر من األخطاء 

يطلق عليها مصطلح المندفعين ، بينما يستخدم مصطلح المترويين في اإلشارة إلى األفراد الذين 

ن إلعطاء استجابة متأنية تستغرق قدرا مناسبا من الوقت في تأمل ماهية البدائل المتاحة في يميلو 

، وبذلك تم التمييز بين (2992، الفرماوي)كبون عددًا من األخطاء حل موقف غامض ويرت

المترويين أي بين هؤالء الذين يتأملون مدى الحلول المعقولة المفترضة في الوصول / المندفعين 

، السلمى)ألول حل يطرأ على الذهن  ل فعلي وهؤالء الذين يستجيبون استجابة فوريةإلى ح

1113). 

مطابقة  التروي ُيقاس باألداء في اختبار/ إلى أن أسلوب االندفاع (2992)ويشير كاجان     

، ويستخدم الباحثون اختبار تزاوج األشكال المألوفة على  (2999، رمضان)األشكال المألوفة 

عدد األخطاء ، ويقصد بزمن االستجابة الوقت الذي يستغرقه  -عدين هما زمن االستجابة أساس ب

تبار تزاوج األشكال المألوفة ، أما عدد األخطاء يقصد به عدد األخطاء خالفرد في اإلجابة على ا

 .(2992الفرماوي ، )التي من الممكن أن يرتكبها الفرد للوصول إلى اإلجابة الصحيحة 
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التروي / ف األفراد وفقًا ألسلوب االندفاعصت دراسات كاجان وزمالءه إلى إمكانية تصنيوقد خل    

 :إلى أربع مجموعات 

أفراد يأخذون وقتًا كبيرًا في تأمل الحلول البديلة واالستجابة األولى ، ومن ثم فهم يرتكبون عدد  -5

بطء مع الدقة أقل من األخطاء في سبيل الوصول للحل الصحيح ولذلك فهم يتصفون بال

 ( .المتروون)

أفراد يأخذون وقتًا قلياًل قبل االستجابة األولى وعادة ما يرتكبون عدد أكبر من األخطاء في  -8

 ( .المندفعون)مع عدم الدقة / سبيل الوصول إلى الحل الصحيح ولذا فهم يتصفون بالتسرع 

يرتكبون عدد كبير من األخطاء ومن أفراد يأخذون وقتًا كبيرًا قبل االستجابة األولى وعادة ما  -3

 .مع عدم الدقة / ثم فهم يتصفون بالبطء 

أفراد يأخذون وقتًا قلياًل قبل االستجابة األولى وعادة ما يرتكبون عددًا قلياًل من األخطاء ومن  -4

 .(1121العقوري، )مع الدقة / ثم فهم يتصفون بالتسرع 

ل ويحاول أن يصل للمكونات التي يتعرض كما أن الفرد المتروي يطلق عليه صفة المحل 

لها ويأخذ في اعتباره االختيارات المتعددة ، أما بالنسبة للفرد المندفع فهو يستجيب للمثيرات بسرعة 

، وبدون تحليل للموقف وال يأخذ في اعتباره االختيارات العديدة المتاحة أمامه ، كما أن الفرد 

ية بنظرته الخاصة بينما الفرد المندفع يميل إلى معالجة المتروي يميل إلى تحليل النماذج البصر 

ويعد تحديد األسلوب المعرفي للفرد وسيلة . (2999إبراهيم، )المثيرات البصرية كوحدة واحدة 

للتعرف على باقي السمات والخصائص الشخصية األخرى له وتعكس أثارها على تعامل الفرد مع 

 .(1111زكي، )ي العالقات االجتماعية المواقف المتلفة سواء في المدرسة أو ف
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 التروي/ مفهوم أسلوب االندفاع   .9.4.1

 التعريف اللغوي : أوالا 

النظر في األمر والتفكير فيه : االندفاع في اللغة يعني السرعة ، أما التروي في اللغة معناه 

والنظر في وروي في األمور ترويه ، نظر فيه وفكر ، . والروية تعني النظر والتفكير في األمور 

 . (29:  2999، الصاوي)إليه يعني تأمله بالعين  الشيء تدبره والتفكير فيه والنظر

 :ومن خالل مسح التراث السيكولوجي في هذا المجال يالحظ ما يلي 

االندفاع ، وقد يرجع ذلك إلى تعدد / التعريفات الخاصة بأسلوب التروي أن هناك تعدد في -أ 

 .بثق عنها كل تعريف التصورات النظرية التي ان

االندفاع ، فأحيانًا يطلق عليه مصطلح / ت مختلفة لألسلوب المعرفي الترويإن هناك مترادفا -ب 

المعرفي ( الزمن)وأحيانًا يطلق عليها مصطلح اإليقاع  conceptual tempoاإليقاع المفاهيمي 

cognitive tempo  أخطاء أكثر بينما يتوجه وينزع المندفعون إلى االستجابة بسرعة والوقوع في

المتروون إلى قضاء وقت أطول عند االستجابة والوقوع في أخطاء أقل والتركيز على فكرة اإليقاع 

 .يدل على أهمية زمن االستجابة كمؤشر في التصنيف 

حيث ترجمها البعض على أنها  reflectionإن هناك تعدد في الترجمات العربية للمصطلح  -ج 

، ومنهم رجمها فريق ثالث على أنها التأنياآلخر على أنها التأمل ، بينما توالبعض ( التريث)

 .(1119عبدالستار، )ترجمها التروي 

 :التعريف االصطالحي : ثانياا 
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بأنه التأمل والتخطيط قبل صدور "أسلوب التروي مقابل االندفاع  (2922) يعرف كاجان -5

العمري )" لمثيرات والتي غالبًا ما تكون غير صحيحةاالستجابة مقابل االستجابة السريعة المباشرة ل

 ،1119  :19) . 

رد المتروي يتأمل ــإن الف"  Rolenz & Gesnar (5977)يعرف كل من رولينز وجسنر  -8

، بينما الفرد المندفع يقع على القطب اآلخر فنجده لــالحلول البديلة قبل اختياره للحة ــفي مجموع

:  1121 ،العقوري)ون تأمل الحلول البديلة أ بدــالمحاولة والخط يستجيب بسرعة ويسلك سلوك

9). 

يعرفه أبو الحطب بأنه أسلوب يميز أولئك الذين يتأملون مدى المعقولية في الحلول العديدة  -3

المفترضة في الوصول إلى حل فعلي وأولئك الذين يستجيبون استجابة فورية ألول حل يطرأ على 

 (.432:  2993أبو حطب ، )الذهن 

ميل الفرد أما إلى التأمل والتفكير الصائب في الحلول العديدة " بأنه  Ball (1970)يعرفه بل  -4

المقترحة في مواقف حل المشكلة قبل أن يختار حاًل أو يصدر استجابة ، أو ميله الن يستجيب 

كون عامًا في فوريًا إلى الحل الذي يتوصل إليه ، وهذا األسلوب الشخصي يميل عادة إلى أن ي

 (.2994، منشار ورمضان)بتًا ألعوام عديدة جميع المواقف وثا

يشير إلى إيقاع الفرد في اختيار االستجابة الصحيحة " بأنه  (299:  1112)يعرفه الزيات  -1

 " .من بين البدائل المطروحة كحل للموقف المشكل 

عة االستجابة مع التعرض للمخاطرة ، يعرف الشرقاوي األفراد االندفاعيين بأنهم يميلون إلى سر  -6

فغالبًا ما تكون استجابتهم غير صحيحة لعدم تناول البدائل المؤدية لحل الموقف في حين يمتاز 
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األفراد اللذين يميلون إلى التأمل بفحص المعطيات الموجودة في الموقف وتناول البدائل بعناية 

 .(1119عياش، )والتحقق منها قبل إصدار االستجابة 

 

 :خصائص أسلوب التروي واالندفاع   .9.4.1

يشير هذا األسلوب المعرفي إلى درجة ميل الفرد لالستجابة بسرعة أو بدقة في المهام التي  

تتضمن مواقف الشك أو عدم اليقين ، والتي يتصف بها اختبار تزاوج األشكال المألوفة ، والذي 

ى ضوء المفاهيم السابقة نجد أن درجة على أساسه يتم تصنيف األفراد إلى متروين ومندفعين ، وعل

ميل الفرد للتروي في اإلنتاج المعرفي يعتبر شرطًا أساسيًا لتسهيل اكتساب الفرد المعلومات الجديدة 

ن الفرد الذي يتصف بالميل لالستجابة باندفاعية في مواقف حل المشكالت الصعبة يكون أكثر  ، وا 

رنة بالفرد الذي لديه رغبة طبيعية تدفعه لتروي لمعرفة احتماال إلنتاج استجابات غير صحيحة بالمقا

الفرق بين فروض الحل العديدة المتاحة أمامه ، ويأخذ في اعتباره نوعية اإلجابة التي يقررها ودرجة 

كفاءتها والمتروي يميل إلى التفرد إلى حد كبير بينما المندفع يميل إلى الجماعات والمعامالت 

،  (22:  1111أبوسيف ، )اتضح أن المندفع ال يجب العزلة والتفرد المتشبعة الكثيرة ، كما 

أن األفراد المندفعين ليس لهم أي مميزات أكاديمية ، حيث اتضح  (2922)ويذكر كاجان وزمالءه 

أن األفراد المندفعين يستجيبون بسرعة ويرتكبون عدد من األخطاء أكبر من األفراد المترويين 

 . (1111الخولي ، )

أن المترويين يكون لديهم القدرة على تعديل استراتيجياتهم من مهمة تتطلب دقة األداء كما  

إلى مهمة أخرى تتطلب سرعة األداء ، بينما المندفعون يميلون إلى التركيز على السرعة أكثر من 
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دايفز )حرصهم على تجنب األخطاء ، وبذلك يمكن اعتبار المترويين أكثر مرونة من المندفعين 

 (.1111ف، وجرا

أن األفراد المتروون يستخدمون نمط المعالجة  Ancillotti (2994)وجد انسيلوتي  

روزينشواج و كوروير ، )التحليلي بينما األشخاص المندفعون يستخدمون نمط المعالجة الشامل 

1112). 

إن األفراد اللذين يستخدمون أسلوب إيجاد عالقة  (2924)كما أوضح كاجان وآخرون عام  

ن بدائل اإلجابة يستغرقون وقت قصير ليسجلوا إجابتهم ويميلون بذلك إلى عدم الدقة في هذه بي

اإلجابة ، بينما األفراد اللذين يستخدمون االستجابات التحليلية يميلون إلى التأخير في الوصول إلى 

 . (2994الحسانين ، )الحل تبعا لذلك تكون أخطاؤهم قليلة 

التروي يمكن تعميمه عندما تتشابه نتائج االختبارات المختلفة / عكما يتميز أسلوب االندفا 

التي تقيس هذا األسلوب مع نتائج اختبار تزاوج األشكال المألوفة في تقسيمها للمفحوصين إلى 

مترويين ومندفعين وكذلك خالل المهام التي يتطلب من المفحوص إعطاء بدائله الخاصة به إزاء 

المتروين يظلون متروين والمندفعين يظلون مندفعين في اختبارات مشابهه هذه المهام ، ومن ثم فإن 

الختبار تزاوج األشكال المألوفة أو في مواقف واختبارات أخرى تشتمل على استجابات مشكوك فيها 

 . (2999جاد ، )

التروي في حل المشكلة فالمترويين حينما يواجهون مشكلة / ويستخدم أسلوب االندفاع  

األسئلة عنها وبذلك فإنهم يميلون للحصول على معلومات كثيرة لينظمون أفكارهم ،  يكثرون من

بعكس المندفعين الذين ال يهتمون بالمعلومات المتعلقة بالمشكلة لذلك فهم في الغالب ما يستخدمون 

 .(2999رياض، )أسلوب المحاولة والخطأ في تعاملهم مع المشكالت المختلفة 
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ي تعتبر من أكثر المجاالت اهتماما لدى الباحثين الذين درسوا وفي مجال الشخصية الت 

موضوع األساليب المعرفية في نطاق ما تم إجراؤه من بحوث ودراسات عربية نالحظ أن مفهوم 

وجهة الضبط أو مركز التحكم يمثل مكانا واضحا بين هذه الدراسات ، ويتضح من نتائجها وجود 

التروي حيث يميل هؤالء / واألسلوب المعرفي االندفاع  عالقة بين ذوي وجهة الضبط الداخلي

األفراد إلى التروي في حل مشكالتهم وأنهم يرون أنفسهم مسئولين عن نتائج سلوكهم واستجاباتهم 

في المواقف المتلفة ، وعلى عكس ذلك يكون ذوي وجهة الضبط الخارجي أكثر اندفاعًا وال يكترثون 

 (.2992 الشرقاوي،)بالوقوع في األخطاء 

يلعب االتزان االنفعالي دورًا في تعامل الفرد في اتخاذه قرارات صائبة في المواقف التي  

يتعرضون لها والتي تتطلب اتخاذ قرارات مثل اختيار البدائل وهذه الصفة يتميز بها المتروون عن 

 . (2993منشار، )االندفاعيين 

، حين يذكر ة عدم التكيفإلى المندفعين خاصي Tedman  (1989)ويضيف تيدمان  

التسرع مع أن المندفعين يتصفون بالتسرع وعدم التكيف بالمقارنة بالمتروين الذين يميلون إلى عدم 

، ويعتبر تيدمان أن مستوى التكيف في حالة األسلوب المعرفي محدد من مستوى مرتفع من التكيف

نسبة للمشكلة أو التروي بال المحددات الهامة في التفاصيل بين مدى مالئمة أي من االندفاع

وهذا الرأي نراه يرتبط بخاصية األسلوب المعرفي على وجه العموم ككونه . المعروضة على الفرد

، فرماويال)ثنائي القطب وأن لكل قطب أهميته أو قيمته وفقا للموقف أم المشكلة المعروضة 

2994). 

العدوان والنشاط الزائد  أن االندفاعية ترتبط بكل من مشكالت (2999)ويشير عكاشة  

ونقص االنتباه ، ويؤثر االندفاع على أداء الطفل في المهام المعرفية والتحصيلية، فنجده يستجيب 
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بسرعة قبل أن يفهم  المشكلة أو يفكر في الحلول البديلة الممكنة لها وغالبًا ما تكون استجابته 

 .خاطئة

، وكذلك االستنتاج وتقويم كير الناقدتروي والقدرة على التفهناك عالقة واضحة بين ال 

، ويحصل األفراد الذين يتميزون بالتأمل على درجات أعلى ج واالستنباط والمرونة و األصالةالحج

الشرقاوي، )، والعدد والكم المتصل ات تكوين مفاهيم الفراغ في بعدينمن المندفعين في عملي

1112). 

لمندفعين فالمتروين يقضون وقتا أطول في أما عن إستراتيجية إمعان النظر للمتروين وا 

مان ، )النظر إلى بدائل اختبار تزاوج األشكال المألوفة حتى يتم االختيار الصحيح لبديل اإلجابة 

أما المندفعون فهم ال ينظرون إلى كل البدائل بل أنهم يجدون بسرعة بديال واحد ثم  (2993

 .صحيح ، دون النظر للبدائل األخرىليستغرقون وقت في النظر إليه باعتباره البديل ا

كذلك ظهر أن هناك ارتباطات سالبة بين األخطاء التي يرتكبها األفراد في اختبار االندفاع  

التروي واالنجاز المرسي ، حيث تبين أن المتأخرين دراسيا يكونون من األفراد المندفعين وأداء / 

، رياض)درجة واضحة عن أداء األفراد المترويين األفراد المندفعين في مجال القراءة البصرية يقل ب

2999.) 

