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ر البايولوجي وعالقته بدافعيت االجناز الدراسي عند طلبت 
ّ
التنو

 اقسام علوم احلياة يف جامعت املثىن

 الباحث : عمي حسين عجة                  أ.د ابراىيم كاظم فرعون              
 قسن العلومية االساسية /جاهعة سوهر /كلية الترب  / كلية التربية االساسية / قسن العلوم    جاهعة الوثنى  

  ibraheem_kadham@mu.edu.iq           alihusienajaa@uos.edu.iqmail : -E

     

      الممخص:
عند  دافعية االنجاز الدراسيب وعالقتوييدؼ البحث الى الكشؼ عف )التنّور البايولوجي     
(, ولتحقيؽ ىدؼ البحث اعتمد الباحث منيج البحث المثنى جامعة اقساـ عمـو الحياة في طمبة

ة المتعمقة بالبحث تـ بناء الوصفي , ومف خالؿ االطالع عمى االدبيات والدراسات السابق
ة مف نوع االختيار مف ( فقر 46تمثمت االداة االولى لمبحث اختبار مكوف مف )، البحث  أدوات

االداة الثانية لمبحث مقياس مكوف يولوجي عند طمبة الجامعة , و متعدد لمكشؼ عف التنّور البا
عند طمبة الجامعة, وتـ  دافعية االنجاز الدراسي لمكشؼ عف( فقرة خماسية البدائؿ 55مف )

مغت عينة ب .معرفة الخصائص السايكومترية ليماالتحقؽ مف صدؽ وثبات اداتي البحث و 
( طالبًا وطالبة تـ تقسميـ حسب الجنس والمرحمة الدراسية, وتـ تطبيؽ اداة 229البحث )

 2522/ 3/1ألثنيف الموافؽ البحث األولى )اختبار التنّور البايولوجي( عمى عينة البحث يـو ا
 األدذٕٚو ( عهٗ عُٛح انثذث )يمٛاش دافعٛح االَجاز انذراضٙ ذى ذغثٛك اداج انثذث انثاَٛحٔ ,

 واظيرت النتائج :,  9/1/2222 انًٕافك

 وجود تنّور بايولوجي عند طمبة اقساـ عمـو الحياة في جامعة المثنى وفؽ متغير الجنس .1
 .والمرحمة الدراسية لصالح الطالب

عند طمبة اقساـ  دافعية االنجاز الدراسيبيف التنّور البايولوجي و  وجود عالقة ارتباطية .2
 المثنى. عمـو الحياة في جامعة 

 .  (التنور البايولوجي ، دافعية االنجاز الدراسي ، طمبة الجامعة)الكممات المفتاحية: 

mailto:ibraheem_kadham@mu.edu.iq
mailto:alihusienajaa@uos.edu.iq
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Biological enlightenment and its relationship to the motivation for 

academic achievement among students of the departments of life 

sciences at the University of Al-Muthanna 

 

Prof. Ibrahim Kazem Pharaon 

Al-Muthanna University/College of Basic 

Education/Department of Science 

Ali Hussein Ojjeh 

Sumer University/Faculty of Basic Education/Department of Science 

Abstract : 

    The research aims to reveal (biological literacy and its relationship to 

the motivation of academic achievement among students of the 

departments of life sciences at the University of Al-Muthanna), and to 

achieve the aim of the research, the researcher adopted the descriptive 

research method, and through reviewing the literature and previous 

studies related to the research, the research tools were built. It consists 

of (46) paragraphs of the type of multiple choice to detect the 

biological literacy among university students, and the second tool for 

research is a scale consisting of (50) five-item alternatives to detect the 

motivation of academic achievement among university students, and 

the validity and reliability of the two research tools and knowledge of 

the psychometric properties were verified. them. The research sample 

amounted to (229) male and female students, who were divided 

according to gender and academic level. The first research tool 

(Biological Enlightenment Test) was applied to the research sample on 

Monday, 3/1/ 2022, and the second research tool (Scholarship 

Achievement Motivation Scale) was applied to a sample The search 

was on Sunday, 9/1/2022 .  and the results showed                               



 ْـ1443-و  2022. نسُت (1انخاَٙ/ يهحك ) انعدد /رابع انًزهد ان / رابعتيزهت اندراساث انًستدايت . . انسُت ان

 

 

 

 
 

761 

1- The existence of biological literacy among students of the 

Departments of Life Sciences at the University of Al-Muthanna 

according to the variables of gender and academic stage for the 

benefit of the students .                                                                     

2- There is a correlation between biological literacy and the motivation 

for academic achievement among students of the Departments of 

Life Sciences at the University of Al-Muthanna .   

 

 الفصل االول

 التعريف بالبحث 

 اواًل : مشكمة البحث

طرح الكثير مف القضايا التي الى التقدـ العممي السريع في شتى مجاالت الحياة  أدى   
اثارت اىتماـ الناس في مختمؼ المجتمعات, وبقدر اسياـ العمـ في حؿ مشكالت 

ر تيدد حياتو, ومف ما يطرحو مف اضرار ومخاطو المجتمع وما ينتجو مف فوائد لمفرد, 
القضايا التي زاد االىتماـ بيا الموارد البيئية وطرؽ االفادة منيا واالضرار الناتجة عنيا, 

اليندسة الوراثية وتطبيقيا عمى االنساف, وما و تأثير التقدـ العممي وارتباطو بالمجتمع, و 
الغامضة  تثيره تمؾ القضايا مف مخاوؼ مثؿ االستنساخ البشري, والكثير مف القضايا

واالسرار التي كشفتيا تجارب عموـ الحياة والتي صاحبت ضجة عممية وجدؿ كبير بيف 
اوساط المجتمع, مما قاد الى السعي لنشر العمـ وجعمو بسيط بيف افراد المجتمع وبما 

وفي ضوء ذلؾ اجرى الباحث استطالع لمعرفة مشكمة البحث  ,يتناسب مع تقدـ العمـ
وتوصؿ  طمبة جامعة المثنى,مف  ا وطالبةمف عشريف طالب وقدـ استبانة الى عينة

 بات الطمبة الى النتائج األتية :الباحث عف طريؽ متابعة اجا
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 .ر البايولوجيلدييـ معرفة بالتنو % مف الطمبة ليس 75 -1
 .دافعية لإلنجاز الػػدراسػػػيـ % مف الطمبة ليس لديي65 -2

وعالقتو بدافعية االنجاز يولوجي ر البافتحددت مشكمة البحث بػػ الكشؼ عف التنوّ  
 جامعة المثنى. اقساـ عمـو الحياة في عند طمبة الدراسي

 ثانيًا : اىمية البحث

تماعية عمى جوانب الحياة المختمفة, االج اليوـ ثر التقدـ العممي الذي يعيشو العالـأ   
يعة حياة , اذ يؤكد العمماء اف ىنالؾ تغيرات حدثت عمى طبواالقتصادية والعممية ...

