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أنماط التفاعل الصفي المفضلة لدى طلبة قسم الفيزياء وعالقتها 

 بتفضيالتهم المعرفية 

 عبدالرزاق ياسين عبدهللا

 ة التربية للعلوم الصرفةجامعة الموصل / كلي

 ( 2022/ 1/ 4 في   ، قبل للنشر2021/ 11/ 8  ي ف  قدم للنشر )

 : لخص م

زياا  بتفضايالمهم صفي المفضلة لدى طلبة قسم الفيلاعلى العالقة بين أنماط التفاعل   عرفهدف البحث التي
التربياة للعلاو  ( طالباا  وطالباة مان طلباة الصاا الرا اس  اي قسام الفيزياا   لياة 120المعرفية ، ومكونت العينة مان  

تماد الباثاث علاى المسياا  ( ولحقيق هادف البحاث واابا اة عان أساألت  أع2022-2021الصر ة للعا  الدراسي  
موقاا ولكال موقاا أربعاة أنمااط للتفضايالر المعرفياة ،  ماا  (14( مكاو  مان  2021هللا وشكر  دبالذي أعده ع

نمااا التفاعاال الصاافي المفضاال ، وقااد ماام التحقااق ماان  اادق  ال اااهري أر ااق مااس المسيااا  ساادام يتحااد  ماان  اللاا  
( ولمادة اسابو  28/11/2021ر  رو  التربية العملية بد ا  مان  وثبام   اإلعا ة.  عد ذلك طبق الباثث اا اة عب

، وبعد بمس البيانار ومحليلها إثصائيا   استعمام معامل ارمباط التوا ق واا تباار التاائي الصااه  ا   لات النتاائ  
 الى :

لمتمر از وأ يارا  نماا ا   المرمباة ااولاى ثام مااله نماا المادر   با  النما التشاار ي باين التدريساي وطلبتا  .1
 بحث من الطالب والطالبار.لاعلى الطالب لدى أ را  عينة 

ثام مااله التطبياق وبعاده المباا    ضل أ را  عينة البحث  كال نماا ااساتربا  مان التفضايالر المعرفياة  .2
 وأ يرا  النما الناقد.

لمفضاالة ( بااين أنماااط التفاعاال الصاافي ا0.05 الااة اثصااائيا  عنااد مسااتوى   موببااة موبااد عالقااة ارمباطيااة .3
 فية.المعر   مهومفضيالمعند البنين والبنار 

و ااي ءااو  النتااائ   اار  الباثااث  عااد  ماان ااسااتنتابار والتو اايار  ضااال  عاان مقد ماا  لعنوانااار لبحااو  
     مستقبلية
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“The preferred classroom interaction patterns among 
students of the Department of Physics and its 

relationship to their cognitive preferences”   

Abdul Razzaq Yassin Abdullah 

Mosul University / College of Education for Pure Sciences 

 

Abstract: 

The aim of the research is to identify the relationship between the preferred 

classroom interaction patterns of the students of the Department of Physics with their 

cognitive preferences, and the sample consisted of (120) students of the fourth grade 

in the Department of Physics, College of Education for Pure Sciences for the 

academic year (2021-2022). The researcher on the scale prepared by Abdullah and 

Shukr (2021) consists of (14) positions, and each position has four patterns of 

cognitive preference. A question was attached to the scale through which the 

preferred class interaction pattern was determined, and its apparent validity and 

stability were checked by repetition. After that, the researcher applied the tool through 

practical education lessons, starting from (28/11/2021) for a period of one week , 

After collecting the data and analyzing it statistically using the concordance 

correlation coefficient and its t-test, the results indicated that: 

1. The participatory style between the teaching and his students ranked first, then 

the teaching style and finally the student-centered style among the members of the 

research sample of male and female students. 

2. The members of the research sample as a whole preferred the retrieval pattern 

of cognitive preferences, then the application, then the principles, and finally the 

critical pattern. 

3. There is a statistically significant correlation at the level (0.05) between the 

preferred classroom interaction patterns for boys and girls and their cognitive 

preferences. 

In light of the results, the researcher came out with a number of conclusions and 

recommendations, as well as providing titles for future research. 
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 -مقدمة :
، وقااد أهااتم  لعمليتااين التعليميااة / التعلميااة عااد التفاعاال الصاافي ماان العنا اار ااساسااية  ااي ا

العديد من التربويين والباثثين  التفاعل الذي  حد   ا ل الصا الدراسي باين المادر  وطلبتا  ، 
والتفاعاال  اني(محقيااق ااهااداف التربويااة  ا عا هااا الثالثااة  المعر ااي ، المهاااري ، الوبااد  وربطااوا بااين

يهم ، و ااي هااذا الصااد  أمااد  اال ماان المفضاال لااد راسااة الصاافي ،  ضااال  عاان رطبااة الطلبااة باانما الد 
Beak & Choi (2002)  علااى ماااثير البيأااة الصاامية علااى مصربااار العمليااة التعليميااة ومنهااا

ا  لمااا للمااوا  العلمياة. إذ  لمااا  انات هااذه البيأاة متفاعلااة  اي عنا ااره اانجاا  الدراسااي ااماا  مي
 (Beak & Choi, 2002 : 126  اهم العلمي. ا ر من  ا عية الطلبة للتعلم واارمقا   مستو 

وممثل عملية التعليم وبهاا  مان أوبا  اامصاام اانسااني الاذي يتضامن وباو  أربعاة عنا ار 
ااوم هااو المرساال ويمثاال الماادر  ، والثاااني هااو المسااتقبل ويمثاال الطالااب ، والعنصاار الثالااث فياا  
وسااايلة مااان  اااالم عنصااار را اااس هاااو  ومتمثلاااة  اااالمحتوى التعليماااي المااارا  إ صاااال  للطالاااب ساااالة الر 

اامصااام اللف يااة منهااا ولياار اللف يااة ، وهااذه العنا اار  ااي مفاعلهااا اا جااابي معباار عاان التفاعاال 
ماااوا هم  محضاااير الناااابل الاااذي  حقاااق ااهاااداف التربوياااة ، ويزياااد مااان رطباااة الطلباااة  ااايالصااافي 

  (5:  2015 أبو ريال  ،  مستواهم العلمي. الدراسية ور س
( أ  ساالوا الطلبااة  ا اال ثجاارة 2018مجاااه أشااار  ااال  ماان العربااي ومنصااور  و ااي هااذا اا

متوقااا علااى طبيعااة عمليااة التفاعاال الصاافي بيناا  وبااين مدرسااي .  اااذا وبااد الطلبااة أنفسااهم الدراساة 
 تماعياة  ضاال  عان وباو  مادر  يثقاو  أمنة مشبس ثابامهم النفساية وااب ي بيأة مربوية ومعليمية  

موا قهم النفسي واابتماعي ومز ا  مع    نشاطهم اابداعي يز ا   ضال  عن    ويتفاعلو  مع   ا
  ا عيتهم للتعلم والتوا ل مس  مالئهم والقدرة على امصاذ القرارار الصائبة.

:  2018، ومنصاااااااااااور العرباااااااااااي                                                         
57) 

ه مكنولوبية طالات بمياس مجااار الحيااة ومنهاا المجاام لقد شهد العالم المعا ر ظهور طفر 
لاى المجاالين العلماي واابتمااعي ، هم القطاعار الاذي انعكسات أهدا ا  عالتربوي والذي  عد من أ 

واساااتصدامها  اااي وباااذلك أ ااابحت اان ماااة التعليمياااة ملزماااة  موامباااة مساااتجدار التقنياااار التربوياااة 
ثسيقة مطوير التعليم وبعل  امثر  اعلية اان مة أما   مجام التعليم الحديث ، ولهذا ا بحت ملك

رامااا  الحساااية ،  ضاااال  عااان مراعامااا  لشصصاااية الفااار  الماااتعلم و صو ااايت  و وا عااا  واهتمامامااا  و ب
  ارب . ي العملية التعليمية  ا ل الصا و  واءل والسعي الى مشار ت  واندماب   شكل

 (27:  2018 ام سرور ،                                                              
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المصتصااين  علاام  ممااا  شااول موءااو  الفااروة الفر  ااة و صو ااية المااتعلم واهتماماماا  عنا ااة
الااانفل المعر اااي ، وانصااابت اهتماماااامهم نحاااو  راساااة الفاااروة الفر  اااة  اااي مجاااام القااادرار العقلياااة 

المتعد  ومفضيالمهم المعرفية  مستوى ذ ا همر الشصصية عند المتعلمين  ضال  عن مقدير والسما
ااهاداف التربوياة والتعليمياة  شاكل من أبل مصميم بيأة معليمية مفاعلية بين عنا رها ، ومحقيق 

   (63: 2004يلبي الطموح.   يتو  ، 
الفااار  الماااتعلم  اااية  صصو و اااي ءاااو  ماااا مقاااد  مااان مطاااور مكنولاااوبي واهتماااا  المصتصاااين 

التعليمياااة المتقدماااة موبهااات نحاااو مطاااوير عنا ااار العملياااة واهتمامامااا  يااارى الباثاااث أ  اان ماااة 
 اي منااثي الحيااة ، ولهاذا  اا  التعليمية وبيأامها التفاعلية وبما يتناسب مس ثجام التوييار الشاامل 

ومفضاايالم  المعرفيااة  التوباا  نحااو  راسااة شصصااية المااتعلم ورطباماا   ااي نااو  التعلاايم ونمااا الااتعلم
 لبنا  قدرام  المعرفية وثقت  بنفس . مونها ستكو  مفتاح معلم  واساسا  

 
  -مشكلة البحث :

