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شكر وتقدير
الحمد هلل ربَّ العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آله وصحبه 

 أجمعين.
الشكر البحثاقدم ىذا وتعالىفيأنجاز التوفيقمناهللسبحانو بعد

القسملماوالتقديرالىرئيسقسمالعمومالتربويةوالنفسيةواالساتذةاالفاضلفي
قدموهليمنأراءومقترحاتوتشجيع.

الوف دواعي ومن الشكر أقدم بالجميل والعرفان الدكتوراء الى الجزيل
باسممحمدجاسملمساعدتوورعايتوواشرافوفيإنجازىذاالبحثوأقدمالشكر
اسماعيل والدكتور الباوي ماجدة الدكتورة السمينار لجنة اعضاء الى الجزيل
الوطن متوسطة إدارة الى الشكر واقدم القيسي ميسون والدكتورة عمي ابراىيم

تسي من قدموه لما بابل تربية مديرية في البحثلمبنين تجربة التمام يالت
المحكمينالذينرفدوا ويطيبلياناقدمشكريوتقديريالىجميعاالساتذة

اقدمالشكرالىجميعالعاممينفيمكتبةبراتيمالعمميةوالتربويةوىذاالبحثبخ
متنانيالخالصينالىالقسمومكتبةكميةالتربيةلمعمومالصرفة ،واقدمشكريوا 

 سعدي الجامعةالدكتور / التربية كمية في المساعد االستاذ عباس رحيم
قدمولي أحاطنيمنرعايةخاصةوما المستنصريةرعاهاهللخيررعايةلما

رشاد. منعونونصائحوا 
واقدمشكريوتقديريالىكلمنساندنيفيإنجازىذاالبحثوشكري

شكري اقدم واخيرًا والعممي المغوي المقومين الى لمجنةوتقديري واحترامي
)وماالتوفيقاالمنعنداهلل(المناقشةرئيسًاواعضاءً




الباحث
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 ممخص البحث


 عمى التعرف الى البحث )أثر استراتيجية السنادات التعميمية في هدف
تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء وذكائهم المنطقي(

صاغالباحثالفرضيتينالصفريتيناالتيتين:ولمتحققمنهدفالبحث
1.  يوجد )ال داللة مستوى عند احصائية داللة ذو بي0.0.فرق متوسط( ن

درجاتطالبالمجموعةالتجريبيةالذيندرسواعمىوفقاستراتيجيةالسنادات
عمىوفق الذيندرسوا الضابطة التعميميةومتوسطدرجاتطالبالمجموعة

 الطريقةالتقميديةفياالختبارالتحصيمي0

2. ( داللة مستوى عند احصائية داللة ذو فرق يوجد متوسط0.0.ال بين )
المجموعةالتجريبيةالذيندرسواعمىوفقاستراتيجيةالسناداتدرجاتطالب

التعميميةومتوسطدرجاتطالبالمجموعةالضابطةالذيندرسواوفقالطريقة
 التقميديةفيمقياسالذكاءالمنطقي0

(طالبًافيالشعبتينأوجالصفالثانيالمتوسطبين05بمغتعينةالدراسة)
(شعبفيمتوسطةالوطنلمبنينالتابعةلممديريةالعامة4شعبالمدرسةالبالغة)

واختارالباحثاربعةفصولمنكتاب الباحثقصديًا، والتياختارها بابل، لتربية
الفيزياءلمصفالثانيالمتوسط)السادس،والسابع،والثامن،والتاسع(فيالفصل

 (م5.000-5.04الدراسيالثانيلمعامالدراسي)

البحثوكوفئتاخت لمجموعتي الجزئي الضبط ذا التجريبي التصميم الباحث ار
مادة في السابق والتحصيل باالشهر الزمني المتغيرات)العمر البحثفي مجموعتا

ختبارالذكاء،والذكاءالمنطقي(0 الفيزياء،والمعموماتالفيزيائيةالسابقة،وا 
م وتبنى التحصيمي الباحث)االختبار اعد بناءثم وتم ، المنطقي( قياسالذكاء

(فقرةموضوعيةمننوعاالختيارمنمتعددذي.0االختبارالتحصيميمكونًامن)
التمييز،4) وقوة ، وحسابثباته ، فقراتاالختبار منصدق التحقق وتم بدائل )

تكونتمن)وفاع استطالعية تطبيقهعمىعينة البدائلبعد وتبنى0.5مية طالبًا، )



  د 

م(والذييتمتع5.04الباحثمقياسالذكاءالمنطقيالذيتمبنائهمنقبلرسمي)
وتم الظاهري، الصدق من لمتأكد المختصين عمى عرضه وتم بالصدقوالثبات،

حسابثباته0
تخدمتمعادلةالفاكرونباخاليجادمعاملثبات(فقرةواس50وتكونالمقياسمن)

منهما كل قيمة أن المنطقيووجد ثباتمقياسالذكاء التحصيميومعامل االختبار
( الترتيب 035.عمى استخدمت024.، التي االخرى االحصائية الوسائل ومن )

( التائي االختبار اt-testمعادلة تمييز قوة ومعادلة الصعوبة معامل ومعادلة لفقرة(
ومعادلةفعاليةالبدائل0

( (01واعدالباحثمجموعةمنالخططالتدريسيةلمجموعتيالبحثبمغعددها
( (عمىوفق01لممجموعةالتجريبيةعمىوفقاستراتيجيةالسناداتالتعميميةومثمها

الطريقةالتقميدية0
من التجربة استمرت حيث بنفسه البحث مجموعتي بتدريس الباحث قام

مبواقعحصتينفياالسبوعلكلمجموعة،وبعد50/4/5.00مالى55/5/5.00
جمعالبياناتوتحميمهاإحصائيًااظهرتالنتائجكمايأتي:

يوجدفرقذوداللةاحصائيةفيالتحصيلبينالمجموعةالتجريبيةوالمجموعة .1
 الضابطةولصالحالمجموعةالتجريبية

2.  إحصائية داللة ذو فرق التجريبيةيوجد المجموعة بين المنطقي الذكاء في
والمجموعةالضابطةولصالحالمجموعةالتجريبية0

إعتماد منها التوصيات من بعدد الباحث اوصى البحث نتائج ضوء وفي
استراتيجيةالسناداتالتعميميةكدليللممدرسينلمتعرفعمىخطواتهاوكيفيةتطبيقها،

 لتبيان دراساتمماثمة جراء اخرىوا  ومتغيراتتابعة السناداتالتعميمية بين العالقة
مثلالذكاءاالجتماعيوالتفكيرالمنطقيوعمىمراحلدراسيةمختمفة0
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 المحتويات
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 4-3 أهميةالبحث

 5أهدافالبحث

 5 فرضياتالبحث

5حدودالبحث
 11-11 تحديدالمصطمحات
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 13-31 الفصل الثاني/ خمفية نظرية ودراسات سابقة

 11 داتالتعميميةاأوال:السن

 11 االسسالفمسفيةوالنظريةلمسناداتالتعميمية

 11 داتالتعميميةابنائيةاالجتماعيةلفيجوتسكيوالسنالنظرياتال

 13 التعميميةالسناداتخطوات

14اهميةالسناداتالتعميميةفيتدريسالعموم
15انواعالسناداتالتعميميةوادواتها

11العواملالتيتعتمدعميهاالسناداتالتعميمية
11المعممواستراتيجيةالسناداتالتعميمية

11لمعممواستراتيجيةالسناداتالتعميميةا
11يةمكيفينفذالمعممالسناداتالتعمي

11االدواتالتعميميةالمساعدة
 11 التعميميةالطالبواستراتيجيةالسنادات

11سمبياتالسناداتالتعميمية
11ثانيا:التحصيل

11اهميةالتحصيلبالنسبةلممتعمم
13لنسبةلممعمماهميةالتحصيلبا
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12عالقةالتفكيربالذكاء
12الذكاءيبنالوراثةوالبيئة

13نظرياتالذكاء
14المبادئالتيتقومعميهانظريةالذكاءات

15لمتعددةاالهميةالتربويةلنظريةالذكاءاتا
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31النقدالموجهلنظريةالذكاءاتالمتعددة
31اهميةالذكاءالمنطقي
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31ماهميةالذكاءالمنطقيفيتدريسالعمو
33-33المحورالثالث:الدراساتالسابقة
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 11-15 خامسا:اداتاالبحث
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 11 أواًل:  عرض النتائج ومناقشتها
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 التجريبيةوالضابطة

11 

 11 تكافؤمجموعتيالبحثفيالعمرالزمنيمحسوباباالشهر  .1
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 12 مناطقالنموكمايراهافيجوتسكي  .1
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 الفصل األول
 التعريف بالبحث

 

 Problem of the Researchمشكلة البحث : 

ىا االساسية الرافد االساسي في تطور االمم ؤ تشكل العموم الطبيعية ومباد
ال بد من توجيو األجيال القادمة بدءًا من  لذلكوتقدميا عمميًا واقتصاديًا وحضاريًا و 

مرحمة الدراسة االبتدائية، الوجية السميمة والموفقة لمسايرة ىذا الكم اليائل من 
المعمومات التي تزداد سراعًا نتيجة التطور السريع في مجاالت العمم وما نجَم عنو 

ق تدريس فال بد من وجود استراتيجيات وطرائ، من مشكالت عممية يستمزم حميا
 مالئمة ومتوافقة مع ىذا التطور العممي.

التي تضم الكثير من المفاىيم الفيزيائية ومن المعروف أن مادة الفيزياء 
الطالب أن  ، إذ يتوجب عمى وتحتاج الى توضيح لمطالب ليتمكن من ادراكيا وفيميا

 يفكر بشكل عممي مدروس يستخدم فيو االسموب العممي بكل خطواتو ليستطيع حل
ن اكثر المفاىيم العممية تجريدا ىي المفاىيم الفيزيائية مما ، المشكالت التي تواجيو وا 

، )الخزرجي                     يؤدي الى تولد عدم الفيم الصحيح ليذه المفاىيم 
 ومن خالل إلتقاء الباحث بالعديد من المدرسين والمشرفين التربويين، (ٕ:  ٖٕٓٓ

وخبرتو الطويمة في تدريس مادة الفيزياء  دورات التطويريةفي الحمقات الدراسية وال
 وجد ان اغمبية الطمبة يعانون من تدني  مستوى تحصيميم في مادة الفيزياء.

، ( و)عبد الحميدٕٗٔٓوىذا ما أكدتو كثير من الدراسات كدراسة)رسمي،
الدراسات أن اغمبية المدرسين يستخدمون الطريقة ، حيث أكدت بعض (ٕٗٔٓ

في يدية في تدريس مادة الفيزياء وىذا احد االسباب الرئيسة لتدني مستوى الطمبة التقم
من االسباب التي أدت الى إنخفاض مستوى  ، اضافة الى انلمادة المذكورةا

التحصيل لدى الطمبة ىو عدم االىتمام بتنمية القدرات العقمية لممتعمم فاغمب الطرائق 
 الى مما ادى بالمتعممين، العقمية المختمفةال تراعي حاجات المتعممين وقدراتيم 

االستعانة بنماذج وطرائق تدريس حديثة تيدف  مما اوجبالشعور بالممل واالحباط 
الى تحقيق وتكوين رؤى صحيحة لدى الطمبة وتعطي دورًا لممتعمم ويكون لو دور في 

الفروق ( )الى ٕٗٓٓ، واحمد، المشاركة والتفاعل الصفي وتشير كل من )الجندي



 الفصل األول التعريف بالبحث 

 

3 

بين التعمم العميق والسطحي نظرًا ألىمية االول في تحقيق التعمم ذي المعنى وربط 
 اما التعمم السطحي فأنو يرتبط بالعمميات السمبية، المعرفة الجديدة بالمعرفة المسبقة

وذلك ألن التعمم العميق يمتاز بالدقة واالتقان اما التعمم السطحي فيمتاز بعدم التركيز 
 (.ٙٚ: ٕٙٓٓ، )افنان (واالتقان

ومن ىنا إرتأى الباحث إستعمال استراتيجية السنادات التعميمية لعميا تسيم في 
تحقيق األىداف المنشودة وىي خطوات ممزوجة بأدوات نشطة تساعد المتعمم لكي 
ينتقل من المستوى الراىن الى المستوى الذي يميو وفي ضوء ذلك تتمخص مشكمة 

 سئمة االتية:البحث في االجابة عن اال
لطالب الصف الدراسي ما اثر استراتيجية السنادات التعميمية في التحصيل  -1

 الثاني المتوسط في مادة الفيزياء.

ما اثر إستراتيجيةالسنادات التعميمية في الذكاء المنطقي لطالب الصف الثاني  -2
 المتوسط في مادة الفيزياء.

 
 Research Importanceأهمية البحث : 

ىي إعداد لمحياة بجميع ابعادىا فعمينا أن نتحدث بمغة وعمم القرن  إن التربية
فالتربية تربط الماضي بخبراتو ، الحادي والعشرين اذا اردنا ان نعيش في ىذا القرن

 (.ٜٔٔ: ٕٚٓٓ، والحاضر بمشكالتو والمستقبل بتوقعاتو وتحدياتو) زيتون
، واىتماماتو وميولو ،والتربية اصبحت اليوم تيتم بالمتعمم وطبيعتو ورغباتو

 ومراحل نموه الجسمية والعقمية والخمقية واالجتماعية.
ال بد من تفعيل العممية التربوية باالعتماد عمى ركيزتين اساسيتين ىما  لذلك

، طبيعة العصر وطبيعة المتعمم وجعل المتعمم ينتمي الى عصره وبيئتو وثقافتو)الفراء
أىدافيا في التعميم إال اذا كانت ىناك وسيمة ( فالتربية ال يمكن ان تحقق ٖ:  ٕٚٓٓ

تساعد في تحقيق وترجمو االىداف التربوية الى الواقع التعميمي واالجتماعي لممتعمم 
والوسيمة الميمة التي من خالليا يمكن لمتربية ان تحقق ما تصبو اليو من اىداف 

 (.٘٘:  ٜٜٜٔ، ىي المناىج التعميمية )دروزة
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لزامًا عمى  اصبحعميو االن  يما ىعمى رف واصبحت وبعد أن تراكمت المعا
لظواىر الطبيعية ومعرفة اسبابيا مما االنسان ان يقوم بترتيبيا وتصنيفيا ووصف ا

الى ظيور نظريات جديدة في التعمم والتعميم ومن ابرز ىذه النظريات النظرية  أدى
ا االساسية.  والتي ، ويرجع الفضل في ذلك لمعالم )بياجيو( الذي وضع لبناتيالبنائية

تؤكد عمى أن التعمم يحدث نتيجة التفاعل بين المتعمم وبيئتو.  فالعمم بناء معرفي 
(. ٜٔ:  ٜٜٜٔوطريقة لمحصول عمى المعرفة وتنميتيا وتنقيحيا )محمد فائز، 

ويؤكد تعريف السنادات التعميمية عمى عممية الدمج واالشتراك بين المعمم والمتعمم في 
 ة والميارات. اي ان ىناك تفاعل بين المعمم والمتعمم. تشكيل المعرف

وكتطبيق تربوي في تدريس العموم لذلك فإّن عمى معمم العموم ان يبرز الصورة 
 (.ٕٗ:  ٕٙٓٓالتعميمية لمعمم سواء في طريقتو أو إسموبو )زيتون، 

وأعتبر معمم العموم عامة ومدرسو الفيزياء بشكل خاص الركيزة االساسية في 
ف اذ بطبيعتو يختمف عن تدريس المواد التعميمية االخرى ) امبو سعيدي الص

( ودور المعمم يكمن في مساعدة الطالب عمى الربط بين ٕٓ:  ٜٕٓٓوالبموشي، 
االفكار الجديدة بعضيا ببعض وباألفكار المسبقة لدييم فالمعمم يعد الخطط ويستخدم 

لعديد من االستراتيجيات الكثير من االساليب لتحقيق ىدف المنيج، وىناك ا
 (.ٕ٘: ٕٕٔٓواالساليب تستخدم في طرائق التدريس الحديثة )العفون، 

فيجب عمى معمم العموم معرفة األىداف ولتحقيق األىداف يتوجب عميو أْن 
التعممية وذلك لوجود الفروق الفردية بين  –يستخدم عددًا من النشاطات التعميمية 

تربويين ال توجد طريقة تدريسية مفضمة عن االخرى المتعممين، وحسب اتفاق معظم ال
 يمكن االعتماد عمييا  في المواقف التعميمية جميعيا.

فعمى معمم العموم أن يختار طريقة تدريسية مناسبة، وان يضع تصورًا كاماًل 
سموبو ليكون اكثر قدرة عمى تحقيق أىداف الدرس.  لمدرس ويحدد طريقتو وا 

 (ٕٓ:  ٜٗٛٔ)عطا اهلل، 
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ويعد معمم العموم اكثر حظًا من بقية معممي المواد االخرى في التدريس )
وذلك ألن موضوعات العموم غنية بالوسائل التعميمية المختمفة وتوفر نماذج من 

:  ٜٙٛٔالمواد الكيميائية والمصورات وكثير من االجيزة وغير ذلك(. )العاني، 
ٔٙٙ.) 

فيزياء تجعميا مادة سيمة الفيم فاستخدام الطرائق المناسبة لتقويم مادة ال
 ومحببة الى المتعممين .

فيجب االبتعاد عن االساليب والطرائق التي تؤدي الى الممل والتذمر من 
التعميم، ألنو يؤدي الى انصراف المتعمم عن الدرس إذ يؤدي إستخدام الوسائل 

 التعميمية الى انتباه المتعمم لموضوع الدرس والحد من مشكمة ممميم.
 (ٗٔٔ:  ٜٜٙٔمي راشد، )ع

وكما ىو معروف أن عمم الفيزياء من العموم التجريبية التي تعتمد الظواىر 
 الطبيعية موضوعًا، والتجربة والقياس وسيمة والفكر العممي إسموبًا ومنيجًا.

والغاية من تدريس الفيزياء في المراحل الدراسية تزويد الطالب بالمعمومات 
فيم الظواىر الطبيعية واكتسابو دقة المالحظة وسموك االساسية التي تساعد عمى 

األسموب العممي الذي يربط النتائج باالسباب والواقع بالنظريات، الذي يعتمد 
 االستقراء واالستيعاب واالستنتاج.

وبيذا  فإن اليدف من التعميم لم يعد قاصرًا عمى اعداد المتعمم بالتمقيين 
نما أصبح ىدف التعميم ىو إعداد المتعمم والحفظ دون السماح بالحوار والمنا قشة، وا 

 إعدادًا في جميع المعمومات لفيميا وتنمية قدراتو الذىنية.
 وأىمية تدريس مادة الفيزياء يمكن تمخيصيا بالنقاط األتية :

في بناء تسيم للتنمية تفكيرىم العممي  المبادئ الفيزيائيةتزود الطمبة بالمفاىيم و  -1
 عممية تربوية.بنية  يحضر ذمجتمع مت

 تدريب الطمبة عمى التفكير العممي في حل المشكالت. -2

تعزز الفيم واالتجاىات األصيمة وتشمل ترسيخ االيمان باهلل سبحانو وتعالى  -3
 والثقة بالنفس واالقتناع بالسببية واالبتعاد عن الخرافات.
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داف فأىداف تدريس العموم ليا مستويات ال تقع كميا في مستوى واحد، فيناك أى
عامة وىناك اىداف خاصة وىناك أىداف عمى مستوى الدرس الواحد )االغراض 

 السموكية( مما يعني ان ىناك أىدافًا عامة واىدافًا خاصة.
 (.ٖٛ:  ٕٔٔٓ)عايد وسرور،        

وألىمية الفيزياء ودورىا الميم في التطور العممي  حظيت بأىتمام الكثير من 
د التجديد والتطوير من حيث طرائق التدريس ومحتوى التربويين العمميين وطالتيا ي

المادة، والكساب الطمبة المحتوى العممي واكسابيم عمميات العمم زاد االىتمام بتدريس 
مادة الفيزياء والعناية بالتطوير والتحسين لجميع العوامل المختمفة لعممية تدريبيا 

ة واالفتراضات والنماذج )وليذا البد أن تساىم طرائق التدريس الحديثة باالنشط
التدريسية المختمفة وتجعل من المتعمم محورًا لمعممية التعميمية، حيث ان المتعممين 

% مما يسمعون ٓ٘% مما يشاىدون وٖٓ%( مما يسمعون وٕٓيتعممون )
% مما يشاىدون ويسمعون ويعممون لذلك عمى المدرس الناجح جعل ٓٚويشاىدون و

 كرون في انفسيم(.متعمميو يعممون ويتكممون ويف
 (٘ٓٔ:  ٕٚٓٓ)عبد الكريم،  

فالتربية تؤكد عمى ضرورة مراعاة الفروق الفردية الموجودة بين المتعممين وان 
االىداف والمحتوى عوامل مؤثرة في الطريقة، فعمى معمم العموم إتباع طرائق التدريس 

الذي ُيعمّم بو  التي تناسب المتعممين فال يجوز تعميم الطالب الضعيف بنفس االسموب
 الطالب الذكي فينبغي لممعمم أن ُيبِسط المادة لمطالب الضعيف وينمي تفكيره ويطوره.