االنساف والتي تؤدي الى تّغير في التربية العممية, لذا مف الضروري اف يمتمؾ الطمبة 
الحد االدنى مف المعمومات العممية والميارات في مجاؿ عمـ البايولوجيا لمواكبة 
التطورات المختمفة, ونظرًا ألىمية الثورة البايولوجية وتقديميا حموؿ لمكثير مف المشاكؿ 

جو المجتمع وخاصة المشاكؿ المتعمقة بحياة االنساف وصحتو واستمرار النوع التي توا
(  95: 1999) مازف,  .البشري, اصبحت االضواء مسمطة عمى عمماء عمـ االحياء

الكثير مف  ظيرت سبب التقدـ العممي والتكنولوجي الكبير في مجاالت الحياة المختمفةبو 
ثارت اىتماـ نساف بصورة مباشرة والتي االمشكالت الصحية التي تؤثر عمى حياة اال

, لذلؾ سعى العمماء والباحثوف الى ايجاد حموؿ لتمؾ المشكالت مف خالؿ المجتمعات
اتباع الطرؽ العممية في البحث والتقصي عف اسبابيا, وتوجيو افراد المجتمع الى 

مختمفة, السموؾ الصحيح الذي يحد مف تموث البيئة, وكيفية االستفادة مف الموارد ال
فضاًل عف اكسابيـ ميارات مختمفة في كيفية التعامؿ مع الحاالت الطارئة ومختمؼ 
المشكالت الحياتية وما ىو صحيح وما ىو غير صحيح, وااللماـ بالقضايا 

   .ي ترتبط بحياة االنساف او تيددىاوالموضوعات المختمفة الت

 ( 332: 2551) عبد السالـ,                                                   
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تقع عمى عاتؽ التربية مسؤولية كبيرة في ظؿ ىذا التقدـ والتطور العممي في اعداد و    
كوادر قادرة عمى مواكبة عجمة التقدـ العممي المستمر والتكيؼ مع التغيرات في مختمؼ 

يميا وتطوير المجاالت, وفرضت ىذه التغيرات عمى المجتمع تنمية خبراتيـ وتعد
مواىبيـ واثارة دوافعيـ, ولكي ال يطغى جانب عمى اخر تستيدؼ التربية اعداد االفراد 
اعداد متكامؿ ومتوازي وتنمية جميع الجوانب االجتماعية والجسدية والعقمية والروحية 

وأشار العمماء  (19:  2553)الحيمة, ي حياتيـ.ليصبحوا نافعيف لمجتمعاتيـ وسعداء ف
الى دور التربية العممية باعتبارىا الركيزة الميمة والعمود االساسي في اعداد  والباحثيف

فرد يمتمؾ قدر مف المعرفة العممية والميارات المختمفة التي تمكنو مف مواكبة التطورات 
والف التربية  ( 69: 1997) نصر, وممارسة دوره في المجتمع والقضايا المختمفة 

مباحثيف البد مف االعتماد عمييا في تدريس عمـ العممية تعتبر مصدر رئيسي ل
البايولوجيا وتوظيؼ المعمومات البايولوجية في حياتنا اليومية وتنمية الدافعية واكتساب 

                                               ( 351: 1994, نشواف)  .يارات العمميةالم

ويتضح مما سبؽ مف الضروري االىتماـ بالتنّور البايولوجي عند طمبة اقساـ عمـو   
الحياة بصورة خاصة وطمبة الجامعة بصورة عامة عف طريؽ االىتماـ ببرامج اعداد 

, فما يكتسبو الطمبة عند اعداد ىـ يرتبط بما يقدمو في طمبة كميات التربية وكميات العمـو
اف اعداد البرامج التعميمية بشكؿ عاـ واعداد برامج  (178: 1998. )خميؿ , لمستقبؿا

الطالب المعمـ في كميات التربية وكميات العموـ بشكؿ خاص كاف بسبب حاجة المجتمع 
الى معالجة مشاكمو و مشاكؿ التعميـ, والوصوؿ الى نتائج تعميمية جيدة بأقؿ وقت 

ؿ اعداد برامج تعميمية تواكب التطور والثورة العممية, وجيد, ويمكف تحقيؽ ىذا مف خال
  . ممية التعميمية نشط واكثر فاعميةبرامج اكثر جاذبية تجعؿ مف الطالب محور الع

( وىذا يأسس تعميـ جيد يضمف اكتساب الطمبة المعمومات 178: 2554الزند , )
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تطبيؽ ما تعمموه في  والمعارؼ الالزمة ويضمف انتقاؿ اثر التعميـ وقدرة الطمبة عمى
يمكف اف يمتحقوف بيا بعد  حياتيـ اليومية او في مؤسسات والمجاالت  المختمفة التي

 (  81: 2515)الغزالي ومرعي,  .تخرجيـ

اىداؼ التعميـ الميمة  ويعد االىتماـ بدافعية االنجاز الدراسي عند طمبة الجامعة مف   
والتي تساعدىـ عمى المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع مف خالؿ االنخراط في سوؽ 
العمؿ مع امتالؾ الميارات المطموبة لمعمؿ والتي تسيـ في تقدـ المجتمع وازدىاره في 

                  . طالب بعد تحقيقو التحصيؿ المناسبكافة المياديف, وىي حالة سارة يفتخر بيا ال
 (345: 1998) الوقفي, 

يسعى ىذا البحث الى بياف اىمية موضوعات التنّور البايولوجي في ظؿ جائحة كورونا 
والتي تطمبت امتالؾ الفرد مجموعة مف المعارؼ والمعمومات البايولوجية التي تمكنو 

ارسات مف التعامؿ مع ىذا الوباء وكيفية الوقاية منو واالبتعاد عف العادات والمم
 .ة التي انتشرت بيف افراد المجتمعالخاطئ

 : ييدؼ البحث الحالي الى  ثالثًا : اىداف البحث

الكشؼ عف التنّور البايولوجي عند طمبة جامعة المثنى باختالؼ الجنس والمرحمة  - 1
 الدراسية.