مقد           النفل  مما  علم  ون ريار  أرا   وظفت  قد  المتقدمة  التعليمية  اان مة  أ   يتضل 
النشا  ي مصميم    المعر ي  ي مجام التدريل  ضال  عن اا ذ  مبا   الن رية البنائية والتعلم

شصصية ، الفر  المتعلم وما يتسم    من سمار  ااعتبار    استراميجيار مدريسية  عالة ما ذ بن ر
 اا رامية وانفعاام  النفسية. وأساليب معلم  ومفضيالم  المعرفية وقدرام  

وبن رة موءوعية للباثث الى واقس التدريل  ي قسم الفيزيا  من  الم مدريس   ي القسم  
والطللسن التدريسيين  بزمالئ   اثتكام   عن  عديدة  ضال   ااولية شصص  وار  المرثلة  أ   بة  ي 

  استيعاب الطلبة للموا  الدراسية  من بهة هناا شكوى متبا لة ما بين التدريسيين وطلبتهم ثوم  
ق   ياللو  على الطلبة  ا  مستواهم العلمي ا يرقى إلى ما هو مطلوب منهم محس    التدريسيو   يلقي

ثي   ان  ي  أللب  أ   من  آ ر  امجاه  ما ذ  الطلبة  عند  ن رهم  الشكوى  وبهة  ثسب  لتدريسيين 
طلبتهم   بين  الفر  ة  الفروة  يراعو   ا  وأنهم  التدريل  التقليدي  ي  عن  يتقيدو   النما  ضال  

السائد عند من بهة ا رى  و  النما  مدريسيهم  بينهم من بهة ومس  ءعا التفاعل الصفي فيما  
 د. لتدريل ذو اامجاه الواثمع مهم نما ا

مشصصة  ي قسم الفيزيا  من أ  الما ة  سنوار  زمنة عبر  بهة ا رى هناا مشكلة مومن  
العلمية مقد  الى الطلبة  ي قاعار الدراسة بنما مقليدي واثد  و  اا ذ بن ر ااعتبار أنماط  

والتساؤم    ، المتمثلة  التذ ر  المعرفية  ،  مفضيالمهم  والمبا     ، هو الناقد  إذ  ما  والتطبيق. 
التعليمي المفضل  ي التعامل مس الما ة الدراسية  ضال     معروف أ  لكل طالب أو طالبة نمط 
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عن مفضيل  لنما التفاعل الصفي الذي يرلب التفاعل مع  من النما المتمر ز ثوم التدريل ،  
 التدريسي وطلبت .والنما القائم على نشاط الطلبة ، والنما التشار ي بين 

تفضيالر الطلبة من ثيث نو   ا بحت عملية التدريل  ي القسم نمطية ولير ملبية ل لذا  
الصف الدراسية  التفاعل  الموا   مس  التعامل  أو  البحثوبذلك  ي  مشكلة  تحديد   السدام   يمكن 

 -اآلمي: 
ما طبيعة        قسم  س:  طلبة  المعرفية عند  والتفضيالت  الصفي  التفاعل  أنماط  بين  العالقة 

  ؟ الفيزياء
 

 -اهمية البحث : 
التربوية الحديثة التي اسهمت ا جابيا   ي محويل  ور     عد التفاعل الصفي من المستحدثار 

المدر  من  ور الملقن للما ة و اثب المعر ة الذي مقس على مسدوليت  إ صام الما ة العلمية 
دراسية وثف ها الى ن رة  لطلبت   ضال  عن مويير الن رة السلبية عن الطلبة  ونهم متلقين للما ة ال

ومتفاع مشار ين  انهم  على  الصا اوسس  ومس  مالئهم  ا ل  والمدر   الدراسية  الما ة  مس  لين 
 ومبا م اآلرا  واا كار ، وهذا يد ي  التالي إلى مطوير سلو يامهم ومهارامهم و ا عيتهم للتعلم. 

 ( 62: 2002 الجالوب ،                                                               
التعليميةو  العملية  نجاح  من    يتوقا  ما  جري  مدى  على  الدراسي  الصا  والتربوية  ا ل 

و   ، التعليمية  المواقا  وطلبت   ي  المدر   بين  وموا ل  امصام  اامصام  مهارار  هذا  إلثدا  
والطلب  ، بهة  من  بينهمبينهما  فيما  ا رى   ة  بهة  معليمية    من  بيأة  مو ير  ذلك  مناسبة  يتطلب 

الصف التفاعل  على  يتعلق  ي  ومشجعة  ما  للطلبة المد  سوا   واانفعالي  اابتماعي  الجو  أو  ر  
إذ يهتم التفاعل الصفي بتو ير بو  في مريل للطلبة ، ومكوين عالقار   ا ل لر ة الصا.  

و  ة بين الطلبة من  الم المشار ة  ي اانشطة الصمية  ضال  عن مشجيع  لهم ليصبحوا أ را  
 ( 149:   2004وآ رو  ،  الصطابية عالين في .  توا لين م

( الى التفاعل الصفي على أن  مفاعل ابتماعي  عبر عن م اهر  2007وقد أشار سماره  
بين   المتبا م  واا رامي  المعر ي  ،  السلوا  الدراسة  وطلبت   ي ثجرة  عن  ون  المدر      ضال 

من الضروريار التربوية     ذلك  عد ند الطلبة،  ر ي عوالمعإ جابيا  على النمو العاطفي    ماثيرا    يدثر
للمجتمس  المه الطلبة  قدمو   دمة  من  معا ر  بيل  مربية  على  والفائدة  معو   النفس  التي  مة 

فاعل الصفي  عكل مدى محقيق ااهداف التربوية ويسعو  نحو الحداثة والتطور ، وذلك ا  الت
 مس الما ة الدراسية.  والتعليمية ، و وره موءوعية عن مفاعل الطلبة
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 ( 98:  2007 سماره ،                                                                
ا  التفاعل الصفي بين المدر  وطلبت   شكل   (2019أشار  ال  من ابراهيم وسليما      مما

الصا ة ، ويد ي  ي  الر يزة ااساسية للموقا التعليمي  ون   حقق ااهداف التربوية والتعليمية  
المعر ة  امتساب الى  النتيجة   النج  الطلبة  ومحقيق  والعلمية  اابتماعية  الثقا ة  عن  اح   ضال  

 ( 459:   2019المطلوب.  ابراهيم وسليما  ، 
  حسب بلموبهار اان مة التعليمية المتقدمة واهتمامامها  ي التفاعل الصفي    وا منحصر

الم الفر   الى  صو ية  الدراستعلم ومفضيالم  المعرفية  موبهت ا ضا   الما ة  التعامل مس  ية   ي 
المعرفية   التفضيالر  أنماط  أهمية  مامي  لذا  منها.  المفضل  نمط   عند  النفل  والوقوف  علم   ي 

  ، التطبيسية  الطلبة  ا عا ها  بين  الفر  ة  الفروة  عن  الكشا  مساهم  ي  من  ونها  المعر ي 
أ  مامي  ،  ما  واانفعالية   ، لدى هميتها  والوبدانية  مفضيال   اامثر  الطريقة  عن  معبر  من  ونها 

 المتعلم  ي من يم ما  مارس  من نشاط معر ي أو وبداني أو مهاري. 
 ( 34:   2006 الشرقاوي ،                                                              

أشار من  وقد  المعرفية  الى  (  2005 وعمور  قطامي   ال  التفضيالر  مدشرا   أ   مفتاثا   معد 
التع  استراميجية والبيأة  بتهيأتهاالتدريل  التي  قو   من    ليمية  والتي  الدراسي  المدر   ي  ف  

ما   شانها   على  المناسبةمساعده  التعليمية  المواقا  التفن يم  نما  محديد  وعلي   ا     ضيل ، 
يب التدريسية النابحة  لديهم  ساعد المدر  على ا تيار ااسال  المعر ي عند الطلبة و ربة شيوع 

التدريل عملية  محدي   ي  عن  الفروة   ضال   ومراعاة  الصفي  التفاعل  وطبيعة  التقويم  أساليب  د 
 (217:  2005،  وعمور   قطامي الفر  ة بين طلبت .
 - الجوانب اامية :  أهمية البحثوبذلك  مكن بلورة 

 لتدريل. مماشي  مس التوبهار الحديثة للبحو  التربوية  ي مجام طرائق ا .1

 ار التربوية لطرائق التدريل.مناول  متويرين  عدا  ثديثا   ي مجام التطبيق .2

     عد انطالق  للباثثين وطلبة الدراسار العليا للبحث  ي مجال . .3

   

  -هدف البحث :
البحث  المفضلة عند طلبة قسم التعرف على    يهدف  الصفي  التفاعل  أنماط  بين  العالقة  طبيعة 

 -: اآلمية وذلك من  الم اابا ة على ااسألةهم المعرفية الفيزيا  ومفضيالم
 الصفي المفضلة عند طلبة قسم الفيزيا ؟ أنماط التفاعل ما  /  1 
 ؟ما مرميب أنماط التفضيالر المعرفية عند طلبة قسم الفيزيا /  2 
 صفي  ( بين أنماط التفاعل ال0.05هل موبد عالقة ارمباطية  الة اثصائيا  عند مستوى  /  3 
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 هم المعرفية مبعا  لمتوير الجنل؟المفضلة عند طلبة قسم الفيزيا  ومفضيالم       
 
 
 

 -: حدود البحث
 -باااا :تحد  البحث الحالي ي         
 المستمرين  الدراسة  الصا الرا سطلبة البشري :  .1