)وتعد النظرية البنائية من اىم االتجاىات التربوية الحديثة التي ُتمقى رواجًا 
ىتمامًا متزايدًا في الفكر التربوي والتدريس المعاصر(.  واسعًا وا 

 (ٓ٘:  ٕٗٔٓ)عبد الحميد، 
ويرى )بياجيو( أن طرائق التدريس يجب أن تتيح الفرص لممتعمم أن يكتشف 
ويصل الى المعارف والمعمومات بنفسو وال يعتمد عمى التمقين. كما يرى )فيجوتسكي( 

ان تقديم االرشادات والمساعدات لممتعمم تساعده اكثر مما لو ترك              
سنادات التعميمية فالمتعمم بأمكانو بمفرده وتعد ىذه النظرية اساس عمل وفيم ال
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إكتساب المعرفة عندما تقدم لو المساعدة لكي يضع المعمومات الجديدة في ىيكل 
 (Bull  & Kimball, 1999 : 124منظم.) 

وبذلك فالتعمم عمى وفق استراتيجيةالسنادات التعميمية عممية بنائية وتراكمية 
الطالب لبقاء معرفتو وتكون ذات معنى وموجية وذاتية وتعاونية ومتمركزة حول 

يستدعييا كمما أحتاج الييا لحل موقف مماثل كما ُينمي تفكير الطمبة ويزيد 
 (ٖٗٙ:  ٕٔٔٓقدراتيم.)امبو سعيدي وسميمان، 

ويؤكد فيجوتسكي ) تتكون فجوة بين معرفة الطالب ومعرفة المدرس ومنطقة 
م ردم ىذه الفجوة عن طريق برامج النمو األقرب ىي الخبرة االقرب لدى الطالب ويت

التسقيل التي يستخدميا المدرس بشكل مؤقت لمساعدة الطالب بالربط بين 
 (ٖٓ:  ٜٕٓٓالمعرفتين(.  )احمد وعبد المطيف، 

وبذلك فبناء المعرفة عمى وفق نظرية فيجوتسكي تتم من خالل المناقشة 
 كير الطالب.االجتماعية بين المعمم والطمبة وبعضيم مع بعض لتوجيو تف

  (Alexopoulou E & driver,20:1996 ) 
يتبين من خالل ذلك وكما اكدىا كثير من التربويين ان ىناك فرقًا واضحًا بين أن 
يتوصل المتعمم الى الفيم بنفسو ومستوى الفيم الذي يصمو بمساعدة االخرين االكثر 

الحوار والنقاش  قدرة منو، ومن ىذا تأتي أىمية التدريس في مجموعات، ومن خالل
 يكون المتعمم نشطًا واجتماعيًا ويتم بناء المعمومات والميارات لديو.
 (ٕٖ:  ٕٓٔٓ) نبيان، 

ومن ىذا المنطمق يتم تقسيم الطالب الى مجاميع كل مجموعة تضم خمسة 
او ستة طالب عند تطبيق الخطط التدريسية الخاصة بالسنادات التعميمية فأن ىدف 

ىو كيفية الوصول الى المعرفة وليس الميم المعرفة بذاتيا فيرى  فيجوتسكي في التعمم
أن االطفال أو المتعممين يكتسبون المعرفة من خالل التفاعل مع الوسط االجتماعي 

 (.ٕٖٕ:  ٕٙٓٓالذي يعيشون فيو )ابو غزالة، 
وبذلك نستخمص أن عممية التعمم بأستعمال السنادات التعميمية متعددة 

تسير بأتجاه واحد حيث يشترك المتعمم والمعمم واالقران في عممية األتجاىات وال 
 (.ٔٗٔ:  ٕ٘ٔٓالتعمم )رزوقي واخرون، 
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يتضح ان لمسنادات التعميمية أىمية عممية ونظرية ألنيا استراتيجية ال يمكن 
 إىماليا من قبل التربويين والمعممين.

في تدريس المواد  وتتميز إستراتيجية السنادات التعميمية بأن ليا الفاعمية
( عمى فاعمية السنادات Edrawed , 2008الدراسية المختمفة اذ اكدت دراسة )

التعميمية في إكساب ميارات البرىان الرياضي وأكدت ىذه الدراسة أن استراتيجية 
السنادات التعميمية متالزمة مع تفكير التمميذ في البرىان الرياضي وتسير جنبًا بجنب 

اختار الباحث الذكاء المنطقي كمتغير تابع ليبين من خاللو اثر  مع تفكيره، وليذا
استراتيجية السنادات التعميمية في الذكاء المنطقي في مادة الفيزياء من جية و مادة 
الرياضيات من جية اخرى لما لمفيزياء من عالقة وثيقة بالرياضيات، والذكاء 

حسب تصنيف كاردنرلمذكاءات المنطقي الرياضي ىو أحد أنواع الذكاءات المتعددة 
ويتمثل في )القدرة عمى االستدالل الرياضي ومعالجتو لمعالقات الرياضية المنطقية 
واتقان الميارات الرياضية العددية ومثل ىذه القدرة تتوفر لدى المختصين بالفيزياء 

 (.ٕ٘ٔ:  ٕٚٓٓوالرياضيات وغيرىا من العموم االخرى )الزغمول والمحاميد، 
 ص أىمية البحث من خالل ما يأتي :اذًا تتمخ

اىمية عمم الفيزياء ودوره الفعال والميم في ثورة العمم واالختراعات والتكنولوجيا  -ٔ
المتطورة ودوره في التغيير والتطوير العممي الذي يشيده العالم إذ حظيت بأىتمام 

 التربويين وطرائق التدريس الحديثة.
عراق في مادة الفيزياء عمى حد عمم الباحث ىذه الدراسة الوحيدة في ال دعتُ  -ٕ

 باستخدام استراتيجية السنادات التعميمية. 
قد يفيد نتائج البحث مشرفي ومدرسي الفيزياء في المرحمة المتوسطة لتطوير  -ٖ

 مياراتيم المينية وتدريس الفيزياء.
بط قد يفيد مقياس الذكاء المنطقي في المرحمة المتوسطة لما لو اىمية في ر  -ٗ

 مادتي الفيزياء والرياضيات.
 

 Research Aimهدف البحث 

 ييدف ىذا البحث الى التعرف عمى 
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أثر استراتيجية السنادات التعميمية في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط  -1
 لمادة الفيزياء،

اثر استراتيجية السنادات التعميمية في الذكاء المنطقي لطالب الصف الثاني  -2
 المتوسط لمادة الفيزياء. 

 
 Research Hypothesesفرضيات البحث : 

 ولتحقيق ىدف البحث تم صياغة الفرضيتين الصفريتين األتيين.
( يبين المجموعة ٘ٓ.ٓال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -ٔ

التجريبية التي تدرس عمى وفق استراتيجية السنادات التعميمية والمجموعة الضابطة 
 التي تدرس عمى وفق الطريقة التقميدية في التحصيل.

( بين المجموعة ٘ٓ.ٓال يوجد فرق ذو داللة أحصائية عند مستوى داللة ) -ٕ
عة الضابطة التجريبية التي تدرس عمى وفق استراتيية السنادات التعميمية والمجمو 

 التي تدرس عمى وفق الطريقة التقميدية في الذكاء المنطقي.
 

 : Limitations of the Researchحدود البحث : 

 اقتصر البحث عمى طالب الصف الثاني المتوسط في متوسطة الوطن لمبنين. -ٔ
 .م(ٕ٘ٔٓ – ٕٗٔٓالفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي ) -ٕ
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م( ٖٕٔٓر تدريسة لمصف الثاني المتوسط الطبعة الخامسة )كتاب الفيزياء المقر  -ٖ

 ويشمل الفصول االتية :
 الفصل السادس : الضوء وانعكاس الضوء. 

 الفصل السابع : انكسار الضوء.
 الفصل الثامن : العدسات الرقيقة.

 الفصل التاسع : المون والطيف الكيرومغناطيسي.
 

 ( Definition The Termsتحديد المصطلحات )

 اواًل :  السنادات التعميمية 
 عرفيا كل من:

ٔ-  (Vegotsky, 1978) 

أدوات تدعيمية ممزوجة بخطوات يمر فييا المدرس أو القرين األكثر قدرة  ))
وكفاءة بأنواع التوجيو والمساندة لممتعمم لألنتقال من مستوى التطوير الفعمي الذي 
ينشأ من حل المشكمة بصورة مستقمة الى مستوى التطور المحتمل حدوثو من خالل 

 (Vegotsky , 1978 : 36) .((مشكمة توجيو مدرسي والتعاون مع االقران
 (ٖٕٓٓ)زيتون،  -ٕ

خطوات ممزوجة بأدوات نشطة تدعم المتعمم في االنتقال من المستوى  ))
الراىن الى المستوى الذي يميو.في سياق أجتماعي ثقافي يكون فيو نشطًا ومتفاعاًل 

ن، )زيتو  ((بحيث تدعم البناء المعرفي والمياري لديو ومن غيرىا ال يقوم ىذا البناء
ٕٖٓٓ  :ٖٔٔ.) 

ٖ- (Cindy , 2006 : )((  الدعم المقدم من المدرسين الى الطمبة ألشراكيم في
 ((األنشطة التي كانوا ال يستطيعون الوصول الييا بمفردىم

(Cindy , 2006 : 103) 
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التعريف النظري : وقد تبنى الباحث تعريف فيجوتسكي كتعريف نظري  -ٗ
ألنو تعريف شامل ووصف السنادات التعميمية وصفًا الستراتيجية السنادات التعميمية 

 دقيقًا.
 التعريف االجرائي لمسنادات التعميمية : ويعرفيا الباحث اجرائيًا  -٘
 

الضوء  البحث)مجموعة الخطوات التي يتبعيا الباحث في تدريس موضوعات 
عة لطالب المجمو  (والطيف الكيرومغناطيسي المونو والعدسات واالنكسار واالنعكاس 

التجريبية والتي تعزز بتقديم انشطة عممية وتمميحات لفظية وبطاقات تعميمية ووسائط 
تعميمية تساعد جميعيا عمى التفكير والتعمم الذاتي بغية الحصول عمى مستوى عالي 

 من التحصيل والتفكير المنطقي.
 ثانيًا : التحصيل 

 م(ٕٓٓٓتعريف عالم ) -ٔ
أنو درجة االكتساب التي يحققيا الطالب أو مستوى النجاح الذي يحرزه او  ))

 .((يصل اليو في مادة دراسية او مجال تعميمي أو تدريبي معين
 (ٖ٘ٓ:  ٕٓٓٓ)عالم، 

 ( ٕ٘ٓٓتعريف )اليرش واخرون،  -ٕ
ىو مجموعة من المفاىيم والمعارف والمصطمحات التي يكتسبيا المتعمم  ))

 ((خالل عممية التعميم وتحدد درجتو بأختبار تحصيمي لمروره بخبرة من
 (٘ٙ:  ٕ٘ٓٓ)اليرش وآخرون، 

 ( :ٕٔٔٓتعريف الجاللي ) -ٖ
نشاط عقمي معرفي يستدل عميو من خالل اجابات المتعمم عمى االختبار ))

 ( ٕ٘:  ٕٔٔٓ)الجاللي،  ((التحصيمي والذي يطبق في نياية التجربة
 التعريف االجرائي لمتحصيل : -ٗ

الدرجة التي يحصل عمييا طالب الصف الثاني المتوسط بعد اجابتيم عمى  
 االختبار التحصيمي الذي قام الباحث ببنائو ألغراض البحث.
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 ثالثًا : الذكاء المنطقي : عرفه كل من 
 :(Gardnar, 1993)( تعريف 1

يتمثل في القدرة عمى التفكير المنطقي وحل المشكالت واالستدالل  ))
 .((واالستنتاج والتميز بين النماذج وادراك العالقات المنطقية

(Gardnar, 1993:35) 

 (:2111) يال( تعريف نوفل وفر2
ىو القدرة عمى تحميل المشكالت استنادًا الى المنطق وتوليد تخمينات ))

والقضايا بشكل منيجي والقدرة عمى التعامل مع االعداد رياضية وتفحص المشكالت 
 .((وحل المسائل الحسابية واليندسية ذات التعقيد العالي

 (ٕٗ:  ٕٔٔٓ)نوفل وفلاير،                                             
 (:2113، ( تعريف )تركي و أمنة3

معمومات بفاعمية او قدرة المتعمم عمى أدراك العالقات واالرتباطات بين ال ))
 ((االستدالل الجيد لألنماط المنطقية مثل السبب والنتيجة 

 (.ٜٔٔ: ٖٕٔٓ)تركي وامنة،                                          
وقد تبنى الباحث تعريف كاردنر كتعريف نظري لمذكاء  ( التعريف النظري:4

وصفًا بكل جوانبو وينسجم المنطقي وذلك النو تعريف شامل ووصف الذكاء المنطقي 
 مع االطار النظري.

 ( التعريف االجرائي:5
قدرة  طمبة عينة البحث عمى التفكير والوصول لحل المشكالت  بأنو 

واالستنتاج والتميز وادراك العالقات المنطقية بين المفاىيم الفيزيائية والتي تتمثل 
 بالدرجة التي يحصمون عمييا في مقياس الذكاء المنطقي.



 

 

 الفصل الثاني
 

الخلفية النظرية 

 والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 الخلفية النظرية والدراسات السابقة

الى اربعة محاكر ىي السنادات التعميمية كالتحصيؿ  في ىذا الفصؿ سيتـ التطرؽ
 كالذكاء المنطقي كالدراسات السابقة المتعمقة في متغيرات ىذا البحث

 Instructional Scaffoldingأوالً : السنادات التعليوية : 

السنادات التعميمية احدل التطبيقات التربكية لمنظرية البنائية كتركز النظرية  دتع
ف البناء االجتماعي لممعرفة ميـ لممتعمـ كتشجيع البنائية  عمى اكتساب المعرفة السابقة كا 

 .(41:  6003المناقشة اثناء الدرس كالنظر الى المتعمـ نظرة كاسعة ) حافظ ، 
يجية )السنادات التعميمية( فسميت السقاالت أك السنادات كتعددت اسماء ىذه االسترات

أك الدعامات كأف سبب تعدد اسماء ىذه االستراتيجية ىك بسبب الترجمة. )كقد يتـ الخمط بيف 
مفيكـ الدعائـ كالمفيكـ الذم يرتبط بيا ىك الدعـ إال أنيما مختمفيف في أف السقالة تتضمف 

عادة الدعـ الى كضعو السابؽ ك  فقان لحاجة المتعمـ كمف االفضؿ أف تترجـ الى دعائـ عزؿ كا 
أك سنادات كأف كممة سقاالت ال تفرؽ بيف مف يضعيا كمف يستخدميا ، أما الدعائـ في 

 (.403:  6042التربية فتقاـ مف قبؿ المدرس. )رزكقي كأخركف ، 
 ( إف تنشيط المعرفة السابقة ميمة بالدرجة االكلى حيث أف6004كيؤكد )زيتكف ، 

 (.61:  6004التعمـ الجديد ُيعتمد كلو عالقة مباشرة بما يعرفو المتعمـ )زيتكف ، 
كاكضح فيجكتسكي أف التعمـ يحدث بصكرة التفاعالت األجتماعية بيف المتعمميف 

 (.Raymond  2000 : 176كالمشاركة في التجارب الثقافية كاالجتماعية)
 للسنادات التعليوية:ةوالنظزي ةس الفلسفياالس

أف االساس النظرم لمسنادات التعميمية يستند عمى النظرية البنائية ، فالبنائية مشتقة  
مف كؿ مف نظرية بياجيو )البنائية المعرفية( كنظرية فيجكتسكي )النظرية االجتماعية( 

(Saheurma, 1998 : 8.) 
 إف التعمـ مف كجية نظر النظرية البنائية كاالتي:

 كر النمائي.ال ينفصؿ عف التط التعمـ -4
 الخطأ يساعد عمى التعمـ. -6
 ال يقترف التعمـ بأقتناء المتعمـ بالمكضكع كلكف بأستقباؿ المتعمـ لممكضكع. -3
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 يقترف التعمـ بالنشاط كالتجربة كليس التمقيف. -1
 التعمـ تجاكز االضطرابات . -2

تقديـ المساعدة كأف أساس فيـ كيفية عمؿ السنادات التعميمية حسب تأكيد فيجكتسكي عند 
 (.63:   6046لممتعمـ فأنو يتعمـ اكثر مما لك ترؾ بمفرده )السعيدم ، 

كتشير نظرية التعمـ االجتماعية لفيجكتسكي أّف التعمـ يحدث مف خالؿ المشاركة مع 
ف تفاعؿ المتعمـ مع االكثر معرفة منو يؤثر في طريقة تفكيره.  االخريف كا 
 (.406:  6042)رزكقي كأخركف ، 

السنادات التعميمية ىي احدل التطبيقات التربكية لمنظرية البنائية االجتماعية كتركز ف 
عمى بناء المعرفة في عقؿ المتعمـ باالعتماد عمى االدكات التعميمية المساندة لمتعمـ، كمف 
ىذه االدكات المساندة لمتعمـ كما أدرجيا فيجكتسكي ىي )الصكر المرسكمة النماذج ، االفالـ 

 مية ، الكسائؿ التعميمية(.التعمي
كأكد فيجكتسكي أف ىذه األدكات التعميمية المساندة تمثؿ مفتاح بناء المعرفة عند 

 (. 42: 6046المتعمـ )غزة ، 
( فيجىتسكيـ )النظزية البنائية االجتواعية ل

 والسنادات التعليوية:

بؤرة مفيكـ  يرل اكثر الباحثيف أف نظرية فيجكتسكي كمنطقة النمك التقريبي تمثالف
 (.Krauseeto , 2003 : 286السنادات التعميمية )

)كمنطقة النمك التقريبي ىي تمؾ المسافة بيف ما يمكف لمشخص أف يقكـ بو بمساعدة 
ف كممة تقريبي تشير الى أف المساعدة المقدمة تككف عمى مسافة قريبة  أك بدكف مساعدة كا 

 (Vernikion , 2008 : 165لديو(.)مف المتعمـ كتقـك عمى اساس القدرات المكجكدة 
كبيذا فأف فيجكتسكي أكد عمى أف منطقة النمك التقريبي تككف ميمة لممتعمـ بأعتبارىا 

 تسمح لممربيف أف يغيركا مستقبؿ المتعمـ التقريب.
يتضح اف التفاعؿ االجتماعي لو دكر ميـ في إكتساب المعرفة لمفرد كركز  

( كيؤكد تنمية ىذه المنطقة بالتفاعؿ ZPD)*يفيجكتسكي عمى منطقة النمك التقريب
 االجتماعي.

                                                           

*  (ZPD اختصار لمكممات )Zoneo Poroximal Development  
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مع شخص آخر مثؿ المعمـ اك شخص آخر بالغ أك قريف اكثر خبرة كليذا يجب  
 ( كىذا ما يسعى اليو فيجكتسكي لتحقيؽ نظريتو.ZPDالتركيز عمى منطقة النمك التقريبي )

 (63: 6003)الدكاىيدم ، 
الدراسات كجد أف استراتيجية السنادات التعميمية تمثؿ كمف خالؿ اطالع الباحث عمى 

 نمكذجا تعميميان لتجسيد لتمؾ النظرية كتطبيؽ ليا.
كاكضح فيجكتسكي أف المتعمـ في ام فترة مف تعممو لديو ثالث مناطؽ مف مناطؽ 

 النمك ىي:
 منطقة النمك الفعمي : كىي قدرة المتعمـ عمى التعمـ اعتمادان عمى نفسو. -4
طقة النمك الممكف : ىي المنطقة التي يحاكؿ المتعمـ الكصكؿ الييا بمساعدة المدرس من -6

 الذم يككف اكثر خبرة كمعرفة منو.
 منطقة النمك المستقؿ : ىي المنطقة التي يسعى الييا المتعمـ بمفرده. -3

(Rosmussen , 2001 : 580) 
 -كيمكف تكضيح ذلؾ بالمخطط االتي:

لقياـ ما الذم يمكف لممتعمـ ا
 بو بدكف مساعدة

ما الذم يمكف لممتعمـ القياـ 
 بو مع مساعدة

 ماالذم يقـك بو المتعمـ بمفرده

 
 

 
 المنطقة القريبة لمنمك

 

 (3:  6006)أميف ، 
 ( مناطق النمو كما يراها فيجوتسكي1مخطط )

 إف منطقة النمك التقريبي تعمؿ عمى 
رشاد المتعمـ عف كيفية االداء. -4  تكجيو كا 
 تحمؿ طبيعة االداء المكجكد. -6
تساعد المتعمـ لمكصكؿ مف االداء المكجكد لديو الى مستكل اعمى بكاسطة أدكات تعميمية  -3
(Scott, 1998 :7) 

كىناؾ عكامؿ تؤثر عمى المستكل التقريبي منيا إختالؼ االكقات اثناء عممية اكتساب 
التقريبي ككذلؾ تتفاكت مناطؽ النمك الميارة كعمى ىذه الحالة فسكؼ تختمؼ منطقة النمك 



 الفصل الثاني الخلفية النظرية والدراسات السابقة 

 

17 

المختمفة في الحجـ فبعض المتعمميف يحتاجكف الى مساعدة كبيرة النجاز مكاسب صغيرة 
 كىناؾ متعمميف يقفزكف قفزات كبيرة بمساعدة اقؿ مف غيرىـ.

