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 ءهدااال

أهدي هذا الجهد العلمي المتواضعيسعدني ويشرفني أن   

 :إلى

 من كان القدوة في الجد والمثابرة واألمانة في العمل وغرس فّي الثقة والجدية  
 روح والدي 

 

 

 التي كانت مثااًل حيًا لألمومة والحنان فقد ربتنا صغارًا وهذبتنا كبارًا 
 وكانت وما تزال شمعة تضيء دربنا 

 أمي العزيزة 

 

 

 وسندي في الحياة  …شموع دربي  …نبع الوفاء 
 أخوتي وأخواتي 

 

 …التي سكنت اعماق الروح دربي  ةرفيق
 الدراسة  مدةلمساندتها وتحملها العناء طيلة لها  من تعجز الكلمات عن شكرها واالمتنان

                                                                                                        
 ةزوجتي العزيز 

 

 أوالدي األعزاء باقة الورد العطرة في حياتي 

 إلى كل طالب علم

 



 د
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكر وامتنان

والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين الحمد هلل حمد الشاكرين على عظيم فضله 

وسلم( وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن وااله بإحسان الى  واله محمد )صلى اهلل عليه

 يوم الدين ...

يشرفني أن أتقدم بعظيم الشكر والتقدير الى األستاذ المساعد الفاضل الدكتور كامل كريم 

وي و االستاذ المساعد الدكتورة نادية العفون واالستاذ و االستاذ الدكتورة ماجدة البا عبيد

واالستاذ المساعد الدكتور  المساعد ليث  العاني واالستاذ المساعد الدكتور جبار وادي و

الذي احمد عبيد و االخ العزيز الدكتور عادل كامل واالخ العزيز الدكتور محسن عنيد 

ي الذين قدموا لي المنشورة والمقترحات لما وصلت الى هذه المرحلة، والى أساتذت مبفضله

 القيمة.

ابن الهيثم / جامعة بغداد، والى  –اتقدم بالشكر الجزيل الى كلية التربية للعلوم الصرفة كما 

 تمـــام هذا البحث.الكل من ساعدني 
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 ملخص البحث
 Overlapping Waves األمواج المتداخلة إستراتيجيةالتعرف على أثر   -إلى : يهدف هذا البحث

Strategy وللتحقق من هدف الفيزياء لطالب الصف األول المتوسط وتفكيرهم العلمي. تحصيل مادة  في
 البحث صيغت الفرضيات الصفرية اآلتية :

(  بين متوسط درجات تحصيل الطالب  (0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة .3
ومتوسط درجات   Overlapping Waves Strategy ألمواج المتداخلةالذين يدرسون وفق إستراتيجية ا

 الطالب الذين يدرسون وفق الطريقة االعتيادية  .
 بين متوسط درجات التفكير العلمي  ( (0.05داللة ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى .1
 Overlapping Waves Strategy األمواج المتداخلة إستراتيجيةطالب الذين يدرسون على وفق لل

 ومتوسط درجات الطالب الذين يدرسون على وفق الطريقة االعتيادية 
 وألجل التحقق من هذه الفرضيات   

في   الصباحية في المدارس المتوسطة والثانوية  المتوسط األولطالب الصف ب مجتمع البحثتحديد تم   
طالبها  البالغ عدد بالتعيين العشوائي ياسر للبنين،ثانوية عمار بن تم اختيار و  تربية بغداد / الكرخ األولى

  ( طالبًا موزعين بين أربع شعب دراسية511)
( طالبًا  تدرس مادة  الفيزياء 31) بواقعلتكون المجموعة التجريبية   تم االختيار عشوائيا لمجموعة ) أ (

  ( طالباً 31عة الضابطة بواقع )، ومجموعة )ب( التي تمثل المجمو  األمواج المتداخلة إستراتيجيةعلى وفق 
كوفئت مجموعتا و  ،بعد استبعاد الطلبة الراسبين احصائيا تدرس المادة نفسها على وفق الطريقة  االعتيادية

، الذكاء،التحصيل السابق في مادة العلوم، التفكير العلمي،والمعلومات يالعمر الزمن) البحث بمتغيرات
 . (السابقة

للعام  األول متوسط للصف تحديد المادة العلمية من مادة الفيزياءب البحث الممثلةأعد الباحث متطلبات 
عداداألغراض السلوكية الخاصة بها  كما صيغت (4102 – 4102) الدراسي سية يدر تالخطط ال وا 

من نوع موضوعية ( فقرة 21) مكون من تحصيلي ختبار اتم اعداد  وللمجموعتين الضابطة والتجريبية 
 . السايكومترية  خصائصهام التأكد من وتالتفكير العلمي، ، اختبار تبنى الباحث  وار من متعدد ياالخت

من الفصل الدراسي الثاني بواقع حصتين  4102/ 6/2ولغاية  2/0/4102التجربة من  بدأ تطبيق
لمادة بعد االنتهاء من تدريس او  أسبوعيًا لكل مجموعة، وقام الباحث بتدريس مجموعتي البحث بنفسه



ر  
 

طبق االختبارين)ألتحصيل،والتفكير العلمي(. وتمت معالجة البيانات إحصائيًا باعتماد للمجموعتين  العلمية
 (، وتم التوصل إلى النتائج اآلتية: SPSSبرنامج الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 دال العلمي بفرق والتفكير، التحصيلفي الضابطة المجموعة على التجريبية المجموعة تفوق
 .والمقترحات التوصيات من عدداً  الباحث قدم الدراسة نتائج ضوء وفي إحصائيًا،
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                                                                 أواًل: مشكلة البحث:
 تجددهاومؤشرا  ل وكيفا   كما   المعاصر العالم سمات أبرز منيعد التطور الهائل للمعارف اإلنسانية 

 طالبها  بتزويدوحدها قادرة للقيام  المدرسة عدت قبل ،ولم من البشرية تعهدها لمبخطوات متسارعة 
من مصدر  تعلمال تحقيق الممكن غير من ،ألنواحداث التغيرات السلوكية المنشودةوالمعلومات  بالمعارف

واحد رغم أهمية دوره في احداث تلك التغيرات ألسباب عديدة متداخلة منها تقليدية األهداف التعليمية 
جراءات تنفيذها من ناحية  تكنولوجي،األمرال والتطور العلمي  التقدمبب تسارع بس أخرى ناحية ،ومنوا 

 جيل نجاح فأساس التفكير،طرائق  طالبها بتعليم  خاصة عناية ُتعنى أن  المدرسةتم على يح الذي
ومنتجة.  صحيحة، فكريةات عاد تعلمه في بل الدراسية ، المواد من ويستوعب يحفظ فيما يتمثل ال،اليوم
  ،عياوموضو  علميا   تفكيرا  ، مشكلةة أي في يفكر تجعله

العلببوم المختلفببة وتطبيقاتهببا ومنهببا علببم الفيزيبباء مببن ضببروريات الحيبباة، وكببان مببن الطبيعببي أن أصبببحت و  
نغيببر نظرتنببا نحببو تببدريس العلببوم بنحببوي عببام والفيزيبباء بنحببوي خبباب وتيسببير ونشببر العلببم بحيببث نعمببل علببى 

 تربية الطلبة ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية لتطوير مجتمعهم وتقدمه.
ويضم علم الفيزياء الكثير من المفاهيم المجردة التبي تحتباإ ىلبى توضبيي وتيسبير فمبن الضبروري تبنبي    

االستراتيجيات وطرائق ونماذإ وأساليب التدريس الحديثة التي تركز على ربط المادة العلمية بحياة الطالب 
غلب الدراسبات والبحبوث فبي هبذا المجبال وجعله مشاركا  فعاال  في العملية التعليمية التعلمية ، والسيما ان ا

أظهبرت ان مدرسبي العلبوم ومبنهم مدرسببو الفيزيباء مبا زالبوا يعتمبدون الطرائببق التقليديبة فبي التبدريس القائمببة 
 على التلقين .

ومن خالل تبادل الخبرات مع  سنوات ستومن خالل خبرة الباحث في تدريس الفيزياء ألكثر من    
تصاب ومدراء المدارس ومتابعة الطالب ، الحظ ان المحتوى العلمي لمادة مدرسي المادة ومشرفي االخ

المتوسط ( فيه الكثير من المفاهيم التي تحتاإ لطريقة تدريسية فعالة تسهم في  االولالفيزياء ) الصف 
في مواقف الحياة ومساعدتهم على تفسير  فتوظأن من أجل  تفكيرهم العلميو زيادة تحصيل الطالب 

 الظواهر ،  الكثير من

بمهببارات التفكيبببر  ضبببعيفة مدرسبببي مببادة العلبببوم يمتلكببون معرفببة بببأنالعديببد مبببن الدراسببات  وهببذا مببا أكدتبببه
تببدريب  ضببعف ومببن ثببمتضببمينها فببي خططهببم الدراسببية،  وضببعفالعلمببي وممارسببتها فببي اثنبباء التببدريس 

( 7002، الربيعبيو)  (7002 ،الخفباجي) مادة العلوم، كمبا اشبارت دراسبةفي تعلم  استعمالهاالطلبة على 
 . اعتماد مهارات التفكير العلميبفي قصور الطريقة االعتيادية في حث المتعلمين 
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 الطلبة للمعلومات تحصيلتحسين  محاولة البحث الحالي لدراسة كيفية  وبناء على ذلك جاءت
 ، ا من جهة اخرىيواجهونه التي لمشكالتل حالو  ، العلميوجعلها خزين معرفي ألداء التفكير  الفيزيائية 

بهدف Overlapping Waves Strategy  استراتيجية األمواإ المتداخلة حث اعتمادالذا حاول الب
يمكن تحديد مشكلة البحث بالسؤال  الذ ،وتفكيرهم العلمي مادة الفيزياءفي  االرتقاء في تحصيل الطلبة

 اآلتي: 

األمواإ المتداخلة في التحصيل والتفكير العلمي لطالب األول المتوسط في  استراتيجيةما أثر 
 مادة الفيزياء؟

 :والحاجة اليه ثانيًا: أهمية البحث

 يضيفجوانب الحياة كافة. ىذ  تغييربدرجة كبيرة جدا  في  المتنامي يؤثرىن التطور العلمي       
في مجاالت كثيرة، والعصر الذي نعيشه اليوم  المعارف المتنوعةلحضارة البشرية حصيلة ضخمة من ل

والتغير في المجاالت كافة مما أدى ىلى أن يحتاإ  ،عن العصور السابقة من حيث سرعة التطور مختلف
 (. 11 :2011 ،)اشتيوه وآخرون وطبيعة التغيرات التي تحدث،مئمعاصروه ىلى تربية خاصة تتال

 األفرادعداد اذلك التطور الكبير من خالل  واستيعاب هي مواكبة ،التربية مسؤولية مهمة مما حتم على
المتسارعة التي  متغيراتهعلى التكيف بنجاح مع  والقدرة، لةالمتواص ةوالتقني مسايرته العلميةعلى  ينالقادر 

ثراء اثارة دافعيتهم، و ا، وتعديلها، وصقل مواهبهم، و هملمجتمع، والعمل على تنمية خبراتتفرض على ا
، والفكرية، والنفسية، متكامال  ومتوازيا  في الجوانب العقلية عدادا  شامال  اعدادهم ا، كما تستهدف أفكارهم

لذلك . (18:2002، سهم ومجتمعهم وسعداء في حياتهم )الحيلةيكونوا أعضاء نافعين ألنفل، واالجتماعية
 اإلنسان ىعداد وأصبحت بمفهومها المعاصر تعني ،وتطورها ،مهما  في بناء المجتمعات دورا  التربية  مثلت