ايولوجي ودافعية االنجاز الكشؼ عف وجود عالقة ارتباطية بيف التنّور الب  - 2
 .سيالدرا

يشمؿ البحث الحالي طمبة اقساـ عموـ الحياة في جامعة المثنى  – رابعًا : حدود البحث
 ./ الفصؿ الدراسي االوؿ 2522 – 2512لمعاـ الدراسي 
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 خامسًا : تحديد المصطمحات

 كؿ مف :  عرفو ( Biological Literacy )   : التنّور البايولوجي  -أ 

- (Demastes & Wandersee,1992 ) نو " فيـ عدد صغير مف بأ
المفاىيـ البايولوجية الكبرى وتطبيقيا بطريقة سميمة لمناقشة القضايا البايولوجية 

 & Demastes)    .حياة واتخاذ قرارات سميمة بشأنيا"ذات الصمة بال
Wandersee,1992:63 ) 

قدر مف المعرفة العممية في مجاؿ عمـ البايولوجيا بأنو " ( 7331) ىيبة ,  -
بيعة عمـ البايولوجيا, والقدرة عمى اتخاذ القرارات السميمة واصدار وفيـ ط

االحكاـ السريعة في القضايا الحياتية المتعمقة بالنواحي الغذائية والبيئية 
ات الحية والصحية والسكانية والبايوتكنولوجية مع فيـ عممية تطوير الكائن

 ( 45: 1997) ىيبة ,   ". وطبيعة عمـ البايولوجيا
 . ( 1997الباحث مع تعريؼ ) ىيبة , : يتفؽ  ريف النظريالتع -
مدى امتالؾ طمبة قسـ عموـ الحياة التعريف االجرائي لمتنّور البايولوجي : -

المعمومات البايولوجية والمقاسة بدرجتيـ في اختبار التنّور البايولوجي الُمعد 
 ألغراض ىذا البحث.

 : كؿ مف  عرفيا :دافعية االنجاز الدراسي   -ب 

الرغبة والسعي لمتغمب عمى الصعوبات والعوائؽ الدراسية بانيا " (0222) سالم , -
 255.   ) سالـ , واكتساب الميارات واالداء الجيد" لتحقيؽ النجاح والتحصيؿ المناسب

:21 ) 
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رغبة ممحة تدفع الطمبة دفعًا داخميًا لموصؿ الى تحقيؽ " بانيا (0222) ربيع ,  -
 والسموكية, ويفسر لنا ذلؾ سموؾ الطالب الموصوؼ بالتأخر ثـ يصبحاىدافيـ المعرفية 

 ( 257: 2555) ربيع ,  .       مف الطمبة المتفوقيف في الدراسة"

 .(2555احث مع تعريؼ ) ربيع , يتفؽ الب التعريف النظري :
ـ عمى ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا الطمبة مف خالؿ اجاباتي التعريف االجرائي :

 .لمقياس الُمعد لذلؾاسئمة ا
 الفصل الثاني

 اطار نظري ودراسات سابقة
    Biological  Literacy: التنّور البايولوجي   0-7
 مفيوم التنّور البايولوجي 0-7-7
 فما لُو مف نور ( قاؿ تعالى في محكـ كتابو الكريـ : ) ومف لـ يجعؿ اهلل لُو نوراً     

ؿ نّور الصبح اي أسفر لفعؿ الرباعي نّور , ويقا, وجاءت كممة تنّور مف ا( 45النور )
, والفعؿ ىنا الـز ويستخدـ متعديًا قاؿ أستنار الشعب أي  صار مثقفاً , كما يوظير نورهُ 

الحالتيف يكوف مصدر  , وفي ىاتيف قمبُو أي ىداه الى الحؽ والخير: فيقاؿ نور اهلل
 (  245:  1973)انيس ,   .      الفعؿ تنوير

, لذا أصبح مف الضروري االىتماـ البيولوجي جزء مف التنّور العمميّور إف التن   
البايولوجية, بتثقيؼ الفرد بيولوجيًا , خاصة ونحف نعيش في عصر الثورة العممية 

الكثير مف الموضوعات الضرورية المتعمقة بالثقافة الصحية  ويعالج عمـ األحياء
ي التدريس فة اإلنساف ذاتو واصبح ىدفًا رئيسيًا فوالغذائية والجنسية والبيئية والوراثية وثقا

 (  35:  2525, ) الباوي والشمري.وتعميـ العمـو المعاصر
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ف مفيوـ التنور بوجو عاـ الطرؽ واألساليب ر شقيف, تنّور عاـ وتنّور نوعيلمتنوّ     , وا 
لحياة التي يعبر بيا اإلنساف عف فيمو لمعالـ وعف ادوار كينونتو فيو و فيو إذف صورة 

الفرد تتكامؿ فييا مكونات المغة التي يستخدميا مع األفعاؿ التي يقوـ بيا والقيـ التي 
يتبناىا والمعتقدات التي يؤمف بيا والمعارؼ التي يكتسبيا واالتجاىات واليوايات 

اما الشؽ  ( 24:  1995) خميؿ, وآخروف ,  االجتماعية التي يتميز بيا عف غيره.
, وىو يختمؼ مجاؿ تخصص معيف عي اي التنّور فيو التنّور النو الثاني مف التنّور ى

حسب اختالؼ مجاالت المعرفة فيناؾ تنّور في مجاؿ الرياضيات والتنّور في مجاؿ 
الدراسات االجتماعية والتنّور الفني والتنّور التكنولوجي والتنّور الكيميائي والتنّور 

لذي يممؾ الحد االدنى الشخص المتنّور ىو االفيزيائي والتنّور الصحي والتنور التربوي, و 
 ( 635: 1999) عبد المجيد , .  مف المعرفة

ييدؼ تدريس عمـ البيولوجيا تزويد االفراد بثقافة بايولوجية تؤدي الى رفع الوعي    
التطبيقات الحياتية في حياتيـ  لدييـ بما يمكنيـ مف تحسيف حياتيـ فضاًل عف فيـ

اليومية والمشاركة في صنع القرارات السياسية واالجتماعية  والعممية التي تعتمد بصورة 
 (   19: 2554) زيداف, وآخروف ,  مباشرة عمى العمـو الحياتية. 