 (.2022 - 2021للعا  الدراسي  الزماني : الفصل ااوم  .2

 ربية للعلو  الصر ة / بامعة المو ل.  ي  لية الت قسم الفيزيا المكاني :  .3

 المتويرين التفاعل الصفي ، والتفضيالر المعرفية.وءوعي : الم .4
 

  تحديد المصطلحات :
 -عرفه كل من : : أوالً : التفاعل الصفي

 -: (1999( عدس.1
التعليمي  "      للموقا  واانتباه   ، التيقظ  الى  ومد ع   الفر   معتري  بنشاط  ثالة  ا لية  والسيا  

للطالب ويمكن   ، التعلم  يتحقق  ثتى  الما ة    مستمر  ما  انت  إذا  الحام.  هذه  الى  أ   صل 
 " الدراسية ملبية اثتيابام  واهتمامام   يند س الى التعلم ويقبل علي  برطبة  ا قة

   (29:   1999 عد  ،                                                                      
 -: )2004(نصر الدين .2

وا"      السلو يار  طر ي   لتصر ار مجموعة  بين  اللف ي  ولير  اللف ي  التوا ل  عن    الصا رة 
التدريسية  المعلم والطالب(  ي موقا معين مس محقيق موا   بين إر ا  ثابامهم ومحقيق    العملية

 (16:  2004 نصر الدين ، ." ااهداف التعليمية المرلوبة
 -: (2007)لمحاميد.الزغول وا3
والحو       واانشطة  اآلرا   وها  ة "مجموعة  من مة  الصا  صورة  لر ة  مدور  ي  التي  ارار 

لزيا ة  ا عية المتعلمين نحو التعلم ويتضمن  ذلك عملية إ صام اا كار والمشاعر واانفعاار  
 ( 32: 2007 الزلوم والمحاميد ،  "لهدا  المتعلمين

الدراسي   ة السلو يار المصططة والمن مة التي محد   ا ل الصاموعمج  -:جرائي  يف اإلعر الت
بين   ما  ومتنو   اللف ية  ولير  اللف ية  اامصام  قنوار  عبر  وطلبتهم  الفيزيا   قسم  مدريسيي  بين 
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مر يز المها  التعليمية على التدريل او مر يزها على الطلبة أو هناا موا   ومشارا بين الطر ين  
 .  هاري والوبدانيالتعليمية المصططة  ي المجاار الثالثة المعر ي والم من ابل محقيق ااهداف

 -كل من :  اعرفه :ثانياً : التفضيالت المعرفية  
1.Mcnaught (1982)  :-  

ير ز"     معر ي  واسترباعه  نما  ومقويمها  للمعر ة  الطلبة  امتساب  ويمكن  على  يمية  لها  م 
 ( Mcnaught, 1982 : 85  "ة المقررةمعديلها ومويرها من  الم المناه  الدراسي

 -( : 2007بي )عبدالرحمن والجنا.2
"ااسلوب الذي  فضل  الفر  عند ا رام  أو من يم  لمكونار الموقا التعليمي ، ومضم انماط    

  "التذ ر ، والمبا   ، والتطبيقار ، والتساؤار الناقدةالتفضيل 
 (18: 2007 عبدالرثمن والجنابي ،                                                           

   -( :2008فار ). الص3
 فضل بها الفر  معالجة المعلومار من  الم مجموعة متكاملة من العمليار  "هو الكيمية التي    

 ( 23:  2008 الصفار ،  "العقلية والنفسية  ي  ا ل 
اإلعر الت قسم    -: جرائي  يف  طلبة  لدى  المفضل  المعر ي  أسلوب  ااسلوب  ا تيارهم  الفيزيا   ي 

الموقاالتعامل   مدر ار  اثد   مس  مفضيلهم  عن  معبيرهم  عبر  للمعلومار  ومعالجتهم  التعليمي 
المعد  المسيا   المدربة  ي  التطبيق(   ، المبا     ، الناقد  التساؤم   ، ااربعة  التذ ر  اانماط 

 أللراض البحث العلمي.
 

 -:خلفية نظرية 
 -رية محورين هما : متضمن هذه الصلمية الن  

 -المحور االول : التفاعل الصفي :
يتوقا نجاح العملية التعليمية  ا ل الصفوف الدراسية على ما  جري من امصام بين المدر  و 

انفسهم   الطلبة  وبين  بهة  من  التعليمي  الموقا  من  وطلبت   ي  ابد  اامصام  هذا  ولتحقيق   ،
 ( 149:  2004لتفاعل.  الصطايبة وآ رو  ، مو ير بيأة مفاعلية نشطة مشجعة للطلبة  ي ا

السلوا المعر ي واا رامي المتبا م بين المدر  وطلبت   ي لر ة   على  ل الصفيوينطوي التفاع
الطلبة   نمو  على  إ جابي  يدثر  شكل  التفاعل  وهذا   ، بهم  الصا  ويقو    ، والعاطفي  المعر ي 

 عكل مدى محقيق ااهداف  أن   .  ضال  الحداثة ومقبل معطيار العصر التكنولوبي  البحث عن
 ( 98: 2007ة الطلبة نحو معلم الما ة العلمية  سماره ، التعليمية ، ومدى  ا عي 
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( أ  التعلم هو موير  ي السلوا ال اهر للطلبة وأ   2018    ومنصور  العربي ال من  وقد أشار  
، ومن هذه  اريت   السلوا مجموعة من العوامل والدوا س التي موبه  ومحا ظ على استمر ورا  هذا  

مفاعل بين عنا ر العملية التعليمية من مدر  وطالب    الصمية وما  سو ها منة  العوامل البيأ
ومنه . إذا مشير اا بيار أ  الصا المتفاعل يد ي  طلبت  الى مزيد من الراثة النفسية و ا س 

 ( 60:   2018،  ومنصور العربياانجا  والتفوة الدراسي.  
 
 
 

 الصفي : عناصر التفاعل
 -يتكو  التفاعل الصفي من ثالثة عنا ر هي :

، ا .1 قوية  ومهنية  ونفسية  وابتماعية  علمية  ذا شصصية  أ   كو   والذي  جب   : لمدر  
 قا را  على إ صام المعلومار ويح ى  اثترا  طلبت  ، ويدثر  يهم  شكل ا جابي. 

القدرار العقلية ،   الطالب : لتحقيق التفاعل الصفي ابد أ   كو  الطلبة على قدر من .2
،  ض الصا  السلو ي  ا ل  اابتماعي مس واانضباط  والتفاعل  التعاو   ال  عن ثب 

 . مالئ 
ال .3 الموقا  طبيعة  على  الصفي  التفاعل  يتوقا   : والما ة ااسلوب  والطلبة  تعليمي 

 ( 184:  2004الدراسية. لذا يتطلب التنو   ي أساليب التفاعل واستحداثها. عبدالها ي ، 
 اعل الصفي :التف أنماط

 -نماط للتفاعل الصفي هي :( أربعة أ 2004ثد  الصطايبة وآ رو   
اثا ي اامصام :  ي هذا النما  كو   ور المدر  إرسام الما ة العلمية للطلبة  و     االول :

  ورهم سلبي. ا ساح المجام لمشار تهم ، ويكو  
المدر     الثاني : النما نوعا  ما من مر زية  التفاعل الصفي   عال  هذا  النما ااوم ، ي   ي 

 ااسألة للطلبة من  و  التفاعل فيما بينهم.  وذلك بتوبي  عد  من
النما  كو  التفاعل بين المدر   الثالث : الطلبة أنفسهم  شكل     وطلبت  من بهة وبين ي هذا 

 هار الن ر.ووب اآلرا محد  لتبا م 
اي متسس  اطار المتبا لة بين المدر  وطلبت  ،  ي هذا النما متعد   ره اامصام والنش الرابع :
 ( 152: 2004نقاشار ومبا م الصبرار بين الطلبة.  الصطايبة وآ رو  ، عملية ال

 -(  قد ثد ر ثالثة أنماط للتفاعل الصفي هي :2005أما المصتار  
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: على   االول  الصفي  قو   للتفاعل  اامبر  الجهد  وفي   كو    : المدر   ثوم  المتمر ز    النما 
 المدر . 
: وفي   كو  التفاعل متبا م بين المدر  وطلبت  النما التشار ي بين المدر  وطلبت     الثاني :

 عبر الحوار والنقاش. 
 : ااستكشاف    الثالث  على  قائم  التعليم  النما  كو   هذا  و ي   : الطالب  ثوم  المتمر ز  النما 

 ( 40:  2005 ويكو   ور الطالب اساسي و ور المدر  مرشد وموب .  المصتار ،
  

 -المحور الثاني : التفضيالت المعرفية :
معكل   المعر ي  ونها  النفل  علم  مجام  ااساسية  ي  المواءيس  من  المعرفية  التفضيالر  معد 
الفروة الفر  ة بين الطلبة  ي مناولهم ومعالجتهم للمعلومار من  الم اانماط المعرفية المفضلة  

لطلبة ؛  االنفل  ي الن رة الى البنا  المعر ي واا رامي لدى    لديهم ، وقد ا تلا الباثثو  وعلما 
إذ و فها   المعرفية.  الجوانب  والتصورار ثوم  التسميار  ا تالف  الى  أ ى   عض علما  وهذا 

الذي و ا  ومنهم  ار نر  والتعلم  التفكير  نحو  ثابتة  امجاهار  أو  مفضيالر  أنها  على  النفل 
امجاه   أنها  على  المعرفية  العقليالتفضيالر  اا ا   لصطوار  الشصصي  التفضيل  على  . عتمد 

 ( 287: 2004و  ،  العت
 

 أنماط التفضيالت المعرفية : 
 -أربعة أنماط للتفضيل المعر ي هي :  (Hath,1964ثد  هيث  

محليلها أو مطبيقها  ( ويتصا الطالب  قبول  للمعلومار من  و   Recallنما التذ ر   .1
 وإنما اامتفا  بتذ رها وثف ها.