َحسن  إلعدادا ا، فإذا ما أحسنوسالمة توجهاته أدائهعليها تتوقف جودة و في كل زمان ومكان، للحياة، 
 .عضده في مواجهة المشكالت ويقوى نسان اإلبداع في الحياة،يتعلم اال وفيها، اإلنتاإ

 (.10 :2010)عطية،                                                                              

ومجسدة  نظريات سيكولوجية منبثقة من ،على مخططات وبرامج ترتكزلقد أصبحت التربية 
ىال ىذا كان يعتمد على  ،، ىذ ىن الفعل التربوي ال يمكن أن يحقق مقاصده وأهدافهالفتراضاتها ومسلماتها

سيكولوجية معينة وفقا لما تقتضيه الظروف والتطورات. وعلى خلفية هذه العالقة المتينة  مبادئ وفرضيات
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رجعيته السيكولوجية يجد م ىعداد وتعلم االفرادالمتمثل في  التربويوعلم النفس، فإن التجديد  التربيةبين 
وذلك من خالل انشغاله  ،واضحة تظلر في التعلم ، بحيث ىن تأثيرات هذا األخيفي علم النفس

 بالبناء التدريجي للمعلومات والمعارف. لكراتيجيات المعرفية والتمثالت وكذباالست
ذا كان االتجاه السلوكي في طرحه النظري ينطلق من مسلمةو  أن البيئة الخارجية تعد أهم  ،ا 

ينظم  Acuterترض نظريا أن الفرد "هو فاعلمتغير في تحديد سلوك الكائن، فإن علم النفس المعرفي يف
( 171: 7002،بلحاإ)وله استراتيجية ذهنية ومعرفية يستند ىليها في تدبير حياته اليومية" هسلوكيات

التجاه السلوكي. وتأسيسا على التي سلبها عنه ا فالمنظور المعرفي ىذن، يعيد للفرد ذاتيته وخصوصيته
من فاعلية ونشاط الفرد، تصبي عملية  االتجاه المعرفي منطلقا    هذا اي جاء بهتال ةالنظريه الرؤية هذ

التعلم واالكتساب سيرورة معرفية داخلية يقوم بها الفرد من خالل احتكاكه بالمحيط الخارجي، ىذ ىن "التعلم 
عام على نمط من أنماط االشتغال الذهني لدى الفرد في ىطار تفاعله مع محيطه يحيل في سياقه ال

ىن علم النفس المعرفي في  (132: 7002،دريسيايبني ويطور نظامه المعرفي) اذالفيزيقي واالجتماعي، 
مقاربته للتعلم يهدف ىلى تطوير وتنمية كفايات المتعلم المعرفية أثناء اشتغاله الذهني الذي يتمثل في 

قصد مواجهة المشكالت وتقديم الحلول المناسبة لها. فالمنظور المعرفي باستقبال المعلومات ومعالجتها 
تعملها المتعلم في سيرورة معرفية التي يسالفوق و أعطى نوعا من االهتمام لالستراتيجيات المعرفية 

 الخارجي، الذي متغير )المؤثر(ذلك الل أضاف. وبذلك يكون قد اللمعارف والمعلومات وتعلمه اكتسابه
مختلف العمليات التي ل ؛والقياس مضمونه األساسي السلوك القابل للمالحظة ليؤدي دورا  هاما  في تشكي

المنظور المعرفي مطالب بتنمية االستراتيجيات المعرفية لدى المتعلم  فالمدرس بحسب العقل. تجري داخل
للوصول ىلى الحل المناسب. ىذ ىن المهم في  ،واالستدالل ،واالستنباط ،والتركيب ،والتحليل ،كالتفكير

نجاز الذي الفقط ا ي يلجأ ىليها المتعلم وليستلك االستراتيجيات المعرفية الت كيفية اعتماد عملية التعلم هو
، ما يحققه بل أكثر من ذلك، فال يكفي أن يبني المتعلم استراتيجية معرفية واحدة فقط في مواجهة مشكلة

فمهما كانت صحة هذه االستراتيجية وقدرتها على مساعدة المتعلم للوصول ىلى الحل المناسب، فالبد من 
ستراتيجية التي تتميز كي يستطيع اختيار االالتعرف على استراتيجيات أخرى أثناء اشتغاله الذهني ل

  .بمعنى تمكين المتعلم وجعله قادرا على ممارسة نوع من النشاط الميتامعرفي ، والجدوىبالفعالية
  (20: Metacognitive. (Tardif, 2001 

مختلف ممارسته ىن علم النفس المعرفي الذي يشير في أهم افتراضاته ىلى فاعلية الفرد من خالل 
هذا يجعل من المتعلم نشطا  وفاعال  حيال التي يقوم بها يجعلنا أمام حقيقة مفادها أن  العقليةاألنشطة 

http://www.aljabriabed.net/n92_05tnafaat.htm#_edn13
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رى في فعلم النفس المعرفي ال ي لذا(. 13-2: 7002،السليماني)العديد من المواقف والمشكالت العديدة
جية فقط كما ذهب ىلى ذلك الخار  واإلحساساتسم عليها االنطباعات عقل الفرد "صفحة بيضاء" تر 

نما السلوكيون وباختصار  ،وأفكارها ،ومفاهيمها ،وتصوراتها ،العقل سيرورة متفاعلة لها معتقداتها يعد، وا 
والمعارف الجديدة وسبل التعاطي مع  ،دراكاتالبشكل كبير ا تماثلالتي ة بها لها تمثالتها القبلية الخاص

العالم الخارجي. فالمعرفة القبلية تحظى باهتمام كبير في السيكولوجية المعرفية ألنها تشكل أهم متغير في 
 .السابقة لمعالجة المعارف الجديدةبناء المعرفة "مادام كل تعلم يفترض تدخل المعارف 

 (27:7002،:)زغبوش
 تحفيزأن يعمل في بداية كل نشاط تربوي على  لى المدرسع ،ا المنحى المعرفيوتبعا لهذ

تفعيلها وتمثيلها وموائمتها مع المعطيات لمتعلمين والتعرف عليها قصد ل المخزونات المعرفيةمختلف 
 أن االكتساب المعرفي ال يختزل فقط في اإلضافة المعرفية، لكن أيضا في تحويل التمثالتو ؛ الجديدة
 ."المستهدفةاالنتقال بها من حالتها البدائية والعفوية ىلى حالتها ر وتطوير البنيات الذهنية عب السابقة

 (132: 7002،دريسيا) 
كون تجاوزها  يمكنال  لذافي العملية التعليمية،  مهما   منهجيا   جراء  افهذه الخطوة تعد 

والمعارف الجديدة التي يتلقاها المتعلم ال يمكن أن تستقر في ذاكرته طويلة المدى ىال ىذا كانت  المعلومات
هو ناتج  ،. فالتراكم المعرفي الذي يحصل لدى المتعلمالتكيفتبدي نوعا من  اموائمتهالسابقة بعد  تمثالته
تعذر هذا الربط المعرفي، فإن  . فإذاالسابقةعن ذلك الربط بين المعارف الجديدة والمعارف  أساسي

      . (27: 7002،)زغبوش مصير هذه المعلومات الجديدة هو النسيان والضياع
وفي سياق اهتمام علم النفس المعرفي بمعالجة المعلومات التي يحصل عليها الفرد من بيئته، 

للمنظور المعرفي نوعا من البناء التدريجي للمعارف. فالذاكرة تشتغل وفقا آلليات يصبي التعلم تبعا 
، كلما ترسخت فيها ومؤثرة والمعارف الوافدة على الذاكرة منظمة ،وقواعد معينة وكلما كانت المعلومات

( بل واستثمارها في (Harouchi,2000: 134  أكثر وبالتالي كلما سهل استرجاعها وتذكرها عند الحاجة
 Structuration بنيتها جديدة. ذلك أن معالجة المعلومات يقتضي باألساس العمل على  حل مشكالت

جراءات ربط مع المعارف السابقة. فهذه االوال ،التحليل والتركيب عمليتيوتنظيمها الذي يتم من خالل 
المعارف في الذاكرة. وهذه االعتبارات تلزم التنظيمية للمعلومات تبقى هي السبيل الوحيد للحفاظ على 

عادة تنظيمها بالشكل الذي يسهل عملية او  ،وتفكيكها ،المدرس على مساعدة المتعلم على تحليل المعارف
دمجها مع المعارف السابقة. ىذ أصبي معلوما أن المعلومات والمعارف المتناثرة التي ال تربطها عالقات 

http://www.aljabriabed.net/n92_05tnafaat.htm#_edn14
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الحفظ  عادة نمي لدى المتعلمت بل ، الذاكرة تنظيممختلقة ال تعمل على  منطقية، والمنتزعة من سياقات
وحب االستطالع العلمي. لهذا، فإن موقف المنظور المعرفي  ،بداع والمبادرة، كما تقتل فيه روح االاألصم

والمواجهة، فمن جهة فقد تجاوز اختالالت سيكولوجية السلوك التي قاربت  في التعلم هو موقف التجاوز
لقاء الضوء على العمليات ااالستجابة ومن جهة أخرى عمل على الموضوع انطالقا من ثنائية المثير و 

 .(132: 7002،دريسيا) ها الذهن أثناء التعلم واالكتسابالدينامية الداخلية التي يقوم ب
علم النفس المعرفي بالبحث في طبيعة ونوع االستراتيجيات المعرفية التي  اهتمامولقد انصب  

طبيعيا من خالل تفاعله مع المحيط الذي  تحدثيلجأ ىليها الفرد في مواجهته لمختلف المشكالت التي 
ر مع استمرا، المشكالتلوصول ىلى حلول مناسبة لهذه ل أداة تشكلأن هذه االستراتيجيات و يتواجد فيه. 

. غير أن هذه االستراتيجيات المستعملة تحسينها وتطويرهاقصد بلقاء الضوء عليها او  تقويم نتائج اعتمادها
نما تتحدد أساسا من خالل  ونوع المعارف  تمثيله السابق للمعلوماتمن قبل الفرد ال تأتي من فراغ، وا 

وذلك حينما  ،عائقا معرفيا السابقة ما تشكل هذه التمثالت اوكثير . لهادراكه اوكيفية  ،عليها يحصلالتي 
حتى تصبي عملية التعلم  ومقارنتها، لهذا يجب التعرف عليها معطيات المشكلة وطبيعتهاتكون بعيدة عن 

تسهل عملية ل فيهاعملية ممكنة. ىن المعلومات الجديدة الوافدة على الذاكرة يجب أن تنتظم بشكل منطقي 
خضاعها ا، أي التدريجيىال من خالل بنائها  ،للمعلومات ال يحصلاسترجاعها عند الحاجة. هذا التنظيم 

 .( (Harouchi, 2000: 134 لعملية التحليل والتركيب والبحث في عالقتها المنطقية الداخلية
العملية التعليمية من المدرس ىلى  فاعلية وقد ظهرت استراتيجيات وطرائق تدريس حديثة نقلت

الطالب الذي يعد في هذه الحالة مركزا للفعاليات المنظمة التي تهدف ىلى تحقيق أهداف العملية 
تساعد  أي االستراتيجيات التعليمية، وان التعليم في هذه الحالة يكون أكثر مقاومة للنسيان فضال عن ىنها

 (.272: 7002الطالب في التعلم الذاتي )ملحم،

تعمل على تحقيق التفاعل بين و ىذ ىن االستراتيجية التدريسية الجيدة هي التي تتمتع بخصائب 
 والمدرس الطالبت التي يقوم بها كل من اتحديد االداءفضال عن  ،أطراف الموقف التعليمي التعلمي

ذلك فهي ال تركز فضال عن وتوجيه الدرس نحو تحقيق اهداف محددة مسبقا او حل مشكالت محددة 
كالجانب الوجداني، وذلك بالتفاعل االجتماعي  مجاالت أخرىبل تذهب الى لمعرفي فقط على الجانب ا

لألفكار واساسا في  ومصدر م،ومنظ ،ومساعد ،وميسر ،لمدرس دورا مميزا كمرشدليكون  ىذ الطالببين 
  (.  102: 7002)الحالق،  .وليس التدريس فقط الطالبعملية التواصل بين 
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 الطالب والمدرسان االستراتيجية التدريسية لها الدور الرئيس في توجيه قنوات االتصال بين و  
 (.721: 7002)اليماني،  .المعارف والمهارات الالزمة همكسابداخل الصف ال

ثارة تفكير اباالهتمام بثة في التدريس، وذلك وهذا ما تسعى اليه االستراتيجيات التدريسية الحدي 
وليس حفظ  ،وكيفية استفادته من طريقة تفكيره في حياته بصورة عامة ،وقدراته ،وتنمية ميوله الطالب،

لحل المشكالت وتنمية جوانبه  المختلفة تزويده بالقدراتفضال عن المعلومات من اجل االمتحان فقط، 
داخل وخارإ المدرسة باعتبارهم مصدرا  من  الطالبتعلمه بطريقة التعاون بين فضال عن الشخصية. 