 ي دافعية االنجاز الدراس 0-0
 مفيوم الدافعية 0-0-7

والتي تعني  Movereمشتقة مف الكممة الالتينية  Motivationاف كممة الدافعية     
وتشتمؿ دراسة الدافعية عمى العوامؿ المسببة   Move ,في عمـ النفس يحرؾ او يدفع 

وتعد الدافعية مف الموضوعات الميمة في  (68:  2555) خميفة , لمسموؾ او الفعؿ.  
مـ النفس بصورة عامة  والتعميـ بصورة خاصة, ألنيا تساىـ في تفسير وحؿ الكثير ع

مف مشكالت التعميـ والمشكالت السموكية, ويؤكد الكثير مف المختصيف في عمـ النفس 
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عمى اف تنوع النشاط االنساني يعود اواًل الى تنوع الدوافع و اختالؼ االىتمامات عند 
او الحاجات او الرغبات عند الفرد وتنوعيا يسبب تنوع االنساف, واف تعدد الدوافع 

خيارات وانماط السموؾ الذي يقوـ بو مف اجؿ تحقيؽ او اشباع اىداؼ معينة او دوافع 
ة ضبطيا معينة, وتساعد الدافعية عمى فيـ وتفسير سموؾ االنساف والتنبؤ بيا وامكاني

 ( 289:  2552, الزغموؿ و عمي ) .  والتحكـ بيا في المستقبؿ
باعتبار اف  Motivationوالدافعية  Motiveف التمييز بيف الدافع احاوؿ الباحث     

الدافع عبارة عف استعداد الفرد لبذؿ جيد والسعي لتحقيؽ ىدؼ ما, اما عندما يدخؿ 
بعض  ىذا االستعداد مرحمة التطبيؽ الفعمي فاف ىذا يعني الدافعية, وبالرغـ مف محاولة

, واشار خميفة الى ىذا الباحثيف التمييز بيف المفيوميف اال انو ال يوجد مبرر لذلؾ
المالمح االساسية البعض, فكالىما يعبر عف  لمفيوماف مترادفاف لبعضيمااالموضوع "

 .لمسموؾ المدفوع"

 وتوجد الكثير مف النظريات التي تناولت الدافعية والتي ليا تطبيؽ مباشر في عممية    
تدفع او اف اي فعؿ يقوـ بو الكائف الحي تسبقو حاجة ( "C . Hullالتعميـ, حيث يرى )

" وبحكـ ىذا المعنى ال يمكف اف يصدر الكائف الحي سموؾ تحفز النشاط المرتبط بيا
( اف الدافع ما ىو اال (Mcclelland,1953معيف في غياب الحافز, وتفترض نظرية 

دى توقعنا الستجاباتنا عند التعامؿ مع اىداؼ معينة, رابطة انفعالية قوية تقوـ عمى م
وذلؾ عمى اساس خبراتنا السابقة, وترتبط نظرية العزو بالحاجة الى االنجاز, فإذا تـ 
تحفيزنا نحو التحصيؿ سوؼ نعزو أدائنا الى القدرة والشخصية والجيد واستراتيجية 

المعمـ والحظ, وتشكؿ ىذه الدراسة والصحة ومستوى الطاقة وصعوبة الميمة واتجاىات 
ابتة غير العناصر الرئيسية لمعزو, وتظير المشكمة عندما يعزو الطالب فشمو لعناصر ث

 ( 85-66:  2558, )غباري   .قابمة لمضبط مثؿ القدرة
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 االنجاز الدراسي 0-0-0

الطمبة مف خالؿ انجازاتيـ عمى اف مف اىـ اىداؼ االنجاز الدراسي ىو تعريؼ     
ميارات التعمـ المرغوبة التي يمتمكونيا, ودرجة اتقانيـ ىذه الميارات, وكذلؾ تعديؿ 
وتوجيو مسار التعمـ, وتحديد درجة تعمـ الطمبة مف قبؿ المدرسيف مف خالؿ متابعة 

الخوالدة, ). يةالطمبة وتحفيزىـ لممادة الدراستنفيذ االنشطة الخاصة بالطمبة, واثارة دافعية 
الدوافع االجتماعية ( االنجاز الدراسي بأنو " 2552ويرى )كاظـ,  (15:  1995

المكتسبة التي تنشط سموؾ الطالب إلداء العمؿ الدراسي وانجازه بطريقة تنافسية, بحيث 
:  2552كاظـ , ) .موعة مف العوامؿ البيئية المحيطة"تنعكس قوتو او ضعفو بتأثير مج

واف نجاح الطالب يتوقؼ عمى ما لديو مف دافعية لمدراسة, وكمما كانت الدافعية  ( 66
قوية عند الطالب كمما زاد انجازه الدراسي, وعمى العكس مف ذلؾ ينخفض انجاز 
الطالب الدراسي عندما تنخفض لديو دافعية لإلنجاز الدراسي, ولقد الحظ الباحثيف وجود 

لدراسي عند طمبة الجامعة والتي قد ترجع اسبابيا تغيرات في مستوى دافعية االنجاز ا
يا الطالب ومشاكؿ الى المشكالت الحياتية والتعميمية والمعاممة الوالدية, التي يتعرض ل

 (5:  2553)الرواؼ,  .المجتمع االخرى

 ت لدافعية االنجاز الدراسي وىي :( خمسة مكونا 2555, لقد حدد ) خميفة 

لى التزاـ الطالب وجديتو في اداء ما يكمؼ بو مف الشعور بالمسؤولية : ويشير ا -1
اعماؿ وانشطة عمى اكمؿ وجو, وبذؿ الجيد واالنتباه لتحقيؽ ذلؾ, مف خالؿ 

 .لدراسية التي تنمي ميارات الطالبالدقة والتفاني في اداء االعماؿ واالنشطة ا
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السعي نحو التفوؽ : ويشير الى بذؿ الجيد لحصوؿ الطالب عمى اعمى  -2
جديدة لممشكالت  ات, ورغبة الطالب في معرفة كؿ جديد, وابتكار حموؿالتقدير 

 .بالتفكير والبحث
المثابرة واالجتياد : وتشير الى السعي وبذؿ الجيد مف اجؿ التغمب عمى  -3

وقت الفراغ في العقبات التي تواجو الطالب وحميا, والتضحية مثؿ استغالؿ 
 .الدراسة والواجبات

وقتيا والتزاـ الطالب بجدوؿ اداء الواجبات في  اىمية الوقت : الحرص عمى -4
 .زمني

والواجبات الدراسية التي  شير الى رسـ خطة لألنشطةالتخطيط لممستقبؿ : وي -5
             .الوقوع في االخطاء الطالب لتجنب ي الطالب القياـ بيا,ينو 

 (23 -21: 2555)خميفة, 

     دراسات سابقة 0-3
 قة بالتنّور البايولوجيدراسات سابقة متعم  0-3-7 

 ت

اسم 
الباحث 
والبمد 
 والسنة

المرحمة  ىدف الدراسة
 الدراسية

منيج 
 الدراسة

حجم 
العينة 
 وجنسيا

ادوات 
 الدراسة

الوسائل 
 االحصائية

 النتائج

7 
الميباوي 
0273 
 العراق

فاعمية التدريس 
بأنموذج 

المكعب في 
التنور 

البايولوجي لدى 
طالبات الصف 
 الثاني متوسط

لبات طا
الثاني 
 متوسط

منيج 
البحث 
 التجريبي

22 
 طالبة

مقياس -
التنور 

 البايولوجي
اختبار -

 تحصيمي

 tاختبار -
مربع -

-كاي 
معامل 
ارتباط 
 بوينت

تفوق طالبات 
المجوعة التجريبية 

في االختبار 
التحصيمي 

ومقياس التنور 
 البايولوجي

ضعف مستوى  - tاختبار -اختبار - 012منيج طمبة معرفة مستوى عمم الدين  0
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0221 
 فمسطين