لب  يها  قبول  للمعلومار يتصا الطا  (Critical Questioningنما التساؤم الناقد   .2
  ي ءو   دقها وقيمتها والتساؤم عنها ومحليلها ونقدها.

 ي ءو  مفسيرها   قبول  للمعلومار     يها( ويتصا الطالب  Principlesنما المبا     .3
 لموقا او  راسة العالقة بين ال واهر.

التطبيق    .4 للمعلومار  Applicationنما  النما  قبول   هذا  الطالب  ي  يتصا   ي ( 
 ميل  الى موظيف المعلومار  ي ثل المشكالر. إطار  ائدمها واستعمالها  ضال  عن 

 (32:  2007 عبدالحميد ،                                                        
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 -دراسات سابقة :
الباثث  الدراسار    اطلس  وقد    السا قةعلى عد  من  البحث  الصلة  متويري  ا  ذار  ارماى 

   -اآلمي : عد  منها  ي محورين على النحو  ستعرض 
 الدراسار التي مناولت التفاعل الصفي : -المحور ااوم :

 (2011) الحرباوي دراسة  -1
لمعلمي  الصفي  التفاعل  أنماط  على  التعرف  وهد ت   ، العراة  الدراسة  ي  هذه  ابريت 

مهارار الحل العد ي ،    ي إمساب مالمذمهمءيار  ي المرثلة اابتدائية واثرها  ومعلمار الريا
و عوا  التساوي على أنماط التفاعل  ( معلمين ومعلمار لما ة الرياءيار  6ومكونت عينتها من   

( ملميذا  264، و   الصفي الثالثة  المتمر ز على المعلم ، التشار ي ، المتمر ز على التالمذة(
اابتدائي ، ولتحقيق  سا    ثالثة من مالمذة الصا ال عين  التساوي على اانماط الوملميذة مو 

البحث   أ امين ااولى استمارة مالث ة  هدف  الباثثة على  من إعدا  وا تيار  رءيام  اعتمدر 
اعدم   الل   2005المصتار   الذي  العد ي  الحل  مهارار  وا تيار  مطبيق  2008(  وبعد   )

 ئ  الى : عينة وبمس البيانار منها ومحليلها اثصائيا   لت النتا اا امين على ا را  ال
اا رين   - النمطين  من  أ ضل  التشار ي  ا   والمتمر ز النما   ، المعلم  على  المتمر ز 

التالمذة عند    (على  اثصائية  وبدالة  العد ي  الحل  مهارار  التالمذة  امتساب   ي 
 ( 0.05مستوى   

 ( 2018) ومنصور  عربيالدراسة   -2
على العالقة بين التفاعل   الجزائر بامعة وهرا  ، وهد ت التعرفه الدراسة  ي  ت هذ أبري
الثانوية ، ومكونت عينتها من  الصفي   المرثلة  للتعلم لدى طلبة  ( طالبا  وطالبة  287والدا عية 

عن أسألتها أعتمد الباثثا  على مسياسي  من المرثلة الثانوية ، ولتحقيق هدف الدراسة واابا ة  
الصفي  التف للتعلم  wobbels1991اعل  والدا عية   )pintrich et all 1991)    مطبيق وبعد 

 اا امين وبمس البيانار ومحليلها اثصائيا   لت النتائ  الى :
( بين متويري التفاعل الصفي  0.05عند مستوى  وبو  عالقة ارمباطية  الة اثصائيا    -1

 والدا عية للتعلم لدى الطالب.
   طالبار.( بين المتويرين عند ال0.05مستوى   باطية اثصائية عند ا موبد عالقة ارم  -2

 (2018) البهادليدراسة  -3
العراة  الدراسة  ي  هذه  لمدرسي   ابريت  الصفي  التفاعل  أنماط  على  التعرف  وهد ت   ،

ومدرسار الكيميا  وأثرها  ي محصيل طلبة الصا الصامل العلمي عالي الرمبة ، ومكونت عينت   
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الباثث على ثال  ا وار  درسار الكيميا  وطلبتهم ، ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد من مدرسي وم
على   المتمر ز   ، التشار ي   ، المدر   على  التفاعل  المتمر ز  نما  لتحديد  استبانة  ااولى 

 عد  ، والثانية ا تبار محصيلي  ي ما ة الكيميا  ، والثالثة ا تبار للتفكير عالي الرمب ،    الطالب(
 لى : علومار ومحليلها اثصائيا   لت النتائ  ا وار وبمس الممطبيق اا
     النما التشار ي هو اامثر ماثيرا   ي مفكير الطلبة عالي الرمبة مقارنة  النمطين اا رين. -

 ( 2020)  خضير وهاللدراسة  -4
، وهد ت التعرف على انماط التفاعل الصفي الممارسة من    ابريت هذه الدراسة  ي العراة

مذمهم نحو التعلم ، ومكونت عينتها  وعالقتها بدا عية مالعلمي ومعلمار المرثلة اابتدائية  قبل م
و  90من   ومعلمة  معلما    )180  ، اابتدائي  السا    الصا  مالمذة  من  وملميذة  ملميذا    )

عن أسألتها أعتمد الباثثا  على أ امين ااولى مسيا  التفاعل  ولتحقيق هدف الدراسة واابا ة  
ااالصف مطبيق  وبعد   ، للتالمذة  الدا عية  ومسيا   للمعلمين  ومحليلها  ي  البيانار  وبمس   امين 

 اثصائيا   لت النتائ  الى : 
مستوى   - عند  اثصائيا   ارمباطية  الة  عالقة  التفاعل  0.05موبد  انماط  متويري  بين   )

 الصفي عند المعلمين والمعلمار و ا عية مالمذمهم نحو التعلم.

 ي مناولت التفضيل المعر ي :: الدراسار التالمحور الثاني 
 (2003) لعامري ادراسة  -1

ابريت هذه الدراسة  ي العراة ، وهد ت التعرف على العالقة بين انماط التفضيل المعر ي 
( طالبا  من قسم  60 سلو   التدريسي ومحصيل طلبت . ومكونت العينة من    لدى الطالب/المدر 

عر ي ، اعتمد الباثث على ثال  ا وار  مسيا  التفضيل المراسة  الكيميا  ، ولتحقيق هدف الد 
استمارة مالث ة ، ا تبار محصيلي( وبعد مطبيق ملك اا وار على ا را  العينة وبمس البيانار 

 ومحليلها اثصائيا   لت النتائ  الى :
مدرسين  الناقد ، والتطبيق لدى الطلبة / الوبو  عالقة ارمباطية  الة اثصائيا  بين نمطي   -

 صيل طلبتهم.  سلو هم التدريل ، و ذلك مح

 ( 2017سة العكام والفتالوي )درا -2
ابريت هذه الدراسة  ي العراة ، وهد ت التعرف على أنماط التفضيالر المعرفية لدى طلبة  

( طالبا  وطالبة من  150ملية الفنو  الجميلة  ي ءو   عض المتويرار ، ومكونت عينتها من  
يا  التفضيل المعر ي ثم  نو  الجميلة ، ولتحقيق هدف الدراسة أعتمد الباثثا  مسطلبة  لية الف
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طبقاها على أ را  عينة الدراسة وبمعا البيانار منها وثم محليل البيانار اثصائيا  و لت النتائ   
 الى :

    ، التطبيق( مدربت أنماط التفضيالر المعرفية من  التذ ر ، الناقد ، المبا -

 ( 2017والحلفي )دراسة الشمري  -3

التعرف على أنماط التفضيالر المعرفية لدى طلبة  ابريت هذه الدراسة  ي العراة ، وهد ت  
، ولتحقيق هدف الدراسة  ( طالبا  وطالبة  450ملية التربية للعلو  اانسانية ، ومكونت عينتها من   

 لنتائ  الى :طبق الباثثا  مسيا  التفضيل المعر ي ، ثم ثلال البيانار اثصائيا  و لت ا
 م المبا   ثم الناقد وا يرا  نما ااستربا .أنماط التفضيالر من نما التطبيق ث مدربت  -

 مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة 
 - عد استعراض الباثث للدراسار السا قة  ي  ال المحورين  ر  منها  المدشرار اامية :

ي  ي عد  رف على اثر انماط التفاعل الصفهد ت  راسار المحور ااوم التعاواًل : الهدف :  
المتويرار   والبها لي  2011الحرباوي   دراسة  من  العربي  2018(  هد ت  راستي  ثين  (  ي 

العالقة  2020( و ضير وهالم  2018ومنصور   على  التعرف  الصفي  (  التفاعل  انماط  بين 
المعر  التفضيالر  على  التعرف  الثاني  المحور  أما  راسار   ، عدا  الدا عية  ما  عينامها  لدى  فية 

 اولت العالقة بينها ومتويرار ا رى. ( التي من 2003 راسة العامري  
: العينة   : والمرثلة   ثانيًا  العد   ثيث  من  المحورين  السا قة  ي  ال  الدراسار  عينار  مباينت 

 .الدراسية ما بين مدرسين وطلبتهم ومعلمين ومالمذمهم
  : االدوات   : الثالثًا  ااوم بميعهاعتمدر  راسار  الصفي  محور  التفاعل  انماط  مقاييل  على  ا 

 ذلك  راسار المحور الثاني على مقاييل التفضيالر المعرفية  ضال عن ا وار ا رى. و 
 مدى االفادة من الدراسات السابقة 