ويقارن ميسر بين الطفل المتروي والطفل المندفع ، حيث يرى أن المتروي يتميز باالنتباه  

المرتفع ، أقل عدوانية ، وأقل تشاؤم في تدليل العوائق ، أما المندفعون فهم أكثر ميال إلى التمركز 

األخطاء وأقل في اختياراتهم اإلدراكية الصحيحة ، أما المتروون حول الذات وأقل ميال لمواجهة 

 اإلدراكيةفيميلون إلى االستجابة الصحيحة مع وجود عدد أقل من األخطاء في اختياراتهم 

 (.2992، أبو ناشئ)الصحيحة 
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أنه  (2992)، فيرى الصراف التروي/ نوع في األسلوب المعرفي االندفاعأما عن فروق ال 

نما الفروق تعود إلى األسلوب / روق ترجع إلى النوع في أسلوب االندفاع ليس هناك ف التروي ، وا 

 .غرق في االستجابة لبنود االختبارالمعرفي الذي يحدد الوقت الذي يست

تاحا كذلك األفراد المتروين أكثر فضوال واستطالعا وبحثا عن التعلم والمعرفة وهم أكثر انف 

كذلك نسبة الذكاء االنفعالي لديهم أفضل من المندفعين ويرجع ذلك  ،وانبساطا وأقل عزلة وانطواء

إلى أن األفراد الذين يتصفون بالتروي هم اقدر على تنظيم وتوضيح مشاعرهم ومشاعر اآلخرين 

واستخدامها في حل ما يواجههم من مشكالت مما ينعكس على تكيفهم  الشخصي واالجتماعي 

 (.1112،  محمود)ويسهم في اتزانهم انفعاليا 

، أن كاجان يبين أن التأمليين يتصفون بتمايز قوى في Editor (1970)وأوضح ايديتور  

 (.2999رمضان ، )حين االندفاعيين من الجانب األخر يتصفون بتمايز ضعيف 

التروي / ها للعالقة بين األسلوب االندفاعفي تحليل( 5927)وقد أشارت دراسة الصراف   

أن األطفال التأمليين المتروين أكثر تفوق في التحصيل من أقرانهم  وبين التحصيل الدراسي،

 وفي الجدول التالي توضيح للصفات والخصائص التي يتمتع بها المندفعون. األطفال االندفاعيين

 .في مقابل المتروون

 .يبين خصائص المندفعين والمترويين  (1.1)الجدول 

 الشخص المندفع الشخص المتروي

 مفكر

 متأمل

 فظيل

 نشيط

 قلق

 لمسي
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 تحليلي

 مركز

 هادئ

 ال يتأثر بالمكافآت

 موجه نحو الحاضر

 ذو تحصيل مرتفع

 شمولي كلي

 مشتت

 سهل التهيج واالستثارة

 حساس للمكافآت

 موجه نحو المستقبل

 ذو تحصيل منخفض

 

 ومن خالل العرض السابق للصفات والخصائص التي يتمتع بها المندفعون في مقابل 

عض المتغيرات المعرفية مثل ب، يكشف عن فروق في التروي/ أن أسلوب االندفاع المتروون نجد

، مما يوحي بتفوق ( الذكاء ، التفكير ، القدرات العقلية ، اختبارات القراءة ، حل المشكالت )

بتصرف عن عبدالستار، )المتروين على المندفعين في الذكاء اللغوي والمنطقي والمكاني  

1119.) 

 

 

 

 :التروي/سلوب االندفاع قياس أ  .9.4.1

 :االندفاع ، ومن هذه المحاوالت/ جرت عدة محاوالت لقياس األسلوب المعرفي التروي 

 :قياس األداء  -
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، ومنها اختبار سات تتبعية عدة اختبارات مستخدمةابتكر كاجان وزمالئه عبر درا 

عدي أسلوب استحضار الشكل المعياري ، وذلك الذي أعاق الباحثين في الكشف بوضوح عن ب

التروي ، ومن ثم تطور هذا االختبار إلى ما يسمى باختبار تزاوج األشكال المألوفة ذلك / االندفاع 

الذي يتكون من أشكال مألوفة مناسبة لعمر المفحوص ، وانبثق من هذا االختبار عدة صور 

تبار وتقنينها  بحسب األعمار الزمنية المختلفة ، وقد قام الفرماوي بإعداد ثالث صور لهذا االخ

" 80م .أ.ت"وهي مناسبة للراشدين وسميت  5921على البيئة المصرية ، وكانت األولى عام 

تتكون من اثنى عشر مفردة مناسبة " 58م .أ.ت"تتكون من عشرين مفردة ، وسميت الثانية 

طفال تتكون من عشر مفردات مناسبة أل" 50ت أ م " ألطفال المرحلة االبتدائية ، والثالثة سميت 

ما قبل مرحلة االبتدائية ، مع اختالف عدد البدائل في مفردات االختبارات الثالث ، ويتطلب 

عادة ما يكون صورة لشيء  -اختبار األشكال المألوفة من الفرد أن يماثل بين شكل معياري 

مع شكل أخر مشابه له تماما من بين عدة بدائل أخرى ، توجد صورة واحدة مطابقة  -مألوف  

لشكل المعياري تماما والصور األخرى متشابهة ولكنها ليست متطابقة تماما ألن بها خطأ صغير ل

 . (2994الفرماوي ، )، وبذلك تخلق جوا من عدم التأكد من االستجابة 

فة لقياس وقد أجمعت الدراسات العربية التي استعانت باختبار تزاوج األشكال المألو  

فاع على استخدام المتوسط لكل من الزمن وعدد األخطاء لتعيين االند/ األسلوب المعرفي التروي

األفراد فيما إذا كانوا مترويين أو مندفعين أو بطئ مع دقة أو سريع مع الدقة ، غير أن الدراسة 

الحالية قد جمعت بين األسلوبين اإلحصائيين المتوسط والوسيط ، فإذا حصل الفرد على درجة فوق 

االستجابة ، وتحت المتوسط والوسيط في عدد األخطاء يسمى متروي ،  المتوسط والوسيط في زمن

أما إذا حصل على درجة تحت المتوسط والوسيط في زمن االستجابة ، و فوق المتوسط والوسيط 

 .في عدد األخطاء يسمى مندفع 
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 :التروي بحل المشكلة /االندفاع  أسلوبعالقة  ....21

ة التي تحتوي استجابات مشكوك في صحتها أن تبين أنه في مختلف مهام حل المشكل 

، ففي دراسة حيث يؤدون هذه المهام بنضج أكثر ،ون أداء متسقا مقارنة بالمندفعينالمترويين يؤد

تم دراسة العالقة بين األداء في اختيار تزاوج األشكال  Lorre et al 5923لوري و آخرون 

ظهر أن المفحوصين المترويين كانوا أكثر دقة من ، و داء في اختبار رافن لحل المشكلةالمألوفة واأل

المندفعين ، كما تبين أن أطول زمن االستجابة وقلة األخطاء في اختبار تزاوج األشكال المألوفة 

ارتبط مع الدقة العامة وبطء األداء في مهمة حل المشكالت ، يتضح مما سبق أن المتروين 

ة التي تحتوي على استجابات مشكوك في صحتها يؤدون أفضل من المندفعين في مهام حل المشكل

، وأن المتروين لديهم إستراتيجية منظمة ومرتبة أكثر من المندفعين الذين يقومون بحل المشكلة 

 (.2992فرير، )بكفاءة أقل من المتروين 

 

 

 

 :عالقة أسلوب االندفاع التروي بالتحصيل الدراسي  ....22

، فاالهتمام يجب ملية التحصيل الدراسيرئيسي في عالتروي يلعب دور / أسلوب االندفاع 

لى العناية بأسلوبه يوجه عند تحضير درس القراءة مثالأن  ، إلى مستوى اإلدراك عند المتعلم وا 

، فتحليل التفاعل بين طريقة التفكير الطفل مل مع المادة المكتوبة والمقروءةالمعرفي في التعا
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عملية التحصيل في مجال القراءة أي أن تدريس برنامج وأسلوبه المعرفي ضروري جدا في تقويم 

، بناء على أسلوبه المعرفي ، فالفرد االندفاعي مثال ، ال اءة يجب أن يختلف من فرد إلى أخرالقر 

جمل ذات الكلمات ، وبالتالي تكثر أخطاؤه في الز على التفاصيل والكلمات الدقيقةيستطيع التركي

ويهمل الكلمات التي تتوسط ر إلى بداية الجملة ونهايتها ال، ، وهو عادة ينظالمتعددة المعنى

أما الفرد الذي يميل إلى التروي في اتخاذ القرار هو يحبذ العمليات الفكرية المعقدة التي . الجملة

؛ فقد بينت دراسة تتوفر لدى قرينه الفرد االندفاعيتتطلب تركيز وصبر ومثابرة ، وهذه األمور ال 

األطفال المترويين أكثر تفوقا في التحصيل من أقرانهم االندفاعيين ،  أن (1987)الصراف 

التروي والتحصيل الدراسي / اللة إحصائية بين أسلوب االندفاعوأشارت إلى وجود فروق ذات د

 (.2999الصراف ، )لصالح المترويين 

 



 

 

 الثالثالفصل 

 الدراسات السابقة

 

 المقدمة .1.3 

  التروي وحل المشكالت/ الدراسات التي تناولت االندفاع  .2.3 

 التروي وحل المشكالت والتحصيل/ الدراسات التي تناولت االندفاع  .3.3 

 الدراسات التي تناولت حل المشكالت والتحصيل .4.3 

  التعليق على الدراسات السابقة .5.3 
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 :المقدمة    1.3

جراء معظمها علي المرحلة االبتدائية واإلعدادية    نظرا لقلة الدراسات في هذا الموضوع وا 

فقد تحصلت الباحثة علي بعض الدراسات القريبة من موضوعها الحالي والتي سوف ندرجها في 

 :السياق التالي 

 

 :التروي وحل المشكالت/الدراسات التي تناولت االندفاع  2.3

 (:1891)دراسة الصراف  -

االندفاعي وعالقته بحل المشكالت لدي –هدفت هذه الدراسة إلي معرفة األسلوب التأملي  

طالب وطالبات كلية التربية بجامعة الكويت ،وقد أجريت الدراسة علي عينة كويتية من طالب 

وقد توصلت  طالبا وطالبة 89وطالبات التخصصات المختلفة ومن سنوات دراسية مختلفة بلغت 

الدراسة إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة التأمليين ومجموعة االندفاعيين تشير 

التأمليين كانت أقل من  أخطاءإن عدد  بأن التأمليين استغرقوا وقتا أكثر من االندفاعيين كما

 .االندفاعيين في حل بنود اختبار مناظرة األشكال المألوفة 
 

 (:1899)ما ير دراسة ديو ملر و  -

والتأملي وبين األداء اإلبداعي  االندفاعيهدفت هذه الدراسة إلي التعرف العالقة بين النمط  

طالبا من طالب الجامعة كما استخدمت مجموعة (89)وتكونت عينة الدراسة من  لحل المشكالت،

لتي تربط اكتشاف العالقة ا وتتطلب من المفحوص (8-1)من  أرقامامن المشكالت التي تتضمن 
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وأظهرت نتائج الدراسة أن االندفاعيين والتأمليين استطاعوا حل المشكالت التقليدية  األرقامبين هذه 

 .بنجاح حال مميز
 

 (:2004)دراسة طلبة وأحمد  -

التروي بمهارات حل /المعرفي االندفاع  األسلوبهدفت هذه الدراسة إلي معرفة العالقة بين  

نتاج  الحلول لدي طلبة الصف األول الثانوي تكونت عينة البحث من المشكالت الفيزيائية وا 

 طالبا من طالب الصف األول ثانوي بمدرسة الملك الكامل الثانوية بمدينة المنصورة (168)

 ،التروي –تم تطبيق مقياس االندفاعولتصنيف طالب العينة إلي مجموعتي المندفعين والمترويين 

تيب أفراد العينة علي المقياس وأظهرت نتائج الدراسة عن مهارات حل المشكالت وتم تر  واختبار

التروي وأن الطالب –الندفاع اوجود عالقة موجبة دالة بين درجات أفراد العينة علي مقياس 

المترويين يتفوقون علي الطالب المندفعين في مهارات حل المشكالت ووجود فروق ذات داللة بين 

من حل صحيح للمشكلة  الفيزيائية لصالح مجموعة المترويين  المترويين والمندفعين في إنتاج أكثر

في حين يتصف المندفع بالقصور الذهني حيث يتعامل مع المشكلة الفيزيائية كوحدة واحدة 

 .يستطيع إنتاج أفكار جديدة  وبالتالي ال
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 : التروي وحل المشكالت والتحصيل /تناولت االندفاعالتي دراسة ال 3.3

 (:2003)رات والزعبي دراسة الشقي -

هدفت هذه الدراسة تعرف أثر النمط المعرفي االندفاعي والتأملي في األداء عن بعض  

وتكونت عينة  .اختبارات الذاكرة وحل المشكالت عند طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة مؤتة

 (.اإناث 88ذكورا و 18)تأمليا  66و (إناث 11ذكورا و 89)اندفاعيا  88الدراسة من 

 .د العينة إلي اندفاعيين وتأمليينوقد استخدم اختبار مطابقة األشكال المألوفة لتصنيف أفرا 

كانوا أفضل من االندفاعيين في ذاكرة  –بغض النظر عن جنسهم  –وأشارت النتائج إلي التأمليين 

تركيز وكذلك وفي االنتباه وال السمعية، ىاللفظية ،وفي الذاكرة قصيرة المدالتعرف اللفظية وغير 

كان التأمليين أفضل من االندفاعيين في االستدعاء الحر للمعلومات اللفظية وفي استدعاء 

وتحصيلهم كان أفضل  باإلضافة إلي  ىسطة الرسم من الذاكرة طويلة المدالبصرية بوا األشكال

غيير وفي التخطيط وت أنهم كانوا أفضل في الدقة وسرعة االستجابة والتآزر الحركي البصري،

 .االستراتيجيات في حل المشكالت
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 : تناولت حل المشكالت والتحصيل يالت الدراسات 4.3

 (:, 1881Lieux)دراسة ليوكس  -

دراسة مقارنة بين التعلم بالمحاضرة والتعلم المستند إلي المشكلة حيث هدفت إلي تعليم  

ستراتيجيةعلم بالمحاضرة مساق اإلنتاج الكمي لألطعمة والخدمات المطلوبة باستخدام الت التعلم  وا 

المستند إلي المشكلة وأثرهما في تحصيل الطلبة للمفاهيم العلمية ،تكونت عينة الدراسة من 

في المجموعة الضابطة (86)التجريبية و طالبا في المجموعة(86)طالبا من طالب الجامعة (06)

تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ،وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود تحسن ملحوظ في فهم الطالب 

التعلم المستند إلي المشكلة مقارنة مع تحصيل الطالب الذين تعلموا  بإستراتيجيةالذين تعلموا 

الدروس المستندة إلي المشكلة ،فضال عن بطريقة المحاضرة ،كما أظهر الطالب رغبة في حضور 

وجود نمط من التفاعل بين المعلم وطالبه عالوة علي تطوير مهارات االتصال والشعور بالمسئولية 

. 
 

 (:Al- Arfaj, 2000)دراسة العرفج  -

هدفت هذه الدراسة إلي استقصاء فاعلية ثالث استراتيجيات لتدريس العلوم في كل من  

طريقة التدريس المستخدمة وتحصيلهم العلمي وهذه االستراتيجيات هي اتجاهات الطالب نحو 

التعلم المستند إلي المشكلة ،والطريقة التقليدية ،والتدريس بطريقة العروض العملية ،تكونت عينة :

من طالب الجامعة السعوديين ،وزعوا علي ثالث مجموعات كل مجموعة (166)الدراسة من  

لصالح  إحصائيةأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة  االستراتيجيات بأحديتعلمت 

 .المجموعة التي درست باستخدام التعلم المستند إلي المشكلة 
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 (:2010)دراسة عزيز وهادي  -

هدفت هذه الدراسة إلي معرفة أثر استعمال طريقة حل المشكالت في تحصيل طالب  

ختار الباحثان التصميم التجريبي ذات الضبط الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافيا وقد ا

( 81)و ،طالب في المجموعة الضابطة( 81)ع طالب بواق(08)الجزئي وتألفت عينة البحث من 

طالب في المجموعة التجريبية ،كوفئت المجموعتان في متغيرات العمر الزمني والتحصيل الدراسي 

 .لجغرافيا للوالدين ودرجة الطالب في امتحان نصف السنة لمادة ا

تبين وجود فروق ذات  إحصائياوطبق االختبار التحصيلي النهائي وبعد معالجة البيانات  

 .في اختبار التحصيل النهائي ولصالح المجموعة التجريبية  إحصائيةداللة 

 

 (:2012)دراسة علي وقاسم  -

اس أثره في هدفت الدراسة إلي تطوير برنامج تدريبي حول التعلم المستند إلي المشكلة وقي 

طالبا وطالبة  (118)تحصيل طلبة كلية العلوم التربوية جامعة ديالي تألفت عينة الدراسة من 

إحداهما تجريبية خضعت للبرنامج التدريبي .موزعين علي مجموعتين ( إناثا 88و ذكور ، 85)

ر تحصيلي تعلمت بالطريقة التقليدية وبعد االنتهاء من فترة التطبيق طبق اختبا ضابطة ىواالخر 

كقياس بعدي واستخدم تحليل التباين الثنائي المشترك المصاحب الختبار فرضيات الدراسة الثالث 

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة تعزي لتطبيق البرنامج التدريبي لصالح طلبة 

عل بين الطريقة تعزي للجنس أو التفا إحصائيةالمجموعة التجريبية ،فيما لم توجد فروق ذات داللة 

 .والجنس
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 :التعليق علي الدراسات السابقة 5.3

 /ناولتها مع متغير أسلوب االندفاعتباينت أهداف الدراسات من حيث المتغيرات التي ت 

وعيناتها  أهدافهافمن العرض السابق يتضح هذا التباين واالختالف بين الدراسات في   التروي

والعرفج  (2010)كدراسة عزيز وهادي  المرحلة الثانويةوأدواتها ونتائجها فبعضها ركز علي 

 .(2004)ودراسة طلبة وأحمد  (2000)

ودراسة الشقيرات  (1899) ودراسات أجريت علي المرحلة الجامعية كدراسة ديوملر وماير 

ودراسة ليوكس  (1891)ودراسة الصراف  (2012)ودراسة علي وقاسم  (2003)والزعبي 

(1881). 