(Leonfbedrova, 1995 : 35) 
 خطىات السندات التعليوية:

 ,Rosenshine&Merister)التعميمية كما حددىاإف خطكات التدريس باستراتيجية السنادات 
 -ىي: (1992
 الخطكة االكلى : تقديـ االستراتيجية التدريسية. -1

 الخطكة الثانية : الممارسة الجماعية المكجية. -2

 الخطكة الثالثة : تييئة محتكل متنكع لتطبيؽ المتعمميف. -3

 الخطكة الرابعة: اعطاء التغذية الراجعة. -4

 مسؤكلية المتعمـ. الخطكة الخامسة:  زيادة -5

 الخطكة السادسة: إعطاء ممارسة مستقمة لكؿ متعمـ.  -6

 ( فقد كضح خطكات السنادات التعميمية بالمخطط االتي: Scott , 1998أما )
 الخطوة الثانية

 
 لمتعمـ االدكات المساندة      الممارسة الجماعية لممتعمميف

 الخطوة االولى
 مساعدة المتعمـ بكاسطة

 الثالثـةالخطوة 
 
 

المدرس مكجيان لممتعمـ كمساعدان عمى المسؤكلية لممتعمـ 
 بالتدريج

 الخطوة الخامسة
 
 

االزالة التدريجية لمسنادات بشكؿ تدريجي ثـ 
 بشكؿ كامؿ عند إتقاف التعمـ 

 الخطوة الرابعة
 
 

تكجيو كارشاد المتعمـ حتى يستجيب لمساندة 
 المدرس 

(Scott , 1998 : 71) 
 خطوات السنادات التعميمية (2رقم )مخطط 
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 أما قطامي فقد حدد السنادات التعميمية بالخطكات االتية:
 تنظيـ الميمة )تنظيـ المكضكع(  -1

 بناء الميمة أك المكضكع  -2

أبقاء مستكل الصعكبة ثابتان كالقياـ بتزكيد المتعمميف ببطاقات مصكرة اك الرسـ البياني  -3
 كالتي تعتبر سنادات تعميمية.

 العمؿ بصكرة تدريجية عمى إزالة السنادات التعميمية.  -4

 تقديـ التغذية الراجعة.  -5

 (52:  6043) قطامي ، 
( فػي تػدريس  Rosenshine&Merister, 1992كقد إعتمػد الباحػث عمػى خطػكات )

مػػػادة الفيزيػػػاء لمصػػػؼ الثػػػاني المتكسػػػط لممجمكعػػػة التجريبيػػػة عنػػػد تطبيػػػؽ تجربػػػة بحثػػػو ألنيػػػا 
 مالئمة لممرحمة الدراسية.

 

 أهوية السنادات التعليوية في تدريس العلىم:

أف أىمية السنادات التعميمية تكمف في أنيا تساعد المتعمميف باالنتقاؿ مف االعتماد 
ؿ المتعمـ معتمدا عمى نفسو ام أنو جعؿ المتعمـ محكران  لمعممية التعميمية عمى المعمـ الى جع

، كىذا ما ينادم بو التربكيكف اصحاب االتجاه التربكم الحديث ، كىناؾ إطار عمؿ تدريس 
( لو أىمية في تدريس Davisdlinn, 2000العمـك بأستخداـ السنادات التعميمية قدمو )

 العمـك ككما مكضح في ادناه:
 تجعؿ العمـ متاحان لممتعمميف كتسيؿ الكصكؿ اليو. .1
2. .  تعطي دعمان إجتماعيان لممتعمميف في اثناء تدريس العمـك
تشجيع المتعمـ عمى إنتاج تفسيرات مقصكدة كتدفع المتعمـ الى إنجاز ميمات  .3

 ليا معنى.
 تعتبر السنادات التعميمية بناءن متطكران لممعرفة العممية. .4
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 التعليوية وأدواتها :أنىاع السنادات 

الدعامات )السنادات(المفاىيمية تستخدـ الرشاد كتكجيو المتعمميف كتكضيح االجراءات  اواًل :
 التي يجب القياـ بيا تجاه ميمة اك مشكمة يراد حميا ، كتشمؿ عمى عدد مف االدكات :

 التعزيزات  .1

 التمميحات الكاضحة.  .2

 اشجار المحتكل.  .3

 الرسـك التكضيحية. .4

 ىذا النكع مف السنادات مميزات
 . تساعد في تركيز الفيـ.4
 . تساعد في إرتباطات صحيحة مف المفاىيـ.6
 . تساعد في تبسيط المفاىيـ المعقدة.3
 . تساعد في التركيز عمى المكضكعات كالمفاىيـ الميمة.1
 . تساعد عمى الفيـ الصحيح لممفاىيـ.2
 متاحة لتسييؿ شرح المفاىيـ المعقدة.. تساعد المتعمميف كتكجييـ الى مصادر كادكات 3

 ثانيًا : الدعامات )السنادات( فوق المعرفية : 
 تستخدـ في دعـ سمكؾ المتعمـ كمساعدة المتعمميف عمى تأمؿ األىداؼ المراد تحقيقيا.

 المميزات ليذا النكع :
 تحديد الطرؽ الصحيحة لمتفكير. -4
 نحك االستراتيجية الصحيحة.تقديـ تعزيزات بسيطة حتى تكجو فكر المتعمـ  -6
 تنظيـ محتكل برنامج تعميـ متكامؿ مف خالؿ تقديـ منظكمة دعـ كاممة. -3

 ويمكن تقسيم هذا النوع من السنادات كاالتي:
دعامات التخطيط : ىذا النكع يساعد المتعمميف عمى تخطيط كيفية الكصكؿ الى الحؿ  -4

 )خرائط التدفؽ(.
 الخطكات التي يجب تنفيذىا مف اجؿ حؿ المشكمة.كمف خالليا يتـ تحديد 

دعامات التنظيـ: ىذا النكع يساعد المتعمميف عمى معرفة مدل تقدميـ كمعرفة مستكاىـ  -6
الحالي كمعرفة األخطاء التي كقعكا فييا ، كمدل تقدميـ كآدائيـ لالىداؼ التي يجب 

 الكصكؿ الييا.
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يستطيع المتعممكف عمى نقد كتقكيـ أدائيـ  دعامات التقكيـ : مف خالؿ ىذه الدعامات -3
 كمنتجاتيـ ، مف خالؿ أدكات تساعدىـ عمى ذلؾ مثؿ :

 مالحظة اآلداء. .1

 (436:  6042سجالت اآلداء.                            ) رزكقي كآخركف ،  .2
 العىاهل التي تعتود عليها السنادات التعليوية:

السنادات  إستعماؿالتعميمية فعند  داتـ السنايجب تقديـ مستكل الميمة قبؿ تقدي .1
لدرس الجديد االتعميمية يجب التعرؼ عمى المعمكمات السابقة لممتعمـ لجعؿ مستكل 

 (.406:  6001م كنعيمة ، ( لممتعمـ. ) الجندZPDضمف منطقة النمك التقريبي )
معرفة السنادات التعميمية مؤقتة كمرحمية كتكجد عالقة عكسية بيف تقديـ الدعـ كنمك ال .2

 ام كمما زادت قدرة المتعمـ قمت حاجتو الى المساعدة.

(Rodgrs& Rodgers, 2004 : 289) 

تقؿ مسؤكلية إنجاز الميمة مف اكثر خبرة الى اقؿ خبرة مف )المدرس أك االقراف( الى  .3
 الطالب.

 (.46:  6003يجب مراعاة الفركؽ الفردية في عممية التدعيـ )رفعت ،  .4

 

 السنادات التعليوية :الوعلن واستزاتيجية 

 لكي يحقؽ المعمـ خطكات السنادات التعميمية البد أف يعمؿ عمى.
 تسييؿ التعمـ كأف يعمؿ كمساعد كليس معطالن. -4
 إنشاء عالقة مع المتعمميف كتحفيزىـ لممناقشة كالمشاركة. -6
رشاد اآلداء عند المتعمـ. -3  القياـ بالتكجيو كا 
 المتعمميف لمقياـ بدكر نشط في التعمـ.تكفر بيئة تعميمية تحفز  -1
 القياـ بتنمية قدراتيـ المعرفية كالكجدانية. -2
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 كيف ينفذ الوعلن السنادات التعليوية 

( انو يمكف لممعمـ اف ينفذ 366-365:  6001ترل )الجندم كاحمد ، 
التأمؿ إستراتيجيةالسنادات التعميمية عف طريؽ إستخداـ التمميحات المحسكسة كىي تمميحات 

 كالتفكير مثؿ كممات متى ؟ أيف ؟ كيؼ ؟ لماذا ؟
كتمميحات التنظيـ الذاتي لمتفكير بصكت مرتفع كىذه تسمى بسنادات ما كراء المعرفة 
ستخداـ التمميحات المفظية كاالنشطة المساندة كاألدكات  ستخداـ البطاقات التعميمية كا  ، كا 

 يمية. المختبرية كالمجسمات كالنماذج كالكسائط التعم
 أهوية إستزاتيجيةالسنادات التعليوية للطالب:

 . تكفير بيئة تعميمية محاطة بالرعاية.4
 . تحسف مف استيعاب المتعمـ.6
 . تزيد مف تركيز المتعمـ.3
 . رفع مف إحتماالت المتعمـ لتحقيؽ االىداؼ التعميمية.1

 (12: 6042)فريد ، 
نستنتج أف عممية التعمـ في إستراتيجيةالسنادات التعميمية ال تسير بأتجاه كاحد كأنما  

 (.Wells, 1991 :21متعددة االتجاىات يشترؾ فييا الطالب كالمدرس كاالقراف )
 ( يكضح العالقة بيف المعمـ كالمتعمـ في اداء الميمة التعميمية.3كالمخطط )

 
 

  
 
 
 

 ( يوضح العالقة بين المعمم والمتعمم في اداء المهمة التعميمية3مخطط )

 السنادات التعميميةالدعائـ التعميمية أك 

 المعمـ  المتعمـ 

 الميمة



 الفصل الثاني الخلفية النظرية والدراسات السابقة 

 

22 

  السنادات التعليوية : سلبيات

عمى الرغـ مف كؿ المميزات السابقة التي ذكرناىا اال أف ىذه االستراتيجية يكجو ليا 
 أىميا:بعض السمبيات كمف 

تتطمب إعداد كتحضير دركس ليا كسائؿ دعـ لمكاجية إحتياجات كؿ فرد عمى انفراد  -4
 كىذا يتطمب كقتان طكيالن.

إذا لـ يكف المدرس مدربان لتنفيذ ىذه االستراتيجية تدريبان مناسبان فربما ال يستطيع تنفيذ  -6
 ىذه االستراتيجية كتطبيقيا.

ت يتطمب مف المدرس أف يتخمى عف بعض قيادتو في ىذا النكع مف االستراتيجيا -3
كسيطرتو عمى الصؼ كأف يسمح لممتعمميف بأرتكاب بعض األخطاء كربما كاف ىذا صعبان 

 (31:  6046عمى بعض المدرسيف.) السعيدم ، 
 :Achievementثانيًا : التحصيل 

اصبح التركيز عمى التحصيؿ الدراسي مكضع إىتماـ االسرة كالمجتمع كالمعمـ 
كالطالب كىك المؤشر لنجاح الطالب في جميع المراحؿ الدراسية ، فيرتبط مفيـك التحصيؿ 
بالتعميـ المدرسي ، فالتحصيؿ المدرسي ىك أف تككف لمطالب قدرة عمى التكفيؽ بيف قدراتو 
بداعاتو المختمفة مع مستكل التحصيؿ الذم يحققو                         )عدس  العقمية كا 

 ،4666 :62.) 
كفي مجاؿ التربية تستخدـ إختبارات التحصيؿ لقياس المستكل التحصيمي كالكشؼ 

 عف قدرات الطالب كالتعرؼ عمى مشكالتيـ كنكاحي القكة كالضعؼ عندىـ.
 (463:  4666) عبيدات كعبد الرحمف ، 

)لذلؾ تعد االختبارات التحصيمية مف أىـ االدكات بجمع المعمكمات الالزمة لعممية 
 (.34: 6003التربكم كبشكؿ خاص التقكيـ الصفي( )الدليمي كمحمكد ،  التقكيـ

 
 :التحصيل بالنسبة لممتعممأهمية 

 يرل الباحث أف لالختبارات التحصيمية أىمية لممتعمـ كىي :
 . تحقيؽ حصيمة معرفية جيدة لدل المتعمـ.4
 متنكعة كمتعددة.. يعتبر التحصيؿ ناتج لما يحدث في المؤسسة التربكية مف عمميات تعمـ 6
 



 الفصل الثاني الخلفية النظرية والدراسات السابقة 

 

23 

 :عممبالنسبة لمم التحصيلأهمية 
 يعطي لممعمـ مؤشرات كاضحة عف مستقبؿ المتعمميف   .1

 تنمية عقؿ المتعمـ بالمعارؼ كالمعمكمات النافعة. .2

 مف خالؿ التحصيؿ يتـ الكشؼ عف مكاطف القكة كالضعؼ عند المتعمـ.                 .3
 (.36: 6002)الدليمي كمحمكد ، 

التحصيؿ الدراسي في المكاد الدراسية  يعد المعيار الكحيد الذم يقاس بمكجبو كاف  .4
تقدـ المتعمـ. كيساعد المدرس عمى مدل تحقيؽ المناىج الدراسية لالغراض التربكية 

 (.66-64:  6044)الجاللي ، 

كسابيـ معارؼ ألف  ف مف أكلكيات المؤسسة التربكية ىك تحسيف تحصيؿ الطمبة كا  كا 
 صيؿ ُيّعد مف المصادر الميمة لمتعرِّؼ عمى نكاتج العمميات التعميمية.قياس التح

( أف االختبارات التحصيمية تقيس ما تعممو الطالب مف 6000كيشير )عالـ ، 
 (.302:  6000معارؼ كمفاىيـ )عالـ ، 

كييتـ التربكيكف بالتحصيؿ الدراسي لما لو مف أىمية في حياة الطالب ألنو ليس 
راسية معينة كالحصكؿ عمى الدرجات ، بؿ لو جكانب أخرل ميمة جدان في تجاكز مرحمة د

حياة الطالب فعف طريؽ االختبار يتـ  تحديد مستقبؿ الطالب الختيار نكع الدراسة 
كالمينة كبالتالي يتحدد الدكر االجتماعي الذم سيقـك بو الطالب                 )عالكنة 

 ،6006 :55.) 
 تحصيل الطمبة: العوامل التي تؤثر في

إف ضعؼ التحصيؿ الدراسي كتكرر رسكب الطمبة لمرة أك أكثر عمى الرغـ مما 
 يممككف مف قدرات عقمية تؤىميـ لمكصكؿ الى نتائج مرضية في التحصيؿ الدراسي.

 يعكد الى عدة عكامؿ ىي : 
 االجتماعية. أةىناؾ عكامؿ خارجية تؤثر في تحصيؿ الطمبة ترجع لعكامؿ النش 

(Lefton , 1994 : 305) 
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 كىناؾ عكامؿ عامة تؤثر في تحصيؿ الطمبة كىي:-  

 

 أواًل : )العوامل الذاتية( و الشخصية وتقسم الى 
 . عقمية.4
 . جسمية.6
 . نفسية 3

 ثانيًا : العوامل االسرية المنزلية مثل 
 . مستكل االسرة االقتصادم.4
 . المستكل الثقافي لالسرة.6
 تربط بيف افراد االسرة.. العالقات التي 3

 ثالثًا : العوامل المدرسية منها
 تنقالت الطالب مف مدرسة الى اخرل. .1

 تنقالت المعمميف كعدـ استقرارىـ. .2

 تصرفات المعمميف كمعاممتيـ لمطمبة بشكؿ غير صحيح. .3

 (625:  6040)نصر اهلل ، 
سابقان ىناؾ ك يرل الباحث مف خالؿ خبرتو الطكيمة باالضافة الى العكامؿ المذككرة 

 عكامؿ اخرل ىي :
عزكؼ الطمبة عف الدراسة كعدـ التحضير اليكمي كمتابعة المكاد الدراسية يؤدم الى  .1

 ضعؼ في التحصيؿ.

طرائؽ التدريس المتبعة مف قبؿ المدرسيف كاستخداميـ الطرائؽ التقميدية في التدريس  .2
ائؽ الحديثة في ، كليذا اكدت جميع الدراسات عمى إستخداـ االستراتيجيات كالطر 

 التدريس مف اجؿ تحسيف مستكل التحصيؿ لمطمبة.

 عدـ مراعاة الفركؽ الفردية في المناىج الدراسية يؤثر في التحصيؿ. .3

نفعالية تؤثر تاثيران كاضحان في إنخفاض التحصيؿ الدراسي  كىناؾ عكامؿ كجدانية كا 
ف سبب ضعؼ التحصيؿ لدييـ شعك  رىـ  باالكتئاب تسيطر عمى سمكؾ كتصرفات الطمبة كا 

 الدائـ.
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 العوامل التي تؤدي الى تحسين تحصيل المتعمم :
 االىتماـ بالدكافع مف اجؿ التعمـ. .1

 الثكاب كالعقاب. .2

 أىمية النشاط الذاتي في التعمـ. .3

 مراعاة الفركؽ الفردية. .4

 االىتماـ بالجانب العممي مف العمـ كالمعرفة. .5

 (43:  6006)قطامي ،                               االرشاد التربكم.    .6
فأف الذم يميز الطالب عف غيره ىك التحصيؿ اذ أف مف خالؿ التحصيؿ يتـ إصدار 

 حكـ عمى الطالب بنجاحو اك رسكبو ، كبالتالي إنتقالو مف مرحمة الى اخرل.
  Logic Intelligence ثالثا: الذكاء المنطقي :

الجدؿ بيف عمماء النفس مف حيث طبيعتو ككيفية قياسو كنتيجة  لقد اثار مفيكـ الذكاء
ف كممة الذكاء تصؼ أنكاع السمكؾ كفي  لغمكض مفيـك الذكاء تعددت كتنكعت تعريفاتو كا 
ىذه الحالة تعد كممة الذكاء كممة مجردة فقد كاف يعتقد أف المرء إذا كاف يقظان كحسف االنتباه 

 لسميـ في أمكر الحياة المختمفة فإنو ذكي.كالمعرفة كلو القدرة عمى التصرؼ ا
 (22: 4664)جابر ، 

) كقد يرجع االختالؼ في تعريؼ الذكاء الى أف الذكاء ليس شيئان ماديان محسكسان كما 
أنو ال يقاس مباشران ، كقد يرجع الى أف العمماء تناكلكه مف زكايا كمنطمقات مختمفة كىناؾ 

الذكاء كالتي أف تقـك تحديدان لو أك تفسيران لطبيعتو فقد إتجاىات كثيرة ظيرت منذ نشأة مفيـك 
 عرفو بينيو بأنو القدرة عمى االبتكار كالفيـ الصحيح كالتكجو اليادؼ لمسمكؾ(.

 (406: 4656)الشيخ ، 
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 عالقة التفكير بالذكاء :
إف التفكير ميارات عقمية كليذه الميارات كظيفة تقـك بتكجيو السمكؾ ، أما الذكاء فأنو 

 (.64: 6001يعبر بو عف فاعمية التفكير ميما كاف نكعو )عمي ، 
كأف التفكير ال ينفصؿ عف الذكاء فكالىما قدرات عقمية متصمة كلذلؾ فإف أحدىما يفسر 

 االخر. كاف التفكير يستند مف مككنات الذكاء المعرفية، اداء، عمميات كميارات.
و يمكف تحديد بعض القدرات التي كنتيجة إطالع الباحث عمى عدة تعاريؼ لمذكاء فأن

 سادت في معظـ تعريفات الذكاء كىي.
 . القدرة عمى التفكير المجرد.4
 . القدرة عمى التعمـ.6
 . القدرة عمى حؿ المشكالت.3
 (4:  6006. القدرة عمى التكيؼ كاالرتباط بالبيئة.  )النجاشي ، 1
 

 الذكاء بين الوراثة والبيئة:
التي تطرح دائمان ىك أييما أىـ في تحديد نسبة الذكاء لدل مف االسئمة التقميدية 

 االفراد الكراثة اـ البيئة؟
كالكاقع اف كالن مف الكراثة كالبيئة يشتركاف في كؿ صفة مف صفات االنساف ، كبالرغـ 
ف الذم يحفز مكاىب الفرد كقكاه ككجكده في  مف أىمية الكراثة في تحديد مستكل الذكاء ، كا 

ساني كعزلتو عف ىذا المجتمع تشكه ىذا النمك في اغمب نكاحيو اذُا المؤثرات المجتمع االن
البيئية ىي التي تسير الذكاء عمى الرغـ مف أىمية الكراثة في تحديد مستكل الذكاء)الزغمكؿ 

 ( 401: 6004كالمحاميد ، 
اثة كالكاقع اف كالن مف الكراثة كالبيئة يشتركاف في كؿ صفة مف صفات االنساف ، فالكر 

تييء االمكانات لمسمكؾ ، أما البيئة فتحكؿ الشركط الخالؽ ىذه االمكانات ، ام اف الكراثة 
 (.640:  6006كالبيئة ضركريتاف لمنمك في ام صفة مف صفات الفرد )قطامي ، 

كيرل الباحث اف العالقة بيف الكراثة كالبيئة ىي عالقة مترابطة كمتفاعمة كيمكف تحديد نسبة 
 ادلة االتية: الذكاء بالمع

 العمر العقمي                   
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  400× نسبة الذكاء = ػػػػػػػػػػ 
 العمر الزمني                 

يكصؼ الفرد بأنو )متكسط الذكاء(  400فاذا كانت نسبة الذكاء تساكم أك تقترب مف  
سبة الذكاء ( فاف الفرد يكصؼ بأنو )متفكؽ( ، كاذا قمت ن400كاذا زادت نسبة الذكاء عمى )

 ( فاف الفرد يكصؼ بأنو )متخمؼ(.400عف )
 (403: 6004)الزغمكؿ كالمحاميد ، 

 نظريات الذكاء : 
 نظرية العامميف لسبيرماف : .1

 تكصؿ سبيرماف الى كجكد عامميف لمذكاء
 ( الذم يشترؾ فيو كافة االنشطة العقمية.Gالعامؿ العاـ كيرمز لو بالرمز ) .أ

( الذم يشترؾ فيو بعض انكاع النشاط Sبالرمز )العامؿ الخاص كيرمز لو  .ب
 الذىني.