 بلورر مشكلة البحث واهميت . .1

 التعرف على المصطلحار واا بيار ذار الصلة  متويري البحث. .2

  يها.  البحثية وار على اا  التعرف  .3

 مقارنة نتائجها مس نتائ  البحث الحالي. .4
 -: إجراءات البحث

 عد  من اابرا ار المنهجية من    قا  الباثث   المسحية   ي ءو  منهجية البحث الو مية
 -على النحو اآلمي :  أبل محقيق هدف البحث واابا ة عن اسألت  و ما موءل
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 -أواًل : تحديد مجتمع البحث :
ل اهرة قيد الدراسة والتي سيطبق البحث عليها بميعا  أو عينة  ا را  ا  بميسمجتمس  ال قصد  

  ، الحالي    (129:    2018منها  العباسي  البحث  البحث     قد   و ي  مجتمس   جميس طلبة  محد  
الرا س الفيزيا     الصا  قسم  الدراسي    / ي  للعا   المو ل  بامعة   / الصر ة  للعلو   التربية   لية 

والب2021-2022  عد هم  (  طا300الغ  بواقس  (  وطالبة  و  162لبا   طالبا   طالبة  148(   )
 (A , B , C , D , E , F( شعب  راسية    6مو عين على   

 
 -ثانيًا : اختيار عينة البحث :

يتم ا تيارها  اثد ااساليب العلمية وممثل  ممثيال  سليما  ومحمل   العينة هي بز  من المجتمس
م عليهاا منهاا الااى بمياس ا ارا  المجتماس. لاذا ماام ائ  التااي ياتم الحصاو  صائصا  ويمكان معمايم النتا

العشوائي مبعا  لمتوير النو  اابتماعي  ذ ور ، اناا (. إذ ا تيار عينة البحث  األسلوب الطبقي  
( ثام ا تاار منهاا E , D , C , Aا تار الباثث  اي البدا اة ارباس شاعب  مروباار( عشاوائيا  وهاي  

( مااان المجتماااس %40ين  الااادوا  والتاااي مشاااكل نسااابة  مااان الطلباااة المساااتمر  ( طالباااا  وطالباااة120 
 ( طالبة.60( طالبا  ، و  60اا لي بواقس  

 
 -ثالثًا : أداة البحث :

قيا   من أبل محقيق هدف البحث واابا ة عن أسألت  مطلب ذلك أ اة  مكن من  اللها  
لنما المعر ي ل لديهم  ضال  عن ااستجا ار أ را  عينة البحث نحو نما التفاعل الصفي المفض

وبعد إطال  الباثث على اا وار  ي الذي  فضلون  بدربة امبر من بين أربعة أنماط معرفية ،  
أنماط مناولت  التي  السا قة  الباثث  يها    الدراسار  المعرفية وبد  التفاعل الصفي ، والتفضيالر 

المالث ة  ضال  اعتما   راسار   استمارة  على  الصفي  ااستبانار  يالتفاعل  ثين  انت     عن 
ال رف   ومقاييل ، و ي ءو  معطيار  ا تبارار  المعر ي على شكل  التفضيل  أ وار  راسار 

(  ي مذبذب الدوا  الحضوري وطبيعة اا وار التي  C-19الحالي وااثار السلبية لجائحة  ورونا  
 -ا :هم اطلس عليها لذا  قد ارماى إعدا  استبانة مكونة من قسمين اساسين 

 عل الصفي :: التفا  االول
من بين اانماط الثالثة  المتمر ز من أبل محديد نما التفاعل الصفي المفضل عند الطلبة  

 قد  للطلبة مو يف    على التدريل ، والتشار ي بين التدريسي وطلبت  ، والمتمر ز على الطالب(
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طالب  من  ل  في   ويطلب  سدام  يوب   ثم  مفاعلية  مواقا  مية  نما   لثالثة  محديد  وطالبة 
 ( 1امام  ملحق   (√بوءس عالمة  التدريل المفضلة لد   وذلك 

 التفضيالر المعرفية ::  الثاني
التفضيالر  انماط  من  الطلبة  عند  مفضيال   اامثر  المعر ي  النما  على  التعرف  أبل  من 

  ، التذ ر  التطبيقااربعة     ، المبا     ، الناقد  مسي   (التساؤم  الباثث على  وا   اعتمد  ا  سبق 
و   مسأعده   أ ر  عبدهللا  ،  ا اثث  ممييز  16:  2021شكر  وقوة  والثبار  امسم  الصدة  الذي   )

التعليمي إل را  عينة البحث الحالي.   إذ   قرام   ضال  أن  طبق  على عينة مشابهة  ي المستوى 
المسيا  من    بديل14يتكو   بدائل و ل  معليمي ونشاط ابتماعي ولكل موقا اربعة   ( موقا 
أنماط التفضيالر المعرفية ااربس ، ويطلب في  من  ل طالب   عبر  ي محتواه عل ى نما من 

(  14ااربس عند  ل موقا ، وبذلك مكو  لدى  ل  ر  منهم  وطالبة ا تيار أثد التفضيالر  
للتفضيالر   ااربعة  اانماط  بين  من  مكرارا   اامثر  النما  الى  ويصنا   ، للتفضيالر   يار 

 (1ق  المعرفية ملح
 صدق االداة :

محقق الباثث من الصدة ال اهري لأل اة  قسميها وذلك من  الم عرءها على مجموعة  
لبيا    التدريل  وطرائق  التربوي  النفل  علم  مجام  وااطال   ي  الصبرة  ذوي  من  المحكمين  من 

ا ، وقد  معيارا  لقبوم الفقرار من عدمه  (  امثر %80من  قرامها ، وقد أمصذ نسبة امفاة  أرائهم  
 ا على هذه النسبة وامثر ، وبذلك محقق الصدة ال اهري لأل اة. ثصلت بميعه

                                                           ، وأ رو     2014 عبا  
246 ) 

 ثبات االداة :
ااستقرار  هناا عدة اساليب للتحقق من ثبار أي أ اة ، وقد ارماى الباثث اعتما  طريقة  

( طالبا  وطالبة من  ار  ا را  العينة ااساسية ،  20لى عينة استطالعية   لك بتطبيق اا اة عوذ 
اسبوعين   ثم طبق معا لة  وبر  وبعد مضي  نفسها  العينة  ا را   اا اة على  مطبيق  الباثث  اعا  
،    0.84بين التطبيقين وبلوت نسبة الثبار لأل اة  قسميها    (62:    1984للمطا قة  المفتي ،  

، وبذلك محقق الباثث من ثبار اا اة ، وبذلك ا بحت باهزة  مقبولتين  ( وهما نسبتين  0.87
مكونة من قسمين ااوم في  ثالثة مواقا عن أنماط التفاعل  للتطبيق على ا را  العينة ااساسية  

  ( موقا و ل موقا من اربعة انماط للتفضيالر المعرفية أي بدائل14الصفي ، والثاني من  
     فضيالر المعرفية.ة مبعا  ألنماط الت متنوع 
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 -: البحث أداةرابعًا : تطبيق 

 عااد ا تيااار عينااة البحااث ومهيأااة أ اماا  طبااق الباثااث اا اة ثضااوريا  علااى أ اارا  العينااة  ااي 
طلبااة ( إذ  ااا  الباثااث يوءاال لل2012/  11/ 30-28منتصااا الفصاال الدراسااي ااوم لأل ااا   

الموءااوعية ااهميااة  ااي اابا ااة وإعطائهااا  التااانيهم عليهااا و يااز مر معليمااار اابا ااة  ضااال  عاان 
 والدقة  ي ا تيار البديل المناسب سوا  ألنماط التفاعل الصفي أو التفضيالر المعرفية.

 
 -خامسًا : تصحيح أداة البحث :

مبناى الباثاث ،  قاد  لبحاث علاى األ اة من ابل اعطاا  الصافة الرقمياة اساتجا ة ا ارا  عيناة ا
تقطعة ،  في القسم ااوم من اا اة للطالب ماشيره واثدة معبر عن نما رار  و  البيانار مالتكرا

وباااذلك يتاادر   اااي ءااوئ  محااات أثااد اانمااااط الثالثااة. أماااا القساام الثااااني مفاعلاا  الصااافي المفضاال 
( أنمااط للتفضاايالر المعرفياة وعليا  ا تيااار 4( موقاا و اال موقاا يتضامن  14 الطالاب اماما   

( نمااا ماان نااو  واثااد او عاادة انااوا  ، ثاام 14ي النها ااة علااى   قااا ، وبااذلك  حصاال  اانمااا واثااد 
ينادر  الطالاب محتا  ، و اي ثالاة وباو  امثار مان محتساب مكارارار  ال نماا  االنما اامثار مكارارا  

مكرار  بير عند الطالب الواثد  تهمل اساتجابت  ويساتبعد مان التحليال ااثصاائي ، وباذلك  صابل 
 ا التفاعل الصفي ، والثانية نو  نما التفضيل المعر ي.نة  فتين ااولى نملكل  ر   ي العي

 
  -سادسًا : الوسائل االحصائية :

 لحساب ثبار اا اة. معا لة  وبر : -1
 معامل التوا ق. -2

 اا تبار التائي الصاه  معامل اارمباط. -3
 -:  عرض النتائج و مناقشتها

و  اسااااألة البحااااث إثصااااائيا   ااااي ءاااايلهااااا  عااااد بمااااس البيانااااار ماااان أ اااارا  عينااااة البحااااث ومحل
 -على النحو اآلمي : ومن ثم مناقشتها سيعرءها الباثث 

 "ما أنماط التفاعل الصفي المفضلة عند طلبة قسم الفيزياء؟" السؤال االول :
لاانما التفاعاال  ولإلبا ااة عاان هااذا الساادام بااوب الباثااث مكاارارار أ اارا  العينااة عنااد مفضاايلهم