 .راسي الثاني من المرحلة الجامعيةة الحالية فقد شملت علي طالبات الفصل الدأما الدراس 

المألوفة لقياس أسلوب  األشكالكذلك اتفقت معظم الدراسات علي استخدام اختبار تزاوج  

ودراسة ديوملر وماير  (1891)ودراسة الصراف (2004) التروي كدراسة طلبة وأحمد/االندفاع 

أظهرت نتائج الدراسات التي اهتمت بمعرفة مستوي و  (2003)ت والزعبي ودراسة الشقيرا (1899)

ودراسة ديوملر  (1891) كدراسة الصراف، أن االندفاعيين متعثرين دراسيا التروي/االندفاع 

التأمليين كانوا أفضل في حل المشكالت  أن (2003) ودراسة الشقيرات والزعبي (1899)وماير

أقل من االندفاعيين ودراسة  أخطائهمأن التأمليين عدد  (1891) راسة الصرافود من االندفاعيين

 .المندفعين في حل المشكالت أن الطالب المترويين يتفوقون علي الطالب  (2004)طلبة وأحمد 

حل المشكالت في تنمية التحصيل الدراسي  إستراتيجيةكذلك أظهرت نتائج الدراسات أثر  

ودراسة  (2012)ودراسة علي وقاسم  (2010)وهادي ودراسة عزيز  (2000)العرفج  كدراسة
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حل المشكالت كان تحصيلهم أفضل من  بإستراتيجيةأن الطالب الذين درسوا  (1881)ليوكس 

 .الذين درسوا باستراتيجيات تقليدية

 



 

 

 رابعالالفصل 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة

 

 المقدمة .1.4 

  منهج الدراسة .2.4 

 مجتمع الدراسة .3.4 

 عينة الدراسة .4.4 

 عينة الدراسة .4.4 

  أساليب المعالجة اإلحصائية .6.4 
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 :المقدمة 1.4

التجريبي  يتضمن هذا الفصل عرضا لإلجراءات المنهجية من حيث اختيار التصميم        

عداد مستلزمات الدراسة وأدواتها المستخدمة في تطبيق التجربة  المناسب واختيار عينة الدراسة وا 

 المستخدمة في تحليل النتائج اإلحصائيةوالوسائل 

  

 :  لدراسةمنهج ا  2.4

تم استخدام المنهج التجريبي من خالل التصميم التجريبي للمجموعتين التجريبيتين وذلك       

الوصفي لدي الطلبة  اإلحصاءحث فاعلية طريقة حل المشكالت في التحصيل الدراسي في مادة لب

 رويين والمندفعين تالم

 التصميم                    

10    ×10   

  :حيث إن 

  القياس القبلي  10

 المعالجة التجريبية × 

 القياس البعدي 10
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 :  دراسةمجتمع ال 3.4

ي من طلبة وطالبات الفصل الدراسي الثاني لطلبة علم النفس ممن تكون مجتمع البحث الحال     

ذكرا ( 00)طالب وطالبة  منهم ( 001)الوصفي  وقد تكون مجتمع البحث من  اإلحصاءيدرسون 

  0102ـ 0102أنثي للعام الجامعي  ( 010)و

 لدراسةامجتمع يبين المبحوثين في ( 0.1)الجدول 

 االحصاء الوصفي المادة النوع 
 00 ورذك

 010 إناث

 001 المجموع
 

 

 :دراسة عينة ال 4.4

 :اشتقت الباحثة من مجتمع البحث عينتين هما    

 :االستطالعية دراسةعينة ال ( أ)

صل الدراسي الثاني بجامعة تم اشتقاق عينة استطالعية عشوائية من طلبة وطالبات الف 

وقد بلغ  األساسيةق علي العينة لغرض تقنين أدوات البحث والتأكد من صالحيتها للتطبي بنغازي

 .طالبا وطالبة( 11)|عددهم 
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 : األساسية دراسةعينة ال ( ب)

قامت الباحثة بسحب العينة العشوائية من طالبات   األساسيةلغرض اشتقاق عينة البحث  

  (0102 – 0102)بكلية اآلداب بجامعة بنغازي بقسم علم النفس للعام الجامعي  األولىالسنة 

مجموعتين  ىإلطالبة موزعين  11 األساسيةالعينة  أفرادسي الثاني وقد بلغ عدد للفصل الدرا

 .(مجموعة المندفعين ومجموعة المترويين)تجريبيتين 

 

 حسب المجموعة األساسية دراسةتوزيع أفراد عينة ال( 2.4)جدول 

 المجموع العينة أفرادعدد  المجموعة م
 01 01 مجموعة المندفعين 0
 01 01 ويينمجموعة المر  0

 11 11 المجموع
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 :لدراسة أدوات ا 4.4 

المألوفة لقياس  شكالاألتزاوج  اختبارلغرض تحقيق فروض البحث قامت الباحثة بتطبيق  

من إعداد )الوصفي  اإلحصاءواختبار تحصيلي في مادة  (1894)التروي للفرماوي / االندفاع 

 (الباحثة

 التروي/لقياس االندفاع المألوفة  األشكالاختبار تزاوج  ( أ)

  وصف االختبار: 

فينة صورة ألشكال مألوفة في الحياة وهي رجل عجوز ،كتاب ،س (00)يتكون االختبار من 

، تفاحة ،قلم ،حذاء سمكة ،ساعة ،زجاجة ،شجرة ،سيارة  األسد ،،تليفون ،الطائر، رجل أعمال

الرجل العجوز، ) األوليتانرتان ،خريطة ،وجه ،فرشاة ،كاميرا ،وردة ،عنكبوت ،تلفزيون، والصو 

( 9)علي االختبار ،وتتكون كل صورة من  اإلجابةهما لتدريب المفحوص علي طريقة (الكتاب

توجد علي  أشكال( 8)أشكال ،شكل يوجد بمفرده علي الصفحة اليمني ويسمي بالشكل المعياري و 

ل المعياري ولكن تختلف عنه والبدائل تشبه الشك( انظر الملحق )وتسمي بالبدائل  ىالصفحة اليسر 

 اإلجابةفي بعض النقاط الدقيقة، غير أن شكال واحدا يشبه الشكل المعياري تماما وهو الذي يمثل 

 اإلجابة إلىالصحيحة في كل صورة، ويتباين مكان ورقم الشكل الصحيح لجعل الوصول 

انات المفحوص الصحيحة أكثر صعوبة ،كما يوجد مع االختبار ورقة التصحيح تحتوي علي بي

وتحتوي (زمن االستجابة وعدد االخطاء)الشخصية ،وأماكن لرصد درجات المفحوص علي متغيري 

مع ( ورقة البيانات)أيضا علي أرقام اإلجابات الصحيحة لسهولة معرفتها من قبل الفاحص وتسمي 

 .(انظر الملحق)العلم إن هذه الورقة ال يطلع عليها المفحوص 

  تعليمات االختبار: 
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يتم تطبيق االختبار بشكل فردي ،ولذلك  يوفر الفاحص مكانا مريحا للمفحوص يساعده  

 األولىوذلك علي الصورتين  اإلجابةكما يقوم الفاحص بتدريب المفحوص علي كيفية  اإلجابةعلي 

علي بقية الصور بحيث يختار  اإلجابةثم يطلب منه البدء في ( الرجل العجوز والكتاب )والثانية 

صورة البديل الذي يشبه الشكل المعياري تماما ،ويقوم الفاحص بعرض الصورة بكل  في كل

 .(الشكل المعياري والبدائل)مكوناتها 

البدائل يبدأ الفاحص في تسجيل الزمن الذي يستغرقه  إلىوعند بدء المفحوص في النظر  

نت اإلجابة األولي المفحوص في الوصول إلي اإلجابة األولي وذلك بواسطة ساعة إيقاف سواء كا

أما إذا كانت  صحيحة أو خاطئة ،فإذا كانت صحيحة يطلب منه أن ينتقل إلي الصورة التالية،

في  األخطاءاإلجابة خاطئة يطلب منه أن يحاول مرة أخري مع عدم تسجيل الزمن وحساب عدد 

 (.7)كل مرة وأقصي عدد من األخطاء يمكن أن يرتكبها المفحوص في أية صورة هو

 

 حيح االختبارتص: 

يتم تصحيح االختبار بناء علي البيانات التي تم تسجيلها في ورقة البيانات لكل فرد وذلك  

يجمع الزمن المستغرق في الوصول لإلجابة الصحيحة ، وكذلك عدد األخطاء المرتكبة لكل فرد 

يط  الحسابي كما يقوم الفاحص باستخراج المتوسط والوس(بالثواني )علي حدا ، ويتم حساب الزمن 

وزمن االستجابة لكل أفراد العينة وبناء علي ذلك يتم تصنيف أفراد العينة   األخطاءلكل من عدد 

 :إلي مجموعتين وهي 

وهي التي تحصل أفرادها علي زمن استجابة فوق المتوسط  :مجموعة المترويين األولى -

 الحسابي للعينة وارتكبوا عدد أخطاء أقل من المتوسط 
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وهي التي تحصل أفرادها علي زمن استجابة اقل من المتوسط  :وعة المندفعينالثانية مجم -

 .أكبر من المتوسط الحسابي  األخطاءالحسابي للعينة وارتكبت عدد 

 

 :الدراسة االستطالعية -

طالبة من  11المألوفة وذلك علي عينة مكونة  من  األشكالتم تطبيق اختبار تزاوج  

 .أكيد من وضوح تعليمات المقياس وخصائصه السيكو متريةطالبات المرحلة الجامعية للت

 

 يوضح توزيع الدراسة االستطالعية ( 1.1)جدول 

 الجنس        
 السنة الدراسية

 المجموع إناث

 11 11 الفصل الدراسي الثاني لطلبة علم النفس
 

بيع  لمدة ثالثة اسا (68/26/6128)وقد تم تطبيق االختبار بشكل فردي في الفترة من  

علي الصورة الموجودة  اإلجابةواستخدمت ساعة إيقاف لحساب الزمن الذي يستغرقه المفحوص في 

قيامها بتطبيق االختبار من حيث مكان التطبيق  أثناءأمامه ،وقد واجهت الباحثة عدة صعوبات 

 .،وكذلك الوقت الذي يستغرقه المفحوص إذ يتعدي أحيانا الوقت المخصص للطالب الواحد

 

 

 :صدق والثبات في الدراسات السابقة ال 
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 الصدق :اوال 

بحساب صدق االختبار باستخدام طريقة  صدق المحك ، باستخدام  (1894)قام الفرماوي        

 : ثالث أدوات وهى كما يلي

المألوفة  األشكالوقد قام بتطبيقه جماعيا اختبار تزاوج  االندفاع، /مقياس لفظي لقياس التروي -

معامل االرتباط لكل من زمن االستجابة وعدد األخطاء هو  أنووجد  ،(01)

 علي التوالي وكالهما دال إحصائيا ( 1.281و1.01)

بناء مقياسين تقديريين للمدرس ، يقوم بواسطتها بتقدير عينة التقنين من طالبه من حيث  -

رتباط وحسبت معامالت اال( 0ت)، والثاني (0ت) األولالتروي أو االندفاع ،ويرمز للمقياس 

المألوفة ،  األشكالفي اختبار تزاوج  األخطاءوكال من زمن االستجابة وعدد ( 0ت)بين درجة 

 .علي التوالي ( 1.22)و( 1.00)وبلغت 

حساب الصدق بطريقة االتساق الداخلي ، حيث تم حساب  (2002)وتم في دراسة العمري        

ابة وعدد االخطاء ، وقد تراوحت قيمة معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية  في كل من زمن االستج

وجميعها ( 1.20و 1.11)ولعدد االخطاء ما بين  (1.21و 1.08)االرتباط لزمن االستجابة بين 

 (1.10)دالة عند مستوي 

تم حساب الصدق الظاهري وصدق االتساق الداخلي وذلك  (2010)وفي دراسة العقوري  -

س والدرجة الكلية لكل من زمن االستجابة وعدد بحساب معامل االرتباط بين فقرات المقيا

 1.12)االخطاء، حيث بلغ معامل االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية لزمن االستجابة بين 

،وجميعها دالة إحصائيا عند مستوي (1.22و 1.11)ولعدد االخطاء ما بين ( 1.82و

(1.12 ) 
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 الثبات :ثانيا 

 األوليوما من التطبيق 07ادة تطبيق االختبار بعد طريقة إع( 0982) استخدم الفرماوي  

 األخطاء،ولعدد (1.82)في ظروف مشابهة للتطبيق ، وبلغ معامل االرتباط لزمن االستجابة 

 ( 1.10)وكالهما دال عند مستوي ( 1.28)

نباخ والتجزئة النصفية ،حيث تم استخدام معامل ألفا كرو ( 0117)وفي دراسة العمري  

وبالنسبة ( 1.822)والتجزئة النصفية (1.900)زمن االستجابة بواسطة ألفا كرونباخ بلغت بالنسبة ل

وكالهما دال عند ( 1.701)وبالتجزئة النصفية ( 1.277)لعدد األخطاء بلغ معامل ألفا كرونباخ 

 (.1.10)مستوي 

فقد تم استخدام طريقة التجزئة النصفية حيث تم استخدام ( 0101)أما في دراسة العقوري  

ولزمن االستجابة ( 1.89)طريقة التجزئة النصفية حيث بلغ معامل االرتباط لعدد األخطاء 

(1.82) 

 

 

 

 

 :الصدق والثبات في الدراسة الحالية  -
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  الصدق: اوال

 :صدق االتساق الداخلي -

تم حساب صدق التكوين الفرضي وذلك بحساب معامل االرتباط بين فقرات المقياس  

يوضح قيم معامالت  (1.1 ) والجدولمن االستجابة وعدد األخطاء، والدرجة الكلية لكل من ز 

 .   االرتباط  لزمن االستجابة والدرجة الكلية وعدد األخطاء والدرجة الكلية علي التوالي

لزمن ( 1.802و 1.209) إن معامالت االرتباط تراوحت بين( 1.1)من الجدول يتضح  

وتشير هذه النتائج  إلي صدق مقبول ،ويتضح ( 1.282و 1.070)بين   األخطاءاالستجابة وعدد 

وهذا مؤشر إضافي  األخطاءإن معامل االرتباط بالنسبة لزمن االستجابة بشكل عام أعلي من عدد 

 .األخطاءعلي أهمية زمن االستجابة مقارنة  بعدد 

 

 

 

 

 

 

 قيم معامالت االرتباط بين زمن االستجابة وعدد األخطاء ( 4.4)الجدول 

 لكلية  الختبار تزاوج األشكال المألوفةوالدرجة ا
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 اسم الفقرة رقم الفقرة
معامل االرتباط 
 لزمن االستجابة