 نظرية العكامؿ المتعددة لثكرندايؾ .2

 الذكاء المجرد. .أ

 الذكاء الميكانيكي. .ب

 ج. الذكاء االجتماعي.
. نظرية ثيرستكف : تكصؿ ثيرستكف اف الذكاء يتككف مف مجمكعة مف الذكاءات 3

 منفصمة بعضيا عف بعض كىي:
 أ. ذكاء لفظي.

 عددم.ب. ذكاء 
 ج. ذكاء مكاني.
 د. ذكاء لغكم.
 ق. ذكاء ذاكرة.

 ك. ذكاء استقرائي.
 م. ذكاء ادراكي.

 . نظرية ستيرنبرغ : اطمؽ عمييا )نظرية الذكاء الناجح(.1
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 كيتككف الذكاء مف ثالث مككنات ىي :
 الذكاء التحميمي. .أ

 الذكاء االبداعي. .ب

 ج. الذكاء العممي.
 

 . نظرية كاتؿ : الذكاء نكعيف ىما 2
 أ. الذكاء المرف : ينمك مف الكالدة الى سف معينة مف المراىقة.
 ب. الذكاء المتبمكر : ىك الذكاء الذم يتأثر بالعكامؿ البيئية.

 (416: 6004)الزغمكؿ كالمحاميد ،    
 

 . نظرية كاردنر في الذكاء المتعدد:3
( الى نظرية الذكاءات المتعددة ، اذ اكد   Gardner, 1993لقد تكصؿ العالـ )

)كاردنر( )اف الذكاء الذم نقيسو بالطريقة التقميدية يحدد مجاؿ معيف أك تنظيـ بعينو ، أما 
منظكر الذكاء المتعدد فينظر لمذكاء قدرة سيككلكجية ، يمكف الحصكؿ عمييا الى مدل اكبر 

 التي تؤثر في الفرد(. أك أقؿ كنتيجة لمعكامؿ الثقافية كالكاقعية كالخبرة
 (42:  6042)نقالن عف فريد ، 

(Gardner, 1993 : 132) 
 المبادئ التي تقوم عميها نظرية الذكاءات:

 عمى االقؿ يمتمؾ كؿ فرد سبعة ذكاءات .أ

 الذكاءات مستقمة كاحد عف االخر .ب

 (44:  6006ج. كؿ فرد يمكنو تنمية ذكاءاتو لمستكل معيف مف الكفاءات )عثماف ، 
فالذكاء عند كاردنر كما يرل الباحث ليس كاحدان كانما متعدد كانو عارض كجيات  كعميو

 النظر التي تدكر حكؿ الذكاء يعكد لمكراثة.
 انواع الذكاءات كما حددها كاردنر: 

 الذكاء المغكم. .1

 الذكاء المكسيقي. .2
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 الذكاء المنطقي الرياضي. .3

 الذكاء المكاني. .4

 الذكاء الجسمي الحركي. .5

 الشخصي.الذكاء  .6

 كقد أضيؼ الييا

 الذكاء الطبيعي. .7

 الذكاء الكجكدم. .8

 (404:  6004( )نكفؿ ،  6041نقالن عف عبد الحميد ، 
 كيمكف تكضيح الفرؽ بيف النظرة القديمة لمذكاء كالنظرة الحديثة لمذكاء )لكاردنر(

 
 نظرية الذكاءات )الحديثة()كاردنر( النظرة القديمة لمذكاء ت

ال يمكف قياس الذكاء باالرقاـ كيستدؿ عميو  الذكاء باالرقاـيمكف قياس  1
 مف خالؿ اداء معيف

 مستكل الذكاء متغير  ال يتغير مدل الحياة )ثابت(  مستكل الذكاء 2

 يمكف تحسيف الذكاء كتنميتو. يكلد المتعمـ كلديو قدر معيف مف الذكاء 3

 الذكاء يظير بطرائؽ عدة الذكاء احادم  4

 يستخدـ الذكاء لفيـ الطاقات البشرية الذكاء في تصنيؼ المتعمميف يستخدـ 5

 (46::  6005)الياشمي كطو ، 
 ية التربوية لنظرية الذكاءات المتعددة : االهم

يرل كاردنر أف التربكييف يستطيعكف استخداـ نظرية الذكاءات المتعددة في عدة 
 (.36:  6040مجاالت في التربية )الياسرم ، 

 التطبيقات التربكية لنظرية الذكاءات المتعددة ىي :كمف اىـ 
 . تساعد االفراد في كيفية استخداـ ذكاءاتيـ المتعددة في حؿ مشكمة ما.4
مكاناتيـ كاىتماماتيـ.6  . تحث النظرية التربكييف في فيـ قدرات المتعمميف كا 
 . مف خالؿ النظرية يمكف استعماؿ أدكات قياس عادلة تناسب كؿ فرد.3
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تساعد النظرية عمى استخداـ لعدد كبير مف االستراتيجيات في التدريس ، لمكصكؿ الى . 1
 عدد كبير مف المتعمميف عمى إختالؼ ذكاءاتيـ.

 (25:  6004)الرحيمي ، 
كقد طكرت نظرية كاردنر طرائؽ التدريس بشكؿ عاـ ، كاعطت فكرة عف إحتياجات 

الحالي ىك الذكاء المنطقي فسيتـ تناكلو قدر المتعمميف ، كبما أف المتغير التابع في البحث 
 تعمؽ المكضكع بالبحث الحالي:

 النقد الموجه لنظرية الذكاءات المتعددة 
 إف الذكاءات المتعددة تكاجو ثالث معضالت اساسية:

 . الذكاءات تختمؼ مف طالب الى آخر في كمياتيا كمحتكاىا.4
نيا تعمؿ بمفردىا.. الذكاءات الفرعية ىي جزء مف أنكاع الذكاءات 6  المتعددة كا 
. كأف النقد االساسي لمنظرية ىك أف الذكاءات المتعددة ال تقيس قدرات عقمية معرفية كأنما تقيس 3

 (.426-425:  6005ميارات ) حسيف ، 
 الذكاء المنطقي :

مف أىـ العمميات المحكرية في ىذا الذكاء الترقيـ كالذم يعني القدرة عمى تحديد رقـ 
 كىذا العدد اك الرقـ يطابؽ شيئان في مجمكعة مف االشياء اك المكضكعات.أك عدد 

 (646:  4664) جابر ، 
 :أهمية الذكاء المنطقي 

ُيعد الطريقة المثمى لمتعامؿ مع المستحدثات كالتطكرات التكنمكجية كليذا السبب تككف 
 تنمية ىذا الذكاء ضركرة لكي يتكيؼ كيتعايش مع المجتمعات المتقدمة.
 (63:  6042فريد ،  )
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 يتمتع بالذكاء المنطقي الرياضي: يصفات الشخص الذ
تككف لديو القدرة عمى حؿ المشكالت منطقيان ، اجراء العمميات الحسابية كالتصنيؼ، 
االستدالؿ ، التعميـ ، اختبار الفرضيات ، كاستخداـ االعداد كاالستدالؿ منيا بفاعمية(. )نقالن 

 (406:  6004رياش كزىرية ،  (.  )ابك 6044عف فارس، 
كالذيف يتصفكف بقدرتيـ عمى الذكاء المنطقي ليـ القدرة عمى التعامؿ مع االرقاـ 
كيحزركف االلغاز المنطقية كالحساب كيحتاجكف الى ادكات عممية كاشياء يدكية كادكات 

 (6:  6041التجربة.)الشيخمي ، 
 

 من طرائق تنمية الذكاء المنطقي :
 كالتعميـ المبرمج. التكسع المعرفي .1

 حؿ المشكالت كاالستقصاء. .2

 مف خالؿ الخرائط المعرفية كخرائط المفاىيـ. .3

 (4-6:  6003خرائط التفكير اليندسي. )محمكد ،  .4
 مؤشرات التنبؤ بالذكاء المنطقي الرياضي :

 المقارنة بيف االشياء أك المكضكعات الطبيعية كاالشياء العقمية. .1

 بعد كضع كانشاء تفصيالت عنيا.الدراسة كالتعرض لمكضكعات  .2

 ادراؾ االبعاد المنطقية مثؿ العمميات ، كاالفكار كمختمفة التراكيب العقمية. .3

 اشتراؾ الطالب في مختمؼ الدراسات كالتي تعتمد عمى المنيج العممي. .4

 قدرة الطالب عمى التحميؿ الرياضي مثؿ المتكاليات كسالسؿ االعداد. .5

 (50-46:  6002)حسيف  
 عميم الذكاء المنطقي الرياضي :طرائق ت

 ( أنو يتـ تعميـ الذكاء المنطقي الرياضي عمى النحك االتي:6003كيشير )جابر ، 
 حؿ المسائؿ الخاصة بالرياضيات عمى السبكرة. .1

 استخداـ البراىيف العممية. .2

 اعطاء االلغاز المنطقية كااللعاب. .3

 استخداـ لغة برمجة الككمبيكتر. .4



 الفصل الثاني الخلفية النظرية والدراسات السابقة 

 

32 

 لمادة الرياضيات. استخداـ العرض المنطقي .5

 استخداـ تماريف بياجيو لممعرفة. .6

 تماريف حؿ المشكالت منطقيان. .7

 (46:  6003كضع مجمكعة قكاعد اك شفرات.                        )جابر ،  .8
 مهارات الذكاء المنطقي

 . التصنيؼ : تصنيؼ االشكاؿ بالنسبة لمكف كالحجـ.4
لممتعمميف التشابو كاالختالؼ بيف شكميف ىندسييف مف . التشابو كاالختالؼ : مثؿ تكضح 6

 حيث الطكؿ كالعرض كاالرتفاع.
. المالحظة كالبحث عف السبب كالنتيجة مثؿ دخكؿ االشارة السالبة عمى العدد السالب 3

 (41: 6003كتحكلو الى مكجب.                                         )جابر ، 
 اضي:تقويم الذكاء المنطقي الري

 حساب مسائؿ رياضية عقميا بسرعة. .1

 يطرح العديد مف االسئمة عف كيفية عمؿ االشياء. .2

 يفكر في مستكل اكثر تجديدا كيككف تفكيره اعمى مف مستكل اقرانو. .3

 (13:  6003االحساس كاالدراؾ جيداف بالنسبة الى عمره.           )جابر ،  .4
لتعبير المفظي عادة ام اف الذم كبشكؿ عاـ فأف القدرة الرياضية ال تحتاج الى ا

يستطيع معالجة مسالة رياضية ال يحتاج الى التعبير المغكم النو يعالج المسالة الرياضية 
 في عقمو.

 كاكدت االبحاث عمى اف القدرة الرياضية تنقسـ الى الحسابية كالجبرية كاليندسية.
 (344: 4643)السيد ،

 أهمية الذكاء المنطقي في تدريس العموم :
 المتعمـ الذم لديو ميؿ لمذكاء المنطقي يتصؼ بحبو الى المشكالت. .1

 يستعمؿ المتعمـ في ىذا النكع مف الذكاء األنماط كالتفسير كالتحديد الرمزم. .2

ىذا النكع مف الذكاء يتالءـ مع الجانب النظرم لتصنيؼ العمـك عند بناء النظريات  .3
 كفحصيا بالمنطؽ المجرد.
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يتالءـ مع الجانب التطبيقي في تصنيؼ العمـك مف حيث ىذا النكع مف الذكاء  .4
 التشجيع عمى حؿ المشكالت.

كلتنمية ىذا النكع مف الذكاء يمكف تشجيع المتعمميف بأعطائيـ الفرصة لكي يمارسكا  .5
 نشاطات كمشاريع ذات معنى لدييـ.

 المحور الثالث: الدراسات السابقة :
لمكضكع بحثو فبدكنيا ال يستطيع اف  عمى ام باحث اف يرجع الى الدراسات السابقة
 ينجز بحثو في ام اختصاص كذلؾ لالسباب االتية:

الدراسات السابقة تعطي مؤشران عمى اىمية البحث كمدل مساىمة البحث باضافة ما  .1
 ىك جديد في الميداف التربكم.

 مقارنة الباحث نتائج بحثو يحدد مكقع بحثو بالبحكث السابقة. .2

لجكانب التي كقفت عندىا الدراسات السابقة كمما يؤدم الى قياـ الباحث باكماؿ ا .3
 تطكير الدراسات النفسية كالتربكية فتؤدم الى معرفة جديدة.

كبعد اطالع الباحث عمى الدراسات السابقة كالتي ليا صمة بمتغيرات بحثو المستقمة 
 أتي:كالتابعة ارتأل الباحث اف يرتب الدراسات السابقة حسب القدـ الزمني ككما ي

 الدراسات المتعمقة بالسنادات التعميمية:
 الدراسات العربية :

 (.6003دراسة حافظ ) .1

 (.6006دراسة احمد كعبد المطيؼ ) .2

 (.6046دراسة السعيدم ) .3

 (.6042دراسة فريد ) .4

 ومن الدراسات االجنبية:
 ( نيجيريا.6044) Azih and Linnدراسة 

 عمقة بالذكاء المنطقي :تالدراسات الم
 ( دراسة عربية.6002كائؿ )دراسة  .1
 (.6044دراسة عزيز ) .2
 (.6041دراسة رسمي ) .3
 (.6041دراسة الشيخمي ) .4
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 ةجدول يبين الدراسات السابقة المتعمقة باستراتيجية السنادات التعميمي

اسم الباحث 
 والبمد

المرحمة 
 الدراسية

 جنس العينة هدف الدراسة 
حجم 
 العينة

 المادة
نوع 
 المنهج

 النتائج الوسائل االحصائية المتغير التابع المتغير المستقل

. حافظ 1
(2006 )

 السعودية

 اعدادية

هدفت الدراسة الى معرفة 
استراتيجية السنادات التعميمية 

في التحصيل الدراسي 
والتفكير الناقد لدى طالبات 
الصف االول الثانوي في 

 مقرر االحياء بالمدينة المنورة  

 تجريبي االحياء 183 طالبات
السنادات 
 التعميمية

 .التحصيل الدراسي.1
 . التفكير الناقد2

 . معادلة الفاكرونباخ1
 . اختبار لينس الختالف التجانس.2
 . اختبار )ت( لمعينات المستقمة3

. ال يوجد فرق دال احصائيًا بين طالبات المجموعة التجريبية التي 1
 تدرس وفق استراتيجية السنادات التعميمية والمجموعة الضابطة التي

 تدرس وفق الطريقة االعتيادية في التحصيل الدراسي.
. يوجد فرق ذو داللة احصائية بين المجموعة التجريبية 2

 والمجموعة الضابطة في التفكير الناقد.

. احمد عبد 2
المطيف 

(2009 )
 مصر

 جامعية

مقارنة فاعمية سقاالت التعميم 
ببرمجيات التعمم القائم عمى 
الكومبيوتر في تنمية مهارات 

الكتابة االلكترونية لدى 
طالبات معممات المغة 

 االنكميزية 

 تجريبي الحاسوب 60 طالبات

استراتيجية 
السنادات 
 التعميمية

 .االختبار التائي.1 الكتابة االلكترونية
 المهارة.. معادلة حساب درجة 2
 t-tese. االختبار التائي 3

يوجد فرق ذو داللة احصائية بين المجموعة التجريبية التي تدرس 
وفق استراتيجية السنادات التعميمية والمجموعة الضابط التي تدرس 

 وفق الطريقة االعتيادية في كتابة المهارات االلكترونية.

 Azihدراسة 

nwosu 

2011 
 نيجيريا

تقصي اثر السنادات التعميمية  اعدادية
عمى تحصيل طمبة المرحمة 
الثانوية في مادة المحاسبة 

المالية في والية اباكاليكي في 
 نيجيريا 

شبه  مالية 163 طمبة
 التجريبي

السنادلت 
 التعميمية

المجموعة وجود فروق ذو داللة احصائية لصالح االناث في  االختبار التائي معادلة الفاكرونباخ التحصيل
 التجريبية

. السعيدي 3
(2012 )

 العراق

 اعدادية

معرفة اثر استراتيجية 
السنادات التعميمية في 

اكساب طالبات معهد اعداد 
المعممات المهاارات 

الحاسوبية وتنمية استطالعهن 
 الحاسوبي 

 تجريبي الحاسوب 60 طالبات
السنادات 
 التعميمية

 .المهارات الحاسوبية.1
االستطالع . تنمية 2

 الحاسوبي

 . معادلة كوبر لثبات التصحيح.1
 (.x2. اختبار مربع كاي )2
 . معادلة حساب درجة المهارة.3
 SPSS. البرنامج االحصائي 4

. يوجد فرق ذو داللة احصائية بين المجموعة التجريبية 1
والمجموعة الضابطة في اكتساب المهارات الحاسوبية ما عدا 

 االجهزة الممحقه.
وجد فرق لصالح المجموعة التجريبية في تنمية االستطالع . ي2

 الحاسوبي وذو داللة احصائية

دراسة فريد 
(2015) 

 اعدادية

اثر استعمال السنادات 
التعميمية والخرائط المعرفية 

في تحصيل مادة التاريخ لدى 
 طالبات الصف الرابع االدبي

 تجريبي تاريخ 93 طالبات
السنادات 
 التعميمية

و الذكاء  التحصيل
 المتعدد

ال يوجد فروق ذو داللة احصائية بين طالبات المواتي يدرسن وفق  االختبار التائي معادلة الفاكرونباخ
السنادات التعميمية وبين طالبات المواتي يدرسن وفق الخرائط 

 المعرفية

 

 

 

 جدول يبين الدراسات السابقة المتعمقة بالذكاء المنطقي
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اسم الباحث 
 والبمد

المرحمة  هدف الدراسة 
 الدراسية

جنس 
 العينة

حجم 
 العينة

 النتائج الوسائل االحصائية المتغير التابع المتغير المستقل نوع المنهج المادة

. دراسة وائل 1
 ( مصر2005)

اعداد أنموذج بنائي في 
التدريس لتنمية مهارات 

الحس العددي في اختبار 
المواقف العددية والتحصيل 
في الرياضيات ، وتنمية 
الذكاء المنطقي الرياضي 

لدى تالميذ الصف السادس 
 االبتدائي 

 التجريبي الرياضيات 100 تالميذ االبتدائية

.اعداد نموذج 1
بنائي في 

التدريس لتنمية 
الحس مهارات 
 العددي 

. اختبار 1
 المواقف العددية.

. التحصيل في 2
 الرياضيات 

. تنمية الذكاء 3
 المنطقي الرياضي 

. استخدام معادلة كيودر 1
لحساب  21ريشاردسون العينة 
 ثبات االختبارات.

 . استخدام المتوسط الحسابي.2
 . االنحراف المعياري 3
 t-test. االختبار التائي 4

ارتفع متوسط اداء تالميذ المجموعة التجريبية عن 
في اختبار متوسط اداء المجموعة الضابطة 

 الذكاء المنطقي

. دراسة عزيز 2
(2011 )

 العراق

التعرف عمى 
فاعمية برنامج 

تدريبي عمى وفق 
عادات العقل في 
التحصيل وتنمية 
الذكاء المنطقي 

الرياضي والتفكير 
 االبداعي 

 التجريبي الرياضيات 41 طالبات اعدادية

التعرف عمى 
فاعمية برنامج 

تدريبي عمى وفق 
عادات العقل في 

 التحصيل

الذكاء المنطقي 
الرياضي التفكير 

 االبداعي

استخدمت الباحثة الوسائل 
 االحصائية التالية

 . معادلة الفاكرونباخ.1
 . االختبار التائي لعينتين.2
 . معامل ارتباط بيرسون 3

داللة احصائية عند مستوى  . يوجد فرق ذو1
( في التطبيق البعدي الختبار الذكاء 0.05)

المنطقي الرياضي لصالح درجات المجموعة 
 التجريبية.

. يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى 2
( الختبار الذكاء المنطقي الرياضي 0.05)

التطبيق القبمي والتطبيق البعدي لصالح التطبيق 
 البعدي 

 .دراسة رسمي3
(2014 )

 العراق

اثر استراتيجية 
وفق أنموذج 

كولب في تحصيل 
طالب الصف 
الثاني المتوسط 
 وذكائهم المنطقي 

 استراتيجية كولب تجريبي  الفيزياء 60 طالب المتوسطة
التحصيل و 

 الذكاء المنطقي 

 .t-test. االختبار التائي 1
 . معادلة كورد ريشاردسون. 2
 . معادلة الفاركرونباخ .3
 معاممة صعوبة الفقرة.. 4
 . قوة تميز الفقرة.5
 . معادلة فعالية البدائل.6
 . معامل ارتباط بيرسون7

توجد فروق لصالح المجموعة التجريبية عند 
( في مقياس الذكاء 0.05مستوى ذو داللة )

 المنطقي.

. الشيخمي 4
(2014) 

الذكاء المنطقي 
الرياضي ومهارة 

اتخاذ القرار 
وعالقتهما 
 بالتحصيل 

 الوصفي الرياضيات 200 طمبة الجامعة

الذكاء المنطقي 
الرياضي لمهاراة 

 اتخاذ القرار

 التحصيل

 . معامال ارتباط بيرسون.1
 2. معادلة كيودر يشاردسون 2
 . معادلة الفاركرونباخ 3
 . االختبار النهائي4

عينة الدراسة لديهم الذكاء المنطقي جميع طمبة 
 الرياضي.

تفوق الطالبات عمى الطالب في الذكاء المنطقي 
 الرياضي 
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 مناقشة الدراسات السابقة :
 الدراسات المتعمقة باستراتيجية السنادات التعميمية :.1

اختمفت الدراسات السابقة مع بعضيا البعض في المتغير التابع في حجـ العينات 
كذلؾ بحسب ىدؼ كؿ دراسة كتباينت المرحمة الدراسية ما بيف اعدادية كجامعية ، ككذلؾ 

 تباينت المادة العممية المتخذة لمدراسة.
السنادات كاتفقت الدراسات السابقة مف حيث المتغير المستقؿ عمى اثر استراتيجية 

التعميمية ، كما ىك مكضح في الجدكؿ السابؽ كقد اظيرت نتائج الدراسات السابقة تفكؽ 
المجمكعة التجريبية التي درست عمى كفؽ استراتيجية السنادات التعميمية عمى المجمكعة 

 الضابطة التي درست عمى كفؽ الطريقة التقميدية.
 السنادات التعميمية مدى االفادة من الدراسات السابقة والمتعمقة ب

  اثبتت الدراسات السابقة بأنو يمكف تطبيؽ استراتيجية السنادات التعميمية عمى اغمب
 الفئات العمرية كالتعميمية مف االبتدائية الى التعميـ الجامعي.

  اشارت الدراسات السابقة الى أىمية نظرية فيجكتسكي كمدل تطبيقيا في عممية التعمـ
 منطقة النمك التقريبي سكاء لممعمميف أك الطمبة. مف خالؿ تنمية كتنشيط

  افادت الدراسة الحالية في فيـ نظرية الثقافة االجتماعية لفيجكتسكي كمدل االفادة مف
 ( في عممية التعمـ.Zpdمفيكـ منطقة النمك القريبة المركزية )

 عية في افاد الباحث مف االطر النظرية ليذه الدراسات كأىمية نظرية الثقافة االجتما
 مجاؿ طرائؽ التدريس.

 الدراسات المتعمقة بالذكاء المنطقي : -6
  في جميع الدراسات السابقة اظيرت النتائج اف الطمبة عينة الدراسة يمتمككف الذكاء

 المنطقي الرياضي.

  اتفقت الدراسات السابقة عمى تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة في
 الرياضي. اختبار الذكاء المنطقي

  اف سبب تفكؽ المجمكعة التجريبية في اختبار الذكاء المنطقي يعكد الى اثر استخداـ
 االستراتيجيات المتبعة في طرائؽ التدريس )المتغير المستقؿ( 

 ، ـ.6041استخداـ الذكاء المنطقي )المتغير التابع( ما عدا دراسة الشيخمي 
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 في حساب معامؿ ثبات مقياس  افاد الباحث مف الكسائؿ االحصائية المستخدمة
 الذكاء المنطقي.

 .تبنى الباحث مقياس الذكاء المنطقي مف الدراسات السابقة 

 .استخدـ الباحث الذكاء المنطقي كمتغير تابع 

 -مدل االستفادة مف االطار النظرم لمدراسات السابقة:
ـ إف السند الحقيقي لمباحث لكي يتخطى عممية البحث لمدراسة يكمف في االلما

بالجكانب النظرية كالقراءات المختمفة كالمتعددة كالمتعمقة بمكضكع البحث لكي يككف خمفية 
عممية كاضحة تنير لو الطريؽ كتكضح لو معالمو كيمكف تمخيص االستفادة مف االطار 

 النظرم:
ُتجِنب الباحث األخطاء التي يمكف الكقكع فييا عند اجتياده بالتعميؽ عمى مكضكع  -4

 معيف.
 تحسف كتثرم قدرات الباحث العممية عند مناقشة مكضكع الدراسة. -6
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثالث
 

 منهجية البحث واجراءاته

 
 

 التصميم التجريبي. -1
 مجتمع البحث  -2
 تي البحثتكافؤ مجموع -3
 مستمزمات البحث  -4
 اداتا البحث  -5
 تصحيح أداتي البحث  -6
 تطبيق التجربة. -7
 الوسائل االحصائية -8
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث واجراءاته

 
مف منيجية  جراءات التي قاـ بيا الباحث إبتداءً يتضمف ىذا الفصؿ اىـ اال

البحث والتصميـ التجريبي ومجتمع البحث وعينة البحث وتكافؤ المجموعات واعداد 
مستمزمات البحث مف حيث ) تحديد المادة العممية وصياغة االىداؼ الخاصة 

البحث وتطبيؽ  يداتوتحديد أواالغراض السموكية واعداد الخطط التدريسية( 
 واستخداـ الوسائؿ االحصائية.

 لبحث :أجراءات ا

 (Experimental Designاكالن: التصميـ التجريبي )
لتحقيؽ أىداؼ ىذا البحث اتبع الباحث المنيج التجريبي ، وىو خطة البحث 
وىيكمتو حيث يتضمف ىذا التصميـ مجموعتيف متكافئتيف ، المجموعة االولى 

ية ضابطة ناثوفؽ استراتيجية السنادات التعميمية والعمى مجموعة تجريبية تدرس 
 .(4قة التقميدية ، كما مبيف في المخطط )وفؽ الطريعمى تدرس 

 االختبار المتغير المستقؿ التكافؤ المجمكعة

 التجريبية
العمر الزمني باالشير )درجة مادة 
الفيزياء لمصؼ االوؿ متوسط ، 
المعمومات الفيزيائية السابقة ، 

  (الذكاء المنطقي ، الذكاء

استراتيجية السنادات 
 التحصيؿ -1 التعميمية

 الطريقة التقميدية الضابطة الذكاء المنطقي -2

 ( التصميـ التجريبي المعتمد الغراض البحث4مخطط )
  Research Population its sampleثانيان : مجتمع البحث كعينتو 

بصورة  الوطف لمبنيف التابعة لممديرية العامة لتربية بابؿ  ةار متوسطوتـ اختي
ومف االسباب التي (ـ 2115 -2114لمعاـ الدراسي )لتمثؿ عينة البحث   قصدية

 أدت بالباحث اف يختار ىذه المدرسة ىي :
 . كوف المدرسة المذكورة ىي المدرسة التي كاف يدرس فييا الباحث.1
 بحثو. بالتعاوف مع الباحث لتطبيؽ اجراءات . استعداد ادارة المدرسة2
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مذكورة نفس الرقعة الجغرافية كونيا منطقة سكنية . يسكف اغمب طالب المدرسة ال3
اوساط اجتماعية س ومف حدى الشركات الصناعية فيي مف مجتمع متجانأل تابعة

 متقاربة.
  .لمدرسة مف منطقة سكف الباحثا. قرب 4

                    بداية العاـ الدراسي فيزار الباحث متوسطة الوطف لمبنيف  
كتاب تسييؿ الميمة الصادر مف المديرية العامة  ( ـ مع جمبو2115- 2114)

( تـ احصاء عدد طالب الصؼ الثاني المتوسط بعد اف اختار 1لتربية بابؿ الممحؽ )
الباحث بصورة عشوائية الشعبتيف )أ ، ج( مف بيف شعب الصؼ الثاني البالغة اربعة 

( في اً البط35( بواقع )اً طالب 71شعب اذ بمغ عدد طالب الشعبيتيف )أ ، ج( ، )
 26( طالب مف الراسبيف ليصبح عدد طالب الشعبة )أ( )9الشعبة )أ( واستبعد )

مف الراسبيف طالب( 11طالب( واستبعد )36( )ػطالبًا( ، وبمغ عدد طالب الشعبة )ج
طالبًا( وبذلؾ اصبح عدد طالب مجموعتي  26( )جػليصبح عدد طالب الشعبة )

وتـ تحدد الشعبة )أ( بصورة  مجموعتي البحث ،طالبًا ( موزعيف بيف  52البحث )
( مجموعة ضابطة طالبا( والشعبة )جػ 26يبية بواقع )لتمثؿ مجموعة تجر  عشوائية
 (.1طالب ( كما موضح في جدوؿ ) 26بواقع )

 
 (1الجدكؿ )

طالب عينة البحث قبؿ االستبعاد كبعده مكزعيف عمى المجمكعتيف التجريبية 
 كالضابطة

 المجمكعة الشعبة 
طالب قبؿ العدد 

 االستبعاد

عدد الطالب 
 الراسبيف

عدد الطالب بعد 
 االستبعاد

 26 9 35 التجريبية أ

 26 11 36 الضابطة جػ

 52 19 71  المجمكع
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  Control proceduresثالثا: اجراءات الضبط 
)تؤثر المتغيرات الدخيمة في تصميـ البحث وتفسير نتائجو ويظير ىذا التأثير 

 (.216:  2111عمى ما يعرؼ بالصدؽ الداخمي والخارجي لمبحث()ابو عالـ ، 
وقػػد حػػرب الباحػػث عمػػى السػػيطرة عمػػى المتغيػػرات الداخميػػة فػػي التجربػػة بحيػػث لػػـ   

ؤثر فػي تػتؤثر عمى المتغيريف التػابعيف وىمػا )التحصػيؿ والػذكاء المنطقػي( وبحيػث لػـ 
افػػراد المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة مصػػداقية نتػػائج البحػػث ولتحقيػػؽ التجػػانس بػػيف 

 قاـ الباحث بأجراءات الضبط االتية :
  Equivalence of the two groupsأ( تكافؤ طالب مجمكعتي البحث: 

يتطمب التصميـ التجريبي ألي بحث مكافأة مجموعتي البحث في بعض 
 حث مجموعتي البحث في المتغيرات االتية:االمتغيرات وكافأ الب

 باالشير : الزمني لمطالب محسوباً  . العمر1
حصؿ الباحث عمى اعمار طالب مجموعتي البحث مف البطاقات المدرسية 
 بمساعدة المرشد التربوي في المدرسة وتـ تسجيؿ سنة التولد لكؿ طالب وحساب

المتوسط الحسابي ثـ استخرج الباحث ( و 3العمر الزمني باالشير الممحؽ )
طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة فقد بمغ واالنحراؼ المعياري لكؿ مف 

( لكؿ مف 11.21) (، 14)( واالنحراؼ المعياري171،  176المتوسط الحسابي )
بعد تطبيؽ معادلة و ( 2وكما ىو موضح في الجدوؿ )المجموعة التجريبية والضابطة 

بة االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف متساويتيف تبيف اف القيمة التائية المحسو 
( 51( عند درجة حرية )2( وىي اقؿ مف القيمة التائية الجدولية البالغة )1.47)

داللة احصائية بيف اعمار  يفرؽ ذ عدـ وجود( وىذا يعني 1.15بمستوى داللة )
كافئتاف في ىذا المتغير جدوؿ متالبحث وبذلؾ ُعّدت المجموعتاف طالب مجموعتي 

 يوضح ذلؾ. (2)
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 ( 2الجدكؿ )

 جمكعتي البحث في العمر الزمني محسكبان باالشيرتكافؤ م

 المجمكعة
عدد 
 الطالب

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

مستكل  القيمة التائية
الداللة 

(.0.5) 
 الجدولية المحسوبة

 14 176 26 التجريبية
 غير دالة 2 1.47 51

 11.21 171 26 الضابطة

 :)التحصيؿ السابؽ( الفيزياء لمصؼ االكؿ المتكسطدرجة مادة  -2
ب في االمتحاف النيائي لمادة الفيزياء عمييا الطال ؿىي الدرجات التي حص

وؿ المتوسط وحصؿ عمييا الباحث في الصؼ اال ـ(2114 – 2113لمعاـ الدراسي )
( لممجموعة التجريبية 64.21ـ ايجاد المتوسط الحسابي )سجالت المدرسة ، ت مف

( لممجموعة الضابطة واالنحراؼ المعياري لممجموعة 69.31والمتوسط الحسابي )
( بعد ذلؾ تـ 13.11( واالنحراؼ المعياري لممجموعة الضابطة )9.36التجريبية )

( 3تقمتيف متساويتيف والجدوؿ )( لعينتيف مسt-testتطبيؽ معادلة االختبار التائي )
( اقؿ 1.58ة المحسوبة )تائييف أف القيمة اليوضح النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا وتب
( بمستوى داللة 51( وعند درجة حرية )2مف القيمة التائية الجدولية التي مقدارىا )

( وىذا يعني انو ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف درجات مادة الفيزياء في 1.15)
ت دلمجموعتي البحث وبيذا عُ اف النيائي لمصؼ االوؿ المتوسط ، االمتح

 .(3) ف في ىذا المتغير ، كما موضح في جدوؿيالمجموعتاف متكافئت
 ( 3الجدكؿ )
 ادة الفيزياء لمصؼ االكؿ المتكسطتكافؤ طالب مجمكعتي البحث في درجة م

 المجمكعة
عدد 
 الطالب

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

مستكل الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0.5.االحصائية )

 13.11 69.31 26 الضابطة غير دالة 2.11 1.58 51 9.36 64.21 26 التجريبية

  
 اختبار المعمكمات السابقة في مادة الفيزياء : -3
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لغرض التعرؼ عمى ما يمتمؾ الطالب مف معمومات سابقة في مادة الفيزياء، 
ار مف متعدد مع مفتاح نوع االختي( فقرة مف 21مؤلفا مف ) اً اعد الباحث اختبار 

التصحيح ، اذ يحصؿ الطالب عمى درجة واحد لكؿ اجابة صحيحة وقد اعتمد في 
الوؿ المتوسط وتـ عرضو عمى عدد مف لمصؼ ا صوغ فقراتو عمى كتاب الفيزياء

( وقد تـ 4ريس الفيزياء وتدريسيا الممحؽ )الخبراء المتخصصيف في طرائؽ تد
اتو مع بعض التعديالت البسيطة عميو وتـ تطبيقو عمى االتفاؽ عمى جميع فقر 
اي قبؿ بداية الفصؿ الدراسي ـ 2115/ 21/1 االربعاء مجموعتي البحث في يـو

 .ـ(2115- 2114الثاني لمعاـ )
وصحح الباحث االجابات وتـ استخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ 

و            ( 14.11، 14.88المعياري لكؿ مف مجموعتي البحث عمى التوالي )
تطبيؽ معادلة االختبار التائي ( وبعد ذلؾ تـ 4( كما في الجدوؿ )2.14،  1.94)
(t-testلعينتيف مستقمتيف متساويتيف ويتضح مف الجدوؿ اف القيمة التائية المح )وبة س
( 51( عند درجة حرية )2ة البالغة )( ىي اقؿ مف القيمة التائية الجدولي1.35)

 (.1.15)بمستوى داللة 
وىذا يدؿ عمى أنو ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية بيف المعمومات السابقة 

ف في يف متكافئتيت المجموعتدفي مادة الفيزياء لطالب مجموعتي البحث وبذلؾ عُ 
  .(4المتغير كما ىو موضح في جدوؿ ) ىذا

 ( 4جدكؿ)
 قة0تكافؤ طالب مجمكعتي البحث في اختبار المعمكمات الفيزيائية الساب

 المجمكعة
 

عدد 
 الطالب

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

مستكل داللة  القيمة التائية
احصائية 

(.0.5) 
 الجدولية المحسوبة

 2.14 14.11 26 الضابطة غير داؿ 2 1.35 51 1.94 14.88 26 التجريبية

 حاصؿ الذكاء: -4
مجموعتي البحث في متغير الذكاء لكي يتحقؽ الباحث مف تكافؤ طالب 

ابعة والمقنف لمبيئة العراقية ويصمح تمصفوفات المتر )رافف( لمطبؽ الباحث اختبا
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ويمكف تطبيقو بسيولة عمى مجموعة كبيرة مف االفراد ويحصؿ  لكافة الفئات العمرية
المفحوب عمى درجة واحدة عف كؿ اجابة صحيحة لذا فإف الدرجة القصوى 

 (.61:  1983)الدباغ ، واخروف ،  درجة  (61لالختبار )
ـ واعدت ورقة تحتوي 2115/ 17/2طبؽ الباحث اختبار الذكاء يـو الثالثاء 

خاصة تـ اعدادىا مف قبؿ الباحث وبعد تصحيح االجابات تـ الحصوؿ  عمى إجابات
( وتـ استخراج 3لذكاء لطالب مجموعتي البحث الممحؽ )عمى درجات حاصؿ ا

 – 36.34)           االنحراؼ المعياري لممجموعة التجريبيةو  المتوسط الحسابي
 -36.11( والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لممجموعة الضابطة )7.12
( لعينتيف t-test( عمى التوالي بعد ذلؾ تـ تطبيؽ معادلة االختبار التائي )6.51

( وىي اقؿ مف القيمة 1.12مستقمتيف متساويتيف وتبيف أف القيمة التائية المحسوبة )
( اذ ال 1.15( بمستوى داللة )51( عند درجة حرية )2التائية الجدولية البالغة )

يوجد فرؽ ذو داللة احصائية بيف طالب مجموعتي البحث وىذا يدؿ عمى اف  
 (.5ا ىو موضح في جدوؿ)ف في ىذا المتغير كميالمجموعتيف متكافئت

 ( 5الجدكؿ )
 ث في حاصؿ الذكاءتكافؤ طالب مجمكعتي البح

عدد  المجمكعة
 الطالب

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

مستكل داللة  القيمة التائية
احصائية 

(.0.5) 
 الجدولية المحسوبة

 6.51 36.11 26 الضابطة غير داؿ 2.11 1.12 51 7.12 36.34 26 التجريبية

 مقياس الذكاء المنطقي : -5
وتـ عرضو عمى  مقياس لمذكاء المنطقي (2114)رسمي، الباحث  تبنىلقد 

عدد مف المختصيف في التربية وعمـ النفس والقياس والتقويـ لمتأكد مف خصائصو 
بصيغتو  اً اصبح المقياس جاىز و السايكومترية والتأكد مف الصدؽ الظاىري لممقياس 

( وطبؽ عمى طالب 11الممحؽ )تعديالت البسيطة عميو النيائية بعد اجراء بعض ال
ـ( وبعد اجراء 2115/ 24/2) الثالثاء المجوعتيف )التجريبية والضابطة( في يـو

-t( وتـ تطبيؽ معادلة االختبار التائي )12كانت النتائج كما في الممحؽ )التصحيح 
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testالمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري بيف نتيف مستقمتيف متساويتيف ، وت( لعي
( لممجموعة التجريبية والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري ) 8.16،  79.19)

ف القيمة التائية المحسوبة 8.73،  76.31 ( لممجموعة الضابطة عمى التوالي وا 
( 1.15( عند مستوى داللة )2( والقيمة الجدولية )1.37لجميع مجاالت المقياس )

داللة احصائية بيف الذكاء ال يوجد فرؽ ذو  ( ،  مما يعني انو51ودرجة حرية )
في المنطقي لطالب مجموعتي البحث وىذا يدؿ عمى اف المجموعتيف متكافئتاف 

 (.6المتغير كما ىو موضح في جدوؿ )
 ( 6جدكؿ )

 تكافؤ مجمكعتي البحث في مقياس الذكاء المنطقي

 المجمكعة
عدد 
 الطالب

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ .ق
 المعيارم

درجة 
 الحرية

مستكل داللة  لتائيةالقيمة ا
احصائية 

(.0.5) 
 الجدولية المحسوبة

 8.16 79.19 26 التجريبية
 غير داؿ 2.11 1.37 51

 8.73 76.31 26 الضابطة

 ب0 اجراءات سالمة التصميـ التجريبي :
 ولتحقيؽ السالمة الداخمية لمبحث قاـ الباحث بمجموعة مف االجراءات منيا 

أف مدة تطبيؽ التجربة متساوية لمجموعتي البحث حيث بمغت  :مدة التجربة  (1
 (ـ.2115- 2114ثمانية اسابيع مف الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي )

ليس ىناؾ اثر ليذه العمميات في ىذا البحث  العمميات المتعمقة بالنضج: (2
النو تـ تدريس مجموعتي البحث في الوقت نفسو حيث أف مدة التجربة كانت 

 موحدة لمجموعتي البحث.