 (. 1انار  ي بدوم    ربت البيوأ لثالثةالصفي من بين األنماط ا
 (  1جدول ) 
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 تكرارات ونسب تفضيل أفراد عينة البحث لنمط التفاعل الصفي يبين

 العدد  العينة 
 والترتيب 

 التكرار والنسبة المئوية 
 النمط االول 
 )المدرس( 

 النمط الثاني  % 
 )التشاركي( 

 النمط الثالث  % 
 ( الطلبة)

 % 

 60 طالب 
18 30 % 32 53 % 10 17 % 

 الثالث  ولاال  الثاني 

 60 طالبات 
22 37 % 30 50 % 8 13 % 

 الثالث  االول الثاني 

 120 الكلي
40 33 % 62 52 % 18 15 % 

 الثالث  االول الثاني 
متطا قة وعلى  أ  انماط التفاعل الصفي عند الطالب والطالبار با ر  يتضل من الجدوم  

الثالث عند النما المتمر ز ثوم ني لنما المدر  ، و و ق الترميب ااوم للنما التشار ي ، والثا
نتائ   راسة   النتيجة مس  امفقت هذه  ( ، 2015( ، وابو ريال   2011الحرباوي  الطالب ، وقد 

المحيطة  2018والعربي   وال روف  الدراسة  طبيعة  الى  النتائ   هذه  الباثث  ويعزي   الطلبة  ( 
إذ   الدراسة  من  الحربة  المرثلة  هذه  المصتبر و ا ة  ي  مع م  قسم  معرءت  العلمية  ي  ار 

أءرار وملا  ضال  عن البنا ار العلمية  ي قسم الفيزيا  واعدا  الطلبة الكبير  ي  الفيزيا  الى  
إذ ولد ذلك عبأا  معرفيا  على    القاعار الدراسية  ضال  عن ثصر الدوا   ي ثالثة أ ا  من ااسبو  

ال هذه  مس  التفاعل  والتدريسيين  ي  هنا  ا و   ، روف  الطلبة  أ مة    من  لتجاو   الوثيد  المصر  
الى التعليم التشار ي والمتبا م  المصتبرار ، وااعدا  الكبيرة من الطلبة ، و عوبة الما ة الدراسية  

بين طر ي العملية التعليمية / التعلمية و ا ة عبر مطبيق التعليم المدم  واستراميجيار الصا  
إلالمقلوب.   سار المقررة لالطال  عليها ومن ثم هناا  ى الطلبة عبر الكالإذ مرسل المعلومار 

بدوره   وهذا  ؛  القسم  ومصتبرار  قاعار  ثضورية  ا ل  ومصتبرار  على   رو   الطلبة   شجس 
مفضيل النما التشار ي  ي  راستهم للموا  الدراسية والحام نفس  عند التدريسيين  ون  نما سهل  

   انت ن رية ا  عملية.اف المقررة سوا  امعليهم التفاعل مس طلبتهم وانجا  ااهد 
 "ما ترتيب أنماط التفضيالت المعرفية لدى طلبة قسم الفيزياء؟" السؤال الثاني :

، اانمااط ااربعاة ثساب الباثاث مكارارار أ ارا  عيناة البحاث عناد   ولإلبا ة عن هاذا السادام
 14مان باين  مكارارار ومن ثم مبويبهاا ثساب الانما المفضال  أي الانما الاذي  حصال علاى أعلاى 

 اي بادوم  والترمياب لكال نماا و ماا مباين عند  ل  ر   ضال  عن استصرا  النسبة المأوية  (موقا
  2 ) 
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 (  2جدول ) 
يبين التكرارات والنسبة المئوية والرتبة لكل نمط من أنماط التفضيالت المعرفية االربعة عند  

 طلبة قسم الفيزياء 
 الكلي طالبات  طالب الجنس 

 الترميب  % التكرار الترميب  % التكرار الترميب  % التكرار لتفضيالت أنماط ا
 ااوم % 33 40 ااوم % 37 22 الثاني % 30 18 االول : االسترجاع
 الثالث % 19 23 الرا س % 15 9 الثالث % 23 14 الثاني : المبادئ 
 الرا س % 16 19 الثالث % 18 11 الرا س % 13 8 الثالث : الناقد 
 الثاني % 32 38 الثاني % 30 18 ااوم % 34 20 الرابع : التطبيق 

 - % 100 120 - % 100 60 - % 100 60 الكلي
ا    الجدوم  من  ،  يتضل  الترميب  التطبيق  على  با   المعرفية  التفضيالر  أنماط  مرميب 
  (المبا    عند الطالب ، والترميب  ااستربا  ، التطبيق ، الناقد ،  (ااستربا  ، المبا   ، الناقد 

ال عامةعند  وبصورة  الترميب    طالبار  و ق  على  اانماط  ، با ر  والتطبيق   ، ااستربا  
والناقد   ، الدراسار   (والمبا    اانماط  ي  النتائ  متوا قة مس  عض  هذه  التوالي ، و انت  على 

 السا قة ومصتلفة مس البعض اا ر  ي مرميب نما التفضيل.
لى نما ااستربا   الطلبة  شكل عا  ا  الباثث هذه المدشرار  ي الجدوم أ  مفضيلويعزي  

الفيزيائية من  و  اا ذ  ي ااعتبار مطبيقامها  مون  اسلوب  قو  على قبوم الطلبة للمعلومار  
ولألسا هذه ال اهرة ا مناسب ما ة علمية  الفيزيا  إا  أو مدى الفائدة منها  ي مجاار الحياة  

ال والضررأ   الطلبة  بها  مر  التي  معرءو النفسي     روف  الذي  طور  والما ي  بعلهم  ي  ل   ا 
التلقي للما ة العلمية ، وهذا بعلهم يتوبهو  الى ثفظ الما ة واسترباعها  ي ابرا  اامتحانار  

، ومن بهة أ رى يرى الباثث أ  هناا عامل اساسي هو استصدا  التدريسيين للطرائق  الفصلية  
ة التوب   ولد  ي نفو  الطلبصتبرار ، وهذا مما  التدريسية التقليد ة سوا   ي قاعار الدراسة او الم

الى اسهل اساليب التعلم.  ما يتضل من الجدوم أ  هناا من الطلبة  ضلوا نما التطبيق والذي 
لدى  %32بلغ    رطبة  هناا  أ   مدشرا   وهذا  عطي   ، منهم  الذ ور  و ا ة  الجنسين  من  ال   )

الفيزيائية لما لها من  ور  قبولهم للمعلومار    نما التطبيق الذي  قو  على  اعتما  هدا  الطلبة  ي  
المجتمعار  ضال    سعا ة  والتساؤار ثضاري  ي  المشكالر  من  العديد  ثل  موظيفها  ي  عن 

ااستطالعية العلمية.  ما يالثظ أ  موب  الطلبة نحو النمطين المبا   والناقد  امي من أ    م  
والتطبيق من بهة أ رى ،  ااستربا  من بهة    للتعلم بعلهم ما بين المعلومار وال روف البيأية  
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أن  ا موبد   العلمية  ضال   للمعلومار والحوارار  والنقد  النقاش  الى إهمام بانب  وهذا مما أ ى 
     أوقار مصصصة لممارسة اانشطة العلمية والزيارار الميدانية.

ى ل الصفي المفضلة لدد"هل هناك معامل ارتباط دال إحصائيًا بين أنماط التفاع  :  السؤال الثالث
 "طلبة قسم الفيزياء وتفضيالتهم المعرفية تبعًا لمتغير الجنس؟

لتحقااق ماان هااذا الساادام اسااتصر  الباثااث مكاارارار أ اارا  عينااة البحااث عنااد أنماااط التفاعاال لو 
الصفي الثالثة  ضال  عن مكرارار التفضيالر المعرفية ااربس لكل  ر  من أ را  العيناة  الاذ ور ، 

وا رباات واا تبااار التااائي الصاااه  اا  مبعااا  لمتوياار الجاانل التوا ااق  ثاام ماام مطبيااق معاماال اانااا (
 ( 3النتيجة  ي بدوم   

 (  3جدول ) 
تفضيالتهم  تكرارات أفراد عينة البحث عند أنماط التفاعل الصفي المفضلة لديهم وأنماط 

 تين لهما ية وقيمتي معامال االرتباط والتأيالمعرف

 الجنس 

نمط 

  التفاعل

 الصفي

 يالت المعرفيةأنماط التفض

 المجموع

 قيمة

 التطبيق  الناقد  المبادئ  االسترجاع
 معامل

 االرتباط 

 التائية 

 المحسوبة

 طالب

 18 7 2 3 6 المدرس

0.675 6.967 
 32 12 4 8 8 التشاركي

 10 1 2 3 4 الطالب

 60 20 8 14 18 المجموع 

 طالبات 

 22 7 4 3 8 المدرس

0.657 6.161 
 30 8 6 4 12 التشاركي

 8 3 1 2 2 الطالب

 60 18 11 9 22 المجموع 

ا    الجدوم  من  بلوتا  يتضل  قد  المتويرين  بين  اارمباط  معامال  التااااااااوالي  قيمتي  على 
بلوتا    (0.657,    0.675  التائية  قيمتيهما  وأ   والطالبار  الطالب    (6.161,    6.967عند 

ال امبر من  الجدو وهما  التائية  (  58( و ربة ثرية  0.05( عند مستوى  الة  2.01لية  سيمة 
أ    امفقت وهذا  عني  وقد  المجتمس.  أ را   على  معميمهما  ويمكن  ومقبوا   موببا   اارمباطا  

( ، والعربي  2015( ، وأبو ريال   2011هاما  النتيجتا  مس نتائ   راسة  ل من : الحرباوي  
و 2017  وابراهيم   ، و   (2019سليما   (  وهالم  ،  أنماط  2020ضير  بين  العالقة  (.  ي 

 التفاعل الصفي مس متويرار أ رى. 
موا ق   هناا  ا   الى  النتيجة  هذه  الباثث  الصفي  ويعزي  التفاعل  أنماط  والتفضيالر بين 

البحث من طلبة   ا را  عينة  المفضلة عند  الرا س المعرفية  ، وذلك من   الصا  الفيزيا    ي قسم 
فاعل الثالثة والتفضيالر المعرفية ااربس أي  معنى أ  نما التفاعل  لتنو   ي أنماط الت  الم ا
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الصفي يتفاعل مس نما التفضيل ، وان   لما  ا  التنو   ي التدريل ومراعاة الفروة الفر  ة بين  
متنوعة  لما  ا ر   معلم  واساليب  متعد ة  وذ ا ار  معرفية  مفضيالر  من  عندهم  وما  الطلبة 

المتو العال أنماط  بين  التدريل يرين  قة  نما  التعبير عن  واسعة  ي  الطلبة مساثة  عند  ومصبل 
 المفضل وما يرا ق  من مفضيالر معرفية.