الداللة 
 اإلحصائية

معامل االرتباط  
 عدد األخطاء

الداللة 
 اإلحصائية

 0.015 0.383* 0.000 0.529*** السفينة 1

 0.144 0.235 0.000 0.726*** التليفون 2

 0.000 0.586*** 0.000 0.599*** الطائر 3

 0.015 0.381* 0.000 0.826*** رجل االعمال 4

 0.001 0.499** 0.000 0.734*** األسد 5

 0.009 0.408** 0.000 0.749*** التفاحة 6

 0.063 0.297* 0.000 0.712*** القلم 7

 0.290 0.172 0.000 0.742*** الحذاء 8

 0.041 0.325* 0.000 0.67*** السمك 9

 0.057 0.303* 0.000 0.751*** ةالساع 10

 0.006 0.424** 0.000 0.696*** الزجاجة 11

 0.000 0.568*** 0.000 0.741*** الشجرة 12

 0.001 0.519** 0.000 0.53*** العربة 13

 0.003 0.458** 0.000 0.576*** الخريطة 14

 0.008 0.413** 0.000 0.782*** الوجه 15

 0.018 0.373* 0.000 0.799*** الفرشاء 16

 0.041 0.324* 0.000 0.646*** الكاميرا 17

 0.001 0.498** 0.000 0.654*** الورد 18

 0.194 0.21 0.000 0.743*** العنكبوت 19

 0.057 0.307* 0.000 0.665*** التليفون 20

 %2دال عند المستوي المعنوية *

 % 0دال عند مستوي المعنوية ** 

 %1.0عنوية دال عند مستوي الم*** 

 

 

 الثبات :ثانيا 
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دول ــية كما بالجــتم حساب الثبات بواسطة معامل الفا كرو نباخ  وطريقة التجزئة النصف 

(2.1) 

 الجزء االول معامالت الثبات بنسبة لمقياس الفرماوي(  4.4)جدول

 

 ،الكاميرا ،الوجه ،العربة ،الزجاجة ،السمك ،القلم ،األسد ،الطائر ،السفينة  :عبارات الجزء األول

 .نكبوتالع

 ،الخريطة ،الشجرة ،الساعة ،الحذاء ،التفاحة ،األعمالرجل  ،التليفون  :عبارات الجزء الثاني

 التليفزيون ،الورد ،ةالفرشا

 

 

 

 الجزء الثاني معامالت الثبات بنسبة لمقياس الفرماوي(  6.4)جدول

 معامل ألفا

 الجزء األول
 0.851 القيمة

 10 عدد  العبارات

 الجزء الثاني
 0.893 القيمة

 10 عدد  العبارات

 20 مجموع العبارات

 0.912 القيمة الجزأينبين  االرتباط

 0.954 متساوي العدد سبيرمان بروان

 0.954 غير متساوي العدد

 0.952 معامل جوتمان
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 معامل ألفا

 

 الجزء األول
 0.54 القيمة

 10 عدد العبارات

 الجزء الثاني
 0.451 القيمة

 10 عدد العبارات

 20 مجموع العبارات

 0.619 القيمة األرتباط بين الجزئين

 0.765 متساوي العدد سبيرمان بروان

د غير متساوي العد  0.765 

 0.764 معامل جوتمان

 

لم  الق ،األسد عدد األخطاء ،الطائر عدد األخطاء ،السفينة عدد األخطاء :الجزء األولبالعبارات .0

   .السمك ،عدد األخطاء

الكاميرا  عدد  ،الوجه عدد األخطاء ،العربة عدد األخطاء ،الزجاجة عدد األخطاء ،عدد األخطاء

 .العنكبوت  عدد األخطاء ،األخطاء

التفاحة عدد  ،عدد األخطاء األعمالرجل  ،التليفون عدد األخطاء :الجزء الثانيبت االعبار .0

الخريطة عدد  ،الشجرة عدد األخطاء ،الساعة عدد األخطاء ،ءالحذاء عدد األخطا ،األخطاء

 .التليفزيون عدد األخطاء ،الورد عدد األخطاء ،عدد األخطاء  ةالفرشا ،األخطاء

 

 

 

 

 

 (إعداد الباحثة) اإلحصاءاالختبار التحصيلي في مادة  -
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 :له  واإلعدادالتخطيط لالختبار  -: أوال

لغرض إعداد اختبار تحصيلي قامت الباحثة باالطالع علي الدراسات السابقة  التي تناولت  

والمواد األخرى لالستفادة منها في  تصميم االختبار وهذه  اإلحصاءاالختبارات التحصيلية في مادة 

ومحمد ( 0988)وسيد خيراهلل ( 0100)الدراسات هي دراسة جاسم محمد علي وكيان رحيم قاسم 

وقد استفادت الباحثة من هذه الدراسات في إعداد جدول مواصفات االختبار ( 0118)نوفل  بكر

 :التحصيلي ووضع فقراته وتحديد صدقه وثباته وقد اتبعت الباحثة الخطوات االتية 

 تحديد الهدف من االختبار -1

يهدف هذا االختبار إلي قياس تحصيل طالبات الفصل الدراسي الثاني بكلية اآلداب  

جامعة بنغازي لجوانب التعلم المتضمنة في مقرر اإلحصاء تحديدا في مقاييس النزعة المركزية ب

  .حل المشكالت  إستراتيجيةبعد دراستها باستخدام 

 تحديد حدود االختبار وأبعاده -2

  :بعد المحتوي ( أ)

ويقصد به المحتوي الذي تم تدريسه للطلبة وهذا المحتوي يشمل مقاييس النزعة المركزية 

   .لمتضمنة في المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال والعالقة بين المتوسط والوسيط والمنوالا

 

 :ىبعد المستو   ( ب)

يشمل االختبار في هذا البعد علي العديد من أسئلة تمثل المستويات الستة في تصنيف بلوم 

 :لهذه المستويات  اإلجرائيفي المجال المعرفي وفيما يلي التعريف 
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وتعني قدرة الطالب علي واسترجاع الحقائق والمعلومات والمفاهيم سبق له  :مستوي التذكر -

  دراستها 

عادة  :مستوي الفهم  - ويعني قدرة الطالب علي إدراك العالقات الموجودة بين أجزاء المادة وا 

 .تنظيمها وترتيبها في عقله ليخرج منها بنظرة كلية عما تتضمنه من معان 

قدرة الطالب علي استخدام ما لديه من معلومات وأفكار في حل ويقصد به  :مستوي التطبيق  -

 .مواقف ومشكالت تواجهه

يقيس هذا المستوي قدرة الطالب علي تحليل موقف ما أدي إلي عناصره  :مستوي التحليل  -

بحيث يتمكن من توضيح العالقات بين أجزائه ويستفيد الطالب في هذا المستوي من  األساسية

 . ي فهمه لها وقدرته علي تطبيقها معارفه السابقة ومد

صدار حكم عليه ويتأثر  :مستوي  التقويم  - يقيس قدرة الطالب علي إعطاء قيمة لعمل ما وا 

والبيانات الكافية التي تمكنه  األدلةبمدي تنظيم الذي يتمتع به الطالب بحيث يستطيع أن يجمع 

 .من إصدار التقرير المناسب 

طالب علي إعادة جمع المادة التعليمية في صورة جديدة بحيث يقيس قدرة ال :مستوي التركيب  -

 . ىيربط بين األجزاء ويحدد العالقات علي شكل جديد له مغز 

 

 

 

 إعداد جدول مواصفات االختبار-3

بعد ين أحداهما بعد المحتوي  أحداهماجدول المواصفات هو مصفوفة تحتوي علي بعدين  

 .بعد السلوك المطلوب قياسه التعليمي للمادة موضوع البحث واألخر هو 
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ويشمل جدول المواصفات علي عدد أسئلة االختبار وكذلك األسئلة المرتبطة بكل موضوع  

من موضوعات الوحدة وفق المستويات المعرفية الستة لبلوم وذلك باالستعانة بتحليل المحتوي وقد 

 :تم إعداد جدول المواصفات االختبار التحصيلي وفق الخطوات التالية 

 تحديد الوزن النسبي لكل موضوع من موضوعات الوحدة  ( أ)

  -:تتوقف األهمية النسبية للموضوع علي عدة عوامل منها     

 .حجم الموضوع ويتحدد بعدد الصفحات التي يشغلها كل موضوع من مجموع صفحات الوحدة -

الزمن الذي يستغرقه المعلم في شرح كل موضوع من موضوعات الوحدة بالنسبة للزمن  -

  .المستغرق في شرح الوحدة ككل 

إلي أهمية الموضوع كذلك إن المنهج  األحيانوالن عدد الصفحات ال يشير في كثير من  

 ىإلالمقرر علي الطلبة عينة البحث غير محدد بصفحات معينة كان لزاما علي الباحثة االتجاه 

لك بحساب عدد العامل الثاني حيث تم حساب النسبة لكل موضوع من موضوعات الوحدة وذ

ساعات تدريس كل موضوع بالنسبة ألجمالي ساعات التدريس والجدول التالي يوضح الوزن النسبي 

 .لكل موضوع من موضوعات الوحدة 

 

 

 

 النسبة المئوية لكل موضوع من موضوعات الوحدة ( 2.4)جدول 
 المحددة لتدريس كل موضوع وفق الساعات

 ةالنسبة المئوي عدد الساعات الموضوع م

 %01 1 المتوسط الحسابي 0
 %01 1 الوسيط 0
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 %01 1 المنوال 1
 %11 2 العالقة بينهما 1

 %011 ساعة 02 مواضيع 1 المجموع
  

يتضح إن العالقة بين المتوسط والوسيط والمنوال تمثل أكثر ( 7.1)من خالل الجدول  

لذلك فان هذا الموضوع % 11الموضوعات الوحدة أهمية إذ بلغت النسبة المئوية لهذا الموضوع 

 له مساحة من الزمن مقارنة بالمواضيع األخرى أعطي

 وتكوين جدول المواصفات  األهدافالمزاوجة بين جدول المحتوي ونسبة ( ب(

في ضوء تحديد الوزن النسبي للموضوعات والوزن النسبي لألهداف يمكن عمل جدول   

وعات في كل مستوي من المستويات في كل موضوع من موض األسئلةمواصفات لتحديد عدد 

سؤال بناء علي رأي السادة ( 11)االختبار ب أسئلةالمعرفية الستة لبلوم وقد تم تحديد عدد 

 .تغطي أسئلة االختبار كل الموضوعات ىالمحكمين وذلك حت

 

 

 

 

 يوضح جدول مواصفات االختبار التحصيلي( 9.4)الجدول 

 الموضوعات
النسبة 
 المئوية

 كرتذ
14% 

 فهم
10% 

 تطبيق
4% 

 تحليل
20% 

 تقويم
24% 

 تركيب
24% 

عدد 
 األسئلة
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 %71 %11 لكل موضوع

 8 0 0 0.2 1.1 1.8 0.0 %01 المتوسط الحسابي

 8 0 0 0.2 1.1 1.8 0.0 %01 الوسيط

 8 0 0 0.2 1.1 1.8 0.0 %01 المنوال

العالقة بين المتوسط 
 والوسيط والمنوال

11% 0.1 0.2 1.8 1.0 1 1 02 

 11 01 01 8 0 1 2 %011 المجموع

 

إن الموضوع الذي أخذ مساحة واسعة مقارنة بالمواضيع األخرى ( 8.1)يتضح من الجدول  

وبالتالي وضعت له % 11هو العالقة بين المقاييس الثالثة إذ بلغت النسبة المئوية لهذا الموضوع 

 .ستة عشر سؤال موزعة علي المستويات الستة وفقا لتصنيف بلوم

 صياغة مفردات االختبار ومراجعتها -4

الموضوعية لمفردات لالختبار التحصيلي بحيث تغطي  األسئلةقد نوعت الباحثة في  

والمستويات العليا من التصنيف ( تطبيق/فهم/تذكر)المستويات الثالثة الدنيا في التصنيف 

ار بحيث ال يحتمل وقد راعت الباحثة الوضوح عند صياغة مفردات االختب( تركيب/تقويم/تحليل)

من تفسير واحد وقد قامت الباحثة بمراجعة أسئلة االختبار التحصيلي قبل  أكثرالسؤال الواحد 

 ومالئمتها  األسئلةالعرض علي المحكمين للتأكد من وضوح 

 

 الصورة المبدئية لالختبار -4

لتي سؤال توزعت علي المستويات الستة ا( 11) تكون االختبار في صورته المبدئية من 

أسئلة ومستوي الفهم  (2)حددها بلوم في المجال المعرفي وهي مستوي التذكر ويحتوي علي  
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أسئلة ومستوي (8)ومستوي التحليل علي سؤالين(0)ة ومستوي التطبيق علي أسئل( 1)يحتوي علي 

 .(01)أسئلة ومستوي التركيب علي ( 01)التقويم علي 

 

 ( بار وضبطه إحصائياتجريب االخت)الدراسة االستطالعية : ثانيا

طالبة من طالبات الفصل الدراسي الثاني ( 11)تم تطبيق االختبار علي عينة عشوائية عددها 

 :الوصفي لغرض تحديد ما يلي اإلحصاءبكلية اآلداب بقسم التربية وعلم النفس ممن يدرسون 

  :تحديد معامالت صدق االختبار التحصيلي-1

 الصدق الظاهري  ( أ)

الختبار كان البد من التأكد من صالحية الصورة المبدئية لالختبار وفي بعد صياغة مفردات ا

سبيل ذلك قامت الباحثة بعرض االختبار التحصيلي علي محكمين من جامعة بنغازي في 

وذلك ( اءكلية العلوم قسم االحص/علم النفس / مناهج وطرق تدريس )التخصصات التالية 

 :في  أرائهملغرض إبداء 

 .ات من الناحية العلمية مدي صحة المفرد -

 .هل تم اختيار البدائل من أسئلة االختبار بشكل مناسب  -

 .الحكم علي مدي تمثيل كل سؤال لهدف الذي وضع لقياسه  -

وقد تم التوصل من خالل هذه الخطوة الي وجود إ تفاق كبير بين المحكمين علي سالمة  

صالحية االختبار لقياس التحصيل  المفردات التي يحتويها االختبار كذلك  وجود اتفاق حول

وتم تعديل . الوصفي حسب المستويات الستة لبلوم في المجال المعرفي اإلحصاءالدراسي في مادة 

عادة صياغتها  .بعض المفردات من الناحية اللغوية وا 
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 (المضمون)صدق المحتوي   ( ب)

ي درجة صدق المضمون ويقصد بصدق المحتو  قامت الباحثة باستخدام صدق المحتوي أو 

لمكونات المقرر ،فاالختبار التحصيلي الصادق هو ذلك االختبار الذي بنوده  األداةتمثيل بنود 

ما تم تدريسه للطالب وقد تم تحقيق ذلك من خالل جدول المواصفات وهذا يعتبر من ( أسئلته)

 .أساسيات صدق االختبار 

 حساب معامل الثبات لالختبار التحصيلي   -

-  

صالح )لكيودر وريتشاردسون ( 61)انس لالختبار من خالل صيغة تم حساب معامل تج 

إذا كانت درجات المفردات ثنائية ( 61)و تستخدم الصيغة  (226،  6002الدين محمود عالم ، 

 :فقط و هذه الصيغة كما يلي( صحيح و خطأ)

 

 

 :حيث

 ترمز إلى عدد مفردات االختبار ن 

 ختبارترمز إلى تباين الدرجات الكلية فى اال  0ع 

  ترمز إلى نسبة عدد األفرد الذين أجابوا عن أى مفردة إجابة صحيحس 

 ترمز إلى نسبة عدد األفراد الذين أجابوا عن أى مفردة إجابة حطأ ص. 
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 0.73= معامل التجانس لالختبار ا  إذ

 

 تحليل مفردات االختبار. 2

 ك لغرض استخراج قامت الباحثة بتحليل مفردات االختبار التحصيلي وذل

 معامل الصعوبة والسهولة الختبار اإلحصاء -

،  0978فـؤاد البهـي الـسيد ، )تم حساب معامل السهولة والصعوبة من خالل المعادلة اآلتية 

119) 

 

مفردة صـعبة للغايـة،  1.9هذا وقد اعتبر الباحث المفردات التي يزيد معامل صعوبتها عن  

 .تعد مفردة سهلة للغاية  1.1وبتها عن والمفردة التي يقل معامل صع

 

 

 معامل السهولة والصعوبة الختبار اإلحصاء للسؤال االول( 8.4)جدول 

 السؤال االول الصحيحةعدد االجابات  عدد االجابات الخطأ معامل الصعوبة والسهولة

 0س 39 1 0.03

 0س 31 9 0.23

 1س 28 12 0.30

 1س 29 11 0.28

 2س 25 15 0.38
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 2س 38 2 0.05

 7س 18 22 0.55

 8س 38 2 0.05

 9س 33 7 0.18

 01س 32 8 0.20

 00س 24 16 0.40

 00س 30 10 0.25

 01س 31 9 0.23

 01س 35 5 0.13

 02س 28 12 0.30

 02س 37 3 0.08

 07س 30 10 0.25

 08س 22 18 0.45

 09س 21 19 0.48

 01س 29 11 0.28

 00س 32 8 0.20

 00س 26 14 0.35

 01س 29 11 0.28

 