 (.122: 7010مصادر المعرفة االساسية له، )طوالبة وآخرون،

  Overlapping Waves Strategyالمتداخلةاستراتيجية األمواإ  ومن بين هذه االستراتيجيات 
على  هاالتركيز في من االستراتيجيات التي تستند على االتجاه المعرفي في التعلم والتفكير، يتمالتي تعد 

معرفية  ضفيرةوالمجال كإشارة لتفاعل هذه المكونات في  ،والبيئة ،ودور األداء المعرفي ،وعملياته ،العقل
 تمثل األداء المعرفي العقلي للمتعلم.

صاحب استراتيجية األمواإ المتداخلة للتعلم والتفكير  (Seigler) )روبرت زيجلر( وافترض
Overlapping Waves Strategy  ر في ضفيرة واحدة مجموعة عمليات تفكي يستعملان المتعلم
استراتيجية للتوافق مع الهدف  استعمالكمال معلومة ناقصة، او اللوصول الى حل مشكلة تعلمية، او 

 والمعرفة الالزمة.

وان لكل تلميذ في هذه االستراتيجية اسلوبا  خاصا  به في التعامل مع المعلومات العلمية 
 (.701: 7002لرفع مستواه العلمي وتحصيله الدراسي، )غانم،ق مختلفة ائتيعابها وتمثيلها بطر واس

الب في الحياة ومواجهة أهمية كبيرة في تكييف وتالؤم الط فللتحصيلاما في ربط الحياة اليومية، 
المشكالت التي الطالب )المتعلم( حصيلة معارفه في التفكير وحل استعمال الذي قد يتمثل في مشكالتها 

تواجهه في حياته اليومية او اتخاذ القرارات اآلنية والمستقبلية وكذلك المنافسة في الحياة للحصول على 
 (.22-22: 1222، وكمال الوظائف واالعمال المهنية األخرى المتوافرة في مجال العمل )زيتون

ي جميع المراحل التعليمية ألن يسعى اليه الطالب فكدالة لألداء األكاديمي هدفا ،  التحصيل ويعد
نجاز فيه يترتب عليه كثيرا  من األمور كبناء الشخصية اإلنسانية وتطورها او تحقيق الذات او الشعور اال

حساس بالسيطرة او اشباع الحاجة بالرضا والسعادة الشخصية او تأكيد الذات والثقة بالنفس او اال
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شهادات او الجوائز وتقدير االخرين من االقران او اآلباء لالكتشاف، ويترتب عليه ايضا  الحصول على ال
او المقربين او المساعدة في الحصول على وظيفة ما تحقق للفرد نوع من االستقرار في الحياة. فالدرجة 
التحصيلية كما يظهر ليست درجة صماء كما يبدو للبعض ولكنها تعكس وتنطق بأمور حيوية كثيرة 

 (.103: 7017تونسية، وهامة بالنسبة للمتعلم )

التحصيل ليس مجرد نتائج للعملية التربوية فحسب، بل هو من أبرز نتائج هذه العملية، لذا ينظر 
نتاإ كاديمي للطالب والحكم على حجم االاليه على انه معيار أساسي يمكن في ضوئه تحديد المستوى األ

 .ة من نتائج وآثار في بناء الشخصيات للطالبتحدثه العملية التربويما التربوي كما  وكيفا  والوقوف على 
 (22: 1221)عبد الرحمن، 

التحصيل الدراسي من المحكمات الرئيسة التي تكشف عن المتفوقين دراسيا  وذلك عن طريق 
السجالت المدرسية )العالمات التحصيلية(، ألن التحصيل هو أحد المظاهر األساسية للنشاط العقلي 

خطورة هذا النوع من التحديد للمتفوقين ال يحقق نجاحا بارزا في التحصيل  الوظيفي عند الفرد ولكن
أهمية كبيرة  ذوالدراسي وهذه الفئة أصبحت ظاهرة متكررة ومؤكدة في كثير من الدراسات. والتحصيل 

بالنسبة للمدرس حين تمكنه من التنبؤ النسبي ببعض األنماط السلوكية لدى طالبه الذي يجعله أكثر 
وذلك من خالل تنمية جوانبهم  .(22: 7002، اخرون)قطناني و  وفعالية في أداء دوره معهمكفاءة 

المتنوعة العقلية، والنفسية، واالجتماعية ىلى أقصى ما تسمي به قدراتهم واستعداداتهم، وكذلك ىشباع 
تأكيد على محيط االجتماعي، والحاجاتهم وميولهم في تناغم وانسجام مع مقتضيات ومتطلبات البيئة وال

حساس بالمسؤولية الفردية وكذلك المسؤولية الجماعية، والتأكيد أيضا  على تنمية قدرات التفكير العلمي اال
 (3107007تكون األساس في التعامل مع متغيرات الحياة ومشكالتها وتطويرها. )الحيلة: اذالمتنوعة 

الطلبة كيف يتعلمون ( ىن التدريس الجيد يتضمن تدريس 1222ويرى جابر عبد الحميد )
وكيف يصبحون متعلمين ينظمون  ؟وكيف يفكرون ؟أي كيف يحفظون ويتذكرون ؟معتمدين على أنفسهم

دراك روري أن تدرس لهم استراتيجيات االفمن الض ؟لهم ىن ينجحوا في المدرسة أريدأنفسهم أذا 
 .(322-322: 1222،ومنشطاتها )جابر

( ىن العملية التعليمية تتحقق من خالل تحسين استراتيجيات التعلم من ناحية 1222ترى دروزة )كما 
وزيادة مقدرة المتعلم العقلية على خزن المعلومات المتعلمة واسترجاعها واالستفادة منها بطريقة أفضل من 
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تندرإ المعلومات  اذ تشير الدراسات ىن الدماغ البشري يخزن المعلومات بطريقة هرمية اذناحية أخرى 
 .(2:1222،)دروزة دراك المعنىواالجزئية في أطار المعلومات العامة بطريقة تؤدي ىلى الفهم 

لتعلم مثل اختيار ن متطلبات التعلم ينبغي عليهم ىن يكتسبوا استراتيجيات او ولكي يؤدي المتعلم
كتابة بحث في مواد أخرى آخذين ة وعمليات التلخيب وأعداد ورقه عمل لمادة محددة أو األفكار الرئيس

 .(302: 1222،المستوى العمري للمتعلم ونوعية تفكيره )جابربالحسبان 

يجب أن تتسق استراتيجيات  ةلتعلم وتطويرها ضرورة تربوية ملحتنمية استراتيجيات ا اعتماد لذا أصبي
التعليمية خبرات ومعارف تعلم الطلبة مع استراتيجيات التدريس التي يقدم من خاللها مدرسي المواد 

( ىلى أن الطلبة في الصف الواحد يتعلمون بأساليب Dune 1984المنهاإ الدراسي. ىذ تشير دراسة )
تعلم متنوعة وان أداء الطلبة في المواد الدراسية المختلفة يتأثر بأساليب تعلمهم ويتأثر التحصيل الدراسي 

ع استراتيجيات التدريس هذا األمر يجعل البحث عن تتفق استراتيجيات الطلبة م اذللطلبة ايجابيا ، 
 ( Dune,1984: p14.)ةات تعلم الطلبة ضرورة تربوية ملحاستراتيجيات تدريسية تتالءم مع استراتيجي

 ومن كل ما سبق يلخب الباحث أهمية بحثه في اآلتببي:

ر استراتيجية ثأالتعرف على  تحقيقها، هيتأتي أهمية البحث في ضوء األهداف التي يسعى الى  -1
والتفكير العلمي  ،في تحصيل مادة الفيزياءOverlapping Waves Strategy  األمواإ المتداخلة

لطالب الصف االول المتوسط واهمية هذه المتغيرات في العملية التعليمية، كما انها )على حد علم 
 Overlapping Waves Strategy الباحث( اول دراسة عراقية تناولت استراتيجية األمواإ المتداخلة

في التحصيل والتفكير العلمي في مادة علم الفيزياء ولهذا فإن تجربتها قد تشكل ىضافة للبحوث 
 المقدمة في ميدان تدريس العلوم.

 اذتتميز عن غيرها من المراحل بكونها من أخطر المراحل العمرية،  اذأهمية المرحلة المتوسطة  -7
تغيرات فسيولوجية وجسمية وعقلية تنقل الطفل الى عالم الكبار، كما تمتاز  تمتاز هذه المرحلة بحدوث

وهي بيئة األطفال الى بيئة جديدة لم يعهدها الطفل  ،االنتقال من بيئة معروفة مدةهذه المرحلة بأنها 
من قبل مما يسهم بشكل او بأخر في ظهور عدد من مشكالت التكيف مع البيئة الجديدة، فضاَل عن 

او  ،واستعدادات الطالب يما يعدهم لالختيار التعليمي ،تتيي المزيد من الفرب لتنمية قدراتانها 
 المهني في المراحل التالية.
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بالتدريس لمعالجة االنتقادات الموجهة ضد الطرائق التقليدية و اهمية استخدام استراتيجيات حديثة  -3
استراتيجية األمواإ م بالتفكير ومنها االعتيادية التي توكد على الحفظ واالستظهار دون االهتما

التي تستند على االتجاه المعرفي والتي قد تسهم في تحسين مستوى تحصيل الطالب ،  المتداخلة
باالعتماد على انفسهم في تنظيم وترتيب المعلومات العلمية المقدمة لهم،فضال عن تنمية التفكير 

 العلمي لديهم.
واالختباريين التحصيلي والتفكير العلمي مدرسي مادة الفيزياء مستقبال في قد تفيد الخطط الدراسية  -2

 تدريس مادة الفيزياء.
 Overlapping Waves ندرة البحوث والدراسات التي تناولت استراتيجية األمواإ المتداخلة -2

Strategy (الباحث علم على حد )بشكل خاب داخل القطر  الفيزياءوعلم  ،في التدريس بشكل عام. 
لالرتقاء من مدرسين ومشرفين ومؤلفين قد تفيد نتائج البحث القائمين على شؤون التربية والتعليم  -2

 بمستوى الطالب وتحصيله.
تنشيط عملية االدراك على اهمية تدريس مادة الفيزياء لطالب الصف االول المتوسط النها تساعدهم  -2

 للحقائق العلمية وتفسير الظواهر الطبيعية المختلفة.
يساهم في حل المشكالت ودراسة تفسير  الذياهمية تنمية التفكير عامة والتفكير العلمي خاصة  -2

 الظواهر المختلفة والتنبؤ بها والحكم عليها. 
 البحث: اثالثًا:هدف

 يهدف البحث التحقق من:

في تحصيل مادة  Overlapping Waves Strategy  أثر استراتيجية األمواإ المتداخلة .1
 الفيزياء لطالب الصف االول المتوسط.