  
  االستنتاجات :

 - ااستنتابار اامية :  ي ءو  نتائ  البحث  ر  الباثث 
الصفي     ي قسم الفيزيا   فضلو  النما التشار ي من أنماط التفاعل  الصا الرا س طلبة   -1

 . مس التدريسيينمفاعلهم  ي 
ال -2 بين  ما  المعرفية  التفضيالر  الطالب   طلبة مباين  عند  ااوم  التطبيق  نما  إذ  ا  

 وااستربا  ااوم عند اانا .

أ را  عينة   -3 المعرفية عند  التفضيالر  أنماط  التفاعل الصفي مس  أنماط  بين  موا ق  هناا 
 البحث.

 : التوصيات 
 من أنماط مفاعلهم الصفي مس طلبتهم.  التنو    م الفيزيا قسالتاميد على مدريسيي  -1
ال -2 على  التربية  ضرورةالتاميد  المصتصة  ي  ليار  على  جهار  الطلبة  ااقسا     مو يس 

 .على و ق مفضيالمهم المعرفية

للتدريسيين   -3 مدريبية  المستمر  ورار  التعليم  مر ز  مفضيالر إقامة  أنماط  مراعاة  على 
 .طلبتهم

  : المقترحات
 -المستقبلية اامية : الي  قترح الباثث إبرا  البحو  لبحث الحستكماا  لا
 .أنماط التفاعل الصفي لمدرسي الفيزيا  وأثرها  ي التنور الفيزيائي لدى طلبتهم -1
المهارار  -2 منمية  وأثره  ي  المعرفية  التفضيالر  أنماط  على  قائم  معليمي  برنام   مصميم 

 . الحيامية لدى طلبتهم

 . بة قسم الفيزيا  وعالقتها  اساليب معلمهمر المعرفية لدى طلأنماط التفضيال -3
 -المصادر:
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وسليما    .1 امساب 2019ابراهيم  واثرها  ي  المدرسين   / للطلبة  الصفي  التفاعل  أنماط   :  )
العربية   المدممرار  شبكة   ، الرياءية  المسالة  ثل  مهارار  الدولي طلبتهم  العلمي  المؤتمر 

 ا. ي بامعة  هو  2019 ( شباط12 -  11للفترة  االول 
أثمد    .2 ،  اسل  ريال   :  2015أبو  غاالوي  (  لنموذج  المحاسبة  معلمي  ممارسة  درجة 

للتفاعل الصفي للمرحلة الثانوية االردنية ، االردن ، جامعة الشرق االوسط ، كلية العلوم 
 التربوية )رسالة ماجستير غير منشورة(.

ة التعليمية  ي المملكة  الحديثة  ي العملي  : موظيف النفسية  (2018، نوره ها ي    سرور  آم .3
مجلة العلوم التربوية  العربية السعو  ة و ورها  ي محسين أ ا  المعلمين والطلبة ،  لسطين ،  

 (.35 -  18( ه ه  4( العد   2، المجلد   والنفسية
ابراهيم    بها ليال .4 محمد   ،2018  : الكيميا   (  ومدرسار  لمدرسي  الصفي  التفاعل  أنماط 

ومهاوأثر  التحصيل  ، ها  ي  العلمي  الصامل  الصا  طلبة  لدى  الرمبة  عالي  التفكير    رار 
      ( ه ه 102العد   (  24 المجلد    مجلة كلية التربية االساسية )العلمي(بامعة واسا ،  

 161 -  192 .) 
،  ار وائل    1، طالنهج القويم في مهنة التعليم  ( :  2002، محمد عبدالرثمن    الجالوب  .5

 ا  ، اار  .للنشر ، عم
( : أنماط التفاعل الصفي لمعلمي ومعلمار الرياءيار 2011،  ولة مصطفى    اوي الحرب .6

 ي المرثلة اابتدائية وأثرها  ي إمساب مالمذمهم مهارار الحل العد ي ، بامعة المو ل ،  
  (.302  - 271( ه ه  2( العد   18، المجلد   مجلة التربية والعلم،  ملية التربية

( : أنماط التفاعل الصفي الممارسة من  2020ماعيل هالم   بالم  الد وعما  اس ضير ،   .7
قبل المعلمين وعالقتها بدا عية الطلبة نحو التعلم  ي المرثلة اابتدائية ، الجامعة العراقية ،  

  154( ه ه  15( العد   2، المجلد    مجلة الدراسات التربوية والعلميةملية التربية ،  
- 170.) 

التفاعل ( :  2004، مابد وآ رو   التفاعل الصفي  ( :  2004، مابد وآ رو      ةصطايب ال .8
 ،  ار الشروة للنشر والتو يس ، عما  ، اار  . 1، طالصفي 
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 سيكولوجية التدريس الصفي( :  2007، عما  عبد الرثيم وشامر عقل  المحاميد    زلومال .9
 ،  ار المسيرة للنشر ، عما  ، اار  .  1، ط

،  ار الشروة للنشر   4طأساليب تدريس العلوم ،  ( :  2004 ش محمو    يتو  ، عا  .10
 والتو يس ، عما  ، اار  . 

،  ار الطريق للنشر ، عما  ،    1، ط   التفاعل الصفي( :  2007سماره ،  و ي أثمد    .11
 اار  .

محمد    شرقاوي ال .12 أنور   ،2006  : المعاصر(  المعرفي  النفس  ط  علم  مكتبة    2،   ،
 القاهرة ، مصر. اانجلو المصرية ،

الحلفي    شمري ال .13 نبيل  اظم وميسا   بري  لدى طلبة  2017،  المعر ي  التفضيل   :  )
( ، العد   13، المجلد    مجلة ابحاث ميسانملية التربية للعلو  اانسانية ، بامعة ميسا  ،  

   (.305 -  206( ه ه  26 
علي    صفارال .14 محمد  ر اه   ،2008  : بالتف(  وعالقته  الحاذق  المعرفي  التفكير  ضيل 

الجامعةوبالقد طلبة  لدى  المشكالت  حل  على  رشد   رة  ابن  التربية  ،  لية  بامعة  ودا    ،
 . )اطروحة دكتوراه غير منشورة(

المدرس بسلوكه    –عالقة التفضيل المعرفي للطالب  ( :  2003،  ينب عزيز    عامري ال .15
الطلبة   تحصيل  في  وأثرها  االتدريسي  التربية  ،  لية  بامعة  ودا   الهيثم   ،  اطروحة بن 

 ( دكتوراه غير منشوره
، محمد  ليل وآ رو    .16 التربية وعلم ( :  2014عبا   في  البحث  مناهج  الى  مدخل 

 ،  ار المسيرة للنشر ، عما  ، اار  . 1، ط النفس
عامل  اءل    عباسي ال .17  ،2018  : في  (  االحصائي  والتحليل  العلمي  البحث  أساليب 

 اة.للنشر ، مو ل العر  ،  ار نو   1ط ، العلوم السلوكية
محمد    .18  ، :  2007عبدالحميد  التعليم(  تكنولوجيا  في  العلمي  ط  البحث  عالم    1،   ،

 الكتاب ، القاهرة ، مصر. 
دريل  معلمي( لت  -( : مصميم  معليمي  2007عبدالرثمن ، أنور وعبدالر اة الجنابي   .19

ة ضيل المعر ي ، بامعأثره  ي محصيل المفاهيم الكيميائية والتفالجدوم الدوري للعنا ر و  
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 15( ه ه  5( العد   9، المجلد    مجلة كلية التربية للبنات للعلوم االنسانيةالكو ة ،  
- 33.) 