التنور 
البيولوجي 
وعالقتو 

باالتجاىات 
العممية لدى 
 طمبة الجامعة

الجامعة 
المرحمة 
 الرابعة

البحث 
 الوصفي

طالبًا 
 وطالبة

التنور 
 البيولوجي

مقياس -
االتجاىات 

 العممية

اختبار -
تحميل 
 التباين

اختبار -
 شفيي

ولوجي التنور البي
 لدى طمبة الجامعة

وجود عالقة -
ارتباطية موجبة 

بين مستوى التنور 
البيولوجي لدى 

الطمبة واالتجاىات 
 العممية

3 
ستاونسكي 

7330 
 امريكا

تنمية التنّور 
البايولوجي لدى 
الطمبة المعممين 

 في امريكا

طمبة 
الجامعة 
المعممين 
المرحمة 
 الثالثة

منيج 
البحث 
 التجريبي

52 
طالب 

 بةوطال

استبانة -
لدراسة 
حالة 
 الطمبة

اختبار  -
 تحصيمي

الحقيبة 
االحصائية 

spss 

وجود فروق دالة 
احصائيًا عند 
مستوى داللة 

( بين 2,22)
متوسط درجات 
الطمبة لصالح 
المجموعة 
 التجريبية

 

 دراسات سابقة متعمقة بميارات معالجة المعمومات  0-3-0

 ت
اسم الباحث 

والبمد 
 والسنة

ىدف 
 الدراسة

المرحمة 
 الدراسية

منيج 
 الدراسة

حجم 
العينة 
 وجنسيا

ادوات 
 الدراسة

الوسائل 
 النتائج االحصائية

7 
الرواف 
0223 
 العراق

الكشف عن 
مستوى دافع 

االنجاز 
الدراسي لدى 
طمبة جامعة 

 بغداد

طمبة 
 الجامعة

منيج 
البحث 
 الوصفي

022 
طالب 
 وطالبة

-
استبيان 
اساليب 
المعاممة 
 الوالدية

مقياس -
دافع 

االنجاز 
 الدراسي

معامل -
ارتباط 
 بيرسون

االختبار -
التائي 
لعينتين 
 مستقمتين

دافعية طمبة جامعة 
بغداد نحو االنجاز 
الدراسي بمغت الحد 

 المتوسط,
ان اكثر االساليب 
تأثير بشكل سمبي 
في دافع االنجاز 

الدراسي ىو اسموب 
 االىمال
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0 
ابو جراد 
0272 
 فمسطين

معرفة ما اذا 
وجد كانت ت

عالقة ذات 
داللة 

احصائية 
بين دافعية 
االنجاز 
ودرجة 
االنتماء 
 الوظيفي

المرشدين 
 التربويين

منيج 
البحث 
 الوصفي

320 
مرشد 

ومرشدة 
 تربوية

مقياس -
دافع 
 االنجاز

مقياس -
االنتماء 
 الوظيفي

برنامج 
الرزم 

االحصائية 
spss 

وجود عالقة دالة 
احصائيًا بين مقياس 
االنتماء الوظيفي 

ميع ابعاده ودرجتو بج
الكمية ومقياس 
دافعية االنجاز 

بجميع ابعاده ودرجتو 
 الكمية

3 
Jackson 

0222 
 ميامي

تحديد اثر 
متغير 

الجنس عمى 
درجة دافعية 
االنجاز لدى 

مديري 
 المدارس

مديري 
المدارس  

في 
المدارس 
 الثانوية

منيج 
البحث 
 الوصفي

005 
مديرًا 
 ومديرة

استبانة 
لقياس 
درجة 
 يةالدافع

المتوسط -
 الحسابي

االنحراف -
 المعياري

تحميل -
 التباين

درجة الدافعية -
لإلنجاز لدى مديري 

المدارس كانت 
 متوسطة

وجود فروق دالة -
احصائيًا في الدافعية 

لإلنجاز لصالح 
 االناث

 الفصل الثالث

 اجراءات البحث وادواتو

 لبحثاواًل : منيج ا

منيج البحث الوصفي, بوصفو منيج مناسب لدراسة العالقات  افاعتمد الباحث   
يساعد عمى بياف وتحميؿ الظواىر المدروسة, ألنو "االرتباطية بيف المتغيرات في وصؼ 

وتفسير الظاىرة كما ىي قائمة في الواقع, بقصد تشخيصيا وكشؼ جوانبيا وتحديد 
 ( 37: 2556)انور وعدناف,  .بيف ظواىر اخرى"العالقات بيف عناصرىا او بينيا و 

المنيج الذي يتناوؿ دراسة احداث ( منيج البحث الوصفي بأنو "2553وعرؼ )اآلغا, 
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وظواىر وممارسات كائنة موجودة متاحة لمدراسة والقياس كما ىي, دوف تدخؿ الباحث 
                                                           ث اف يتفاعؿ معيا فيصفيا ويحمميا".في مجرياتيا, ويستطيع الباح

  ( 41: 2553) اآلغا , 

 ثانيًا : مجتمع البحث

يعد تحديد مجتمع البحث مف الخطوات االساسية في البحوث التربوية ويتطمب دقة    
وتصميـ ادواتيا وكفاية  بحثاجراءات العالية في تحديدىا, اذ يتوقؼ عمييا جميع 

شمؿ جميع االفراد المذيف يكونوف موضوع البحث والمذيف تتمحور حوليـ نتائجيا, وي
 (                                      95:  2515) العجرش,         .  مكونة لمظاىرةمشكمة البحث ال

وشمؿ مجتمع البحث الحالي جميع طمبة اقساـ عموـ الحياة )المرحمة الثانية ,    
المرحمة الرابعة( في كميات ) التربية االساسية , التربية لمعموـ الصرفة , العموـ ( في 

(, تـ الحصوؿ عمى البيانات واعداد  2522 – 2521جامعة المثنى لمعاـ الدراسي )
( طالب وطالبة 859, وبمغ عددىـ )ة في الكميات المذكورةالحيا الطمبة مف اقساـ عموـ

  (1جدوؿ ) .جنسموزعيف حسب الكمية والمرحمة الدراسية وال

 (7جدول )

 توصيف مجتمع البحث

 ت
 

 الكمية

 المرحمة الرابعة المرحمة الثانية

 المجموع
 المجموع طالبات طالب المجموع طالبات طالب

 032 702 53 27 772 22 20 التربية االساسية 7
 013 730 15 22 702 11 52التربية لمعموم  0
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 الصرفة
 322 702 12 50 752 32 50 العموم 3