في التفكير العلمي   Overlapping Waves Strategy أثر استراتيجية األمواإ المتداخلة .7
 لطالب الصف االول المتوسط.
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 ا البحث: ترابعًا: فرضي

 :االتيتين الباحث الفرضيتين الصفريتين  صاغالبحث  يلتحقيق هدف

الطالب تحصيل  (  بين متوسط درجات (0.05عند مستوى داللة ىحصائيةال يوجد فرق ذو داللة  -1

ومتوسط   Overlapping Waves Strategy األمواإ المتداخلة ىستراتيجيةالذين يدرسون وفق 

    . درجات الطالب الذين يدرسون وفق الطريقة االعتيادية 
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 بين متوسط درجات التفكير العلمي  ( (0.05ال يوجد فرق ذو داللة ىحصائية عند مستوى داللة -7
 Overlapping Waves األمواإ المتداخلة ىستراتيجيةطالب الذين يدرسون على وفق لل

Strategy  ومتوسط درجات الطالب الذين يدرسون على وفق الطريقة االعتيادية. 
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 خامسًا: حدود البحث:

 يتحدد البحث باآلتببببي:

تربية بغداد /  في صباحيةال  في المدارس المتوسطة والثانويةالمتوسط  األولطالب الصف  .1
 .األولى الكرخ

 . 2014 – 2015الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  .7
: تحوالت السابع: الخصائب الحرارية للمادة()السادس: الحرارة ودرجة الحرارة()ل )الخامسو الفص .3

المتوسط المعتمد تدريسه للعام الدراسي  األول( من كتاب مادة علم الفيزياء للصف حاالت المادة
2015 – 2014 
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                                                    تحديد المصطلحات: سادسا

 ( بأنها :8002وطه ,االستراتيجة. عرفها )الهاشمي  -
ءات والممارسات التي يتبعها المدرس داخل الصف للوصول الى المخرجات هي مجموعة االجرا

في ضوء االهداف التي وضعها ، وهي تتضمن مجموعة من االساليب والوسائل واالنشطة 
 ( 12:  7002،  و طه واساليب التقويم التي تساعد على تحقيق االهداف . ) الهاشمي

 
 من  كل اعرفهوقد  overlapping waves strategy االمواج المتداخلة اتيجيةإستر   (1)

 ،أكثر ارتباطا  بالنمو المعرفي وعمليات جراءات تكون ا مجموعة (:7010)قطامي
الدائمة في كل مرحلة يمر بها  Cognitive Modificationالتعديل المعرفي للمفاهيم 

المتعلم. ويناضل المتعلم ويكافي للوصول الى حالة التوازن المعرفي بين ما يعرف وما 
 .حالة المعالجة الذهنية المرغوبةيريد ان يعرف، وما يعالج وما يريد ان يعالج ليصل الى 

 (123: 7010)قطامي،     

 ،االتجاه المعرفي في التعلم والتفكير،  (: بانها مجموعة خطوات تستند الى7013)قطامي
 ،والبيئة ،وعملياته ودور األداء المعرفي ،على العقل االستراتيجية ةويتم التركيز في هذ

والمجال كإشارة لتفاعل هذه المكونات في ضفيرة معرفية تمثل األداء المعرفي العقلي 
 .(201: 7013)قطامي، للمتعلم

 (7013ب )قطامي، وتبنى الباحث التعريف النظري لبب
  ستراتيجية األمواإ المتداخلةالاما التعريف االجرائيOverlapping Waves 

Strategy  ىحداث تغيرات معرفية  بغية لباحثينفذها اجراءات مخططة ا مجموعةفهي
 في دراسة  لطالب الصف االول متوسطما بين البنى العقلية والمعارف الجديدة  متفاعلة

  .مادة الفيزياء
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 التحصيل : (8) 

 وقد عرفه كل من:
 (Chaplin 1971)  بأنه: مستوى االنجاز الذي يصل اليه المتعلم في العمل المدرسي

 (Chaplin, 1971: P.5) وتقاس باالختبارات او تقديرات المعلمين".
 (Good,1973بأنه:"االنجاز المعرفي ذو الكفاءة في األداء لمهارة ما أو تكوين )  من

  (Good,1973,p;116)المعرفية التي يمكن أن يحصل عليها المتعلم"المعلومات 
 Verman& Beard, 1981)اكتسبباب الطالببب لمفبباهيم أو مهببارات يتضببمنها ( بأنببه( :

                                 محتبببببببببببببببببببوى مبببببببببببببببببببادة دراسبببببببببببببببببببية معينبببببببببببببببببببة يكبببببببببببببببببببون عبببببببببببببببببببادة لتبببببببببببببببببببدريس خببببببببببببببببببباب(.
)                                            Verman& Beard,1981:178) 

 Bartrand, 1987) بأنه "مستوى النجاح الذي يحرزه المتعلم في المجال دراسي عام :)
او متخصب، اي انه يمثل اكتساب المعارف والمهارات والقدرة على استعمالها في مواقف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (.Bartrand, 1987, p.23) حالية او مستقبلية حيث يعد الناتج النهائي للمتعلم
 (Ackerman,2007( بأنه :)كسابه من الخبرات انجاز ما تم اثبات القدرة على ا

 (.Ackerman,2007: p101التعليمية التي وضعت من أجله(. )
  جراء منظم لتحديد مقدار ما تعلمه الطلبة في موضوع ما في ا(: بأنه 7011)أبو جادو

ضوء األهداف المحددة، ويمكن االستفادة منه في تحسين أساليب التعلم، ويسهم في 
 (.211 : 7011ىجادة التخطيط وضبط التنفيذ وتقويم االنجاز )أبو جادو، 

 يعرفه الباحث اجرائيا :

سا  امقخالل مدة التجربة )هو حصيلة ما اكتسبه طالب عينة البحث من المعلومات الفيزيائية 
 (.المعد الغراض البحث الحالياالختبار التحصيلي بعليها  وابالدرجات التي يحصل

 : التفكير العلمي  (3)

 وقد عرفة كل من:
  الدليل والبرهان نشاط عقلي منظم قائم على : انه"(1222، الخليلي واخرون)عرفه

ويستخدمه االنسان في معالجة المواقف المحيرة واستقصاء المشكالت بمنهجية سلمية 
 (127 :1222منظمة في نطاق مسلمات عقلية واقعية". )الخليلي واخرون،
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  ،( بأنه:"منهج أو طريقة منظمة يمكن استخدامها في حياتنا 1222)عبيدات وآخرون
نا، ويمكن أن يتوجه لمناقشة الظواهر واألحداث والقضايا اليومية أو في أعمالنا ودراسات

                                                                                                                                                       والمواقف العامة ويقوم على أساس تنظيم األفكار واألساليب وفق مبادئ منطقية ". 
 (27  :1222عبيدات وآخرون، )                                          )

 (1222 ،النجدي وآخرون) بانه "نشاط عقلي هادف مرن يتصف بشكل منظم في :
محاولة لحل المشكالت ودراسة تفسير الظواهر المختلفة والتنبؤ بها والحكم عليها 

يتناولها بالمالحظة الدقيقة والتحليل وقد يخضعها للتجريد في باستخدام منهج معين 
 (22: 1222محاولة التوصل ىلى قوانين ونظريات" )النجدي وآخرون، 

 ( بأنه: "نشاط عقلي يستخدمه المتعلم في معالجة المشكالت التي تواجهه 7001 ،)زيتون
ة والوصول الى في حياته اليومية وفي بحث المشكالت وتقصيها بمنهجية علمية منظم

 .(22  :7001)زيتون، حلول لها"
 نشاط عقلي منظم لدى الطالب في تعامله ( التفكير العلمي على أنه 7002، )عرفه

اليومي مع الموضوعات والقضايا والمشكالت التي يمر بها الطالب في خبراته الدراسية 
 .(120: 7002، والحياتية )عرفه

أو  ،هو نشاط عقلي منظم يمارسه الطالب عند شعوره بمشكلة تواجهه :جرائيعريف االأما الت
ثم اختبارها  ،وفرض الفروض ،بموقف محير يتحدى قدراته العقلية متمثال  في تحديد تلك المشكلة

وذلك من خالل استجابته على فقرات  ،وصوال  ىلى استنتاجات ذات عالقة بالمشكلة المبحوثة
 .الغراض البحث الحاليعد اختبار التفكير العلمي المُ 
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 المحور األول: خلفية نظرية

األخللرا التللي  للدمت تصللورا وا للحا  للل   الللتمل  نظريللات بللي  متميلل   مكانللة تحتللل النظريللة البنا يللة
 األخرا الممرفية والمجاالت خاصة،  والريا يات الملو  مجالي في المثالية تدريسال ملية التمل  وطرا ق 

  مملاني دراكال السلابقة أفكلار  الطالل  فيهلا يسلتممل نشلطة تفا لل  مليلة اللتمل  أ   لل  تركل  فهلي  امة،
 .(601 – 601 :8002)خطابية،تمرض لها ي التي الجديد  والخبرات التجار 

ولكلل   بجمللود،المللتمل    بللل " ا  الممرفللة ال تسللتقبل ملل القا لللة النظريلة البنا يللة ترتكلل   للل  القا للد  و 
يبنيهللا بفهمللف الفملللال للمو للوا، بممنلل  اخلللر فللا  االفكللار ال تو للل  بللي  يللد  الطلبلللة ولكلل   للليه  بنلللا  

ديه  مللللللللللللللللل  خللللللللللللللللل ل تفكيلللللللللللللللللر   ونشللللللللللللللللللاطه  وا  الممرفلللللللللللللللللة تتوللللللللللللللللللد لللللللللللللللللل بأنفسللللللللللللللللله ،مفلللللللللللللللللا يمه  
 (.       Weathley,1999:21لذاتي")ا

بأ   قل اإلنسا  ليس صفحة بي ا  نكت  بها ما نشا  بل لديف حواس يستقبل     اا  بياجيف ير 
ولكلل   للذ  الخبللرات ملل  وجهللة نظللر بمللض المنظللري   الخارجيللة،والخبللرات  (Stimulus)طريقهللا المثيللرات 

بللللل ا  المو لللل   فحسلللل ،غيللللر كافيللللة للللللتمل  وا  المللللتمل  ال يمكنللللف ا  يكتسلللل  الممرفللللة با تمللللاد حواسللللف 
التمليمي يج  ا  يت م  احاطة المتمل  بموا   ممينة ي      طريقها تساؤالت ويخطط لإلجابة  نها 

م ؤ  م  نتا ج ويأتي دور الممل  في مسلا دتف ليبنلي ممرفتلف  ل  بنفسف ويقار  بي  ما توصل اليف  و و  
 .(8068:12ومكاو ، )المفو طريق توجيف خبراتف 

البنيللة المقليللة و الوظللا   المقليللة ويللرا ا   : مللا، اللل  النمللو الممرفللي ملل   اويتللي   فينظللر بياجيللو 
النمو الممرفي ال يت  اال بممرفتهما ويشير البنا  المقلي ال  حالة التفكير التي توجلد للدا الفلرد فلي مرحللة 
ما م  مراحل نمو ، اما الوظا   المقلية فتشير ال  الممليات التي يلجأ لها الفرد  ند تفا للف مل  المثيلرات 