 

 

 

 معامل السهولة والصعوبة الختبار اإلحصاء للسؤال الثاني( 10.4)جدول 

 عدد االجابات الخطأ معامل الصعوبة والسهولة
عدد االجابات 

 الصحيحة
 السؤال الثاني

 0س 33 7 0.18

 0س 36 4 0.10

 1س 30 10 0.25

 1س 33 7 0.18
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 2س 21 19 0.48

 2س 28 12 0.30

 7س 34 6 0.15

 8س 22 18 0.45

 9س 24 16 0.40

 01س 22 18 0.45

 00س 21 19 0.48

 00س 21 19 0.48

 01س 36 4 0.10

 01س 36 4 0.10

 02س 28 12 0.30

                 

 معامل السهولة والصعوبة الختبار اإلحصاء للسؤال الثالث( 11.4)جدول 

معامل الصعوبة 
 والسهولة

عدد االجابات 
 الخطأ

عدد االجابات 
 الصحيحة

 السؤال الثالث

 0س 22 18 0.45

 0س 22 18 0.45

إن معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار تراوحت ( 00.1)يتضح من الجدول  

 وهذا يعتبر معامالت مقبولة %( 22-1.11)بين 

 

 حساب معامل التمييز الختبار اإلحصاء -

 :من خالل المعادلة التالية تم حساب معامل القوة التميزية لالختبار
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 :حيث

 عدد العينة=ن 

 مجموع مربع التكرار= 0 ممجـ ل 

 

 معامل التمييز الختبار اإلحصاء( 12.4)جدول 

 مربع التكرارات التكرار الدرجات

18 1 1 

20 1 1 

21 1 1 

22 1 1 

23 2 4 

24 3 9 

25 1 1 

26 2 4 

27 5 25 

28 2 4 

29 4 16 

30 2 4 

31 2 4 

32 2 4 

33 2 4 

34 3 9 

35 1 1 

36 3 9 

37 2 4 

 106 40 مجموع

 

 

        =1.9272 
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 .معامل تمييز قوي يطمئن على قوة التمييز لالختبار ا  إذ

 

  : اإلحصائيةالمعالجة  أساليب 6.4

 األساليبلتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها ، تم استخدام العديد من  

 Statistical Package forللعلوم االجتماعية  اإلحصائيةائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحص

Social Sciences (SPSS) 
- :المستخدمة في هذا  البحث  اإلحصائية األساليبوفيما يلي مجموعة 

تم حساب المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ومربع كأي للعينة الكلية والمندفعين  -0

  -:التالية  األهدافمترويين لتحقيق وال

i.  التعرف علي المستوي العام 

ii.  التعرف علي مستوي المندفعين والمترويين 

iii.  طبيعة االستجابات  ألسلوب االندفاع والتروي علي كل فقرة من فقرات المقياس حسب

  األخطاءزمن االستجابة وعدد 

العبارة، وذلك  إليهاالتي تنتمي معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية  -0

 (الصدق البنائي )لتقدير االتساق الداخلي للعينة االستطالعية 

التجزئة النصفية لقياس ثبات أداة البحث ،وكذلك معامل التجانس باستخدام صيغة  لكيودرو   -1

 ( 01)ريتشارد ستون

جابات أفراد ا لعينة تم استخدام المتوسط الحسابي ،وذلك لمعرفة مدي ارتفاع أو انخفاض است  -1

 علي كل عبارة مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلي متوسط 
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تم استخدام االنحراف المعياري للتعرف علي مدي انحراف استجابات افراد العينة ،ويالحظ ان   -2

االنحراف المعياري يوضح التجانس في استجابات افراد العينة علما بأنه يفيد في ترتيب 

 .عبارات حسب المتوسط الحسابي لمصلحة اقل تشتت عند تساوي المتوسطات ال

لعينتين مستقلتين وعينة مزدوجة الختبار الفروق بين المترويين ( تي)تم استخدام اختبار  -2

 . اإلستراتيجيةوالمندفعين قبل وبعد 

 (Q-Q Plot)تم اختيار طبيعة البيانات عن طريق استخدام رسومات  -7

 



 

 

 الخامسالفصل 

 عرض النتائج ومناقشتها

 

 

 المقدمة .1.5 

 

  عرض النتائج ومناقشتها .2.5 

 

  توصيات الدراسة .3.5 

 

  البحوث المقترحة .4.5 
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 : المقدمة  1.5

يتناول هذا الفصل غرضا لنتائج الفروض وتحليلها ومناقشتها في ضوء ما جاء في  

 : الدراسات السابقة 

 

 : لنتائج ومناقشتهاعرض ا 2.5

وذلك من خالل  إليهايتم في هذا الفصل عرض نتائج البحث وتفسيرها  التي تم الوصول  

 عينةاإلحصائية المناسبة للبيانات التي تم الحصول عليها من استجابات الطلبة  األساليباستخدام 

 .البحث 

  وتفسيرها األولالنتائج المتعلقة بالفرض: 

بين متوسط درجات الطلبة  إحصائية توجد فرو  ذات داللة ال"ينص الفرض على انه  

 ".المترويين ومتوسط درجات الطلبة المندفعين في االختبار القبلي

ولقد قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات الطلبة  

 (.5.1)الجدول  يف يما هفي االختبار القبلي، ك( المترويين والمندفعين)المجموعتين التجريبيتين 
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 يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري( 1.5)الجدول 

 لدرجات الطلبة للمجموعتين التجريبيتين في االختبار القبلي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي حجم العينة المجموعة االبعاد

درجات االختبار 
 القبلي

 3.53 50.21 02 المترويين

 1..5 53.11 02 المندفعين

 

 :ويمكن تمثيل هذا الجدول بيانيا كما هو موضح بالشكل التالي      

 

 يبين متوسط التحصيل القبلي للطلبة المندفعين والمترويين( 1.5)الشكل 

ة للعينات المستقلة لمعرف (T)قامت الباحثة باستخدام اختبار  األولوالختبار صحة الفرض  

 .داللة الفرو  بين درجات الطلبة المترويين والمندفعين في االختبار القبلي كما بالجدول التالي

 

 (درجات القبلي)للعينات المستقلة ( t)يوضح االختبار القبلي ( 2.5)الجدول 
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 م االبعاد
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 Tقيمة تي 
درجة 
 الحرية

الداللة 
 ةاإلحصائي

القرار 
 اإلحصائي

درجات االختبار 
 القبلي

 3.53 50.21 02 المترويين
 33..2 33 ـ1...2

غير دال 
 1..5 53.11 02 المندفعين إحصائيا

 

وهى اقل من مستوى ( 33..2)وبناء على قيمة الداللة ( 0.1)يتضح من الجدول رقم  

بين متوسط درجات تحصيل  إحصائيا، ما يعنى عدم وجود فرو  دالة (2.21) اإلحصائيةالداللة 

 . الطلبة المترويين ومتوسط درجات تحصيل الطلبة المندفعين في االختبار القبلي

  النتائج المتعلقة بالفرض الثاني وتفسيرها: 

بين متوسط درجات الطلبة   إحصائيةال توجد فرو  ذات داللة "ينص الفرض على انه  

 "الطلبة  المندفعين في درجات االختبار البعديومتوسط درجات في التحصيل المترويين 

وقد قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات الطلبة المترويين   

 (.3.1)الجدول  في هيوالطلبة المندفعين في االختبار البعدي، كما 

 يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات( 3.5)الجدول 

 المترويين والمندفعين في االختبار البعدي الطلبة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي حجم العينة م األبعاد

درجات  االختبار 
 البعدي

 5.25 31.52 02 المترويين
 35.. 21..3 02 المندفعين

 

 :ويمكن تمثيل هذا الجدول بيانيا كما هو موضح بالشكل التالي
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 لتحصيل البعدي للطلبة المندفعين والمترويينيبين متوسط ا( 2.5)الشكل 

للعينات المستقلة ( T)وللتحق  من صحة الفرض الثاني قامت الباحثة باستخدام اختبار  

وذلك لحساب داللة الفرو  بين متوسط تحصيل درجات الطلبة المترويين والمندفعين في االختبار 

 .البعدي

 (درجات البعدي)تقلة للعينات المس( t)نتائج اختبار( 4.5)الجدول 

 م األبعاد
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة تي 
T 

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

القرار 
 اإلحصائي

درجات االختبار 
 البعدي

 .5.25 31.52 02 المترويين
5.22 33 2.030 

غير دال 
 35.. 21..3 02 المندفعين إحصائيا

وهى اقل من مستوى الداللة ( 2.030)وبناء على قيمة الداللة ( 1..)يتضح من الجدول  

، ما يعنى عدم وجود فرو  ذات داللة احصائية بين متوسط درجات تحصيل (2.21)االحصائية 

 الطلبة المترويين والطلبة المندفعين في االختبار البعدي 
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واالندفاعيين استطاعوا إن التامليين (1811)نتيجة مع دراسة ديوملر ومايرلوتتف  هذه ا 

في متوسط  إحصائيةحل المشكالت التقليدية بنجاح حال مميزاوعدم وجود فرو  ذات داللة 

 الدرجات 

 النتائج المتعلقة بالفرض الثالث وتفسيرها: 

بين متوسط درجات الطلبة في  إحصائيةال توجد فرو  ذات داللة " ينص الفرض على انه  

 إستراتيجية، بعد تطبي  ("المزدوجة)البعدي لدي مجموعة المترويين االختبار التحصيلي القبلي و 

حل المشكالت قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات الطلبة 

 (.1.1)الجدول  في هيالمترويين في االختبار القبلي واالختبار البعدي، كما 

 المعياري لدرجات يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف( 5.5)الجدول 

 الطلبة المترويين في القياسين القبلي والبعدي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي حجم العينة مجموعة
 3.53 50.21 02 اختبار تحصيلي قبلي
 5.25 31.52 02 اختبار تحصيلي بعدي

 

 

 

 :ويمكن تمثيل هذا الجدول بيانيا كما هو موضح بالشكل التالي
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 يبين متوسط التحصيل القبلي والبعدي للطلبة المترويين( 3.1)الشكل 

للعينات المستقلة ( T)وللتحق  من صحة الفرض الثالث قامت الباحثة باستخدام اختبار  

 ( المترويين)لحساب داللة الفرو  بين القياسين القبلي والبعدي للعينة المزدوجة 

 

 

 

 

 (المترويين=العينة )لعينة مزدوجة( (tاختبار نتائج( 5.5)الجدول 

قيمة تي االنحراف المتوسط حجم  مجموعة
(t) 

القرار الداللة درجة 
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 االحصائي االحصائية الحرية المعياري الحسابي العينة
 .3.3 50.21 02 اختبار تحصيلي قبلي

0..333 -52 2.222 
دال 
 5.25 31.52 02 اختبار تحصيلي بعدي احصائيا

 

وهى اقل من مستوى الداللة ( 2.222)وبناء على قيمة الداللة ( 1.1)يتضح من الجدول  

بين متوسط درجات الطلبة في  إحصائية، مما يعنى وجود فرو  ذات داللة (2.21) اإلحصائية

القياس القبلي ومتوسط درجات الطلبة في القياس البعدي لصالح القياس البعدي، الذين تم عليهم 

 فيحل المشكالت، مما يعنى ثمة استجابة فاعلة للبرنامج ترتب عليها انعكاسات  اتيجيةإستر تطبي  

حيث أن تحصل المترويين في القياس القبلي قبل . السلوك كانت ايجابية مقارنة باالختبار القبلي

بينما تحصلوا في ( .3.3)وانحراف معياري ( 50.21)علي متوسط حسابي  اإلستراتيجيةتطبي  

( 5.25)وانحراف معياري ( 31.52)علي متوسط حسابي  اإلستراتيجيةلبعدي بعد تطبي  القياس ا

 .وهذا يعكس جانب من االستجابة للبرنامج

نتيجة مفادها انه توجد هناك فرو   إليوبناء علي ذلك تم رفض الفرض الصفري والتوصل  

قبلي والبعد ي لدي بين متوسط درجات الطلبة في االختبار التحصيلي ال إحصائيةذات داللة 

حل المشكالت وتتف  هذه النتيجة مع دراسة  إستراتيجيةبعد تطبي  ( المزدوجة)مجموعة المترويين 

في اختبار  إحصائيةي وجود فرو  ذات داللة  (1885)ودراسة ليوكس ( 2212) عزيز وهادي

 .نهائي ولصالح المجموعة التجريبيةالتحصيل ال

 

 :ابع وتفسيرهاالنتائج المتعلقة بالفرض الر  
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بين متوسط درجات الطلبة في  إحصائيةال توجد فرو  ذات داللة " ينص الفرض على انه  

حل  إستراتيجيةبعد تطبي  ( المزدوجة)االختبار التحصيلي القبلي والبعدي لدي مجموعة المندفعين 

 ".المشكالت

لبة المندفعين في االختبار قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات الط

 .القبلي واالختبار البعدي

 

 يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري( 5.5)الجدول 

 لدرجات الطلبة المندفعين في االختبار القبلي واالختبار البعدي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي حجم العينة مجموعة

 13..5 53.11 02 اختبار تحصيلي قبلي

 352.. 21..3 02 بار تحصيلي بعدياخت

 

 

 

 

 

 

 :ويمكن تمثيل هذا الجدول بيانيا كما هو موضح بالشكل التالي     
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 يبين متوسط التحصيل القبلي والبعدي للطلبة المندفعين( 5.4)الشكل 

لحساب داللة الفرو   (T)وللتحق  من صحة الفرض الرابع قامت الباحثة باستخدام اختبار      

 (.المندفعين)بين القياسين القبلي والبعدي لعينة مزدوجة 

 

 

 

 

 

  (المندفعين=العينة)لعينة مزدوجة   (t)نتائج اختبار ( 1.5)الجدول 
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 مجموعة
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة تي 
(t) 

درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

القرار 
 االحصائي

 13..5 53.11 02 تبار تحصيلي قبلياخ
00..25 52 2.222 

دال 
 352.. 21..3 02 اختبار تحصيلي بعدي احصائيا

 

وهى اقل من مستوى الداللة ( 2.222)وبناء على قيمة الداللة ( 3.1)يتضح من الجدول  

ي بين متوسط درجات الطلبة ف إحصائيةما يعنى وجود فرو  ذات داللة ( 2.21)االحصائية 

متوسط  ىعلأالقياس القبلي للمندفعين ومتوسط درجات الطلبة في القياس البعدي للمندفعين لصالح 

 حل المشكالت  إستراتيجيةوهم طلبة القياس البعدي الذين تم التطبي  عليهم 

علي متوسط حسابي  اإلستراتيجيةحيث تحصل المندفعين في القياس القبلي قبل تطبي   

علي  اإلستراتيجيةوتحصلوا في القياس البعدي بعد  تطبي  ( 3..5)ريوانحراف معيا( 53.11)

جاءت دالة احصائيا عند (t)كذلك قيمة تي  352..وانحراف معياري  21..3متوسط حسابي 

 :ادها انهنتيجة مف إليبناء علي ذلك تم رفض الفرض الصفري والتوصل  2.225مستوي داللة 

سط درجات الطلبة في القياس القبلي والقياس بين متو  إحصائيةتوجد فرو  ذات داللة  

 . حل المشكالت إستراتيجيةبعد تطبي  ( المزدوجة)البعدي لدي مجموعة المندفعين 

وعند المقارنة بين المترويين والمندفعين في النتائج التي تحصلوا عليها في القياس البعدي  

دراسة هذه النتيجة تتف  مع من المندفعين و  أفضلنالحظ ان المترويين تحصلوا علي نتائج 

في االنتباه والدقة والتركيز  أفضلالتأمليين كانوا  أن إليالتي توصلت  (2223)الشقيرات والزعبي 

 .من االندفاعيين 

 يوضح المقارنة في القياس البعدي للمترويين والمندفعين(  8.5)الجدول 
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 .حسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 االنحراف المعياري سابيالمتوسط الح ن م
 5.25 31.52 02 المترويين
 35.. 21..3 02 المندفعين

 

حين  في 5.25بانحراف معياري  31.5أن متوسط المترويين ( 2.1)يتضح من الجدول 

حل  اإلستراتيجيةدرجة، مما يعنى أن  35..بانحراف معياري  21..3أن متوسط المندفعين 

المترويين من المندفعين بعد تطبيقها على المجموعتين، ومن   المشكالت كانت أكثر تأثيرًا على