ويقصد بو االثر الناتج عف ترؾ عدد مف الطمبة الذيف  االندثار التجريبي: (3
ي ونضاؿ ، تحت التجربة او انقطاعيـ عف الدواـ في اثناء التجربة )الكيالن

(. لـ يحدث انقطاع او ترؾ لمطمبة مف المجموعتيف خالؿ مدة 19:  2115
 التجربة عدا بعض حاالت الغياب الفردية بنسبة ضئيمة في كال المجموعتيف.
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قاـ الباحث بتدريس مجموعتي البحث طواؿ مدة التجربة  مدرس المادة : (4
ة التعميمية بنفسو وذلؾ تجنبًا لألختالؼ في اساليب التدريس والخبر 

 والخصائب الشخصية لممدرسيف.

العامؿ تـ توزيع الحصب بصورة ىذا لمسيطرة عمى  تكزيع الحصص: (5
متساوية بيف مجموعتي البحث حسب ما ىو مقرر لمادة الفيزياء لمصؼ 

وزيع الحصب الثاني المتوسط وىو حصتاف في االسبوع وتـ تنظيـ جدوؿ ت
 (4كما ىو موضح في المخطط) 

   

 الثالثاء االحد ةالمجمكع

 الدرس الرابع الدرس االوؿ التجريبية

 الدرس االوؿ الدرس الرابع الضابطة

 ( تكزيع الحصص لمادة الفيزياء اسبكعيان 4المخطط )
مع ادارة المدرسة لغرض ضبط ىذا المتغير اتفؽ الباحث  سرية التجربة : (6

 ب بأنيـ خاضعيف لتجربة بحثية.البعدـ اشعار الط

تـ تدريس المادة العممية نفسيا لمجموعتي البحث ، لمصؼ  المادة :محتكل  (7
الثاني المتوسط عمى وفؽ كتاب الفيزياء وشمؿ الفصوؿ السادس والسابع 

 . ـ2113والثامف والتاسع الطبعة الخامسة 

ف ىما االختبار التحصيمي ومقياس الذكاء يطبؽ الباحث ادات ادكات البحث : (8
 ميس ىناؾ اختالؼ في ادوات البحث.المنطقي لمجموعتي البحث ف

تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي لمجموعتي البحث في وقت  اجراءات االختبار: (9
واحد فال يوجد اثر لخبرة سابقة عف االختبار ، اما بالنسبة الى مقياس الذكاء 
المنطقي فقد تـ اعتماده في بداية التجربة لغرض تكافؤ مجموعتي البحث ثـ 

في الذكاء جربة لمعرفة اثر استراتيجية السنادات التعميمية في نياية الت طبؽ
 البحث.المنطقي لمجموعتي 

قد تؤثر بعض المؤثرات الخارجية في  الظركؼ البيئية )الفيزيقية( : (11
 وحالة الصؼ.المتغير التابع ، مف حيث الضوضاء 
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 احث : تعني السالمة الخارجية لمبحث والتي تمكف البخارجية لمبحثالسالمة ال
مف تعميـ نتائجو عمى مجتمع البحث في الظروؼ واالجراءات التجريبية 

 (.479:  2117عبد الرحمف وعدناف ، )نفسيا 

ولتحقيؽ السالمة الخارجية عند تطبيؽ المقياس الغراض البحث ، والبعاد اثر 
االجراءات التجريبية درس الباحث طالب المجموعتيف بنفسو ، ولـ يتعرض طالب 
مجموعتي البحث لتجربة اخرى خالؿ مدة البحث ، كذلؾ حرب الباحث عمى 

مادة الفيزياء  تدريس طالب مجموعتي البحث في ظروؼ غير مصطنعة وىو تدريس
 بصورة واقعية كما يفعؿ باقي المدرسيف.

 رابعًا : مستلزمات البحث :

تـ تحديد المادة العممية عمى وفؽ كتاب الفيزياء لمصؼ الثاني المتوسط الطبعة  -1
 (ـ ويشمؿ الفصوؿ االربعة االتية:2115-2114(ـ لمعاـ الدراسي )2113الخامسة )

 )الضوء وانعكاس الضوء(. . الفصؿ السادس1
 . الفصؿ السابع )انكسار الضوء(.2
 . الفصؿ الثامف )العدسات الرقيقة(.3
 . الفصؿ التاسع )الموف والطيؼ الكيرومغتاطيسي(4
 صياغة االغراض السمككية: -2

يجب اف يصؼ اليدؼ السموكي سموؾ الطالب او المتعمـ ) ويعرؼ اليدؼ 
يير المطموب احداثو نتيجة مروره بخبرة تعميمية السموكي جممة أو عبارة تصؼ التغ

 ( 37:  2114معينة )المسعودي ، 
ار الطرائؽ التدريسية المناسبة السموكية تعد معايير تستخدـ الختيواالغراض 

 (.414:  2111والوسائؿ التعميمية )الحيمة ، 
وقد صاغ الباحث االغراض السموكية اعتمادا عمى محتوى المادة ضمف الفصوؿ 

عمى وفؽ تصنيؼ  سموكياً  ىدفاً  (113االربعة التي شممتيا التجربة حيث تـ صياغة )
 34،  65ع )، التطبيؽ ، التحميؿ( بواق االستيعاببمـو بمستوياتو المعرفية )التذكر ، 

عمى  عرض االغراض السموكية تـ ( وقد7( كما ىو موضح في الجدوؿ )6، 8، 
مف دقة صياغتيا  لمتأكد ؽ التدريسصيف بطرائمجموعة مف المحكميف والمتخص
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 وتغطيتيا لممحتوى وتـ اجراء بعض التعديالت عمى ىذه االغراض واصبحت
 (. 5بصيغتيا النيائية كما في الممحؽ)

 (7جدكؿ )
عمى كفؽ تصنيؼ بمـك في المجاؿ المعرفي كمستكياتيا  االغراض السمككية  

 لمحتكل المادة قيد البحث0

 المكضكع الفصؿ
 االغراض السمككيةمستكل 

 المجموع تحميؿ تطبيؽ استيعاب تذكر

 41 2 2 11 25 الضوء وانعكاس الضوء السادس

 27 1 1 8 17 انكسار الضوء السابع

 27 2 3 7 15 العدسات الرقيقة الثامف

الموف والطيؼ  التاسع
 الكيرومغناطيسي

8 8 2 1 19 

 113 6 8 34 65  المجمكع

 ( اعداد الخطط التدريسية:3    
)أف التخطيط الجيد يساعد المدرس عمى اختيار افضؿ الوسائؿ التعميمية تثير 

قويـ العممية التعميمية ومعرفة مدى تحقيؽ تدافعية المتعمميف لمتعمـ وتساعد عمى 
 (.87:  2115)اليويدي ،  (االىداؼ السموكية

( خطة لكؿ 16واعد الباحث مجموعة مف الخطط اليومية اذ بمغ عددىا )
يتـ تدريسيا خالؿ مدة التجربة مف فصوؿ كتاب سمجموعة لمموضوعات التي 

(ـ وتـ 2115 – 2114الفيزياء لمصؼ الثاني المتوسط قيد البحث لمعاـ الدراسي )
لتدريس عرض انموذج منيا عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف بطرائؽ ا
 لمعرفة ارائيـ ومالحظاتيـ ومدى تحقيقيا لالغراض التي وضعت مف اجميا.

التعديالت الطفيفة عمييا  وبعد االخذ بمالحظاتيـ وتوجيياتيـ تـ اجراء بعض
 (.6، وأصبحت بصيغتيا النيائية الممحؽ)

 
  Tools of the Researchخامسًا : اداتا البحث : 
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 تـ اعداد أداتيف لمبحث ىما :
 بناء اختبار تحصيمي في مادة الفيزياء. -1
وفؽ ـ( 2114الذي تـ اعداده مف قبؿ رسمي )مقياس لمذكاء المنطقي  تبنى -2

 نظرية الذكاءات المتعددة.
 وفي ما يمي تفصيؿ  كؿ اداة :

 . بناء إختبار تحصيمي في مادة الفيزياء.1
بالفصوؿ أف مف متطمبات البحث الحالي إجراء اختبار تحصيمي خاب 

( 5ي المتوسط، والمخطط )االربعة االخيرة مف كتاب الفيزياء المقرر لمصؼ الثان
 يوضح مراحؿ بناء االختبار التحصيمي.

فقد اعد الباحث اختبارًا تحصيميًا معتمدًا عمى االىداؼ السموكية ومستوياتيا 
 تية.ومحتوى المادة الدراسية المقرر في التجربة وذلؾ مف خالؿ االجراءات اال

 اكالن : تحديد ىدؼ االختبار 
ىداؼ االختبار ىي نفسيا اىداؼ التدريس التي حاوؿ المدرس اف يحققيا اف ا

 (.275:  2119في عممو البحثي )الكيالني واخروف ، 
البحث في مادة  تيوحدد الباحث ىدؼ االختبار بقياس تحصيؿ طالب مجموع   

 ، التطبيؽ ، التحميؿ(. ستيعابالفيزياء ضمف مستويات بمـو )التذكر ، اال
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 صكغ فقرات االختبار 

التطبيؽ االستطالعي لالختبار لمتأكد مف صالحية الفقرات 
 كالكقت

 الخصائص السايككمترية لالختبار 

 تحديد ىدؼ االختبار 

 تحديد االغراض السمككية 

 تحديد الكزف النسبي لكؿ فصؿ 

 تحديد الكزف النسبي لالغراض السمككية 

 جدكؿ لمكاصفات  تصميـ

 الثبات  فاعمية البدائؿ  قوة التمييز  معامؿ الصعوبة الصدؽ

 المحتوى  الظاىري  مي بصيغتو النيائية التحصي راالختبا

 تصميـ الباحث(( مراحؿ بناء االختبار التحصيمي ) مف 5خطط )م
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 ثانيان : تحديد المادة الدراسية:
نعكاس  الضوء انكسار تـ تحديد الفصوؿ االربعة االخيرة المتضمنة الضوء وا 

كتاب الفيزياء  طيس مفقيقة ، الموف والطيؼ الكيرومغناالضوء ، العدسات الر 
 (ـ.2115 – 2114لمصؼ الثاني المتوسط لمعاـ الدراسي )

 
 ثالثا: تحديد الكزف النسبي لمفصكؿ الدراسية 

  عدد الصفحات لكؿ فصؿ                               
 111× الوزف النسبي لمحتوى المادة = ػػػػػػػػػ 

 )قيد البحث(العدد الكمي لمصفحات                               
 (411:  2119)الكيالني واخروف ، 

( والفصؿ %19%( والفصؿ السابع )32الوزف النسبي لمفصوؿ : الفصؿ السادس ) 
  .(8%( كما ىو في الجدوؿ )28%( والفصؿ التاسع )21) الثامف

 رابعان : تحديد الكزف النسبي لكؿ غرض 
 داؼ في المستوى عدد االى                                           

 111× ػػػػػػػػػػػػػػػ ى  = في لكؿ مستو معر الوزف النسبي ال
 مجموع االىداؼ الكمية                                              

 (111:  1998)عودة ، 
%( ، 31%(، االستيعاب )57بية لممستوى المعرفي: تذكر)االوزاف النس

  .(8موضح في الجدوؿ)%( كما ىو 5%( والتحميؿ )8التطبيؽ)
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 (8الجدكؿ )
تكزيع االغراض السمككية لمفصكؿ الدراسية قيد البحث كالمستكيات المعرفية 

 )التذكر ، االستيعاب ، التطبيؽ ، التحميؿ(
 المحتكل المعرفي           ت

 
 المحتكل الدراسي 

عدد 
 المجمكع التحميؿ التطبيؽ االستيعاب التذكر الصفحات

النسبة 
 المئكية

 %32 41 2 2 11 25 19 الضوء وانعكاس الضوء 1

 %18 27 1 1 8 17 11 انكسار الضوء 2

 %22 27 2 3 7 15 13 العدسات الرقيقة 3

الموف والطيؼ  4
 الكيرومغناطيسي

17 8 8 2 1 19 28% 

 %111 113 6 8 34 65 61 المجموع 

  %111 %5 %8 %31 %57  النسبة المئوية  

 خامسان : اعداد جدكؿ المكاصفات 
حسب تصنيؼ بموـ بتـ اعداد ىذا الجدوؿ باالعتماد عمى االغراض السموكية 

ضوء  فيوالموزعة عمى الفصوؿ الدراسية االربعة ، وتـ تحديد أوزاف محتوى الفصوؿ 
د الفقرات في كؿ خمية مف العالقة عدد الصفحات في كؿ فصؿ وتـ تحديد عد

 االتية: 
الوزف النسبي لممستوى × االسئمة في اي خمية = الوزف النسبي لمفصؿ الدراسي عدد 

 (152:  1998)عودة ،  .عدد االسئمة الكمية لألختبار× المعرفي 
  . (9كما موضح في جدوؿ) 
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 (9الجدكؿ )
الخارطة االختبارية كعدد االسئمة في كؿ خمية كأكزاف المستكيات المعرفية قيد  

 كاالىداؼ المعرفية المحتكل الدراسي البحث كاكزاف
 وزن المحتوى

 المحتوى
المجموع المعرفية االهداف

 التذكر 011%

75% 
 االستيعاب

01% 
 التطبيق

8% 
 التحليل

7% 
 16 1 1 5 9 %32 السادس الفصل

 9 1 1 3 5 %18 السابع الفصل

 11 1 1 3 6 %22 الثامه الفصل

 14 1 1 4 8 %28 التاسع الفصل

 51 3 4 15 28 %111 المجموع

 سادسان : صياغة فقرات االختبار 
الذي ىو عبارة عف االختبار عمى وفؽ جدوؿ المواصفات  تتـ صياغة فقرا

شكؿ او خارطة لو بعديف توضع االىداؼ السموكية في قائمة بمحاذاة احد البعديف 
( فقرة اختبارية مف نوع 51وتحدد مجاالت المحتوى عمى البعد الثاني. وأعد الباحث )

ارات د االختيار مف متعدد اكثر االختبويعاالختيار مف متعدد لمبدائؿ االربعة 
ًا في مجاؿ القياس والتقويـ النو يقيس مخرجات تعميمية الموضوعية إنتشار 

 (.2:  2119متنوعة)الزاممي وأخروف ، 
وخصصت درجة واحدة لكؿ إجابة صحيحة ، وصفر لكؿ إجابة خاطئة 

وبيذا تصبح الدرجة الكمية  واالجابة المتروكة عوممت معاممة االجابة الخاطئة ،
صياغة الفقرات اف تكوف سميمة مف ( درجة وقد راعى الباحث عند 51ار )لألختب

يسيؿ فيميا ، كما  الناحية المغوية والعممية وخالية مف الغموض ، واف تكوف واضحة
  .(7في الممحؽ )

 سابعان : صدؽ االختبار:
  .يكوف االختبار صادقًا إذا كاف يقيس السمة التي وضع مف اجميا

 (122:  1991)االماـ ، 
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 لمتأكد مف صدؽ االختيار.وتـ إعتماد الطرؽ االتية 
 الصدؽ الظاىرم  -أ

ي تكوف فيو فقرات االختبار ذات صمة قوية بما يفترض اف ىو الصدؽ الذ
 ( 196:  2111تقيسو )عمر واخروف ، 

  المتخصصيف في الفيزياء. وتـ عرض فقرات االختبار عمى مجموعة مف
 صدؽ المحتكل: -ب

صػػفات )الخارطػػة االختباريػػة( وتػػـ عػػرض لمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ المحتػػوى تػػـ بنػػاء جػػدوؿ الموا
فقرات االختبار عمى مجموعة مف المتخصصيف فػي الفيزيػاء وطرائػؽ التػدريس. وفػي ضػوء 
ارائيـ ومالحظاتيـ اجريت بعض التعديالت عمى فقرات االختبار وتـ التوصؿ الى الصيغة 

 %. 91النيائية لالختبار التحصيمي اذ بمغت نسبة اتفاقيـ 
 تعميمات االختبار : ثامنان : صياغة

تـ وضع التعميمات الخاصة باالختبار التحصيمي إذ طمب مف الطالب قراءة كؿ 
نتباه وعدـ ترؾ اي فقرة  وعدـ اختيار اكثر مف بديؿ واحد لكؿ فقرة ، ووضع  فقرة بدقة وا 

 دائرة حوؿ الحرؼ الذي يمثؿ االجابة الصحيحة.
 صيمي :تاسعان : التجربة االستطالعية لالختبار التح

( طالبًا مف طالب 112تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مؤلفة مف )
الصؼ الثاني المتوسط لمتوسطة الوطف لمبنيف مف خارج عينة البحث لمتأكد مف وضوح 
فقراتو وتعميماتو والوقت المستغرؽ لألجابة وتـ تبميغ الطالب بموعد االختبار قبؿ خمسة 

، بعد أف تأكد الباحث  ـ2115/ 15/4يـو االربعاء الموافؽ  اياـ مف الموعد المحدد وىو
مف أف الطالب عينة التجربة االستطالعية قد انيوا دراسة الفصوؿ قيد البحث لمادة 
الفيزياء. وبعد التأكد مف وضوح فقرات االختبار وتعميمات االختبار وتـ حساب الزمف 

( دقيقة وذلؾ 51ات االختبار فكاف )المستغرؽ لالجابة وذلؾ بتسجيؿ زمف االجابة عف فقر 
 بتسجيؿ زمف اجابة )اوؿ خمسة طالب وآخر خمسة طالب(.
 عاشران : التحميؿ االحصائي لفقرات االختبار التحصيمي:

ازليًا وحددت بعد أف قاـ الباحث بتصحيح اوراؽ االجابة تـ ترتيبيا تن
وقد مجموعة العميا مف ال %27المجموعتاف المتطرفتاف في الدرجة الكمية ىو بنسبة 
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جريت عمميات حساب الخصائب وأ( طالبًا 28بمغ عدد افراد كؿ مجموعة )
 السايكومترية عمى النحو االتي 

 أ0 معامؿ صعكبة الفقرة 

 (.289:  1985)رودني ، يف يجيبوف اجابة صحيحة عف الفقرةوىو نسبة الذ
 – 1.21ما بيف )ويشير ايبؿ الى أف معامؿ الصعوبة يعد جيدًا اذا كانت نسبتو 

1.81 .) 
جد أف قد وتـ ايجاد معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة بأستخداـ معامؿ الصعوبة و 

كما ( 1.66 -1.35معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار يتراوح بيف )
ويستدؿ مف ذلؾ اف فقرات االختبار جميعيا مقبولة مف  .(9موضح في الممحؽ)

 الناحية العممية.
 ز الفقرة : ب0 معامؿ تميي

ى يعد معامؿ التمييز مف أىـ الخصائب السايكومترية لمفقرات وقدرة الفقرة عم
يز بيف االفراد الحاصميف عمى درجات مرتفعة وبيف التمييز تعني قدرتيا عمى أف تم

 (.66: 2115،  عدنافالحاصميف عمى درجات منخفضة )الدليمي و 
( أو )صفر( لذلؾ استعممت معادلة 1)قطعًا أما تولما كانت الفقرة تمثؿ متغيرًا م

التمييز ولغرض االبقاء عمى الفقرات ذات التمييز الجيد لذا يجب أف ال يقؿ معامؿ 
نقال عف             ( Ebel, 1972 : 399( بحسب محؾ ايبؿ )1.21تمييزىا عف )
 (.65: 2114)عبد الحميد، 

( 1.45 – 1.21يف )قد كانت قيـ معامالت التمييز لمفقرات تتراوح جميعيا بف
ويستدؿ مف ذلؾ اف فقرات االختبار جميعيا مقبولة مف  (9) كما يوضحيا الممحؽ

 الناحية العممية.
 ج0 فاعمية البدائؿ : 

ار مف متعدد لتحصيمي ليذا البحث مف نوع االختيبما أف نوع فقرات االختبار ا
ر الصحيح فعااًل البديؿ غي دويعأف تكوف البدائؿ غير الصحيحة جذابة  يفترضفأنو 

عندما يكوف عدد الذيف اختاروه في المجموعة الدنيا اكبر مف عدد الذيف اختاروه في 
 ( 111:  2114،  العميا )العمادي المجموعة
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عد اجراء العمميات األحصائية وتطبيؽ معادلة فاعمية البدائؿ لجميع فقرات ب
ذا يعني انيا فعالة ، وليذا ة وىمعامالت فاعمية جميع البدائؿ سالباالختبار تبيف اف 

 ( 11وف تغيير كما ىو موضح في الممحؽ )ت البدائؿ بديأبق
 د0 ثبات االختبار :

يقصد بثبات االختبار أنو اذا إعيد االختبار عمى نفس االفراد وفي نفس الظروؼ 
( أف االختبار الصفي مف 145:  1991فأنو يعطي نفس النتائج )االماـ وآخروف، 

%( 61%( وقد يصؿ الى )41 -% 21يتراوح معامؿ ثباتو بيف )إعداد المدرس 
 (.68:  2114)عبد الحميد ، 

ونباخ وجد أف قيمة معامؿ الثبات لألختبار التحصيمي كر  -يؽ معادلة الفاطبوبت
أف االختبار التحصيمي يتمتع بمستوى جيد مف الصدؽ فمقبواًل ،  اً ( ويعد ثبات1.83)

 والثبات.
 ء المنطقي :تبنى مقياس الذكا -2

وجد ، مف خالؿ اطالع الباحث عمى العديد مف األدبيات والدراسات السابقة 
ه مف قبؿ الباحث محمد احمد رسمي عاـ ؤ لمذكاء المنطقي الذي تـ بنا اً جاىز  اً مقياس

ـ( ويتمتع بالصدؽ والثبات ، ومع ىذا تـ عرضو عمى المختصيف في  2114)
عدلت  الرائيـوفقًا و ممقياس لالقياس والتقويـ وعمـ النفس لمتأكد مف الصدؽ الظاىري 

أصبح المقياس بصيغتو النيائية جاىزًا لمتطبيؽ عمى العينة و بعض فقراتو لغويًا 
 .ستطالعيةاال

 التطبيؽ االستطالعي لممقياس :
( طالبًا 112تـ تطبيؽ مقياس الذكاء المنطقي عمى عينة إستطالعية مكونة مف )

مف الصؼ الثاني المتوسط مف متوسطة الوطف لمبنيف مف خارج عينة البحث يـو 
( 35اختيروا بصورة عشوائية والمقياس مؤلؼ مف ) ـ18/2/2115االربعاء الموافؽ 

ع درجات مالدرجة الكمية بج توأعد الباحث تعميمات تصحيح المقياس واحتسبفقرة 
 جميع الفقرات ويكوف توزيع الدرجات عمى فقرات المقياس كاالتي:

 ( درجات.3كثيرًا ) تنطبؽ عمي   -

-   َ  ( درجة.2احيانًا ) تنطبؽ عمي 
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 ( درجة.1ال تنطبؽ عمي  ) -

درجة كما مبيف في ( 115أف أعمى درجة يمكف الحصوؿ عمييا ىي ) و
  .(12الممحؽ)

% 27بعد ذلؾ تـ ترتيب الدرجات تنازليًا مف أعمى درجة الى اقؿ درجة واختيرت 
( طالب والمجموعة الدنيا مكونة مف 28وبذلؾ تكوف المجموعة العميا مكونة مف )

( طالب ايضًا وتـ ايجاد معامؿ ثبات المقياس وذلؾ بطريقة الفاكرونباخ وكاف 28)
 (.1.79مقداره )

 
 اجراءات تطبيؽ التجربة 

الموافؽ االحد (ـ في يـو 2115 – 2114بدء الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ )
 ـ  (15/2/2115)

 وفؽ االجراءات االتية:عمى وتـ تطبيؽ التجربة 
تـ االتفاؽ مع إدارة المدرسة عمى تنظيـ جدوؿ الدروس االسبوعي لمجموعتي  أ0

البحث في يوـ واحد بواقع حصتيف في االسبوع يومي االحد والثالثاء مف كؿ اسبوع 
لمحيمولة دوف حرماف أحدى المجموعتيف مف التدريس في حالة وجود عطمة رسمية 

 ولضماف سير التدريس سيرًا مناسبًا.