 لي ثابتلة ال  ومل  ثل يتمامل ممها ، ويمتقد بياجيف ا  الوظا   المقليلة للدا االنسلا  موروثلف البي ية التي 
 .تتغير، اما االبنية المقلية فهي التي تتغير م  مرور ال م  نتيجة لتفا ل الفرد م  البي ة

 ( 29-29 :8001)ابو جادو، 

للطلبلة مهلا  بسليطة او  طل اآًل  يم يي  يؤمنلو  بأنلف ينبغلي ( ال  ا  البنلا ,2010وولفولفكوتشير )
فقلللط ،بلللل يجللل  ا  يتماملللل الطلبلللة مللل  موا للل  ممقلللد   او تلللدري   لللل  خوار ميلللات اساسلللية ةمسلللا ل سلللهل
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وذات صلللبغة  ةوفمالللل ةلموا للل  يجللل  ا  تجسلللد فلللي مهلللا  اصللليلومشلللك ت ذات تركيبلللة  لللبابية ،و لللذ  ا
 . (8060:618انيتا ، و, وولفولفكتطبيقية لما يتمرض لف الطال  في حياتف الشخصية)

 تحوال التربو  شهد المجال لما يةا سنة المشري  ا  في غ و   ( Bodner,1986ويرا بودنير)
 )كفا تلف حماسلة، شخصلية،( المملل  متغيلرات مثل التمل  في تؤثر التي الخارجية الموامل  ل  لتركي ا م 

 السلابقة، ممرفتلف مثلل الملتمل   قلل بلداخل يجلر   ما أ  الداخلية الموامل إل ،  األ را  المنهج، المدرسة،
 الممرفة أ  يمتقد كا   ري  و ت حت  تفكير  أنف أنماط انتبا ف، للتمل ، دافميتف ، ةطاالخ السابقة المفا ي 

 دخللالال جهللود   المململلي  ممظلل  ركلل  وملل  ثلل  المللتمل ،  قللل إللل  الممللل   قللل ملل  تنتقللل الممكلل  أ  ملل 
  (Bodner, 1986 : 873).الممرفة لمقول طلبته 

وتتكو  النظرية البنا يلة مل  مجمو لة مل  المناصلر التلي مل  شلأنها ا  تجملل الملتمل  نشلطا مل          
خ ل التفا ل بي   ذ  المكونات و ذا ما تطمح اليف التربية ا  ا  يكو  المتمل  فملاال ونشلطا و لو مركل  

 -المناصر  ي: التملمية و ذ   –المملية التمليمية 

  ( الممرفة السابقةPre – Knowledge . التي يمتلكها المتمل ) 
  ( الموا   التمليميةEducational Attitude   . التي يتمرض لها المتمل  اثنا  التملي ) 
 (  البي ة االجتما ية للمتملLearner ContextSocial .) 

فالفرد يقو  ببنلا  الممرفلة الجديلد  مل  خل ل الخبلر  الممرفيلة التلي تكلو  موجلود  لديلف ويبنيهلا  ل   
المقلللل تتشللكل المملللاني الممرفيللة لديلللف نتيجللة تفا لللل  اسللتممالطريللق اسلللتقبالها ملل  خللل ل االخللري  ومللل  

( مل  ممطيلات   Adjustmentحواسف مل  البي لة الخارجيلة وا  الوظيفلة االساسلية للممرفلة  لي التكيل  )
( والمخططلات  Structuresومتطلبات البي ة الخارجية التي يتفا ل ممها المتمل  لذا فا  بنا  التراكي  )

ملة بلي  التراكيل  الممرفيلة والوا ل  وليسلت  مليلة تنلاظر  ( يكو  بمثابة  ملية موا Schemaالممرفية ) 
 (.  Appleton , 1997 : 303 – 304احادية او تطابق بينهما ) 

 أف لل للبنا يلة  لد  الذ   و ( 8002) الميسو  ، نق      (Jean Piaget جا  بياجيف )  ويمد  
    ( ، اذ تنطللللق الفلسلللفة البنا يلللة  61 – 69:  8002) الميسلللو  ، الممرفلللة  اكتسلللا  كيفيلللة حلللول أشلللكالها

 (Constructivism Philosophy  ،  م  البحوث التي  ا  بها في نمو الممرفة وتطور ا  ند اإلنسا )
 -وذلك    طريق و   نظرية حول النمو الممرفي لدا االطفال و ي تت م  ارب  مراحل  ي :
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 .مرحلة التفكير الحس حركي 
 .مرحلة ما  بل الممليات 
 .مرحلة الممليات الميانية 
  مرحلة الممليات الشكلية 

 (8008:29) فانة،
 األملور، مل  كثيلر فلي السللوكية المدرسلة نظلر   ل  تختل  البنا ية نظر  أ (6221ويرا )الخليلي ،

 .ووا مه  طلبةلل ببي ة صلة ذات مشك ت أو مها  صور  في يكو  أ  يج  المحتوا أ  البنا يو  يرا إذ
 الللتمل ، لبي للة منظًمللا يصللبح الممللل  كللو  البنللا ي النمللوذ  فللي الدراسللي الصلل  فللي يتغيللر الممللل  دور وأ 

 بلللي  والتفللاوض التمللاو  يسلللود  جللو فللي للممللل مناسلللبة بي للة ويقللد  طلبتللف، أملللا  واألنشللطة المهللا  ويهيلل 
 مل  يتململف لملا مكتشل  فهلو تململف، يلت  سلو  ما تحديد في أساسًيا دوًرا للمتمل  أ  البنا ية وترا .الطلبة
 النملوذ   لذا فلي فلالمتمل  .والم حظة والتفسير والتجربة البحث  ل  القا   الملمي للتفكير ممارستف خ ل
 المو لو ية، االمتحانلات  ل  البنا يي  باالستغنا  م  كثير ويناد  .بنفسف للممرفة بنا فو  بنشاطف يتمي 
 التقلللوي  بأسللللو  واألخلللذ المشلللكلة، حلللل ومهلللارات الململللي،ر التفكيللل مسلللتويات  يلللاس فلللي  لقصلللور ا وذللللك

 ولليس تملل  كنشلاطات تبلدو وممنل   يملة ذات مهملات فلي الطلبة انغماس يت  ِاذ الطلبة تمل  لفه  الحقيقي
 حلللل مهمللاتالو  الشللفوية، المقللاب ت تشللمل التللي واسللمةال نشللاطاتال لللكت ويت للم  .تقليديللة كاختبللارات
 فهلل  .الدراسللية الحجللرات لنظللا  مخالفللة رؤيللة البنللا يو  يمللرض كمللا .الطلبللة وملفللات الجما يللة، المسللا ل
 التللي للحلللول المختلفللة البللدا ل إتاحللةب وتسللمح الطلبللة، ا تمامللات بللي  الفرديللة االخت فللات بتقللدير يؤمنللو 
 .االختيلللار لهلللذا المصلللاحبة والمسلللؤولية االختيلللار بتجربلللة الملللرور بفرصلللة وذللللك للمشلللكلة الطلبلللة ي لللمها
 مفاو لة  مليلة خل ل مل  تحلدد أغراض  امة صور  في البنا ي للنموذ  التمليمية وفًقا األ دا  وتصاغ

ف لل   الطلبللة لتحقيقللف، جميلل  يسللم  الللتمل  لمهمللة غرً للا اًما تت للم  ِاذ والطلبللة، الممللل  بللي  اجتما يللة
 .حد   ل  كل لطلبة منا و دد طال    كل شخصية تخص ذاتية أغراض   

 .(199-190:6221وآخرو ، الخليلي) 

 فللي يمكلل  تلخيصللها التللي األساسللية افترا للاتها تشللكل المبللاد ، ملل   للدد  للل  البنا يللة النظريللة وترتكلل   
 :اآلتي

 الممرفة السابقة للمتمل  شرط أساسي لبنا  التمل  ذ  الممن . .1
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 الممرفيللة ملل  بنيتللف داخللل الممنلل  يتشللكل ِاذ ذاتيللا، بنللا    بنفسللف يتململلف لمللا ممنلل  يبنللي المللتمل  إ  .8
 مللل  ربلللط تمكنلللف وخبلللرات بمملوملللات ت ويلللد  خللل ل مللل  الخلللارجي الملللال  مللل  حواسلللف تفا لللل خلل ل

 .الصحيح الملمي الممن  م  يتفق وبشكل لديف بما الجديد  المملومات
والخبلللرات  ألفكلللار تنظيملللا يملللاد ِاذ الممرفيلللة، الفلللرد بنيلللة فلللي تغييلللر يحلللدث ملللال  تملللل  يحلللدث ال  .9

 .جديد  مملومات دخول بها ند الموجود 
 .حقيقية مهمة أو أومو ًفا مشكلة الفرد يواجف  ندما وجف أف ل  ل  يحدث التمل  إ  .9
  اد  بنا  الفرد لممرفتف م  خ ل  ملية تفاوض اجتما ي م  اآلخري .تت م   ملية التمل  ا .1

 (12-12 :8000)صبر  ،( 101 :1001) بد الس  ، 
 و ي:تستند إليها النظرية البنا ية  (Assumptionأربمة افترا ات ) بأ   نالك (8001) يتو ، ويرا

اللذي  يشلتركو   (Learner)مل   بلل الطل    (Physically Constructed)طبيميا الممرفة تبن   .1
 .(ActiveLearning)في التمل  النشط 

الللذي  يقللدمو  تصللوراته  الطلل   ملل   بللل  (Symbolically Constructed)الممرفللة تبنلل  رم يللا  .2
 للممل.

مل   بلل الطل   اللذي  يوصللو  الممنل  اللذ   (Socially Constructed)الممرفلة تبنل  اجتما يلا  .3
 كونو  إل  اآلخري .

اللللذي  يحللاولو  تو للليح  ملل   بلللل الطلل   (TheoreticallyConstructed)الممرفللة تبنلل  نظريلللا   .4
 بالكامل.األشيا  التي ال تفه  أو التي ال يفهمونها 

 (98 – 96 :8001) يتو ،
 بما يأتي  بحس  النظرية البنا ية فيتلخص الممل  إما دور
  التي تسا د  ل  تفا ل المتمل  وبنا  الممرفة لديف.ينظ  البي ة التمليمية التملمية 
   و تمثل الممرفة التي بنا ا المتملموبنا  نماذ   أفكار  يسا د المتملمي   ل  تشكيل الروابط بي.  
   والتفسيرات والتغذية الراجمة للمتملمي . األنشطةيقد 
  المتملمي  وتفا له  ويحدد استجاباته  وممرفته  السابقة وبذلك يقد  المسلا د  الفا للة فلي  أدا ي حظ

 الموا   التمليمية التي تتطل  ذلك.
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   حلل  االسللتط ا لللدا المتململلي   إلثللار موا لل  الللتمل  المحيللر      ويثيللر المشللك ت ويهيلل األسلل لةيطللر
 .أفكار  وتحفي  

 جتما ي وتطوير  مليات المل  لدا المتملمي يشج  الممل التماوني والتفا ل اال 

  ( 11: 8009 يتو  ، )  

 :يِاتيبحس  النظرية البنا ية يتمثل بما ا ( ا  للممل  دور 1002)الهويد ، وأو ح 

 هو الشخص الذ  يشر  ويقد  االنشطة لمجمو ة الط  .: فPresenterالمقد   -1
 الط   ويتفا ل ممه  بشكل مناس . : و و الذ  يممل  ل  تحديد افكارObserverالمرا    -1
: و و الشخص الذ  يطلر  Question Asker a Problem Poserموجف االس لة وطار  المشكلة  -3

 اس لة ويثير المشك ت م  اجل تكوي  االفكار وبنا  المفا ي .