ويعزى ذلك  المالحظ انه زاد انحراف معياري للطلبة المندفعين مقارنة بانحراف المعياري للطلبة،

بعض الطلبة المندفعين تحصلوا علي درجات عالية وطلبة تحصلوا علي درجات منخفضة  أن إلى

جانس عكس درجات المترويين الذي يظهر فيه التجانس وعدم وبالتالي يظهر التشتت وعدم الت

 .التشتت

 :النتائج المتعلقة بالفرض الخامس وتفسيرها  -

باختالف ( المترويين والمندفعين)بين المجموعتين  األخطاءليس هناك اختالف فى نسبة " 

 ".زمن االستجابات

سون كاي مربع، للتعرف على لإلجابة عن هذا التساؤل قامة الباحثة باستخدام اختبار بير 

 .نسبة األخطاء باختالف الزمن االستجابات للمترويين والمندفعين فياالختالفات 
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 عالقة بين زمن االستجابة ونسبة الخطاءيوضح ال(  52.1)الجدول 

 االستجابات الزمنية
 عدد األخطاء

 اإلجمالي 32إلي  21من  22إلي   11من 12إلي  1من

 1222أقل من
 20 . 12 1 العدد

% 5.0% 60.0% 35.0% 100.0% 

 فأكثر1222من 
 20 5 6 53 العدد

% 5.01% 30.0% 5.0% 100.0% 

 اإلجمالي
 2. 3 53 .5 العدد

% 35.0% 45.0% 20.0% 522% 

0χ  =16.786a         (2.222)قيمة الداللة          0=  درجة الحرية 

   

وهى اقل من مستوى ( 2.222)وبناء على قيمة الداللة ( 52.1)يتضح من الجدول  

، وعليه األخطاءما يعنى انه ثمة اختالفات بين الزمن االستجابة ونسبة ( 2.21) اإلحصائيةالداللة 

وكلما زاد الزمن كلما قل نسب  األخطاءانحصر الزمن كلما زاد نسب  أوكلما قل  بأنهيمكن القول 

رويين، وهذا االختالف قد يكون راجعًا لالختالف فى المجموعتين الخطاء عند للمندفعين و المت

 .( 0223)وتتف  هذه النتيجة مع دراسة الشقيرات والزعبي .المندفعين و المترويين

 

 :وتفسيرها  األولبالتساؤل النتائج المتعلقة 

التروي علي كل فقرة من فقرات المقياس حسب /هل توجد استجابات ألسلوب االندفاع  

 ؟ األخطاءشري زمن االستجابة وعدد مؤ 

التروي تم ترتيب زمن االستجابة وعدد /لمعرفة طبيعة االستجابات ألسلوب االندفاع  

 حسب ترتيب كل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري تنازليًا  األخطاء



 919 

 يبين زمن االستجابة لدرجات الطلبة( 11.5)الجدول 

 عياريحسب المتوسط الحسابي واالنحراف الم

 م المفردة العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري الترتيب

 1 السفينة 40 62.38 46.98 0

 2 التليفون 40 47.98 26.26 55

 3 الطائر 40 42.30 23.97 .5

األعمالرجل  40 73.48 46.35 5  4 

 5 األسد 40 57.50 38.28 3

 6 التفاحة 40 36.17 20.08 02

لقلما 40 55.25 34.53 .  7 

 8 الحذاء 40 43.20 28.53 51

 9 السمك 40 45.95 26.00 50

 10 الساعة 40 52.45 40.08 .

 11 الزجاجة 40 45.80 34.86 53

 12 الشجرة 40 43.85 25.91 .5

 13 العربة 40 49.93 27.82 2

 14 الخريطة 40 54.50 35.57 1

 15 الوجه 40 42.40 25.32 51

رشاةالف 40 37.18 21.78 52  16 

 17 الكاميرا 40 41.58 18.37 53

 18 الورد 40 50.25 30.29 3

 19 العنكبوت 40 52.47 32.44 1

 20 التلفزيون 40 49.38 32.92 52

 

المفردة التي تحصلت علي اعلي زمن استجابة للمندفعين  أن( 55.1)يتضح من الجدول  

والمفردة التي ( 3..3.)الزمن للعينة  حيث بلغ متوسط( األعمالرجل )والمترويين بوجه عام هي 

 ( ..31.5)بمتوسط ( التفاحة)تحصلت علي اقل زمن استجابة هي 
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 لدرجات الطلبة األخطاءيبين عدد ( 12.5)الجدول 

 .حسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 م المفردة العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري الترتيب
 1 األخطاء السفينةعدد  40 1.05 1.22 0

 2 عدد األخطاء التليفون 40 0.75 0.93 3

 3 عدد األخطاء الطائر 40 0.73 1.09 2

 4 األعمالعدد األخطاء رجل  40 1.65 1.39 5

 5 عدد األخطاء األسد 40 0.82 1.11 1

 6 عدد األخطاء التفاحة 40 0.45 0.68 53

 7 عدد األخطاء القلم 40 0.50 1.04 51

 8 عدد األخطاء الحذاء 40 0.30 0.46 02

 9 عدد األخطاء السمك 40 0.62 0.74 55

 10 عدد األخطاء الساعة 40 0.70 0.97 52

 11 عدد األخطاء الزجاجة 40 0.98 0.83 .

 12 عدد األخطاء الشجرة 40 0.80 1.02 .

 13 عدد األخطاء العربة 40 0.48 0.82 .5

 14 ةعدد األخطاء الخريط 40 1.05 1.55 3

 15 هعدد األخطاء الوج 40 0.55 0.93 .5

 16 ةعدد األخطاء الفرشا 40 0.55 0.88 53

 17 عدد األخطاء الكاميرا 40 0.42 0.68 52

 18 عدد األخطاء الورد 40 0.55 0.68 50

 19 عدد األخطاء العنكبوت 40 0.50 0.96 51

 20 عدد األخطاء التلفزيون 40 0.90 0.96 1

 

المفردة التي تحصلت علي اعلي عدد أخطاء للمندفعين  أن( 50.1) لجدول يتضح من ا 

 إنهاونالحظ هنا ( 5.11)حيث كانت قيمة متوسطها ( اإلعمالرجل )والمرويين بوجه عام هم 

هو الحذاء والذي  أخطاءوالمفردة التي تحصلت علي اقل عدد . حصلت علي اعلي زمن استجابة

يعود لبساطة الصورة وسهولة التمييز بينها لم يتم مقارنة  وقد( 2.32)تحصل علي ادني قيمة 
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النتيجة بدراسات أخري لعدم وجود دراسات سابقة تناولت هذا الفرض في المرحلة الجامعية أو 

 .واإلعداديةمرحلة االبتدائية الثانوية حسب علم الباحثة ولكن هناك دراسات تناولته في ال

 :وتفسيرهابالتساؤل الثاني النتائج المتعلقة 

هل توجد استجابات علي كل فقرة من فقرات المقياس حسب مؤشر زمن االستجابة وعدد  

 لدي مجموعة المترويين ؟  األخطاء

 األخطاءلمعرفة طبيعة االستجابة لدي الطلبة المترويين تم ترتيب زمن االستجابة وعدد  

 . حسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري تنازليا
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  المترويينيبين زمن االستجابة للطلبة ( 13.5)الجدول 

 حسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 م المفردة العدد الوسط الحسابي االنحراف المعياري الترتيب

 1 السفينة 02 31.31 13.2 2

 2 التليفون 02 11.1 00.2 10

 3 الطائر 02 13.11 1..0 17

 4 لاألعمارجل  02 521.5 5.1. 1

 5 األسد 02 32.21 32.3 3

 6 التفاحة 02 2.22. 53.3 20

 7 القلم 02 1..1. 3..3 5

 8 الحذاء 02 12.2 01.1 15

 9 السمك 02 13.02 ..03 12

 10 الساعة 02 3.12. ..2. 4

 11 الزجاجة 02 12.32 33.1 9

 12 الشجرة 02 12.32 1..0 14

 13 العربة 02 10.22 30.0 13

 14 الخريطة 02 2.11. 31.3 7

 15 الوجه 02 12.12 ..00 16

 16 الفرشاة 02 10.51 1..5 18

 17 الكاميرا 02 10.02 3..5 19

 18 الورد 02 1..11 32.3 11

 19 العنكبوت 02 0.1. 30.3 6

 20 التلفزيون 02 2.22. 3..3 8

 

للمترويين  المفردة التي تحصلت علي اعلي زمن استجابة أن( 53.1)يتضح من الجدول   

والمفردة التي تحصلت علي اقل ( 521.5)حيث بلغ متوسط الزمن للعينة ( األعمالرجل )هي 

 ( 2.2.)بمتوسط ( التفاحة)زمن استجابة هي 
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 للطلبة المترويين حسب المتوسط واالنحراف المعياري األخطاءيبين عدد ( 14.5)الجدول 

 م المفردة العدد الوسط الحسابي االنحراف المعياري الترتيب

 1 عدد األخطاء السفينة 02 0.65 0.74 5

 2 عدد األخطاء التليفون 02 0.5 0.76 17

 3 الطائر أخطاءعدد  02 0.25 0.55 15

 4 األعمالعدد األخطاء رجل  02 1.7 1.38 1

 5 عدد األخطاء األسد 02 0.45 0.82 8

 6 عدد األخطاء التفاحة 02 0.25 0.44 12

 7 عدد األخطاء القلم 02 0.15 0.36 16

 8 عدد األخطاء الحذاء 02 0.25 0.44 13

 9 عدد األخطاء السمك 02 0.45 0.75 7

 10 عدد األخطاء الساعة 02 0.3 0.57 18

 11 عدد األخطاء الزجاجة 02 0.75 0.85 3

 12 عدد األخطاء الشجرة 02 0.35 0.67 11

 13 عدد األخطاء العربة 02 0.1 0.30 20

 14 عدد األخطاء الخريطة 02 1.05 1.63 2

 15 عدد األخطاء الوجه 02 0.35 0.58 9

 16 عدد األخطاء الفرشاة 02 0.35 0.58 10

 17 عدد األخطاء الكاميرا 02 0.25 0.44 14

 18 عدد األخطاء الورد 02 0.45 0.60 6

 19 عدد األخطاء العنكبوت 02 0.3 0.65 19

 20 تلفزيونعدد األخطاء ال 02 0.74 0.99 4

 

رجل )المفردة التي تحصلت علي اعلي عدد أخطاء هم  أن( 1..5)يتضح من الجدول     

. حصلت علي اعلي زمن استجابة أنهاونالحظ هنا ( 2..5)حيث كانت قيمة متوسطها ( األعمال

 (.2.52)هو العربة والذي تحصل علي ادني قيمة  أخطاءوالمفردة التي تحصلت علي اقل عدد 
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 :وتفسيرهابالتساؤل الثالث نتائج المتعلقة ال -

 األخطاءهل توجد استجابات علي كل فقرة من فقرات المقياس حسب مؤشر زمن االستجابة وعدد   

 لدي مجموعة للمندفعين ؟

حسب  األخطاءلمعرفة طبيعة االستجابة لدي الطلبة المندفعين تم ترتيب زمن االستجابة وعدد     

 . نحراف المعياري تنازلياالمتوسط الحسابي واال

 يبين زمن االستجابة للطلبة  المندفعين  ( 51.1)الجدول رقم 

 حسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 م المفردة العدد الوسط الحسابي االنحراف المعياري الترتيب

 1 السفينة 02 ..33 00.10 2

 2 التليفون 02 1..32 51.12 11

 3 ائرالط 02 32.21 ....5 10

 4 األعمالرجل  02 2.31. .05.2 1

 5 األسد 02 21..3 53.12 6

 6 التفاحة 02 03.31 55.03 18

 7 القلم 02 21..3 .2..5 7

 8 الحذاء 02 01.1 1..52 15

 9 السمك 02 ..03 10..5 13

 10 الساعة 02 01.3 53.21 16

 11 الزجاجة 02 05.3 3..50 20

 12 الشجرة 02 01.2 50.35 14

 13 العربة 02 31.21 53.32 4

 14 الخريطة 02 33.31 01.22 3

 15 الوجه 02 01.3 53.13 17

 16 الفرشاة 02 00.0 3..53 19

 17 الكاميرا 02 32.21 1..50 9

 18 الورد 02 31.21 3..05 5

 19 العنكبوت 02 30.31 51.02 8

 20 التلفزيون 02 02.3 53.35 12



 911 

 

المفردة التي تحصلت علي اعلي زمن استجابة للمندفعين  أن (51.1)يتضح من الجدول  

والمفردة التي تحصلت علي اقل ( 2.31.)حيث بلغ متوسط الزمن للعينة ( األعمالرجل )هي 

 ( .05.3)بمتوسط ( الزجاجة)زمن استجابة هي 

 للطلبة المندفعين األخطاءيبين عدد ( 15.5)الجدول 

 عياريحسب المتوسط الحسابي واالنحراف الم

 م المفردة العدد الوسط الحسابي االنحراف المعياري الترتيب

 1 عدد األخطاء السفينة 02 1.45 1.46 2

 2 عدد األخطاء التليفون 02 1 1.02 10

 3 عدد األخطاء الطائر 02 1.2 1.28 6

 4 األعمالعدد األخطاء رجل  02 1.6 1.42 1

 5 عدد األخطاء األسد 02 1.2 1.24 5

 6 عدد األخطاء التفاحة 02 0.65 0.81 16

 7 عدد األخطاء القلم 02 0.85 1.34 12

 8 عدد األخطاء الحذاء 02 0.35 0.48 17

 9 عدد األخطاء السمك 02 0.8 0.69 18

 10 عدد األخطاء الساعة 02 1.1 1.11 7

 11 عدد األخطاء الزجاجة 02 1.2 0.76 4

 12 عدد األخطاء الشجرة 02 1.25 1.11 3

 13 عدد األخطاء العربة 02 0.85 0.98 11

 14 عدد األخطاء الخريطة 02 1.05 1.50 9

 15 الوجهعدد األخطاء  02 0.75 1.16 14

 16 ةعدد األخطاء الفرشا 02 0.75 1.07 13

 17 عدد األخطاء الكاميرا 02 0.6 0.82 20

 18 عدد األخطاء الورد 02 0.65 0.74 15

 19 خطاء العنكبوتعدد األ 02 0.7 1.17 19

 20 عدد األخطاء التلفزيون 02 1.05 0.94 8
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رجل )المفردة التي تحصلت علي اعلي عدد أخطاء هم  أن( 51.1)يتضح من الجدول  

. حصلت علي اعلي زمن استجابة أنهاونالحظ هنا ( 5.12)حيث كانت قيمة متوسطها ( األعمال

 (.2.12)لكاميرا بمتوسط هو ا أخطاءوالمفردة التي تحصلت علي اقل عدد 

أن ( 0223)يتضح أنها تتف  مع دراسة الزعبي والشقيرات التساؤل الثاني والثالث ومن خالل نتائج 

 في حل المشكالت من المندفعين  وأفضلالمترويين أفضل في الدقة والتأزر الحركي والبصري 

 

 : دراسةتوصيات ال 3.5

ي بما ــحول موضوع البحث الحالي فإن الباحثة توص في ضوء ما أتيح للباحثة االطالع عليه     

 :يـــيل

ضرورة تنويع طر  التدريس المستخدمة مع الطالب وضرورة أن يكون الطالب عنصرا  .

 .يكون إيجابي في تعلمه غير سلبي  ى نشطا في عملية تعلمه حت

لية التعليمية ضرورة االهتمام باألساليب المعرفية لدي المتعلم وتعريف المعلم القائم بالعم 1

 .أسلوبهالتعامل مع الطالب كل حسب لتساعده في تدريسه وكيفية  األساليببهذه 

عقد دورات تدريبية  للمعلمين في جميع المواد لتعريفهم باالستراتيجيات الحديثة في التدريس  1

 كاناإلموكيفية تطبيقها أثناء تدريس المواد من أجل النهوض بالعملية التعليمية والتقليل قدر 

 .التقليدية  األساليبمن 
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ضرورة تزويد المعلم في المراحل التعليمية بدليل يوضح لهم كيفية شرح الدروس المختلفة  .