ادوات البحث وىي االختبار التحصيمي، مقياس الذكاء المنطقي، واختبار ة تييئ ب0
 رافف لمذكاء.

ج. تكافؤ طالب مجموعتي البحث في متغيرات )العمر الزمني باالشير، التحصيؿ 
 (لراففالسابؽ في مادة الفيزياء واختبار المعمومات الفيزيائية السابقة، واختبار الذكاء 

 .بداية التجربة( ومقياس الذكاء المنطقي في
لمادة الفيزياء في يـو االربعاء  تـ اجراء إختبار المعمومات الفيزيائية السابقة د0

 ـ.21/1/2115الموافؽ 
الخميس  تـ تطبيؽ مقياس الذكاء المنطقي عمى مجموعتي البحث في يـو  ق0

 ـ. 19/2/2115الموافؽ 
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ـ واستمرت لغاية يوـ 22/2/2115الموافؽ باشر الباحث بتطبيؽ التجربة يـو االحد 
 .(ـ21/4/2115الثالثاء )

حسب الخطط الدراسية لكؿ بدرس الباحث بنفسو طالب مجموعتي البحث  ز0
 :( وعمى النحو االتي6كما موضح في ممحؽ ) مجموعة

ات التعميمية حسب طالب المجموعة التجريبية ُدرسوا وفقًا الستراتيجية السناد -
 في تدريسو لممجموعة التجريبيةالخطوات التي اعتمدىا الباحث 

حسب الخطط بطالب المجموعة الضابطة ُدرسوا وفقًا لمطريقة التقميدية  -
 (.6ليذا الغرض كما موضح في ممحؽ)التدريسية المعدة 

 االثنيف تـ تطبيؽ مقياس الذكاء المنطقي عمى طالب مجموعتي البحث في يـو 0ؾ
عمى مجموعتي البحث في يوـ  ، وتـ تطبيؽ االختبار التحصيمي ـ2115/ 21/4

 بعد ذلؾ تـ تصحيح إجابات الطمبة ومعالجتيا احصائيًا. ـ21/4/2115الثالثاء 
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 سابعًا : الوسائل االحصائية 

( لعينتيف مستقمتيف متساكيتيف لمتحقؽ مف t-testاالختبار التائي ) . أ
 االتي 

 

   



































2121

2

22

2

11

21

11
2

11
nnnn

SnSn

xx
t  

 

S1
 : تبايف العينة االولى  2

S2
 ية ثان: تبايف العينة ال 2

n1 العينة االولى  افراد : عدد 
 n2 :عدد افراد العينة الثانية 

1X .متوسط العينة االولى : 
2X(145:  2115،  )الخفاجي وحميد                ة.نياث: متوسط العينة ال 

 
استخدمت المعادلة لمتحقؽ مف تكافؤ طالب مجموعتي البحث في المتغيرات 
ختبار المعمومات  )العمر الزمني باالشير ، التحصيؿ السابؽ في مادة الفيزياء ، وا 
الفيزيائية السابقة ، مقياس الذكاء المنطقي ، اختبار رافف لمذكاء( المقارنة بيف 

 .وعتيف الختبار الفرضيتيف الصفريتيف لمبحثمتوسط درجات طالب المجم
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 كركنباخ  -ب0 معادلة الفا

استخدمت لحساب معامؿ ثبات االختبار التحصيمي ومعامؿ ثبات مقياس الذكاء 
 المنطقي 

 
        

 
 aمعامؿ الثبات :  

Siتبايف الفقرة الواحدة  
2  

Sxمجموع تبايف درجات جميع الفقرات = 
2

 

 (249:  2114)النبياف ، 
 ج0 معامؿ صعكبة الفقرة 

 أستخدمت اليجاد معامؿ صعوبة فقرات االختبار التحصيمي 
  n1عدد االجابات الصحيحة = 

 في المجموعة العميا 
  n2عدد االجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا = 

2N  (289:  1998)عودة ،       المجموعتاف العميا والدنيا 
 

 د0 معامؿ سيكلة الفقرة 
  (289:  1998) عودة ،  معامؿ الصعوبة -1= 
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 ق0 قكة تمييز الفقرة 

 استخدمت أليجاد قوة تمييز فقرات االختبار التحصيمي
n

nn
D 21  

                                                         
  n1=  في المجموعة العميا عدد االجابات الصحيحة
  n2في المجموعة الدنيا : عدد االجابات الصحيحة 

  nعدد الطالب احدى المجموعتيف : 
 (254:  2111)عالـ ،     Dة = فقر القوة تمييز 

 
 ك0 معادلة فعالية البدائؿ 

 استخدمت أليجاد فعالية البدائؿ الخاطئة لمفقرات االختبار التحصيمي 
pu  عدد الطالب الذيف اختاروا البديؿ الخاطئ مف المجموعة العميا 
Pi عدد الطالب الذيف اختاروا البديؿ الخاطئ مف المجموعة الدنيا 
n  (83-79: 2117)العزاوي ،  عدد طالب احدى المجموعتيف 
 

n

pipu
DA
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج ومناقشتها

يتضمن ىذا الفصل عرضًا لنتائج البحث التي تم التوصل الييا والتحقق من 
فرضيتيو الصفريتين، ومن ثم تفسير النتائج ومناقشتيا، والوصول الى مجموعة من 
االستنتاجات والتوصيات والمقترحات التي يراىا الباحث تسيم في اغناء المعرفة 

 العممية التربوية.وتطوير 
 اوالً : عرض النتائج 

تنص عمى انو )) ال يوجد فرق ذو التي لمتحقق من الفرضية الصفرية االولى   -1
( بين متوسط درجات طالب المجموعة 0...داللة احصائية عند مستوى داللة )

التجريبية التي ُدرست وفق إستراتيجية السنادات التعميمية وبين متوسط درجات 
 .((وفق الطريقة التقميدية في االختبار التحصيمي عة الضابطة التي ُدرست المجمو 

تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات الطالب لمجموعتي 
البحث في االختبار التحصيمي ولبيان الفرق بين متوسط الدرجات لممجموعة 

 (..1في الجدول) التجريبية والضابطة لعينتين مستقمتين متساويتين كما موضح
 (01الجدول )

والقيمة التائية المحسوبة والجدولية والداللة  توسط الحسابي واألنحراف المعياريالم
االحصائية لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيمي 

 بعد تطبيق استراتيجية السنادات التعميمية.

 العدد المجموعة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة االحصائية عند  االختبار التائي
 وليةدالج المحسوبة (1.10مستوى )

 التحصيل
 2.86 64.82 62 التجريبية

0. 6.43 6 
دالة لصالح المجموعة 

 6..2 61.26 62 الضابطة  التجريبية

( أعمى 6.43وقد تبين من الجدول اعاله أن القيمة التائية المحسوبة والبالغة )
 ( وبدرجة حرية 0...( عند مستوى داللة )6من القيمة التائية الجدولية والبالغة )
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( أي أن ىناك فرقًا ذا داللة إحصائية بين المجموعتين لصالح المجموعة .0)
ن ىذه النتيجة تؤدي الى رف االثر وتم حساب حجم  ض الفرضية الصفرية.التجريبية وا 

كبير وذلك باستخدام  وىو  66..باالعتماد عمى مربع ايتا فوجد ان قيمتو 
 مربع ايتا لمكشف عن حجم التأثير.

 

 
 (.880: .6.1)ابو حطب، فؤاد وآمال صادق، 

ال يوجد فرق ذو داللة )) لمتحقق من الفرضية الصفرية الثانية وتنص عمى أنو -6
( بين متوسط درجات طالب المجموعة 0...احصائية عند مستوى الداللة )

التجريبية التي ُدِرست وفق استراتيجية السنادات التعميمية وبين متوسط درجات 
 .((ية في مقياس الذكاء المنطقيالمجموعة الضابطة التي ُدرست وفق الطريقة التقميد

تم حساب المتوسط الحسابي واألنحراف المعياري لدرجات الطالب لمجموعتي  
البحث في مقياس الذكاء المنطقي ، ولبيان الفرق بين متوسط درجات المجموعتين تم 

 (.11إعتماد االختبار التائي لعينتين مستقمتين متساويتين كما موضح في الجدول )
 (00الجدول )

االحصائية والداللة المتوسط الحسابي واألنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية  
 والضابطة في مقياس الذكاء المنطقي. ةلدرجات طالب المجموعتين التجريبي

 العدد المجموعة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

االحصائية عند الداللة  االختبار التائي
 وليةدالج المحسوبة (1.10مستوى )

الذكاء 
 المنطقي 

 68..1 20..4 62 التجريبية
0. 6.10 6 

دالة لصالح المجموعة 
 16.63 66.62 62 الضابطة  التجريبية

( اعمى من 6.10يتبين من الجدول اعاله أن القيمة التائية المحسوبة والبالغة )
( .0( وبدرجة حرية )0...( عند مستوى داللة )6الجدولية والبالغة )القيمة التائية 

أي أن ىناك فرقًا ذا داللة إحصائية بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية مما 
يؤدي الى رفض الفرضية الصفرية. وتم حساب حجم االثر باالعتماد عمى مربع ايتا 

مربع ايتا لمكشف عن حجم وىو متوسط وذلك باستخدام  4...فوجد ان قيمتو 
 التأثير.
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 (.880: .6.1)ابو حطب، فؤاد وآمال صادق، 

 ثانيًا : تفسير النتائج :

 التحصيل في مادة الفيزياء  -0
أن النتائج الخاصة بأىداف ىذا البحث اشارت الى اثر استراتيجية السنادات 

الثاني المتوسط في مادة الفيزياء ، إتضح التعميمية في زيادة تحصيل طالب الصف 
ذلك من خالل النتائج التي أظيرتيا الفرضية االولى بوجود فرق ذي داللة احصائية 
بين المجموعة التجريبية التي ُدرست باستراتيجية السنادات التعميمية والمجموعة 

زو الباحث الضابطة التي ُدرست بالطريقة التقميدية ولصالح المجموعة التجريبية ويع
 ىذه النتيجة الى االسباب االتية:

. تمتع إستراتيجية السنادات التعميمية بخطوات تساند الطمبة وتقدم ليم المساعدة 1
 االفضل والمناسبة وتصل بالمتعمم الى الكفاءة واالستقاللية في إداء الميمة.

تجربة . الحظ الباحث ارتياح طالب المجموعة التجريبية خالل عممية تطبيق ال6
عجابيم بالطريقة ، وتركت اثرًا في نفوسيم.  وأبداء الطالب رغبتيم وا 

. إن السنادات التعميمية تعمل عمى زيادة تنمية القدرات العقمية لمطمبة وذلك عن 6
طريق الجانب العممي والنظري. باستخدام مجموعة متنوعة من األدوات التعميمية 

وضيحية واستنتاج العالقات وانتياًء بالتفسير.                                           المتنوعة كالقيام باالنشطة والرسوم الت
(Dolittle, 1997: 25) 

 الذكاء المنطقي : -2
اتضح من خالل النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية .. تفوق طالب المجموعة 

عمى طالب المجموعة  التجريبية الذين ُدرسوا عمى وفق استراتيجية السنادات التعميمية
الضابطة الذين ُدرسوا بالطريقة التقميدية ، ويعزو الباحث ذلك الى أثر استراتيجية 
السنادات التعميمية في تحسين الذكاء المنطقي لطالب المجموعة التجريبية الذين 

 ُدرسوا عمى وفقيا.
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وأن التدريس عمى وفق استراتيجية السنادات التعميمية تطمب تقسيم طالب 
المجموعة التجريبية عمى شكل مجموعات ، وبما أن السنادات التعميمية ىي أحدى 
التطبيقات التربوية لمنظرية البنائية التي تجعل الطالب يستدعون معرفتيم السابقة 

ن في إيجاد االفكار التي ليا عالقة ويربطونيا بالمعمومات الجديدة ، فسوف يفكرو 
من ان  (Gardnar, 1993)بالدرس وصياغة االجابة بمغة سميمة ، وبحسب نظرية 

الذكاء المنطقي ىو القدرة عمى تحميل المشكالت إستنادًا الى المنطق والقدرة عمى 
 التعامل بشكل منطقي مع االعداد ، وبما أن مادة الفيزياء تتطمب من الطالب التعامل
مع االعداد وحل المسائل الرياضية بأستخدامو الرموز والتفكير الرياضي ، مما جعل 
طالب المجموعة التجريبية يتصفون بالذكاء المنطقي ، واتفقت ىذه الدراسة مع 

 (.6.18( ، و)الشيخمي ، 6.18دراستي )رسمي ، 
 ثالثًا: االستنتاجات :

 استنتج الباحث ما يأتي:

السنادات التعميمية ذات اثر في تحصيل طالب ستراتيجية ااستخدام -1
 الصف الثاني المتوسط لمادة الفيزياء.

استخدام استراتيجية السنادات التعميمية ذات اثر في تحسين الذكاء -6
 المنطقي لطالب الصف الثاني المتوسط لمادة الفيزياء. 

 
 رابعًا : التوصيات

 احث بالتوصيات االتية:في ضوء النتائج التي توصل الييا البحث يوصي الب
. تدريب مدرسي الفيزياء عمى اساليب التدريس الستخدام استراتيجية السنادات 1

 التعميمية من خالل الدورات والندوات التربوية.
. االىتمام بتنمية الذكاءات المتعددة لدى المتعممين وفي سن مبكرة وبخاصة الذكاء 6

 يات.المنطقي الذي يجمع فروع العموم مع الرياض
. عمى واضعي المناىج في وزارة التربية االطالع عمى الرسائل واالطاريح الخاصة 6

 بطرائق التدريس المختمفة واالستفادة منيا في بناء المناىج الدراسية.
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. ادراج إستراتيجية السنادات التعميمية في مناىج كميات التربية ضمن مفردات مادة 8
 طرائق التدريس.

 ت خامسًا : المقترحا

 يقترح الباحث االجراءات االتية :
. إجراء دراسة مماثمة لمبحث الحالي عمى الطالبات لممقارنة بين مدارس البنين 1

 والبنات.
. اجراء دراسة لمعرفة اثر استراتيجية السنادات التعميمية مع متغيرات اخرى ، مثل 6

 الذكاء االجتماعي ، الميول نحو مادة الفيزياء.
مماثمة ليذا البحث في مواد دراسية اخرى مثل الذكاء االجتماعي . اجراء دراسة 6

 والتفكير المنطقي وعمى مراحل دراسية مختمفة.
 



 ـــــادرالمص

 المصادر العربية-1
 المصادر االجنبية-2
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 اواًل: المصادر العربية 
  القران الكريم 

o  (،0202ابو حطب، فؤاد وآمال صادق :)مكتبة 7، طعمم النفس التربوي ،
 االنجمو مصرية، القاىرة، مصر.

o  تربوي لمطالب عمم النفس ال( : 0227زىرية عبد الحق ، )و حسين ، أبو رياش
 والطباعة، عمان.، دار المسيرة لمنشر والتوزيع 0، ط الجامعي والمعمم الممارس

o ( ، 0200أبو عالم ، رجاء محمود : )مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية 
 نشر الجامعات ، القاىرة. ، دار 6، ط

o ( ، 0226ابو غزالة ، معاوية محمود : )عمان، 0، طنظريات التطور االنساني ،
 االردن.

o ( ، 0229أحمد ، شاىيناز ، وعبد المطيف الجزار : )قارنة لفاعمية دراسة م
، جامعة عين شمس ، القاىرة،  قاالت التعمم ببرمجيات القائم عمى الكومبيوترس

 مصر .
o ( ،0992االمام ، مصطفى محمود : ) بغداد ، منشورات  دار التقويم والقياس ،

 الحكمة.
o ( ، 0229أمبو سعيدي ، عبد اهلل بن خميس وسميمان بن محمد البموشي :) طرائق

 ، دار المسيرة ، عمان. 0، ط ىيم وتطبيقات عمميةتدريس العموم مفا
o ( ، 0200أمبو سعيدي: ) دار المسيرة ، عمان. طرائق تدريس العموم ، 
o فاعمية استراتيجية الدعائم التعميمية في ( : 0229سيد ، )لأمين ، محمود عمر ا

 ، القاىرة. 0، طتنمية ميارات البرىان الرياضي لدى التالميذ ذوي الصعوبات 
o كن ملمتلمتعمم ا اثر استراتيجية بموم ( :0999ن ، ميرفت فتحي رياض ، )أمي

، اسيوط ، جامعة عمى تحصيل تالميذ المرحمة االبتدائية في موضوع الكسور 
 اسيوط ، مجمة كمية التربية.

o (، 0202تركي ، جياد وأمنة ابو مجد : ) الذكاءات المتعددة لمطمبة الموىوبين
المجمة التربوية  ، صيل الدراسي والجنس في االردنوالعاديين وعالقتيا بالتح

 ، كانون االول. 00، المجمد الثاني ، العدد  المتخصصة



 المصادر 

 

70 

o ( ، 0997جابر ، جابر عبد الحميد: ) دار النيضة العربية ،  الذكاء ومقاييسو ،
 القاىرة.

o ( ، 0222ــــــ : ) دار الفكر  0، طالذكاءات المتعددة والفيم تنمية وتعميق ،
 ربي ، القاىرة .الع

o ( ، 0200الجاللي ، لمعان مصطفى: )  دار المسيرة  0، طالتحصيل الدراسي ،
 ، عمان.

o دراسة التفاعل بين بعض ( : 0222عيمة حسن أحمد ، )الجندي ، أمنية السيد ون
أساليب التعمم والسقاالت واالتجاه نحو العموم لدى تمميذات الصف الثاني 

 القاىرة ، مصر. اعدادي ،
o ( : إستراتيجية السنادات التعميمية وأثرىا في 0226فظ ، إفنان محمد ، )حا

ي مقرر فالتحصيل الدراسي والتفكير الناقد لدى طالبات الصف االول الثانوي 
، المدينة المنورة ، جامعة طيبة ، المممكة العربية  رسالة ماجستيراالحياء ، 
 السعودية.

o ( ، 0222حسين ، محمد عبد اليادي : ) كتااف المبكر لقدرات الذكاءات اال
 ، دار الفكر عمان. 0ط المتعددة ،

o ( ، 0228ـــــــ : )دار العموم ،  0، ط الذكاءات المتعددة النواع العقول البارية ،
 القاىرة.

o ( ، 0220الحيمة ، محمد محمود : )مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية  ،
 .6ط
o ( ، 0220ـــــ : )دار العربي لمنشر والتوزيع 0، ط اتوس واستراتيجيطرائق التدري ،