 : و لو الشلخص اللذ  يلنظ  البي لة وفقلا الرا  الطل   بملاEnvironment Organizerمنظ  البي ة  -4
 يسمح له  حرية التمل .

: و لللو اللللذ  يشلللج  التملللاو  بللللي  Public Relation Coordinatorمنسلللق الم  لللات الماملللة  -2
 المجمو ات في غرفة الص .

: و لللو الشلللخص اللللذ  يوثلللق تملللل  الطللل   للممرفلللة Documenter of Learningموثلللق اللللتمل   -6
 وتطور مهارات الملو .

: و للو الشللخص الللذ  يسللا د الطلل    للل  تشللكيل الللروابط بللي   Theory Builderبللاني النظريللة  -1
 افكار   وبنا  نماذ  تمثل الممرفة التي بنا ا الط  . 

 (.302 :1002)الهويد ، 

متمدد  بحس  النظرية البنا ية  اً لمتمل  ادوار ل( ا  8068راجي،  يرا )ياسي  و اما دور المتمل  
 و ي:

  وجهلات  ويأخلذالمتمل  النشلط: فهلو اللذ  ينلا ض وي ل  الفر ليات ويستقصلي المملوملات ويستكشلفها
 .األنشطةالممرفة والفه  يكتسبا  بممارسة  إ  إذالنظر المختلفة 
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   اآلخللري المللتمل  االجتمللا ي : و للو الللذ  يقللو  ببنللا  الممرفللة بشللكل اجتمللا ي  لل  طريللق الحللوار ملل 
 .أرا ه  إل والتفا ل ممه  واالستماا 

  ويطلور مهاراتلف االبتكاريلة كالط  لة والمرونلة   بلدا ياو و الذ  يبني الممرفلة بشلكل : المتمل  المبدا
 واألصالة .

 .(8068:96راجي، و )ياسي 

 -ما يأتي:في تدريس الملو  يؤكد  رور   والمنح  البنا ي

 فالمتمل  يكتش  ويبحث وينفذ .مملية التمليمية م  خ ل تفميل دور  ، جمل المتمل  محورًا لل  .1

 طا  المتمل  فرصة تمثيل دور الملما  ، و ذا ينمي لديف االتجا  االيجابي نحو المل  والملما  ونحلو ا  .1
 المجتم  ومختل    ايا  .

 والمتكاملة.توفير الفرصة للمتمل  لممارسة  مليات المل  األساسية  .3

مل  المملل  ملا يسلا د   لل  نملو لغلة الحلوار   م  لف أوو الفرصلة للمنا شلة والحلوار بلي  الملتمل   تاحةا  .4
 لديف.السليمة 

 جمل المتملمي  يفكرو  بطريقة  لمية و ذا يسا د  ل  تنمية التفكير الملمي لديه .  .2

تاحة الفرصة للمتململي  للتفكيلر فلي أكبلر  لدد ممكل  مل  الحللول للمشلكلة الواحلد  ملا يشلجمه   لل  ا  .6
 تنمية التفكير اإلبدا ي.

 شج  الت ميذ  ل  الممل في مجمو ات ما يسا د  ل  تنمية رو  التماو  فيما بينه .ت  .1
 (.82:  8068راجي ،  ) ياسي  وو (113 – 111: 1991)سمود  ، 

تملللي  الملللو  للليس  إ تغييللرا نموذجيللا فللي تملللي  الملللو  فهللي تللرا  البنا يللة تمثللل  للد اصللبحت النظريللةو 
المقصلللود منللللف البحلللث  لللل  الحقيقلللة بللللل  لللو  مليللللة تسلللا دنا  للللل  فهللل   المنللللا  للل  طريللللق التفا للللل 

ملللا يحلللدث داخلللل  قلللل الملللتمل  حينملللا  إ بممنللل  آخلللر التمليميلللة و االجتملللا ي لصلللن  ممنللل  للخبلللرات 
لملميلة و درتلف  لل  يتمرض للموا   التمليمية مثل ممرفتف السابقة  وما يوجد مل  فهل  سلابق للمفلا ي  ا

التذكر وممالجة المملومات ودافميتف للتمل  وأنملاط تململف وتفا للف مل  األ لرا  والمململي  والملنهج وبي لة 
 (.82:  8068راجي ،  التمل  في المدرسة وغير ا م  الموامل التي تجمل التمل  ذا ممن ) ياسي  و
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استراتيجية األموا  المتداخلة للتمل  والتفكيلر  االستراتيجيات منهاوقد انبثق من النظرية البنائية الكثير من 
Overlapping Waves Strategy. 

 :Overlapping Waves Strategyاستراتيجية األمواج المتداخلة للتعلم والتفكير 

في امريكا  ي ميلو جاممة كارنيج في  ل  النفس في استاذاً  ، (Seigler) )روبرت  يجلر(يمد    
وافترض ا   Overlapping Waves Strategyصاح  استراتيجية األموا  المتداخلة للتمل  والتفكير 

كمال الوصول ال  حل لمشكلة تملمية، او المتمل  يستخد  مجمو ة  مليات تفكير في  فير  واحد  ل
 .(106: 8069) طامي،  ل  مةتوافق م  الهد  والممرفة ااستراتيجية لل استممالمملومة نا صة، او 

 Overlapping Wavesوا  المتطلبات السابقة الستراتيجية األموا  المتداخلة للتمل  والتفكير     
Strategy  ي ا  يتو  ، ا  يسأل الممل  أس لة سابقة لتطبيق استراتيجية التدريس  بل بد ف في التملي  ،

 و ي:

 ماذا يمر  المتملمو ؟ .6
 المتملمو ؟مت  يمر   .8
 ما الممر المناس  للفه ؟ .9
 ما  ي حاالت الممرفة ال  مة ل ياد  الفه  للطلبة؟ .9

خل فكر  المد والج ر في األموا  الممرفية؟ ذلك با  المملومات المحدد  األولية اواو ح فكر  كي  تتد
وتكبر الموجة ت ود باستثار  ذ نية مناسبة لتوسي  موجة الممرفة، ث  ت مر، ث  تتوس  و كذا تصغر، 

 الممرفية في التمل  والتفكير، و كذا في المو   الصفي.

يت  رف  الموجة الممرفية، حينما  : فهي كاالتي،Up & Downالموجة  ارتفاا وانخفاض فكر  اما    
تكو  المملومة مناسبة للممرفة النما ية التي يمتلكها الطال ، وتنخفض حينما تكو  المملومة غير مناسبة 
للتركي  الممرفي ومستوا ن ج الطال  البيولوجي، مما يتطل  ا تماد استراتيجيات وأسالي  تسهل 

ذا يسير التطور الممرفي وفق موجة ورا  موجة لدا الطال  في استراتيجية ك ملية التماثل والموا مة و 
 (108: 8069الموجة الممرفية. ) طامي، 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology&usg=ALkJrhhAljt9_JPoShPE_CS_uTHEnxXHEA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Mellon_University&usg=ALkJrhhxkXKU7DqdW8CB20-c6HfdlDSH4g
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 Overlappingاتيجية األموا  المتداخلة للتمل  والتفكير تظهر وفق استر  اشكال متنو ةكما ا   ناك 
Waves Strategy: 

 موجة ترتف  وموجة تنخفض. -6
 موجة مد وموجة ج ر. -8
 موجة تثرا وموجة ت محل. -9
 موجة بميد     االستقرار والثبات. -9
 الموجة في مه  الريح. -1
تمل  التفكير في موجات تقدي  ممالجة جديد  وتكو  نهاية لممالجة سابقة و كذا يكو   ي الموجة  -1

ممرفية متداخلة ومتشابكة  ل  صور  حوامات ودوا ر ممرفية، تص  حاالت ذ   المتمل  
              كما وتفكير ، وتفا  تف، وممالجاتف في موا   حياتية او موا ي  تملمية ودراسية

    .(6في الشكل )
 (108: 8069) طامي،             

 
 

 

 

 

 

 

 (108: 8069) طامي،    صور  للموجة الما ية او الحوامة: (6شكل )
 

مل  في مو   تصاح  استراتيجية األموا  المتداخلة للتمل  والتفكير،  ندما يقول الم (Seiglerويتسا ل)
ما ال ا ر ؟ و ذا يمني تو   الممرفة لدا المتمل .  ل تستطي  الموجة ا  تتو   ال  ا  تصل ال  

 ما يتها...؟
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غير  الدا ر واحد ، أل  ثبات  دا ر و ذا يت م  ا  المتمل  المفكر ال يستطي  ا  يختصر تفكير  في   
 والموجات. الدوا ر، والمقل دا   التفكير والممالجة واالستجابة لهذ  ممك ، و ي متغير 

أ   نما ية ممرفيةاما كي  يكتش  المتمل  مرحلة االستراتيجية المناسبة؟ فا  المتمل  يمر بحالة تطورية 
 ، ويتو   ا  يت  تدريجف لكي يحدد الممليات االتية:يتملك مستوا  قلي ممي 

 ؟)مستوا االستيما  للممطيات( أي  مكانك م  الممرفة المقدمة لف .6
)أ  الممليات المقلية التي يستطي   بنجا  Cognitionما يحتاجف م   مليات لممارسة الممرفة  .8

 ؟مملومات(استخدامها لفه  وتطبيق ال
)ما مستوا الممار  السابقة  ما المسا دات الممرفية التي يحتاجها لتحقيق المستوا الذ  يريد .9

 ؟والمساند  التي يمك  ا تماد ا لتحقيق ما نريد(
 ما االستراتيجية المناسبة لهذ  المرحلة م  مراحل الممالجة الذ نية؟ .9
ق مستوا تمل  جيد م  خ ل فه  )أ  تحقي ما مؤشرات صوا  اختيار مرحلة االستراتيجية .1

 ؟أطول أ  ثبات تذكر ا النسبي( مد واستيما  للمملومات وبقا ها في المقل 
تفكير ، وممالجتف و انف ينظ  تملمف بنفسف، وأنف نشط، وأنف بدأ يتمامل م  خبراتف،  ،و كذا يتمل  المتمل    
 اليف.الخبير، فهو أ ر  بما لديف وما يحتا ، وما يستطي  الوصول ك

أحد  فتمدمنا شة او ، مسألة و،ااو مشكلة ،حل مو   نفسف يتمثل في  درتف  ل الطال      ا  ر ا   
لكي يسير في استخدا  االستراتيجية، ومناسبة االستراتيجية  تمل  الطال المؤشرات الر يسة التي تم   

 .(109: 8069 طامي، ) للمو  

(، ا  كل متمل  مفتو  في بياناتف ومملوماتف، وأنف ا تاد ا  يفكر فيها Seiglerواو ح  يجلر )   
مسا د  المتمل   ل  رؤية ظا ر  أساسية إ افية ل  يسبق  ي بطريقة ممينة، وأ  مهمة الممل  األساسية 

 .السابقة مملوماتف م  كانت ج  اا  

خطة  Overlapping Waves Strategyاستراتيجية األموا  المتداخلة للتمل  والتفكير  د ويمك     
 مل  امة، تو   لتحقيق ا دا  ممينة، ولتمن  تحقيق مخرجات غير مرغو  فيها، وتصم  
االستراتيجية في صور  خطوات اجرا ية ويو   لكل خطو  بدا ل، تسمح بالمرونة  ند تنفيذ االستراتيجية، 
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ال  اسالي  ج  ية تفصيلية تت  في تتاب  وتتحول كل خطو  م  خطوات االستراتيجية ال  تكتيكات، ا  
 (  906: 8001مقصود ومخطط في سبيل تحقيق اال دا  المحدد  " )كوجك، 