 223 330 003 717 072 033 720 المجموع

 ثالثًا : عينة البحث

( طالب وطالبة مف اقساـ عموـ الحياة في كميات, التربية 229وبمغت عينة البحث )  
لمعموـ الصرفة وكمية العموـ في جامعة المثنى )المرحمة الثانية  االساسية وكمية التربية

( طالب وطالبة مف كمية التربية االساسية وبمغت نسبتيـ 64والمرحمة الرابعة ( بواقع )
( طالب وطالب مف كمية التربية لمعموـ الصرفة وبمغت نسبتيـ 78(, و )27,94)
تمثؿ و  (,37,99مغت نسبتيـ )( طالب وطالبة مف كمية العمـو وب87(, و )34,56)

 (2جدوؿ )د المجتمع تمثياًل حقيقيًا. افرا العينة نسبة

 (0جدول)

 اعداد افراد عينة البحث حسب الكمية والمرحمة الدراسية والجنس

 الكمية ت
اعداد طالب المرحمة 

 الثانية
اعداد طالب المرحمة 

 المجموع الرابعة
 الطالبات الطالب الطالبات الطالب

 50 75 71 75 72 لتربية االساسيةا 7
 12 73 73 07 73 التربية لمعموم الصرفة 0
 21 02 07 00 00 العموم 3

 003 22 21 57 25 المجموع
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 رابعًا : ادوات البحث

اف اداة البحث مف االمور االساسية والميمة التي يقوـ الباحث بتحديدىا وبنائيا,    
عامة في العممية التعميمية لقياس مستويات  تستعمؿ االختبارات والمقاييس بصورة

الطمبة والكشؼ عف قدراتيـ العقمية والمعرفية وما يمتمكونو مف سمات واتجاىات وغيرىا 
تصنيفيـ حسب ما مف الخصائص االخرى, وتحديد نقاط القوى والضعؼ, عند الطمبة و 

 ( 133: 2515) مضحي,                            .يمتمكوف مف خصائص

ولغرض تحقيؽ اىداؼ البحث, يجب اف تتوفر اختبارات ومقاييس تتالءـ مع     
اىداؼ البحث وطبيعة مجتمعو, وتتوفر فييا الخصائص السايكومترية, لذلؾ قاـ 

 2  اختبار التنّور البايولوجي  - 1ادوات البحث الحالي,  بعدة خطوات لبناء افالباحث
وتـ تطبيؽ اداة البحث األولى )اختبار التنّور دافعية االنجاز الدراسي, مقياس   -

( طالب وطالبة مف طمبة اقساـ عمـو الحياة 229البايولوجي( عمى عينة البحث البالغة )
ة , وتـ تطبيؽ اداة البحث الثاني2522/ 3/1في جامعة المثنى, يوـ األثنيف الموافؽ 

( طالب وطالبة مف طمبة 229( عمى عينة البحث البالغة )اسيدافعية االنجاز الدر )
    .9/1/2522اقساـ عمـو الحياة في جامعة المثنى, يـو الخميس الموافؽ 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرىا

االختبار التائي لعينتيف, لمتحقؽ مف ىذا اليدؼ, وقارف بيف المتوسط  افاستخدـ الباحث  
( مع المتوسط الحسابي 6,36( بانحراؼ معياري  ) 36,79الغ ) الحسابي لمطالب والب

( وتبيف اف القيمة التائية  5,45( بانحراؼ معياري ) 35,85)      لمطالبات والبالغ
ى ( عند مستو 1,97( اكبر مف القيمة التائية الجدولية والبالغة )7,59المحسوبة ىي )
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ائج الى وجود فروؽ دالة احصائيًا , وتشير ىذه النت(227( ودرجة حرية )5,55داللة )
( يبيف نتائج االختبار التائي 22في التنّور البايولوجي بيف الطالب والطالبات , جدوؿ )

طالبات(  –) طالب    لعينتيف مستقمتيف لقياس التنّور البايولوجي وفؽ متغير الجنس 
 (3جدوؿ ) والداللة االحصائية, عند طمبة اقساـ عمـو الحياة في جامعة المثنى.

 (3جدول )

 نتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين لمكشف عن التنّور البايولوجي وفق متغير الجنس

 الجنس
عدد 
 العينة

الموسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 tقيمة 
 المحسوبة

 tقيمة 
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 6,36 36,79 113 طالب
 دالة 1,97 7,59 5,55 227

 5,45 35,85 116 طالبات
    

( اف القيمة التائية المحسوبة لمتغير الجنس, البالغة 3يتضح مف نتائج جدوؿ )   
( 5,55( عند مستوى داللة )1,97( اقؿ مف القيمة التائية الجدولية, البالغة )7,59)

احصائيًا تبعًا لمتغير  ( , وتشير ىذه النتيجة الى وجود فروؽ دالة227ودرجة حرية )
طالبات ( في التنّور البايولوجي عند طمبة اقساـ عموـ الحياة في  -الجنس ) طالب 

جامعة المثنى, وبالتالي رفض الفرضية الصفرية الثانية وقبوؿ الفرضية البديمة : يوجد 
( باختالؼ الجنس عند طمبة الجامعة في 5,55فرؽ ذو داللة احصائية بمستوى داللة )

ىذه النتيجة الى أف موضوعات عمـ  افتبار التنّور البايولوجي , يعزو الباحثاخ
 .ب الى دراستيا اكثر مف الطالباتالبايولوجيا ىي موضوعات يميؿ الطال

 ااالختبار التائي لعينتيف مستقمتيف, لمتحقؽ مف ىذا اليدؼ, وقارن افاستخدـ الباحث  
( 5,46( بانحراؼ معياري قيمتو )35,85لغ )بيف المتوسط الحسابي لممرحمة الثانية البا
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, (6,29( بانحراؼ معياري قيمتو )36,95مع المتوسط الحسابي لممرحمة الرابعة البالغ )
( اكبر مف القيمة الجدولية البالغة 7,84واتضح اف القيمة التائية المحسوبة البالغة )

النتيجة الى  ( , وتشير ىذه227( ودرجة حرية )5,55( عند مستوى داللة )1,97)
الرابعة ( لصالح  -وجود فروؽ دالة احصائيًا, لمتنّور البايولوجي بيف المرحمتيف ) الثانية 

( يبيف نتائج االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لداللة التنّور 23المرحمة الرابعة , جدوؿ )
 .مثنىمعة الالبايولوجي وفؽ متغير المرحمة الدراسية عند طمبة اقساـ عمـو الحياة في جا

 (4جدوؿ )

 (0جدول )

 نتائج االختبار التائي لعينتين لمكشف عن التنّور البايولوجي وفق متغير المرحمة الدراسية

المرحمة 
 الدراسية

عدد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 tقيمة 
 المحسوبة

 tقيمة 
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 دالة 1,97 7,84 5,55 227 5,46 35,85 117 الثانية
   

ىذه النتيجة الى اف طمبة المرحمة الرابعة قد اكمموا تقريبًا معظـ المواد اف يعزو الباحث  
الدراسية وبالتالي اصبحت لدييـ معرفة وخبرات متراكمة مف خالؿ دراستيـ مختمؼ 

قة, وتعرض الطمبة الى الكثير مف المواد البايولوجية خالؿ السنوات الدراسية الساب
المواقؼ والمشكالت التعميمية التي واجييا طمبة المرحمة الرابعة, والتي تحتاج الى 

 التفكير والبحث زادت مف تنّور طمبة المرحمة الرابعة.