( : انماط التفضيالر المعرفية 2021عبدهللا ، عبدالر اة  اسين ومماءر علي اشكر   .20
المتويرار ، بامع التربية  ي ءو   عض  التربيلدى طلبة  ليار  للعلو  ة مكريت ،  لية  ة 

 ( آب. 31-30عشر للمدة    المؤتمر العلمي الدولي الحادي،  اانسانية
،  ار وائل للنشر ،    1، طنماذج تربوية معاصرة  ( :  2004عبدالها ي ، نبيل اثمد   .21

 عما  ، اار  .
،    2، ط علم النفس المعرفي بين النظرية والتطبيق  ( :  2004، عدنا  يوسا     عتو ال .22

 عما  اار  .  ار المسيرة للنشر ،
،  ار    1، طاالدارة الصفية والمدرسة المنفردة  ( :  1999، محمد عبدالرثيم  عد    .23

 مجداوي ، عما  ، اار  .
( : عالقة التفاعل الصفي  الدا عية للتعلم  2018، مداثي وبو قصاره منصور    عربيال .24

   ، العد   مية البشرية مجلة التنلدى مالميذ مرثلة التعليم الثانوي ، الجزائر بامعة وهرا  ،  
 (. 75  - 57( ه ه  10 
( : أنماط التفضيل المعر ي لدى طلبة  2017، ناريما  وعبا  نوري الفتالوي    عكا ال .25

( العد   25، المجلد    مجلة جامعة بابل للعلوم االنسانيةملية الفنو  الجميلة بامعة  ابل ،  
 (. 1002  - 985( ه ه  2 
عمور   .26 محمد  وأميمة  يوسا   ، :  2005  قطامي  الع(  التفكير  عادات  النظرية  قل 

 ،  ار الفكر ، عما  ، اار  .  1، ط والتطبيق
نزار    مصتارال .27 الرياضيات ( :  2005، رائد  التفاعل الصفي لمدرسي ومدرسات  أنماط 

المرحلة  طلبة  لدى  الرياضيات  نحو  واالتجاه  والتحصيل  الرياضي  التفكير  في  وأثرها 
 .ة دكتوراه غير منشوره()اطروحلية التربية بامعة المو ل ،  االعدادية ، 

، مدسسة الصلي  العربي ، القاهرة ، سلوك التدريس  ( :  1984، محمد أمين    مفتيال .28
 مصر.
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( : واقس التفاعل الصفي  ا ل المدرسة الجزائرية ، الجزائر  2004نصر الدين ، بابر    .29
  13   ( ه ه 1( العد   2   ، المجلد   مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس،  
- 30.) 

30. Beak. Set choi. H (2002) : The Relationship between students 

Perceptions of classroom Environment and their Academic in korea. 

Asia pacifiv Education, Review 3 (1) p p 125 – 135. 
31. Mcnaaght, C(1982) Relationship between Cognitive preferences 

and achievement, Journal of research in Science teaching , 19 (2) 85 
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 (  1ملحق )

 مقياس التفضيالت المعرفية 

 الفقرة  ت

1 

 عند قراءتي للمواد الدراسية المقررة في قسمي فأني أفضلها عندما : 

 أ
صحتها   تثير الشك والتساؤل في نفسي عن

 وحدودها. 
 ب

 تكون سهلة الحفظ واالستذكار ومن دون تفكير بها. 

 ج
ذات قيمة عالية وأطبقها في مرافق علمية 

 واجتماعية.
 د

تكون صحيحة ويمكن توظيفها في تفسير ظاهرة  

 علمية أو اجتماعية. 

2 

 عند أدائي لالمتحانات النهائية فأني أفضل أن تكون األسئلة :

 سهلة وتعتمد على مقدار حفظي لها.  ب ة. رج المفردات المقررتطبيقية من خا  أ

 تثير التساؤل والشك في التحقق من صحة معلومات. د تحليلية ألسباب األحداث والظواهر. ج

3 

 

 عندما أكلف بالتطبيق في المدارس الثانوية فأني أفضل تطبيق استراتيجية تدريسية قائمة على : 

 أ
 ة.رها في ورقة اإلجابحفظ الطلبة للمادة وتذك

 ب
توجيه الطلبة نحو توظيف معلوماتهم المكتسبة في 

 مواقف جديدة. 

 ج
المناقشةةةةةةة الناقةةةةةةدة والثةةةةةةارة التسةةةةةةاؤالت 

 واالستفسارات.
 د

تكوين عالقة بين مفاهيم موضوع الدرس لتشكيل  

 مبادئ وقوانين منها. 

4 

 ون : اذا سنحت لي فرصة المشاركة في مسابقة طالبية فأفضلها أن تك 

 أ
ومات واألفكار والتحقق من صحة نقد المعل

 المعلومات.
 ب

التطبيقات العلمية واالجتماعية والتربوية لحل  

 مشكالت المجتمع 

 ج
 حفظ عدد من القصائد الشعرية والقطع النثرية.

 د
توظيف المفاهيم في تفسير الظواهر العلمية 

 والتربوية . 

5 

 الكتب التي تتناول :  ي جامعتي فأني أفضلعند مراجعتي لمعرض الكتاب المقام ف 

 الطاقات المتجددة والطاقات البديلة. ب األدب وحياة الشعراء ودواوينهم الشعرية. أ

 العالقة بين المتغيرات والظواهر من أجل تفسيرها  د تطور الفكر اإلنساني وطرح نظريات جديدة.  ج

6 

 يوجهها نحو : من خالل دراستي الجامعية أفضل التدريسي الذي 

 أ
طبيق المعلومات في مواقف تعليمية الثرائية  ت

 لحل مشكالت علمية واجتماعية.
 ب

اعتماد الكتب المنهجية المقررة والمالزم التعليمية 

 المعدة من قبله.

 ج

تفسير الظواهر على أساس علمي مبني على 

 د ضوء مجموعة مبادئ.

الت  نقل المعلومات والتحقق من صحتها والثارة تساؤ

 عنها. 

7 

ستخدام التعليم اإللكتروني في المرحلة الجامعية عبر الكالسات والمنصات اإللكترونية فأني أفضل أن ترسل بعد ا

 المحاضرات بصيغة : 

 أسئلة مثيرة للتفكير.  ب . pdfمحاضرات مصورة  أ

 تطبيقات علمية وتربوية.  د تحليل الظواهر وتفسيرها.  ج

 ي أفضل أن أكمل دراستي العليا في مجاالت التخصص التي تؤكد على: جامعية األولية فأنبعد التمامي دراستي ال 8
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 ل لديك من بين االنماط الثالثة : لتفاعل الصفي المفضاختر نمط ا

 يكون الجهد متمركز حول التدريسي ودور الطلبة في تلقي المعلومات. االول : 

 يكون الجهد تشاركي بين التدريسي والطلبة.  الثاني :

 يكون الجهد متمركز حول الطلبة ودور التدريسي في توجيه العملية التعليمية.  الثالث :

 

 

 المعلومات السابقة في دراسة البكالوريوس.  ب حل مشكلة علمية أو النسانية تخدم المجتمع. أ

 ج
التساؤالت والتحقق من هدف وموضوعية 

 المعلومات.
 د

ات  تفسير ظاهرة علمية أو النسانية وربط العالق 

 بينهما. 

9 

 تكليفي بإعداد بحث تخرج في الصف الرابع فأني أفضل أن يوجهني أستاذي نحو عنوان فيه :عند 

 أ
عالقة بين األفكار والمفاهيم للوصول الى  

 استنتاج أو مبدأ علمي. 
 ب

موضوعات ذات قيمة عالية تخدم حل مشكلة 

 اجتماعية.

 ج
نقد المعلومات ونتائج التجارب العلمية 

 إلنسانية.وا
 د

للمعلومات السابقة التي درستها في  مراجعة

 الصفوف السابقة.

10 

 عند دعوتي للمشاركة في الموسم الثقافي الشعري للجامعة فأني أفضل المشاركة في النشاطات ذات الطابع : 

 القاء قصائد شعرية من تأليف الطلبة. ب القاء القصائد لشعراء مشهورين. أ

 ج
وق األدبي لشعرية والظهار التذنقد القصائد ا 

 فيها. 
 ج

 تفسير دوافع الشعراء وشخصيتهم في القصائد. 

11 

 عند تكليفي مع زمالئي الطلبة إلنجاز مشروع علمي أو اجتماعي فأني أفضل أن يكون. 

 أ
للتحقق من صحة حقيقة علمية أو نظرية  

 تربوية.
 ب

 الستنتاج عالقة بين مجموعة من المتغيرات.

 ج
ة أو تربوية لحل  مبادئ وقوانين علميتطبيق 

 مشكلة اجتماعية. 
 د

 على غرار مشاريع سبق اجراؤها من طلبه آخرين. 

12 

 

يتباين التدريسيون في أقسامكم العلمية واإلنسانية من حيث توظيف التقنيات التربوية في تدريسهم للمواد الدراسية 

 فأني أفضل منه : 

 أ
كلة علمية أو  األفالم والبرامج التي تعالج مش

 ة.تربوي
 ب

المصطلحات والتعاريف المهمة من موضوع 

 الدرس. 

 ج
 الشرائح التي تفسر ظاهرة علمية أو تربوية.

 د
األفالم والبرامج التعليمية التي تثير التساؤالت عن  

 الموضوع.

13 

ة. فأي من االسئلة عند مشاركتك في ندوة علمية أو تربوية من ضمن نشاطات قسمك وبعد النهائك لورقتك البحثي

 تفضل أن توجه اليك من زمالئك الطلبة المشاركين؟ 

 أ
التي تثير التساؤالت للتحقق من صحة 

 المعلومات.
 ب

 التي تبحث في التطبيقات العلمية والتربوية. 

 ج
 التي تتطلب التوضيح واإلعادة لموضوع الورقة.

 د
التي تؤكد على االستنتاجات والعالقة بين متغيرات 

 وضوع.الم

14 

لك الجامعة عدة خيارات للمشاركة في ملتقى طالبي خارج العراق )بعد االنتهاء من الجائحة( فأي ملتقى  لو وفرت  

 تفضل منها ؟ 

 ملتقى التطبيقات التكنولوجية.  ب ملتقى اإلبداع والتميز.  أ

 ملتقى الشعر والخطابة. د ملتقى الفكر العربي لتبادل األداء. ج
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