 :افتراضات استراتيجية األمواج المتداخلة

تستند  ذ  االستراتيجية ال  مجمو ة م  االفترا ات المنبثقة م  النظرية الممرفية وامتداداتها في التفكير 
 الذ نية، والممليات الذ نية المتطور . وتستند  ذ  االستراتيجية ال  االفترا ات االتية:والممالجات 

 النمو والتطور الممرفي مستمر وديناميكي. -6
 التساؤالت أساسية وتبدأ بل مت ، ماذا، كي ، ولماذا. -8
 تمثل، وموا مة، وتوا  ، وتمديل ممرفي. -9
 المتمل  ال  اختيار االستراتيجية المناسبة. يميل -9
 يمتلك المتمل  االستمداد لتحديد مو فف م  أية ممرفة. -1
 المتمل  نشط وحيو  دا   لتمديل  ملياتف الممرفية لكي تصبح أكثر مناسبة. -1
  د  المتمل  تفكير أموا  متداخلة للوصول ال  حالة الثبات واالستقرار. -1

 (101: 8069) طامي، 
 خطوات تنفيذ استراتيجية األمواج المتداخلة:

 :الماد  الدراسية تحديدًا سلوكياً تحديد ا دا   .1
ا دا  وا حة ومحدد   الكي تحقق استراتيجية األموا  المتداخلة فماليتها ال بد ا  يكو  له

المدخ ت التمليمية، كما تمد بمثابة التغيرات المتو   حدوثها في شخصية  أول الممال ، فهي 
م  اال مية التي  –المكو  الر يسي ل ستراتيجية كونها –الطال  لت ويد  بالخبرات واالنشطة 

 تستوج  دراستها دراسة وافية للو و   ل  كل ما يتملق بها.
واال دا  التدريسية  ي وص  لتغير سلوكي متو   حدوثف في شخصية المتمل  نتيجة لمرور  

ا ود ة، بخبر  تمليمية، وموا   تدريسية ممينة، فاأل دا  التدريسية  ي صياغة أكثر تحديد
وخصوصية للمقاصد واال دا  التربوية. فهي  ريبة المدا و باراتها تص  االدا  المتو   م  
المتمل  والذ  يصبح  ادرا  ل  القيا  بف بمد االنتها  م  الوحد  التدريسية، او الدرس و د يطلق 

  ليها اال دا  السلوكية، وأحيانا اال دا  االجرا ية.



 خلفية نظرية ودراسات سابقة: الثانيالفصل 

 

 

01 

اية بصياغة اال دا  التدريسية صياغة اجرا ية، ولكي يت  ذلك بشكل وم   ذا تظهر ا مية المن
 : تيياجيد ينبغي مرا ا  ما 

ا  يكو  الهد  محددا، ووا حا، فأ  غموض فيف يمني االخت   في تفسير ، وفي  -
 اختيار وسا ل تحقيقف.

 ا  يكو  الهد  مناسبا لمستوا  درات وامكانيات المتمل ، فهو المكل  بالوصول ال  -
 الهد  المنشود.

 ا  يمك  م حظة الهد  في ذاتف، وفي نتا جف. -
 ا  يمك   ياسف. با  يكو  ادا  التلميذ الذ  يصفف الفمل السلوكي في الهد   اب ً  -

 للقياس.
يشير ال  نو ية السلوك المراد ا  يحققف الطال ،  اً اجرا ي ا  يت م  الهد  فم ً  -

 والمستوا الذ  وصل اليف. 
 اغة الهد  التدريسي ما يمر  باس  الحد االدن  لألدا .ا  يرد في صي -

   ( 101: 8069) طامي، 

 :الجات الذ نية التي يراد تنميتهاتحديد الممليات والمم .2
 االفترا ات  ي:يمتمد تحديد الممليات والممالجات الذ نية  ل  مجمو ة م  

االستراتيجيات الذ نية  باستمماليمك  تنشيط الممليات الذ نية ورف  كفايتها و ياد  سمتها  .أ 
 الممرفية ومسا دات التذكر.

، وبذلك تتحدد للطال أ  تنوا الممليات الذ نية وارتقا ها يرتبط بالمرحلة النما ية التطورية  .ب 
 أنواا االستراتيجية التي يتفا ل ممها.

تراتيجيات لكل إنسا  سمة ذ نية  ابلة للتطور، و يادتها تسمح بالتفكير بمدد كبير م  االس .ج 
 ل ياد  استثمار ا.

إ  االستراتيجية أسلو  وطريقة تسا د الممليات الذ نية بممارسة  مليات التمثل والموا مة  .د 
 والفه .

تسا د الممليات الذ نية  ل  تفميل  مليات الممالجة الممرفية و ل  نقل الممرفة والخبر   .ه 
 والتدري  إل  موا   جديد .
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ستراتيجيات الممرفية وفق برنامج منظ  يحدد طبيمتها اال استمماليمك  التدر   ل   .و 
 ومتطلباتها وممايير النجا  في أدا ها.

 ت يد االستراتيجية الممرفية م  الو ي بالممليات الممرفية وم  فه  الممرفة والخبر . .ز 
التي تمثل لممليات ما ورا  الممرفية االستراتيجيات الممرفية يسه  في تطوير ا استممال .ح 

دماجها.المستوا ا  أل ل  م  تمثيل الممرفة وفهمهما وا 
 فهي: الممليات الذ نيةاما ا   

  تو يح ما يمك  تحصيلف وممرفة الممايير التي ينبغي الوصول إليها وما سب  الرغبة في
 ذلك.

    الحصول  ل  مملومات كافية صاد ة، ثابتة ومتملقة بالمو وا لتقيي  الو   الرا
 شي  يج   ملف. والتقرير فيما إذا كا   ناك

  جرا ات الممل والبدا ل بصور  وا مية ملموسة وتحليل النتا ج القصير  والطويلة اتحليل
 المحتملة.

 .يف ل مرا ا  المهمات التي تتملق بالكفاية الذاتية 
 .االنتبا  للمهمات المتملقة بالمشاركة المجتممية 

 (89 – 88: 8066)شا ي ،  
 :تنميتها هارات التفكير التي يرادتحديد م .3

التفكير مهار   ابلة للتمل  واالكتسا ، وم  المه  التفريق بي  التفكير ومهارات التفكير:   
فالتفكير  ملية كلية يقو  الفرد    طريقها بممالجة  قلية للمدركات الحسية ، والمملومات 

ابقة والخبر  السدراك اللها أو الحك   ليها، وتت م  االالمترجمة لتكوي  األفكار، أو استد
أما مهارات التفكير فهي  مليات ذ نية محدد  نمارسها  والحدس، روالممالجة الوا ية واالحت ا

ونستخدمها     صد في ممالجة المملومات وتت م  تمل  استراتيجيات وا حة الممال ، ومنها 
ل  ا   والخيال ل الط  ةل الربط ل المقارنة ل التلخيص ل الو   ل القياس  المهارات التالية : االتصال
دراك األخطا  ل االستنتا  ل تحديد الهد  ل الشبف واالخت   ل النظر االتسلسل ل التنبؤل التفسير ل 

حليل ل اتخاذ القرار )جروا ، جاد الحل ل التذكر ل التاييجاد المشكلة ل ال التصني  ل في البدا 
62:6222.) 
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ير والممليات للمفا ي  القبلية، ومهارات التفك تطبيق أسلو  الكش     االستمداد المدخلي .4
 :والممالجات ال  مة

الحالة التي يوجد  ليها المتمل   بل تملمف الدرس الجديد، أو أ   :باالستمداد المدخليويقصد    
ن  في  بار  يمو  .وربطها بالتمل  ال حق " التمل  البمد  ،التي يج  الكش   نهام  أ دافف   د 

التي تتكو  م  تصورات، ومفا ي ، وافكار و تنظي  للبنية الممرفية للمتمل ،  اد  اأخرا،القيا  بمملية 
 .منظمة في و   المتمل 

او ا  تقد  دو  روابط بالخبرات التي سبق ، ا  خبرات المنهج ال تقد  مفككة للطال  :ما يهمنا  و
يقو  الطال  بالربط بينها، أو ال يقو  بذلك و ليف يج    د منم ال اال تكو  ج  اتملمها، و  لف وا 

 .التأكد  ل  استرجاا الخبرات السابقة المرتبطة بالمو   التمليمي الجديد
 :م  الخبرات السابقة يختل  باخت   القبليات المتملمة فقد يكو  ذلك يستفادوما 
 )مملومات سبق تخ ينها في الذاكر  )تمل  المملومات اللفظية 
 او مفا ي  و وا د ومباد  و واني  تمد م  المتطلبات السابقة ال  مة لتمل  حل المشكلة 
 )او  ا د  او  انو  جديد )تمل  المهارات المقلية 
  في تمل  االستراتيجيات الممرفية( ةمها  مشابه م  استممالهااو استرجاا استراتيجية سبق( 
 أو استماد  مو   اختيار 
 مهار  )في تمل  المهارات الفر ية(أو استرجاا اج ا  ال 

إ   ملية االسترجاا التي يقو  بها الطال  بتخطيط وتوجيف م  الممل  لها ا ميتها في تكوي  
 (60: 8068،القر  ي) .بنية ممرفيف متكاملة للطال 

 :ة الص   ل  صور  مجمو ات متماونةتنظي  طلب .5
مجمو ات صغير  تممل  باستمماليتمحور التملي  التماوني حول تحقيق أ دا  تمليمية  امة    

باتجا  تحقيق أ دا  تمليمية  امة، وم  المحتمل أ  تممل مثل  ذ  المجمو ات بفا لية إذا 
أ  ا . وبإمكا  الطلبة في المجمو ات المتماونة أ  يمالجوا  2-9كا   دد أفراد ا م  
كتابة درس،  ق مختلفة، فبإمكا  المجمو ة مثً  أ  تممل مجتممة  ل ا المهمات التمليمية بطر 

خرا  افي تقدي  أفكار ممينة تسا د في  أو القيا  بواج  مدرسي بحيث إ  كل   و فيها يسه 
 الممل بالشكل المطلو . 
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حدا ا .6  داد أوراق  مل مناسبة للمو وا ينفذ ا المتمل  والتي تت م  موجات متداخلة، وا 
  المجمو ات الصفية الموجات ت   مملومات كاملة وتكو  تدريبية وتت  المنا شة بها م

 المتماونة.
ومثً   ،تمط  كل مجمو ة حوامة متداخلة ت  فيها تحديد المطلو  م  المجمو ة القيا  بف .7

 وت ويد   بخرا ط ممرفية كذلك. ،والخبرات ال  مة ،الحوامات بالممرفة
 منا شة كل مجمو ة اما  ال م   واالستماا آلرا  االخري . .8
 ابل "كي ".طبيمة الممرفة "يمتلك" مق .9

 : ياس األخطا  والسر ة .11
يج  تشخيص األخطا  وتصحيحها للحيلولة دو  تكرار ا. فقد يؤد  التدري  في حالة  د     

و و  ما يت  تمليميف وتململف إل  تقوية االرتباطلات الخاط ة  و ًا    تقوية االرتباطات 
الصحيحة نتيجة  د  الصحيحة. ويج  االنتبا  كذلك إل  إمكانية  م  االرتباطات 
م   يا  ارتباطات  وية  استممالها، األمر الذ  يوحي ب رور  الممارسة الصحية لفتر  تمك 

   مال أو النسيا .تقاو  اال
 (.101: 8069) طامي، 

 األمواج المتداخلة كأساس نظري:

، وليس لمرحلة البمض ق المختلفة تنافس بم هاا ق و ذ  الطر ا في أ  و ت يفكر األطفال في  د  طر 
ق المتمدد  في ا  ذ  الطر  ا تمادطويلة، فالتطور المقلي يت م  تغيرات تدريجية في كيفية  لمد مؤ تة بل 

 .التفكير

ق جديد  يمك  تو يحها ا ا  نظرية ركو  األموا  تنظر ال  الممر والخبر  و مليات الموا مة بطر 
 باألشكال االتية:

 

 

 

 

Strategy 1 

Strategy 4 

Strategy 3 

Strategy 2 

Age & Experience 

 (101: 8069) طامي، العمر( عمليات التمثل والمواءمة بالخبرة مع 1شكل )
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(101: 8069) طامي،   

 العمليات األساسية في األمواج المتداخلة كاستراتيجية تدريس:

  ناك  مليات أساسية تت منها استراتيجيات التدريس في غرفة الص  و ي:

بخبر  م   واالن ما استراتيجية جديد     طريق مهمات إبدا ية " صصية" ... موا مة  تحديد (6
 مها  مألوفة.