معامؿ ارتباط بيرسوف لمكشؼ عف وجود عالقة ارتباطية بيف التنّور  افاستخدـ الباحث  
ايواوجي ة االنجاز الدراسي, وبمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف التنّور البالبايولوجي ودافعي

(, وىي 227( ودرجة حرية )5,55( بمستوى داللة )5,214)  دافعية االنجاز الدراسيو 
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( اي وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف التنّور 5,135اكبر مف القيمة الجدولية والبالغة )
 (5جدوؿ ) .راسيدافعية االنجاز الدايولوجي و والب

 (2جدول )
 قيمة معامل ارتباط بيرسون بين التنّور البايولوجي وميارات معالجة المعمومات

 المتغيرات ت
 قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف

 الجدولية المحسوبة
 (5,135) (5,214)  دافعية االنجاز الدراسيايولوجي و التنّور الب 1

 االستنتاجات
نى وفؽ متغير وجود تنّور بايولوجي عند طمبة اقساـ عموـ الحياة في جامعة المث  -1

 .الجنس لصالح الطالب
وجود تنّور بايولوجي عند طمبة اقساـ عموـ الحياة في جامعة المثنى وفؽ متغير   -2

 .رابعة ( لصالح المرحمة الرابعة -المرحمة الدراسية ) ثانية 
عند طمبة  دافعية االنجاز الدراسيّور البايولوجي و وجود عالقة ارتباطية بيف التن  - 3

 اقساـ عمـو الحياة في جامعة المثنى.
 التوصيات 

االىتماـ في برامج اعداد طمبة عموـ الحياة وتطويرىا, وتقويميا بشكؿ دوري   - 1
 .مسايرة لمتطور العممي البايولوجيومستمر, لتكوف 

ـ بأساليب التدريس الحديثة, التي يكوف فييا دور الطالب فعاؿ مثؿ االىتما  - 2
  .ة لمتعمـ وتطور مياراتيـ العمميةاالستكشاؼ, والتي تثير دافعية الطمب

 رابعًا : المقترحات 
 .في مختمؼ مراحؿ الدراسة الجامعيةاجراء دراسة مشابيو لمدراسة الحالية لمطمبة   - 1
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 .ر البايولوجي عند طمبة الجامعةقترح لتنمية التنوّ اعداد برنامج تعميمي م  - 2
 

 المصادر
 ( 2215اتٕ جراد, خهٛم عهٙ خهٛم : )" االَرًاء ٔانرضا انٕظٛفٙ ٔعاللرًٓا

رضانح ياجطرٛر غٛر ),  "تذافعٛح االَجاز نذٖ انًرشذٍٚ انررتٍٕٚٛ تًذافظاخ غسج

 .جايعح االزْر , غسج , فهطغٍٛ -ح , كهٛح انررتٛ (يُشٕرج

 ( 2223أالغا, ادطاٌ خهٛم ٔ يذًٕد االضرار  : )يمديت فٙ تمٛٛى انبحٕث انتربٕٚت  

 ., غسج 3, ط

 ( 2226إَر, دطٍٛ عثذ انردًٍ ٔعذَاٌ دمٙ شٓاب : ) االًَاط انًُٓزٛت

 ., يغاتع شركح انٕفاق , تغذاد 2ط ,  انعهٕو االَساَٛت ٔانتطبٛمٛت ٔتطبٛماتٓا فٙ

 ( ٌٔ1913اَٛص, اتراْٛى ٔاخر : )2, ط انًعزى انٕسٛط ٔيعزى انهغت انعربٛت  ,

 .انجسء انثاَٙ

 ( ٘2222انثأ٘, ياجذج اتراْٛى , ثاَٙ دطٍٛ انشًر : )  ًَاذد ٔاستراتٛزٛاث

 .شك, دار ايم انجذٚذج , دي 1, طيعاصرة فٙ انتدرٚس ٔانتمٕٚى 

 ( ٍ2213انثأ٘, ياجذج اتراْٛى ٔادًذ عثٛذ دط : )ٙفاعهٛت برَايذ يمترس ف 

, دار صفاء ,  1, طانتحصٛم ٔتًُٛت انٕعٙ انعهًٙ االخاللٙ ٔانتفكٛر انُالد 

 .عًاٌ

  ( 2223انذٛهح , يذًذ يذًٕد   : )1ط,  انتصًٛى انتعهًٛٙ َظرٚت ٔيًارست  ,

 .دار انًطٛرج, عًاٌ , االردٌ

 ( 2222خهٛفح, عثذ انهغٛف يذًذ : )نهُشر  , دار غرٚة 1, ط اندافعٛت نإلَزاز

 ., انماْرج , يصرٔانرٕزٚع 

 ( 2226خهٛفح, عثذ انهغٛف يذًذ : )دار غرٚة  1, ط يمٛاس دافعٛت االَزاز ,

 .ٔانُشر ٔانرٕزٚع , انماْرج , يصرنهغثاعح 

 ( 1991خهٛم , يذًذ اتٕ انفرٕح  : ) يدٖ يالئًت برايذ يعهى االحٛاء فٙ كهٛاث

انعهًٙ انثاَٙ نهجًعٛح  , انًؤذًرانتربٛت نًتطهباث يُاْذ االحٛاء بانخإَٚت انعايت 

 .نهمرٌ انذاد٘ ٔانعشرٍٚ , انماْرجانًصرٚح, اعذاد يعهى انعهٕو 

 ( ٌٔ1992خهٛم, ادًذ ٔاخر  : )انًؤذًر  انتُٕر انعهًٙ ندٖ يعهًٙ انعهٕو ,

 ., انجًعٛح انًصرٚح , االضكُذرٚح انعهًٙ انثاَٙ نهًُاْج ٔعرق انرذرٚص
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 ( 1995انخٕانذج, يذًذ يذًٕد : )ٔزارج انررتٛح  , 1, ط درٚس انعايتطرق انت