الموجودة بالمقرر الدراسي مستخدمين االستراتيجيات الحديثة التي تتناسب مع كل درس من 

 .أجل إثراء التحصيل لدي المتعلم 

من خالل مقرر طر   اإلستراتيجيةلتدريس بهذه تدريب الطالب المعلمين علي  كيفية ا 3

 .التدريس وتشجيعهم علي استخدامها مع الطالب أثناء تكليفهم للتربية العملي في المدارس

 

 : البحوث المقترحة  4.5

في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في البحث الحالي فإن الباحثة تقترح إجراء البحوث      

 -:التالية 

راتيجيات تعلم أخري في مواد دراسية مختلفة ومعرفة تأثيرها علي جوانب استخدام است 5

 .التي تم دراسته في هذا البحث األسلوبمعرفية أخري غير 

إجراء بحث مشابه في بيئة عربية أخري من أجل تعميم نتائج  هذا البحث  علي البيئة  0

 .العربية 

 

 

 

     



 

 

 

 

 المراجــــع
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 قائمة المراجــــع

 : أواًل الكتب

 .القرآن الكريم ، سورة اإلسراء -

ـــو  :(3003)أبوووو ووووالو، حوووالي    ووول   ووو   - ـــترب التر  ـــل ال  لار ال سووويرة  وووان،  ، (3ط ) .عل

 .ل نشر والتوزيع

 .،القاهرة،  كتبة االنو و ال حرية( 4ط.) القدرات العقلية :(1893)أبو  طب ،فؤال  -

 .لار ال سيرة ل نشروالتوزيع ، التع م ال عرف ،    ان: (3002)بو رياش،  سين    ل أ -

طــرا التــدريب واــا  المتــا    :(1880)  ووار بيووم ال ووا  ؛سووعل القوورم ؛ أ  وول، ال بووروم    ووان -

 . نشورام ك ية الل وة اإلسال ية طراب س ،،طراب س( 3 ط) .الحديثة

، كتبوة الالوال  ( 3ط ) .طـرا التـدريب العامـة :(3000)يوسو   ،العنيزي؛ ال حري،      نير  -

 .ل نشر والتوزيع

 . ركز الكتاب ل نشر ،السعولية .التدريب والتركير :(3000)ال  يلان ،إبراهيم بن  بلاهلل  -

القووواهرة، لار . المعرايـــة وبـــوا طعا اــن علـــل الـــترب األســـاليب :(3003)الخووول  ،هشوووام    وول  -

 .الكتاب ال ليث

لار   ،  وووان. علــل الــترب المعراــن :(3003)  ووال  بوول الوور يم الزغووو  حووير؛ الزغووو ، رافووع الن -

 .الشروق ل نشر والتوزيع

المعرايـة اـن  حـوع  علـل الـترب العر يـة وتط يقاتعـا  األساليب :(1880)أنور    ول  ،الشرقاوي -

 . حرية النو و  كتبة األ القاهرة، .ان التر ية

 القاهرة ، كتبة االنو و ال حرية. ة ان علل الترب والتر يةالمعراي األساليب :(3002) وووووووووووو، -
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  وووان  ؤسسوووة  .عوامـــل التح ـــيل الدراســـن اـــن المرحلـــة الجامعيـــة :(3004)الحوووالي،  حووو ي  -

 .الوراق ل نشر

 .وطرائـــا تدريســـعا وأ ـــدااعاالدراســـات االجتماعيـــة ط يعتعـــا  :(3003)الطيطووو  ،   ووول أ  ووول  -

 .علار ال سير ة ل نشر والتوزي   ان،

ــة والتط يــا :(3004)العتوووم ، وولنان يوسوو   - ــترب المعراــن التاري ــل ال ،   ووان ،لار ال سوويرة عل

 .ل نشر والتوزيع 

  وان ،لار الشوروق ل نشور . تعديل السلوك ان التـدريب :(3000)سهي ة   سن كوامم  ،الالتالوي -

 .والتوزيع

نو وووو قووواهرة ، كتبوووة األال .المعرايـــة  ـــير التاريـــة وال حـــع األســـاليب :(1884)،   ووولي لالر وواويا -

 . حرية ال

لار  .المـواد االجتماعيـة  ـير التتايـر والتط يـا :(1890) ختار  سن   و  الك زة، روب أ  ل؛  -

 .الكويم

ســيكولوجية الــتعلل وأتمــاط التعلــيل  :(1883)أ  وول    وول الكنوولري ؛الكنووان ،   وولو   بوول ال وونعم  -

 .  كتبة الالال  ل نشر والتوزيع ،الكويم .وتط يقاتعا الترسية و التر وية

 .لار الالكر العرب  القاهرة ،.استراتيجيات التدريب والتعلل :(1888)،  بل ال  يل وابر وابر -

لار ال نوووواه   ،،  وووان(3ط ) .أساســـيات التــــدريب :(3003) بووول الوووور  ن  بووول السووووالم  ،وا ووو  -

 .والتوزيع ل نشر

  وان ، لار ال سويرة ل نشور  .جتماعيـةطرائـا تـدريب الدراسـات اال :(3002)فخري رشيل  خضر، -

 .والتوزيع والطبا ة
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القووواهرة ، لار الكتووواب الع  يوووة : لأل تـــا ال ـــحة الترســـية  :(1889)رشووويلة  بووولالرؤو   ر ضووان، -

 .ل نشر والتوزيع

، القواهرة، تقـويل تتائجـ  وتط يقاتـ  أسـالي  ، أسسـ  أ دااـ التـدريب  :(1821)فكري  سون ريان، -

 . الم الكتاب

 .القاهرة، (3ط . )"تقويل تتائج  وتط يقات "التدريب أسس  ،أسالي    :(1894) ووو، ووووووو -

 .، لار الشروق ل نشر األردرالتدريب الجامعن  أساليب(: 1880)زيتون،  ايش    ول  -

 .لار الالكربيروم ،  .م اد  القياب والتقويل ان التر ية :(1898)س ارة،  زيز  -

،  ووان   .التــدريب أساســيات :(3002) بوولالباق  ابوزيوول ا وو  ؛؛ بوولالر  ن وشووبر،خ ي  ابووراهيم  -

 .  الم الكتاب. اه  ل نشر والتوزيع،لار ال ن

،القاهرة، كتبووة  الوولار  .الحــل اد ــداعن للم ــكات مــر الــوعن واألســلوب :(3003) أي وون ووا ر،  -

 .العربية ل كتاب 

ـــدا  :(3008)ليوووث    ووول  ، بووواس - ـــن وعاقتـــ   اد  ان لار حوووالاء ل نشووور   ووو .األســـلوب المعرا

 .والتوزيع

طـرا التــدريب العامـة ومعــارات تتريـط وتلطــيط عمليــة  :(3003) بلالسوالم وا وو   ، بولالر  ن -

 .والتوزيع ،  ان ،لار ال ناه  ل نشر (3ط ) .التدريب

األدا   وتحمـل ال مـوف اــن اددراكـندور كـل مـر االســت ال  :(1889)   ول   وول   ، بولالنب  -

 .ال حرية العا ة ل كتاب الهيئة ،لقاهرةا . التر ية التوجيعية اد داعن لدى طاب

ـــة معا ـــر (: 3004) بووولالهالي، نبيووو  ا  ووول  -   وووان ، لار وائووو  ل نشووور  .تمـــاطر تر ويـــة تعليمي

 .والتوزيع
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لار   ،  وووان .تعلـــيل الك ـــار الـــتعلل المســـتمر التاريـــة والتط يـــا :(3002) وووركور،   ووو  ا  ووول  -

 .ال سيرة ل نشر والتوزيع

ـــدريب العامـــة :(3002) ي وووة ؛    ووول    وووول الر ووو  ،ا  ووول  - ،لار   وووان ،  (3ط) .طرائـــا الت

 .ل نشر والتوزيع ةال سير 

 .لار الالرقان  ان،  .إسامنالمتع  التر و  مر متاور  :(1883)نشوان  ،يعقوب  سين  -
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 : ثانيًا الرسائل العلمية والدوريات

أثر استخدام التعلم القائم علي  المكيت ت  ي  تيدريف الاي ييات  ي  تنميية (: 3003)بسام  ،إبراهيم -

واالتجاهات العلمية و هم المااهيم العلمية لدي طلبة الصي  التاسي   اإلبداع القدرة عل  التاتير 

 .مان العربية للدراسات العليا ،عمانرسالة د كتوراة غير منشورة، جامعة ع. االساس 

أثير اليتعلم االلتتروني  علي  ت صييل طلبية دبليوم التلهييل  التربيوي (: 3050)جمعة حسن  ،إبراهيم -

 .،مجلة جامعة دمشق583،(3و5)32، مجلة العلوم التربوية، األ ياتمقرر طرائق تدريف علم 

المعر ييية لييدي طلبيية جامعيية  سيياليلواألدراسيية عاملييية ألسيياليل الييتعلم (: 5992)أبوناشىى، ، منىى   -

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الزقازيق .ال قا يق

التيييروي تلسيييلول وع قتييي  بمترييييري العمييير /االنيييد ا (: 3053)الترهىىىون ، غىىىادة مسىىى    مسىىىعود  -

 .،رسالة ماجستير غير منشورة بمدينة بنرا ي اإلعداديةوالنو  لدي طلبة المر لة 

. التيروي/المعر ي  االنيد ا   األسلول بتلبينتباين بعض أنوا  التاتير (: 5997)الحسانين، محمىد  -

 . 83-45،( 4)7دراسات ن سية،

الت صييل ليدي عينية –ع قة  اعلية الذات ومرتي  اليت تم (:3002)الدرس ، حامد المبروك سىال   -

 .، جامعة قاريونس ،رسالة ماجستير غير منشورة من طلبة الثانويات التخصصية

والتاتييييير  االنييييد ا /األسييييلول المعر يييي  التييييروي(: 3003) ىىىىارق بىىىىن علىىىى  عبىىىىد العىىىال   السىىىلم ، -

رسىالة ماجسىتير غيىر  .االبنتاري لدي عينة من ط ل الص  الثالي  الثيانوي بمدينية متية المترمية

 . المملكة العربية السعودية القرىمنشورة ،جامعة أم 

معر ية وع قتها بمواق  التعلم اليذات  واليتعلم ال اإلدراتية األنماط(: 5985)الشريف، نادية محمىود  -

 .، الكويت، جامعة الكويت538-535( 4)، مجلة العلوم االجتماعية،السنة التاسعة،التقليدي
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أثير الينمط المعر ي  االنيد اع  والتيلمل  (: 3003)الشقيرات، محمد عبدالرحمن؛ احمد عل  الزعبى   -

كييت ت عنييد طلبيية تلييية العلييوم التربوييية جامعيي   يي  األدات علييض بعييض اختبييارات الييذاترة و ييل الم

 .17(5)59مجلة جامعه دمشق للعلوم التربوية، .مؤتة

التيروي بييبعض المترييرات المعر ييية وميير المعر ييية /ع قيية االنيد ا  (: 5998) إسىماعي السىاو،،  -

 .،رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة  ن الدي أطاال ما قبل المدرسة

التييروي بييبعض المتريييرات المعر ييية ومييير المعر ييية /ع قيية االنييد ا  (: 5998) إسىىماعي ،،الساو  -

 .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية جامعة  ن ا. لدي مر لة ما قبل المدرسة

أثيير برنييامر تييدريب  مبنيي  عليي  الييتعلم بالمكييت ت  يي  تنمييية مهييارات (: 3003)العبىىدالت، سىىعاد  -

جامعىىة عمىىان ‘منشىىورة  رسىىالة دكتىىورار غيىىر. ي طلبيية الصيي  العاكيير االساسيي التاتييير الناقييد لييد

 .العربية للدراسات العليا ،عمان 

الت صييييل الدراسيي  و قيييا لعييادات االسيييتذتار واتجاهيييات (: 3000)العشىىيب  ،سىىعاد علىىى  السنوسىى   -

 .رسالة ماجستير غير منشورة . الطلبة ن و الدراسة بتلية اآلدال جامعة قاريونف

االنطيييوات ليييدي طلبييية /التيييروي وع قتييي  ببعيييد االنبسييياط /االنيييد ا  (: 3050)ور، ،نجيىىىة  ىىىر  العقىىى -

 ،جامعىىىىة اآلداب كليىىىىة ماجسىىىىتير غيىىىىر منشىىىىورة، رسىىىىالة .بنرييييا ي بمدينيييية التخصصييييية الثانويييييات

  .قاريونس

االنييييد ا  وع قتيييي  بالمسييييئولية /األسييييلول المعر يييي  التيييروي (: 3007)العمىىىر،، منىىى  بنىىىىت سىىىعد  -

رسىالة ماجسىتير غيىر منشىورة .االجتماعية لدي عينة من طالبات تلية التربية للبنات بم ا ظة جدة

 .كلية التربية للبنات بالمدينة المنورة ، جامعة  ن ا 

 .ة ، جامعة المنو ية كلية التربي.  ةاختبار ت اوج األكتال المللو(: 5981)ال رماو، ،حمد،  -
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التيييروي -االنيييد ا -ع قييية األسيييلول المعر ييي (: 3004) احمىىىد إبىىىراهيمجىىىودة احمىىىد  لبىىىة؛  إيهىىىاب -

نتياجبمهارات  ل المكت ت الاي يائية  مجلىة بحىو  . الثيانوي األولال ليول ليدط طي ل الصي   وا 

 .التربية النوعية، العدد الثال ، كلية التربية النوعية جامعه   المنسورة

 أسييياليلالتيييروي المعر ييي  وع قتييي  بيييبعض /أسيييلول االنيييد ا  (: 5997)جىىىاد، إسىىىماعي  إبىىىراهيم  -

رسىالة ماجسىتير غيىر منشىورة ، . اإلعدادييةمن ت مييذ المر لية  األبناتالتنكئة الوالدية تما يدرتها 

 . اإلسكندريةجامعة دمنهور 

رسىالة ماجسىتير . تروي واالنيد ا    العلوم الطبيعية وع قتها بال اإلبدا (: 5998)رياض، مجد،  -

 .غير منشورة، جامعة دمنهور اإلسكندرية

مر لة ميا قبيل المدرسية  أطاالدراسة لبعض المكت ت السلوتية لدط (: 3000)زك ، رسمية عمىر -

. االنيد ا /التيروي  المرياير ي/ا    ضوت متريرات ال تم الخلقي    المسيايرة نياالبتدائية بمدينة الم

 .انيغير منشورة، كلية التربية، جامعه المرسالة ماجستير 

ع قية بيبعض األسياليل المعر يية ب يل المكيت ت ليدط عينية  (: 3009)عبدالسىتار، محمىد الرسىو   -

 .، كلية البنات ،جامعه عين شمسغير منشورةرسالة ماجستير . من اإل دا  الجان ين

 ييييل  راتيجيةئم علييييض  سييييتا عالييييية برنييييامر تمبيييييوتري قيييي(: 3009)عبىىىىدالعزيز، منىىىى،  ىىىىه إبىىىىراهيم  -

. اإل صياتالمكت ت    تنمية التاتير الرياض  لدط طي ل المر لية الثانويية التجاريية مين ميادة 

 .رسالة ماجستير غير منشور معهد الدراسات التربوية، جامعه القاهرة

مجلىة التربيىة للعلىوم .دراسيات عربيية  ي  عليم اليناف(: 3050)؛ هاد، مالك غاز، عز، حاتم حاسم -

 .، جامعه باب إلنسانيةا

اثيير اسييتخدام نمييوذج الييتعلم المسييتند  لييض المكييتلة  يي  الت صيييل الدراسيي  (: 3053)علىى  قاسىىم  -

 .، مجلة ال ت 348-( 48)جامعة دمالس  .الجامع  الطلبة
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رسىالة ماجسىتير . التلمل االند ا  وع قت  ببعض المتريرات المعر يية(: 5982) رير،  ا مة حلم   -

 .ة التربية جامعه اإلسكندريةغير منشور، كلي

التييييلمل  داالنييييد اع  وع ميييية ب ييييل المكييييت ت لييييدط طيييي ل  األسييييلول(: 5982)قاسىىىم السىىىىراف  -

 .المحلة التربوية، العدد العاشر   المجلد الثال  ، الكويت. وطالبات تلية التربية بجامع  التويت

دط طي ل تليية التربيية  ي  اليذتات االناعيال  والت صييل الدراسي  لي(: 3002)محمود، أحالم حسن  -

،  جامعىة 844-17( 4)دراسىات عربيىة  ى  علىم الىن س . المعر ي  االنيد ا  التيروي األسيلولضوت 

 .اإلسكندرية

مجلىىىة  . االنييد ا  وع قتييي  بييبعض سييمات الكخصييية/التييروي (: 5993)، كريمىىان عوي ىىة منشىىار -

 .،جامعه عين شمس599-595( 3) 57كلية التربية، 

االنييد ا  ع ميية ميين الييذتات / التلمييل(: 5994)ي ىىة؛ رم ىىان محمىىد رم ىىان منشىىار، كريمىىان عو  -

، جامعىىه  23-14( 5) 58مجلىىة كليىىة التربيىىة، . وموضيي  الضييبط لييدط عينيية ميين طيي ل الجامعيية

 .عين شمس

أثييير برنيييامر مطيييور  يييول اليييتعلم المسيييتند  ليييض المكيييتلة  ييي  تطيييور (: 3001)نو ىى ، محمىىىد بكىىىر  -

 .371-321-( 5) 34، مجلة جامعه دمشق التحصيل
 



 931 

 المراجع األجنبية: اً لثثا

 

- Al-Arfaj, M.(2000) The impact of Three instructional Style of teaching Science on 

Students achievement and Attitudes DAI- A.60-09,p.325. 