 ، عمان ، االردن.
o ( ، اثر تدريس الفيزياء بأستخدام بعض 0222الخزرجي ، نصيف جاسم عبيد : )

رسالة ماجستير التقنيات التربوية في تحصيل الطالب وتنمية ميوليم نحو المادة ، 
 لصرف / ابن الييثم.، جامعة بغداد ، كمية التربية لمعموم اغير مناورة 

o ( ،0202الخفاجي، رائد ادريس وحميد عبد اهلل :) الوسائل االحصائية في البحوث
 ، دار دجمة، عمان، االردن.التربوية والنفسية
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o ( ، 0982الدباغ ، فخري وأخرون : ) اختبار رافن لممصفوفات المتتابعة المقنن
 لموصل ، العراق.مطابع جامعة الموصل، ا لمعراقيين ، كراسة التعميمات ،

o ( ، 0999دروزة ، افان نظير : )، عمان ، االردن . معايير لتطوير المناىج 
o ( ، 0222الدليمي ، إحسان عميوي وعدنان محمود : ) القياس والتقويم في

 ، مكتبة احمد الدباغ ، بغداد.0، ط العممية التعميمية
o ( ، فعالية التدريس وف0220الدواىيدي ، عزمي عطية احمد : ) قًا لنظرية

فيجوتسكي في اكتساب بعض المفاىيم البيئية لدي طالبات جامعة االقصى بغزة ، 
 ، جامعة غزة .رسالة ماجستير غير مناورة 

o ( ، اثر التدريس عمى وفق نظرية 0228الربيعي ، عادل كامل شبيب : )
فيجوتسكي في التحصيل والتفكير العممي لدى طالب الصف الثاني المتوسط في 

، جامعة بغداد ، كمية التربية لمعموم رسالة ماجستير غير مناورة الفيزياء ، مادة 
 الصرفة.

o ( : اثر إستخدام نموذج مارزوانو البعاد التعمم 0227، مريم أحمد فائز ) يميالرح
لدى طالبات الصف في تدريس العموم في التحصيل وتنمية الذكاءات المتعددة 

، جامعة ام القرى ، كمية التربية ،  ير مناورةغ اطروحة دكتوراه الثاني المتوسط ،
 مكة المكرمة.

o ( ، 0202رزوقي ، رعد ميدي ووفاء عبد اليادي وزينب عزيز : )عموم تدريس ال
ستراتجياتو ،  ، العراق ، بغداد. 0ج وا 

o ( ، اثر استراتيجية وف0202رسمي ، محمد أحمد : )أنموذج كولب في تحصيل  ق
، رسالة ماجستير غير مناورة ائيم المنطقي ، طالب الصف الثاني متوسط وذك

 جامعة بغداد ، كمية التربية لمعموم الصرفة ، ابن الييثم.

o ( ،فعالية استخدام الموديل في تنمية ميارات البرىان 0226رفعت، ابراىيم :)
رسالة ماجستير غير الرياضي والتحصيل في اليندسة لتالميذ الصف األول، 

 امعة قناة السويس، مصر.ج مناورة، كمية التربية،
o ( ، 0998رودني ، دورات : )اساسيات القياس والتقويم في تدريس العموم  ،

 ترجمة محمد سعيد واخرون ، اربد ، دار االمل.
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o  ، الزاممي ، عبد جاسم ، وعبد اهلل بن محمد الصارمي ، وعمي ميدي كاظم
بة الفالح ، ، مكت مفاىيم وتطبيقات في التقويم والقياس التربوي ( :0229)

 الكويت.

o ( ،سايكولوجية التدريس الصفي، دار 0227الزغمول، عماد وشاكر المحاميد :)
 المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان، االردن.

o  ، ستراتيجيات التعميم والتعمم رؤيا معاصرة،  ( :0222، ) حسن حسين زيتون
 .القاىرة، مصر ، عالم الكتب، 0ط

o  ( ، 0226زيتون ، عايش: ) دار الشروق ، عمان  ،  ب تدريس العموم ،اسالي
 االردن.

o ( ، 0227ــــــــ : )دار  الشروق ، النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم ،
 عمان ، االردن.

o ( ، 0220زيتون ، كمال : )القاىرة ، 0، ط تدريس العموم لمفيم رؤية بنائية ،
 عالم الكتب.

o ( ، 0222السعدي ، ساىرة عباس قنبر ): ميارات التدريس والتدريب عمييا  ،
 ، مؤسسة الوراق ، عمان.0ط
o ( ، اثر استراتيجية السنادات التعميمية في 0200السعيدي ، بسام ابراىيم حسن : )

اكساب طالبات معيد المعممات الميارات الحاسوبية  وتنمية استطالعين الحسابي 
 الموصل.، كمية التربية ، جامعة  رسالة ماجستير غير مناورة ،
o دار الفكر ، مصر. 2، طاء الذك(:0976سيد ، فؤاد البيي ، )ال ، 

o ( ، 0226شبر ، خميل ابراىيم واخرون : )المناىج، دار  ، ساساسيات التدري
 عمان.

o ( ، 0980الشيخ ، سميمان الخضير : )، القاىرة  0ط الفروق الفردية في الذكاء ،
 ، مصر.

o ( ، ا0202الشيخمي ، بان حسن مجيد : ) لذكاء المنطقي الرياضي وميارات إتخاذ
، جامعة بغداد، كمية  رسالة ماجستير غير مناورةالقرار وعالقتيا بالتحصيل ، 

 التربية لمعموم الصرفة ، ابن الييثم.
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o ( ، 0986العاني ، رؤوف عبد الرزاق : )اتجاىات حديثة في تدريس العموم ،
 بغداد، العراق.

o تعميم العموم وفق ثقافة ( : 0200بد الحميد ، )، حسين ابو الفتوح عطية وع عايد
 ، دار النشر ، القاىرة. 0ط ،الجودة االىداف واالستراتيجيات

o ( ، اثر استراتيجية 0202عبد الحميد ، بسمة حسام الدين : )Z  في تحصيل
رسالة طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء وذكائين االجتماعي ، 

 ابن الييثم ، جامعة بغداد. /معموم الصرفة التربية ل، كمية  ماجستير غير مناورة
o ( ، 0227عبد الرحمن ، انور حسين وعدنان حقي زنكنة : ) االنماط المنيجية

 ، شركة الوفاق ، بغداد. طبيقووتطبيقاتيا في العموم االنسانية والت
o ( ، 0998عبيدات ، ذوقان وعبد الرحمن عدس: ) واتالبحث العممي مقوم 

 ، عمان . وتووادا

o ( ،اساليب التفكير وعالقتيا باستراتيجيات 0227عبد الكريم، نبيل عبد العزيز :)
، المجمد االنسانيةمجمة جامعة تكريت لمعموم التعمم لدى طمبة المرحمة االعدادية، 

 السادس عشر، العدد االول.
o ( ، فعالية برنامج متكامل لمطفل ما قب0220عثمان ، اماني خميس محمد : ) ل

، جامعة حموان ،  رسالة ماجستيرالمدرسة في ضوء نظريات الذكاءات المتعددة ، 
 كمية التربية ، مصر.

o ( 0999عدس ، محمد عبد الرحيم : ) عمان ، دار الفكر مع الطالب في صفو ،
 لمطباعة والنشر.

o ( ، 0227العزاوي ، رحيم يونس كرو : )دار الفكر ،  نظريات التعمم والتعميم ،
 مصر .

o ( : فاعمية برنامج تدريس عمى وفق عادات العقل 0200زيز ، سندس فارس ، )ع
اطروحة في التحصيل وتنمية الذكاء المنطقي الرياضي والتفكير المنطقي ، 

 ، جامعة بغداد ، كمية التربية لمعموم الصرفة ، ابن الييثم.دكتوراه غير مناورة 
o ( ،0200عطا اهلل ، ميشيل : )عمان . طرق واساليب تدريس العموم ، 
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o ( ، 0200العفون ، نادية حسين يونس : ) االتجاىات الحديثة في التدريس
 ، دار الشفاء ، عمان.وتنمية التفكير 

o ( ، 0222عالم ، صالح الدين محمود : ) القياس والتقويم التربوي والنفس ،
 ، دار الفكر العربي ، القاىرة. 0ط
o يس الطمبة عمى استراتيجية حل الماكمةر دت( : 0220يق ، )فعالونة ، ش  ،

 مكتبة ، جامعة التربية ، دمشق.
o ( ، اثر برنامج تدريبي في تنمية التفكير الناقد 0222عمي ، اسماعيل ابراىيم : )

، جامعة بغداد ، غير مناورة  اطروحة دكتوراهلدى طمبة المرحمة االعدادية ، 
 كمية التربية ، ابن الييثم.

o المعمم الناجح وميارتو االساسية واختيار المعمم واعداده ( : 0996د ، )عمي راش
 دار الفكر العربي ، مدينة نصرة ، مصر. مع دليل لمتربية العممية ،

o ( صعوبات تدريس الفيزياء في العراق 0202العمادي ، جميل موسى عبد اهلل : )
 ، جامعة بغداد ، العراق. رسالة ماجستير غير مناورة ،
o ل المادود بين مسيرة الفيزياء عمى الحب ( :0989، محمد عمي ، ) العمر

، النظرية والتجربة )من نيوتن واينااتين وما بعد( عالم الفكر مجمة دورية 
 الكويت ، وزارة االعالم.

o ( ،0202عمر، محمود واخرون :)دار المسيرة 0، طالقياس النفسي والتربوي ،
 لمنشر والتوزيع، عمان، االردن.

o  دار  0، طلقياس والتقويم في العممية التدريسية ( : ا0998، أحمد ، )عودة ،
 اليازوردي ، اربد.

o ( ، 0200غزة ، عبد الرزاق : )مجمة فيجوتسكي، وعمم النفس السيوسيوتاريخي ،
 ، المممكة المغربية . 2عموم التربية ، العدد 

o جامعة  فالميارات قراءة الصور لدى االط( : 0227، اسماعيل صالح، )ءالفرا ،
 س ، فمسطين .دالق

o ( ،اثر استعمال السنادات التعميمية والخرائط المعرفية 0202فريد ، دينا رياض : )
في تحصيل مادة التاريخ وتنمية الذكاءات المتعددة لدى طالبات الصف الرابع 
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، جامعة بغداد ، كمية التربية ابن الرشد اطروحة دكتوراه غير مناورة االدبي ، 
 االنسانية.لمعموم 

o ( ،0222قطامي، يوسف محمود : )دار الفكر لمطباعة، نظريات التعمم والتعميم ،
 االسنكدرية ، مصر.

o ( ،0229ــــــ : ) عمان ، االردن. 0، طعمم النفس التربوي ، 
o ( ،0202ــــــ : )دار المسيرة ، عمان. 0،  ط إستراتيجيات التعمم والتعميم ، 
o  القياس ( : 0229واحمد تقي وعبد الرحمن عدس ، )الكيالني ، عبد اهلل زيدان

 ، الشركة العربية ، القاىرة.والتقويم في التعمم والتعميم 

o ( ،0222الكيالني، عبد اهلل زيد ونضال كمال الشريفين :) مدخل الى البحث في
 ، دار المسيرة، لمنشر والتوزيع، عمان ، االردن.العموم التربوية واالجتماعية

o 0، ططرائق تدريس الجغرافية  ( :0202مد حميد ميدي ، )المسعودي ، مح ،
 دار الرضوان لمنشر والتوزيع ، عمان ، االردن.

o ( ، 0999محمد ، فائز محمد عادل : )صنعاء ، 0، ط اساليب تدريس العموم ،
 اليمن.

o ( ، 0202محمد ، قاسم عزيز واخرون : )2، ط الفيزياء لمصف الثاني المتوسط 
 ، بغداد.

o  ، ومدارسو ومناىجو وعمم النفس موضوع( : 0972إبراىيم وجيو ، )محمود ،
 ب العربي ، طرابمس ، ليبيا.ادار الكت

o ( ،0226محمود صالح :) تفكير بال حدود رؤى تربوية معاصرة في تعميم التفكير
 ، عالم الكتب لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر.0، طوتعممو

o   ثرا استعمال خرائط إ( : 0202، )عالل بن عزيمة و أحمود مقبل ، سعيد عبدة
التفكير في تدريس االقتصاد عمى طالبات الصف الثاني الثانوي االدبي في 

 .2، المجمد  المجمة الدولية محافظة عدن ،
o ( ، 0222النبيان ، موسى : )جامعة  اساسيات القياس في العموم السموكية ،

 مؤتة ، عمان.
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o ( ، 0202نبيان ، يحيى محمود : )الطبعة العربية ، عمان ،  تدريسميارة ال ،
 االردن.

o ( ،0226النجاشي، سمية عبد اهلل ابراىيم :) مناور عن الذكاءات المتعددة مقال
 http:bacriehelwynorg/html/iq.hfm، عمى االنترنيت

o ( ، 0202نصر اهلل ، عمر عبد الرحيم : )دار  ،العوامل المؤثرة في التحصيل
 لمنشر ، عمان . المسيرة

o الذكاء المتعدد في غرفة الصف النظرية ( : 0227، محمد بكر ، ) نوفل
 ، دار المسيرة ، عمان. 0، ط والتطبيق

o ( ، 0202نوفل ، محمد بكر وفلاير محمود ابو عواد : )التفكير والبحث العممي  ،
 ، دار المسيرة ، عمان . 0ط
o ( ، 0200ـــــ : ) دار المسيرة لمنشر ، عمان.عمم النفس التربوي ، 

o استراتيجيات : (0228،)الياشمي ، عبد الرحمن عبد وطو عمي حسين الدليمي
 ، دار الشروق لمنشر والتوزيع ، عمان ، االردن. 0، ط حديثة في فن التدريس

o  ثر إختالف منظومة الرموز في إ( : 0222، عايد حمدان وأخرون ، )اليرش
 ، كمية التربية ، جامعة البحرين. برمجيتو وتعميميتو

o  دار الكتاب  االساليب االحصائية في تدريس العموم( : 0222يدي ، زيد )اليو ،
 العين ، االمارات العربية المتحدة. ،0طالجامعي ، 

o ( ، 0222وليم عبيد ، عزو وعفانة : ) مكتبة  0، طالتفكير والمنياج المدرسي ،
 الفالح ، العين ، االمارات العربية المتحدة.

o ،( : الذكاءات المتعددة وعالقتيا بالتحصيل 0202) سحر جبار داود الياسري
، جامعة بغداد ،  رسالة ماجستير غير مناورةواالتجاه نحو مادة الرياضيات ، 

 كمية التربية لمعموم الصرفة ، ابن الييثم.
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 (2ممحؽ )
 اسماء الخبراء الذيف تمت االستعانة بخبراتيـ في البحث

 

 مكان العمل التخصص اسم الخبير ت
 نوع االستشارة   

1 2 3 4 5 

 ×     كمية التربية لمعمـو الصرفة  قياس وتقويـ  أ.د. احساف عميوي ناصر الدليمي  1

 ×     كمية التربية لمعمـو الصرفة  عمـ النفس  أ.د. اسماعيؿ ابراىيـ عمي  2

  × × × × كمية التربية لمعمـو الصرفة  ط.ت. الفيزياء  أ.د. ماجدة ابراىيـ الباوي 3

  × × × × كمية العمـو لمبنات  ط. ت الفيزياء   أ.د ميسوف شاكر عبد اهلل 4

  × × × × كمية التربية لمعمـو الصرفة  .ت الكيمياءط أ.د. وفاء عبد اليادي نجـ 5

  × × × × كمية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية ط.ت الفيزياء أ.د. يوسؼ فاضؿ عمواف  6

  × × × × كمية التربية لمعمـو الصرفة  ط. ت . عمـو الحياة  أ.ـ.د أحمد عبيد حسف   7

 ×     كمية التربية لمعمـو الصرفة  النمو عمـ النفس  أ.ـ.د جماؿ حميد قاسـ  8

  ×  × × كمية التربية لمعمـو الصرفة  ط.ت. الرياضيات  أ.ـ.د حسف كامؿ رسف  9

  × × × × كمية التربية لمبنات  ط.ت الفيزياء  أ.ـ.د حناف حسف مجيد  11

  × × × × رية كمية التربية / الجامعة المستنص ط.ت الفيزياء  أ.ـ.د ساجدة جبار لفتة  11

  ×    كمية التربية لمعمـو الصرفة ط.ت عمـو الحياة  أ.ـ.د سالـ عبد اهلل الموسوي 12

   × × × كمية التربية لمعمـو الصرفة  ط.ت الكيمياء  أ.ـ.دضمياء سالـ داود  13

 ×     كمية التربية لمعمـو الصرفة  قياس وتقويـ  أ.ـ.د عفاؼ زياد وادي  14

 ×     كمية التربية لمعمـو الصرفة  عمـ النفس التربوي  اضؿ جبار جودة أ.ـ.د ف 15

 ×     كمية التربية لمعمـو الصرفة عمـ النفس التربوي  أ.ـ.د ليث محمد عياش 16

 ×     كمية التربية لمعمـو الصرفة  عمـ النفس التربوي أ.ـ.د منتيى مطشرعبد الصاحب 17

 ×      كمية التربية لمعمـو الصرفة  ـ النفس التربوي عم أ.ـ.د ناجي محمود ناجي  18

 ×     كمية التربية لمعمـو الصرفة  ارشاد نفسي وتوجيو تربوي  ـ.د. جبار وادي باىض  19

  × × × × كمية التربية لمعمـو الصرفة  ط.ت عمـو الحياة  ـ.د سميـ توفيؽ عمي  21

  ×    1ة التربية / تربية الكرخ /وزار  ط.ت الفيزياء ـ.ـ بسمة حساـ الديف  21

    × × كمية التربية االساسية / جامعة بابؿ ط.ت العمـو العامة  ـ.ـ. ميدي محمد جواد  22

  ×    تربية بابؿ مشرؼ اختصاص فيزياء  ابراىيـ حمزة عبد اهلل  23

  ×    تربية بابؿ مدرس فيزياء  حميد كريـ  24

 نوع االستشارة 
 . مقياس الذكاء المنطقي 5. االختبار التحصيمي    4. اختبار المعمومات الفيزيائية السابقة     3. الخطط التدريسية   2وكية      االغراض السم .1

 
 



 A 

Abstract 

The aim of research is to know (The Effect of Instructional 

scaffolding strategy in the student's achievement of the  second 

classes in intermediate school in physics Subject and their 

logical intelligence). 

To achieve the aim of this research, The researcher formed 

the two following nil hypotheses :-  

1. There is no difference statistically significant at the level 

of ( 0.05) between the average scores of the experimental group 

students who have studied according to the Instructional 

scaffolding strategy and the average degree of the control group 

students who have studied according to the traditional method  

of the achievement test . 

2. There is no difference statistically significant at the level 

of             ( 0.05) between the average scores of the experimental 

group students who have studied according to the 

Instructional scaffolding  strategy and the average 

degree of the control group students who have studied according 

to the traditional method of logical intelligence scale 

The study sample consisted of 52 students in the two 

sections A and C second grade among 4 sections  average in the 

Intermediate school Al-Watan  for boys of the General 

Directorate for Instructional Babylon , and chosen by the 

researcher Intentionally, and Researcher choose  four chapters 

of the book Physics second grade average ( sixth seventh , 
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eighth  , and ninth)  in the second term of the  year ( from 2014- 

2015 ) . 

Researcher chose the experimental design of a partial 

adjustment of the two sets of research. The equivalence of the 

two groups has been verified with regard to variables (age time 

by month  the previous achievement in physics subject , the 

former physical and information , and test intelligence , and 

logical  intelligence). 

Then  researcher prepared ( achievement test and adopt 

logical IQ scale) , was the achievement test building consisted 

of (50) subjective items of the multiple choice with (4) 

alternatives were checking the veracity of the items results , and 

the calculation of its stability , the strength of discrimination , 

and effective alternatives after applied on expletory sample 

consist of (102) student in Al-Wattan Intermediate school, The 

researcher adopted logical intelligence , which was built by the 

official scale ( 2014 m) which has   valid and reliable , and was 

presented to specialists for confirmation of the virtual honesty , 

and calculate its validity. . 

And the scale consist of (35 ) items used equation 

Alvakronnebakh   to find achievement test the stability 

coefficient and the coefficient of stability logical intelligence 

scale and found that the value of the achievement test of each 

one are (0.83, 0.79) the other statistical methods used  (t-test ) 
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equation and difficulty coefficient equation and the equation 

power equation discrimination item and effective alternatives. 

Researcher prepared set of ( 16 ) studying plans for 

experimental group according to instructional  scaffolding ( 16) 

of them according to the traditional  plan.    

The researcher taught the  two groups of research by himself   

from 22/2/2015 to 21/4/2015 by two lessons a week for each 

group , and after  collection the data and  statistical analysis,  

results showed as follows: 

1. There is a statistically significant difference in 

achievement  between the experimental group and discipline 

group  for the benefit of experimental group. 

2. There is a statistically significant difference in the logical 

intelligence between the experimental group and the control 

group and for the benefit of experimental group. 

Under the  light of the search results , the researcher 

recommended a number of recommendations including the 

adoption of instructional scaffolds strategy as evidence  for 

teachers to learn about the their steps and how to apply , and  

similar studies measures to illustrate the relationship between 

instructional scaffolds  and other variables such as social 

intelligence and logical thinking at different stages of study . 
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