 .ٔانرعهٛى , صُعاء

  ( ٌ2225رتٛع , ْاد٘ يشعا  : )االرشاد انتربٕ٘ ٔانُفسٙ يٍ انًُظٕر انحدٚج 

 .نهُشر ٔانرٕزٚع , عًاٌ , االردٌ , يكرثح انًجرًع انعرتٙ 1ط

 ( اضانٛة انًعايهح انٕانذٚح ٔعاللرٓا تذافع 2223انرٔاف, أالء ضعذ نغٛف" : )

جاز انذراضٙ نذٖ عهثح جايعح تغذاد" , ) رضانح ياجطرٛر غٛر يُشٕرج ( , كهٛح االَ

 .ٛح نهثُاخ , جايعح تغذاد, انعراقانررت

 ( ٘ٔ2222انسغهٕل, عًاد ٔ عهٙ انُٓذا : )دار  1, ط يدخم انٗ عهى انُفس ,

 .كراب انجايعٙ , انعٍٛ , االياراخان

 ( 2224انسَذ , ٔنٛذ خضٛر  : )ًٛادًٚٛح انررتٛح انخاصح , اك 1, ط  تانتصايٛى انعه

 , انرٚاض. 

 ( ٌٔ2224زٚذاٌ, عفٛف دافظ ٔاخر   : ) ّيستٕٖ انخمافت انبٕٛنٕرٛت ٔعاللت

باالتزاِ َحٕ انعهٕو انحٛاتٛت ندٖ انطهبت انزدد ٔطهبت انسُت انرابعت فٙ كهٛت 

 .43ذذاد انجايعح انعرتٛح , انعذد , يجهح ا رايعت انمدس –انعهٕو 

  , اسانٛب انًعايهت انٕاندٚت ٔعاللتٓا بدافع ( :  2222رفمّ خهٛف ضهٛى )ضانى

, اعرٔدح دكرٕراِ غٛر  االَزاز اندراسٙ ندٖ طانباث كهٛاث انًزتًع فٙ االردٌ

 .ٛح انررتٛح , انجايعح انًطرُصرٚحيُشٕرج, كه

 ( ٗ2226عثذ انطالو , عثذ انطالو يصغف  : ) االتزاْاث انحدٚخت فٙ تدرٚس

 .انشرٔق نهُشر ٔانرٕزٚع , انماْرج, دار  1ط,  انعهٕو

 ( 1999عثذ انًجٛذ, يًذٔح يذًذ  : ) " يطرٕٖ انرُٕر انكًٛٛائٙ نذٖ عالب

, انجًعٛح انًؤتًر انعهًٙ انخانج انتربٛت ٔيُاْذ انعهٕو,  " انًردهح انثإَٚح

 .انًصرٚح, انعذد انثانث

 ( 2215انعجرظ, دٛذر داذى فهٛخ  : )ًٙ1, ط  فٙ انتربٛت يُٓذ انبحج انعه  ,

 .مافٛح , تاتمثدار انصادق ان

 ( ٌ2221عهى انذٍٚ , ايم يرٔا : ) " يطرٕٖ انرُٕر انثٕٛنٕجٙ ٔعاللرّ تاالذجاْاخ

, )رضانح ياجطرٛر  " انعهًٛح نذٖ عهثح كهٛاخ انررتٛح فٙ انجايعاخ انفهطغُٛٛح تغسج

 .ررتٛح , انجايعح االضاليٛح , غسجغٛر يُشٕرج (, كهٛح ان

 ر انًطٛرج , , دا 1, ط اندافعٛت انُظرٚت ٔانتطبٛك( :  2221ثار٘ , ثائر ادًذ )غ

 .عًاٌ

 ( ٙ2212انغسانٙ ,صفاء ادًذ ٔذٕفٛك ادًذ يرع  : )انحداحت فٙ انعًهٛت انتربٕٚت 

 ., دار انثمافح , عًاٌ 1, ط



 ْـ1443-و  2022. نسُت (1انخاَٙ/ يهحك ) انعدد /رابع انًزهد ان / رابعتيزهت اندراساث انًستدايت . . انسُت ان

 

 

 

 
 

781 

 ( 2222كاظى, جعفر يذًذ : ) " ٙيمارَح دافع االَجاز َذٕ انعًم نذٖ انعايهٍٛ ف

يزهت ,  " ًم انذٛاكح انراتع نشركح ٔاضظ نهصُاعاخ انُطٛجٛح فٙ انكٕٚديع

 .، انكٕٚد , انعذد انراتع انمادسٛت

 ( 1999يازٌ , دطاو انذٍٚ يذًذ: )  " انذاجح انٗ يُاْج عصرٚح نًٕاجٓح

,  انًؤتًر انمٕيٙ انسُٕ٘ انحاد٘ عشر,  " انرغٛراخ انعانًٛح فٙ يغهع لرٌ جذٚذ

  .رعهٛىانعٕنًح ٔيُاْج ان

 ( 2215يضذٙ, جثار عثذ : )   ٙر انًطٛرج , دا 1, طيمديت فٙ االحصاء انرٚاض

 .نهغثاعح ٔانُشر , عًاٌ

 ( 1994َشٕاٌ, ٚعمٕب : ) اتزاْاث يعاصرة فٙ يُاْذ ٔاسانٛب ٔطرق تدرٚس

 .نهغثاعح ٔانُشر ٔانرٕزٚع , عًاٌ , دار انفرلاٌ 2, ط  انعهٕو

 اخ انعهًٛح ٔانركُٕنٕجٛح انًعاصرج انرغٛر" ( : 1991, يذًذ عهٙ )َصر

انًؤتًر انعهًٙ ,  " ٔانًطرمثهٛح ٔاَعكاضٓا عهٗ انررتٛح انعهًٛح ٔذذرٚص انعهٕو

 .االضكُذرٚح , انًجهذ االٔل, االٔل نهزًعٛت انًصرٚت

 االعذاد ترَايج فعانٛح " :(  1991)  انفراح عثذ انرزاق عثذ يذًذ,  ْٛثح 

 انثٕٛنٕجٙ انرُٕر يرغهثاخ ذذمٛك فٙ انررتٛح هٛاختك انثٕٛنٕجٙ نًعهًٙ االكادًٚٙ

 – انررتٛح كهٛح,  ( يُشٕرج غٛر ياجطرٛر رضانح)  ,  " انًعهًٍٛ انغالب نذٖ

 .شًص عٍٛ جايعح

 ( ٙ1991انٕلفٙ , راض   : )دار انشرق نهُشر ,  3, ط  يمديت فٙ عهى انُفس ,

 .عًاٌ
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