- Lieux, E (1996) A Comparative Study of Learning Vs Learning Problem–Based 

Learning Retrieved May 7, 2005, from:httpudel.edu/pb/etc.nutr. teaching. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحـــــق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1)ملحق 
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 1 (1)ملحق 

 "نموذج درس، باستخدام طريقة حل المشكالت" 

 (المتوسط الحسابي في مادة اإلحصاء لطلبة الفصل الدراسي الثاني في قسم التربية وعلم النفس)

 موضوع الدرس

 المتوسط الحسابي

 التاريخ

 المحاضرة

 الصف

 تقويم التعلم الوسائل جراءا ت التدريسإ مأهداف التعل الخطوات 

أن يتعرف / 1 التمهيد/ 1

الطالب على 

مقاييس النزعة 

 المركزية 

مساعدة الطالب / 2

على التكيف مع 

 الدرس

تشجيع الطالب / 3

على المشاركة في 

إعطاء اآلراء 

للوصول إلى القرار 

 الصحيح

 

 

إعطاء نبذة عم مقاييس  -

النزعة المركزية وهي 

عن مقاييس تميل  عبارة

لها القيم وتتجمع حولها 

مجموعة من وهي تمثيل 

 .بقيمة واحدةالقيم 

وتستطيع ان تستفيد  -

منها فى شؤن حياتك 

حاضرها ومستقبلها وانن 

ال نستطيع ان نضع القيم 

جنبا لجنب ونقارنها او 

نعطى النتيجة المطلوبة منا 

فى حالة تكون كم هائل من 

 .االرقام للمجموعة 

ننا نلجأ الى التعبير لك -

على اداء هذه المجموعة 

باستخدام مقاييس النزعة 

 المركزية  

    - الوسيط -المتوسط 

 المنوال

وتستخدم هذه المقاييس -

لوصف القيمة المتوسطة 

فى التوزيع اى القيمة التى 

تتمركز حولها القيم سواء 

المتوسط او الوسيط او 

 .المنوال 

 

+ السبورة 

األفالم 

+ ة الملون

مشاركة 

 يف الطلبة

النقاش من 

 إبداءخالل 

 أرائهم

بالمعلومات 

اطلعوا  التي

عليها من 

الكتب 

 . واالنترنت

حدد مقاييس  -

 النزعة المركزية

الشعور / 2

 بالمشكلة وتحديدها

أن يحدد الطالب / 1

 .المشكلة

أن يقترح مع / 2

زمالئه صياغة 

دقيقة للمفردات 

المعطاة التي تمثل 

ضوء المشكلة في 

النعلومات التي 

 قرأها

كيف تتعامل مع هذه  -

البيانات المتوسط 

 الحسابي

  xf f x 

+ السبورة 

األقالم 

 الملونة

خروج بعض الطلبة 

لكتابة تحديد 

المشكلة التي 

تواجههم في 

التعامل مع هذه 

البيانات التي تخص 

 المتوسط الحسابي



 2 (1)ملحق 

 

 

 تقويم التعلم الوسائل إجراءا ت التدريس أهداف التعلم الخطوات 

وضع حلل مؤقلت / 3

 .اقتراح الحلول

 

مسللاعدة الطالللب / 1

عللللللللللللى تحسلللللللللللين 

اختيللار  فلليقللدراتهم 

 .الفرضيات 

التأكيللللللللد علللللللللى / 2

اللللروابط والعالقلللات 

القلللليم  أجللللزاءبللللين 

المعطاة له يزيلد ملن 

فرصللللللتهم لتكللللللوين 

 .الفرضيات 

يكلون الطالللب  أن/ 3

الفلللللللللرو  لحلللللللللل 

 المشاكل

 

م تل التلييتم عر  القوانين -

الحصلللول عليهلللا ملللن خللللالل 

اطالعهم على الموضلوع ملن 

  العلميةالمصادر 

×× 

البيانللات المفللردة    التوزيللع 

حالللللة التوزيللللع     التكللللرار 

المجملللع البسللليط   التكلللرار 

 عندما يكون

حجلللللللللللللللللللللللللم الف لللللللللللللللللللللللللة

 

 حجم الف ة اكبر من 

  يساوى واحد

 

 

+ السلبورة 

األقللللللللللللللالم 

 .الملونة

خلللروج ةالةلللة طلبللله 

مللللللن اجللللللل كتابلللللله 

وانين التللى تنفللع القلل

البيانللللللات المعطللللللاة 

 .مسبقا 

ان يتحقللق الطالللب  - اختبار الفرو / .4

ملن صللحة الفللرو  

 .قدمها  التي

تطبيق القوانين على البيانات 

 المعروضة بمشاركة الطالب

 

+ السلبورة 

األقللللللللللللللالم 

 .الملونة

خللللللللروج التالميللللللللذ 

  لتطبيق القوانين

الختيلللللار الفلللللرو  

 وضعوها التي

 ىإلالتوصل / 5

 القرار

أن يستنتج / 1

 .الطالب القوانين

أن يتوصل / 2

الطالب إلى كيف 

يطبق كل قانون 

 .حسب المفردات 

بعد خروج ةالةة طلبة وكل -

واحد حل البيانات المعطاة 

 بطريقة معينة يتم الحكم

على حل الطلبة بقبولها 

 .وتعديلها 

  

تطبيق القرار أو / 6

 الحل النهائي

أن يطبق الطالب ما 

تفادة من اس

معلومات في 

مواقف أخرى 

تفر  نفسها على 

 .الطلبة

 التأكيدفي هذه الخطوة يتم 

النهائي والخطوة على الحل 

الصحيحة في الحل وإيضاح 

الفرق بينها وبين الحلول 

األخرى الخاط ة وتوضيحها 

للمتعلمين من أجل تطبيقها 

في بيانات أخرى تفر  

 .نفسها على الطلبة

طبق ما سبق  

ه في حل دراست

 .المسائل التالية

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)الملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 (2)ملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية االداب / جامعة بنغازى 

 قسم التربية وعلم النفس (2102 – 2102)الفصل الخريف 

 امتحان فى مقرر االحصاء الوصفي

 (الفصل الثانى )

 ......... ................................................... -:اسم الطالب 

 .................... .-:الرقم الدراسى 

 

 :أجب عن االسئلة التالية 

 :اختر االجابة الصحيحة بوضع دائرة على الرمز الذى يشير اليها  -:السؤال االول  

 :مجموع انحرافات القيم عن متوسطها الحسابى تساوى  .(1

الشى مما  -سالب واحد                   د -ـ واحد                 ج -اصغر تكرار                    ب - أ

 ذكر

 

 :الفئة المنوالية هى التى تقابل  .(2

 الشئ مما ذكر -اكبر واصغر تكرار             د-اكبر تكرار           جـ -اصغر تكرار                  ب - أ

 :يعتبر من اسهل مقاييس النزعة المركزية  .(3

 الشئ مماذكر -المنوال                         د -ط              جـالوسي -المتوسط                     ب - أ

فإن المتوسط ( 1،  9،  7،  3،  6،  4) طلبة فى مادة االحصاء ( 6)البيانات التالية تمثل درجات  .(4

 لهذه(M)الحسابى 

 M=         = الدرجات 

 الشئ مما ذكر -د                               7 -جـ                      8 -ب                          5 - أ

 

 :الوسيط للبيانات التى عددها زوجى هو  .(5

 

 الوسط الحسابى للقيمتين الوسطتين  -القيمة التى تقع فى منتصف  البيانات                    ب - أ

 

 الشئ مما ذكر  -الوسط الحسابى الكبر قيمة واصغر قيمة                د -جـ



 2 (2)ملحق 

 

 :هى ( 3،  3،  9،  9،  9،  15،  4،  18) ال البيانات التالية قيمة المنو .(6

 

 .الشئ مما ذكر  -د               3 -جـ              11 -ب           9 - أ

 

 

 يتاثر بالتكرار وعدد الفئات وعدده .(7

 .الشئ مما ذكر  –المنوال                  د  -الوسيط           جـ -المتوسط           ب - أ

 

 : هى (  3،  5،  6،  8،  9) يط للبيانات التالية الوس .(8
 

 .الشئ مما ذكر  -د                   8 + 6  -جـ                  8 -ب                   6 - أ

                                                      2 

 
 :القيمة او الصفة االكثر شيوعا للبيانات  .(9
 

 .الشئ مما ذكر  -الوسيط                  د -المتوسط            جـ  -المنوال            ب - أ

 

 :المتوسط الحسابى يساوى ( M) فإن   X                     ،5  =N=  21اذا كان   .(11
 

 .الشئ مما ذكر  -د                         4 -جـ                   25 -ب                21  -أ 

 

 :ات التى عددها فردى تساوى الوسيط للبيان .(11
 

 .الشئ مما ذكر  –د                     n+ 2  -جـ                  n – 1 -ب         n+  1 - أ

    2                     2                  2 

 

 .تستطيع القول انها  (   18،   24،  19،  15،  14) فى البيانات الحام التالية  .(12

 

 .ال شئ مما ذكر   -ثالثية المنوال            د  -ثنائية المنوال         جـ  -منوال          بعديمة ال.أ

 

 :اذا كان التوزيع احادى المنوال ومتماثل واعتدالى فان قيمة هذه المتوسطات تكون .(13

 

 .ال    المتوسط      الوسيط          المنو –المنوال             ب = الوسيط = المتوسط  -أ
 

 .الشئ مما ذكر  -المتوسط      الوسيط        المنوال           د -جـ
 
 
 



 3 (2)ملحق 

 )   (  mفان قيمة     xif            /21  =fi=  659اذا كان     .(14

 

 .الشئ مما ذكر  -د         31 -جـ      32.95 -ب       32 -أ

 

 :عند ايجاد قيمة  يجب ترتيب البيانات ترتيبا تصاعديا او تنازليا.( 15

 

 .الشئ مما ذكر  -المتوسط          د -المنوال         جـ -الوسيط          ب -أ
 

 :هو ( .   13،  15،  16، 17،  18،   19،  21)الوسيط للبيانات التالية .( 16

 .  21 -د       18 -جـ     17 -ب     15 -أ

 

 

 :يتاثر بحجم كل قيمة من قيم المجموعة اذا تغيرت .( 17

 
 .الشئ مما ذكر  -المتوسط الحسابى           د -الوسيط       جـ  -المنوال      ب -أ

 

 :فى حالة البيانات الرتبية يصلح استخدام .( 18

 

 .ذكر  الشئ مما -المنوال               د  -الوسيط        جـ -المتوسط          ب -أ

 

 :حين يكون التوزيع متماثال او اقرب من االعتدال يستخدم .( 19

 

 .الشئ مما ذكر  -المنوال                د -الوسيط        جـ -المتوسط        ب - أ

 

 :يتأثر بالقيم المتطرفة .( 21

 .ذكر  الشئ مما -المنوال                  د -الوسيط           جـ -المتوسط           ب -أ

 

 :تساوى  Modاذا كانت البيانات التالية كاالتى فان قيمة المنوال .( 21

 4 -د          5 -جـ         7 -ب          8 -أ

 

 

 

 

المتوسط والوسيط ) عندما يكون التوزيع التكرارى ملتويا التواء موجبا او سالبا  فان هذه القيم .( 22

 (.منوال وال

f x 

1 8 

5 7 

11 6 

11 5 

8 4 
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الشئ  -المنوال         د-الوسيط-المتوسط -التتساوى فى قيمها       جـ -تتساوى فى قيمها         ب -أ

 مما ذكر

 

 :استخدام المنوال كمقياس من مقاييس النزعة المركزية محدود جدا النه .( 23

 
الشئ مما  -ثابت فقط   مقياس  -مقياس ثابت ومستقر    جـ -مقياس غير ثابت وغير مستقر       ب -أ

 .ذكر 

 

 

 :اما االجابة الخاطئة )      ( امام االجابة الصحيحة  وعالمة )       (  ضع عالمة  -: السؤال الثانى

 

 )         (الوسيط هو عبارة عن القيمة التى تقع فى منتصف البيانات دون ترتيبها  .(1

من مجموع انحرافات القيم عن أي قيمة  مجموع مربعات انحرافات القيم من متوسطها الحسابى اصغر .(2

 )           (.اخرى 

 )           (.للحصول على قياس مستقر ال يختلف كثيرا عن عينة الى اخرى يستخدم المتوسط الحسابى  .(3

 )             ( .المتوسط الحسابى يتاثر بالقيم المتطرفة  .(4

 )            ( .وسيط والمنوال تكون متساوية اذا كان التوزيع ثنائى المنوال فان كل قيم المتوسط وال .(5

 )           ( .الوسيط اليتأثر بالقيم الوسطى  .(6

 )         ( .حين نريد حساب مقياس سريع وال يعطينا الدقة الكبيرة فى القياس نستخدم المنوال  .(7

 )        ( .عددها     xقيمة المتوسط الحسابى عبارة عن مجموع القيم  .(8

 (     )           (  .الوسيط    –المتوسط = ) المنوال    -ابى  المتوسط الحس .(9

 )          ( .ترتيب الوسيط  هو عبارة عن مجموع القيم على عددها .(01

 )           (.يمكن ان يكون للبيانات المفردة اكثر من منوال .(00

)            المنوال = الوسيط = لمتوسط اذا كان التوزيع ملتويا نحو اليسار أي ان االلتواء سالب فان ا.(02

. ) 

 21) من القيم اقل منها و % (  21) الوسيط هو القيمة التى تقسم التوزيع الى قسمين بحيث يكون .(01

 من القيم % ( 

 )           ( .اكبر منها  

 )         ( .اليتأثر المنوال بالقيم المتطرفة .( 01

 )           ( .فرق بين عددين دون االكتراث لالشارة االنحراف المطلق يعنى ال.( 02
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 :الطالب الجدول التالى يمثل عينة من درجات :  السؤال الثالث

 

 

                 Fimpi           P   M    

 

 :حسب ا -

 .المتوسط الحسابى لدرجات الطلبة  -

 .المنوال لدرجات الطلبة  -

 

                                                             

 

 

 

 

 

 تمنياتى للجميع بالنجاح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة عدد الطالب

F X 

0 41 - 41 

2 26  -  22 

2 21  -  21 

01 26  - 22 

1 21  - 22 
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The results also showed no statistically significant differences between the average 

scores of students slow motivated (paired) in measuring pre and post after the application 

of problem-solving strategy. 

Results also showed when comparing results between the two groups that slow 

motivated a group or on the web better motivated group results after the application of the 

strategy and that this strategy was more useful for slow motivated. 

Results on the normal of responses according to the response time and the number 

of errors for the operators and the slow motivated showed that the greater the response 

time, the less the errors for the slow motivated and the less the response time, the greater 

the errors for the operators.  
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Abstract 

The present study aimed to identify the effectiveness of the use of problem-solving 

strategy and measure their impact on academic achievement have motivated and slow 

motivated students. 

The sample consisted of 40 female students into two experimental distributors 

(motivated group and slow motivated group) of the first year students at the Faculty of 

Arts at the University of Benghazi, Psychology Department for the academic year (2015-

2016) for the second semester. Test was used paired forms familiar Cagan translate to 

Arabic language   by Faramawy (1985) for measuring rush/careful consideration and 

classification of the sample to motivated and slow motivated style. The test applied to 

solve problems on the two experimental groups’ strategy and applied achievement of the 

researcher on the two groups as a pre measure and post measure of the test. 

The results showed that there were no statistically significant differences between 

the average scores of students’ motivated differences and average scores of students in the 

tribal slow motivated application. 

The results also showed the presence of statistically significant differences between 

the average scores of students in the pre and post measurement differences have 

motivated group (paired) after the application of problem-solving strategy. 
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