بي ة  ،استراتيجية الخرا ط المفا يمية كإبرا  مشاكل إبدا ية ... تمثل م  تصمي  استممال (8
 إبدا ية.

 وتثبيط األفكار القديمة. ،التقوية م  خ ل إدخال الجديد كاستراتيجيات أكثر تقدماً  (9
وتطبيق األخطا  المقللة بو ت حل  ،والتطبيق المتمدد ، ياد  فا لية التنفيذ بالرجوا ال  المملية (9

 مخفض م  أرب  ثوا  ال  ثانيتي .
 (101: 8069) طامي، 

 وفق استراتيجية األمواج المتداخلة: المدرسدور 

 :متعددة في التقديم والتوضيح طرائقيوفر  (1)
والمهارات للمتمل ، وكذلك تمد  ،والممار  ،ا  طريقة التدريس تمد وسيلة لنقل المملومات   

تنظي   فإنها وسيلة متقدمة ل تصال بف والتفا ل ممف، وكونها مثير  تمليمية لسلوك المتملمي ،
يمد  لما  ،مميني  لتمل  شي  ما النشاط الممرفي له . وأ  اختيار طريقة تدريس ت    أفراداً 

لتدريس  موما فإننا نشير في الوا   إل  وفنا. ال يجيد  إال المؤ لو  لذلك. و ندما نتحدث    ا

Strategy 1 

Strategy 4 

Strategy 3 

Strategy 2 

Strategy 2 

Age & Experience 

 األمواج المتواكبة بالخبرة مع العمر( عمليات 3شكل )
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تنتج مما  ملية تربوية تطلق  ليها  اد  التدريس أو  ،أو  وامل ، ملية تفا لية ذات ث ثة أبماد
فيما يتملق بالمدرس نجد و . والماد  الدراسية، الطال ، المدرسالتربية الصفية  ذ  الموامل  ي 

تسلسل فق نف  ل  الوصول إل  أ دافف بو و  و تمي المناسبة الطريقة التدريسيةاختيار أ  
فأنها تتيح له  إمكانية متابمة الماد  الدراسية بتدر  مريح كما إنها  للط  منطقي، أما أ ميتها 

وفق استراتيجيات ممرفية متنو ة توفر له  فرص االنتقال المنظ  م  فقر  إل  أخرا بو و  تا ، 
. أما م  حيث أ ميتها للماد  الدراسية فإ  والط   المدرسوبذلك يتحقق االتصال الجيد بي  

بصور   الط  الهد  األساس م  التملي  كما  و ممرو   و نقل الماد  أو المملومات إل  
   مو وا الدرس م  مرا ا  التدر   المدرسفي أثنا  الدرس بحيث ال يخر   وظيفية منظمة

و كذا م  مرا ا   ،السهل إل  األكثر صموبة واالنتقال في  رض الماد  بتدر  يبدأ م  ،المنطقي
إذ إ   ،أكثر م  طريقة تدريسية في التدريس استممال المدرسالو ت والسر ة المناسبة. وبإمكا  

وشرود االنتبا  فمث  يستطي  الممل  أ  يدرس  ،اال تصار  ل  طريقة واحد  ربما يؤد  إل  الملل
ويف ل كذلك ربط  ،و كذا ،طريق االستجوا  استممالالت ميذ بطريقة المحا ر  ث  ينتقل إل  

 .الماد  بالحيا  اليومية مما يسا د  ل  جذ  انتبا  الت ميذ في أثنا  الدرس
 (.1: 8068،)القر  ي 

 :ينظم الخرائط المفاهيمية (2)
أدا  تخطيط لتمثيل مجمو ة م  المماني المترابطة  :إ  الخرا ط المفا يمية ت مر  بكونها   

 م  شبكة م  الم  ات بحيث يت  ترتي  المفا ي  بشكل  رمي م  األكثر  مومية إل  األ ل 
 مومية واأل ل تجريدا، ويت  الترابط بي   ذ  المفا ي  بخطوط، فهي أدا  تمكس البنية المفا يمية 

سلة م  الخطوات التشمبية التي يت  فيها تجريد الممرفة المنطقية والنفسية والممرفية، وت   سل
م   ذا المنطلق كا  ل امًا  ياد  المناية بالخرا ط المفا يمية  ،م  شكلها الخطي إل  الهرمي
لذا ف بد م  أ  ت ولي المناية  بف، وت يد م  نسبة االحتفاظ ،كونها تجمل التملي  ذا ممن 

 (891: 8001ريا ، وتصمي  الكت  بشكل خاص .) ،المستحقة حي  تصمي  التملي  بشكل  ا 
 :يراقب نشاط الطالب (3)

التي تتناول كل ما  المدرسشرا  وتوجيف الط بية تلك البرامج التي تنفذ بيقصد باألنشطة ا   
بالمواد الدراسية أو بالجوان   المرتبطةيتصل بالحيا  التمليمية وأنشطتها المختلفة سوا  

االجتما ية والبي ية أو ذات اال تمامات الخاصة مثل نواحي التطبيقات الملمية أو المملية ويممل 
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د  والمتنو ة التي يتطلبها النشاط الط بي  ل  تنمية اال تماد  ل  النفس نتيجة للموا   المدي
النشاط، باإل افة إل  الممارسات الحر  والتدري   ل  حس  التصر  والسلوك المر  الهاد  
للوصول إل  األ دا  التربوية المنشود ، التي تؤد  إل  اكتسا  الطال  الثقة في نفسف في 

 اتخاذ القرارات المناسبة في الموا   الحياتية المختلفة.
ا  يرا   الممارسات التي يقو  بها الط   أثنا  مشاركته  في األنشطة  درسالملذا  ل  

                           وا تماماته .  ،الط بية داخل او خار  القا ات الدراسية برغبة منه  وفقا لميوله 

 (6228:819)راشد،                                                                                                            
 :يقيس زمن التعلم (4)

 و مقدار الو ت الذ  يق يف الطال  منهمكًا في مهارات مرتبطة بمستوا الدرس وبمستوا    
نف ذلك الج   م  و ت االنشغال الذ  يكو  أ (Siedentop) سايند تو  ويمد  ال م  النجا ، 

وبمستوا ي     دراتف، ويتحقق م  خ لف ممدل نجا   ال  ،الطال  منشغً  بمستوا الدرسفيف 
 (Siedentop & Parker,1981: 12) وممدل أخطا  منخفض

 :يراعي تطبيق المبادئ (5)

 :م  الطريقة التي يممل بها الدماغبل ّد أ  ينسج  التمل  ال -أ 
التفكير الخطي المنطقي للدماغ األيسر، وبنفس الو ت التفكير  ،ت م  التمل  الفّمال  

الشمولي اإلبدا ي للدماغ األيم . فالدماغ ليس ممالجًا تتابميًا خطيًا، بل  و ممالج متمدد 
 .المسارات، وي داد تطورًا كلما كبر التحد  لفمل أشيا  أكثر دفمة واحد 

 
 :ق متنو ةا تمل   ندما ي لقدَّ  بطر يتحسَّ  ال -ب 

م  التمل  ال  الطال لكل منا أسلوبف الم مي  في استقبال المملومات وممالجتها، ولكي يستفيد 
 .غنية بخيارات متمدد  للتمل  باشكال متنو ةبل ّد أ  تل قد  لف 

م  ممالجة  أكبر للدماغ  در   ل  ممالجة الصور:طبق التمل  الناجح مباد  الذاكر ي -ج 
الكلمات، فالصور وخاصة الملونة منها أسهل للتذكر م  الكلمات. فنح  نتذكر المختل  
والممي  بسهولة، ونتذكر األشيا  المترابطة والموجود  بمجمو ات، وننس  الماد  والملل 

 .بسر ة
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 :ك لّلف يحس  م  التمل  بشكل كبيرإشغال المتمل   -د 
م   بل المتمل  نفسف، وليس استه كًا لها، فالممرفة   التمل   و  ملية خلق الممرفة ا

والممن  والقي  ليست شي ًا يمتصف المتمل ، ولكنها شي ًا يخلقف في داخلف. فالتمل  الحقيقي  و 
 .كامل الجس  والمقل وي شغِلل المتمل   قليًا و اطفيًا وفي يا ياً تتمل  ب

 :يتمل  المتمل  ما يريد أ  يتملمف -ه 
دو  وجود  د  تمليمي شخصي يخص المتمل ، يحتا  المتمل  أ  يمل  كي  ال يوجد تمل  

 .سيستفيد م  التمل   ل  المستوا الشخصي والمهني
 :أتت الماد  التمليمية في سيا ها ينمو التمل  بقو  إذا -و 

التمليمية محاكيف للوا  ، وأ  تسا د  ل  الشمور باألما ،  الماد أ  تكو   ال رور م  
 .والمتمة م  المتطلبات األول  للتمل  الناجح الم ا وتوحي بتو مات إيجابية للنجا . ويمد 

 :التمل   و تجربة وخبر  اجتما ية -ز 
التمل  يقلل  مستواإل   سكونفإ  التماو  ي سّرا التمل ، والتنافس يبط ف. إ  نقل المتمل  م  

األ را  أكثر جدوا م  التمل  بأ  وسيلة   التوتر وي يد التمل . وغالبًا ما يكو  التمل  م
أخرا. يهت  المملمو  والمدربو  الناجحو  ببنا     ات إيجابية بي  المتملمي  أكثر م  

 .أو وسيلة تمليمية ا خرا ،ا تمامه  بأ  أدا 

 :غير المفيدة يجيات الجديدة ويثبطينمي االسترات  (6)
 تتس  حت  بدا ل، خطو  لكل يكو  بحيث إجرا ية خطوات صور  في االستراتيجية  تصم 

 ومتتابمة منتظمة تفصيلية ج ي ات  ل  تحتو  خطو  وكل تنفيذ ا،  ند بالمرونة االستراتيجية
 منظماً  تخطيطاً  التدريس استراتيجية تنفيذ  ند الممل  م  يتطل  لذلك المرجو ، األ دا  لتحقيق
 االستراتيجية خصا ص، وا  م  بينه  الفردية الفروق وفه  المتملمي  طبيمة ذلك في مرا ياً 

 :الجيد  التمليمية

 .المتو مة واالحتماالت الموا   كل تت م  أنها بممن  شاملة تكو  أ  -6
 .واال تصادية واالجتما ية التربوية باأل دا  وا حا ارتباطاً  ترتبط أ  -8
 .نتيجة كل وتبمات النتا ج تتو   بحيث المدا طويلة تكو  أ  -9
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 .للتطوير والقابلية بالمرونة تتس  أ  -9
 تنتجف ما م  التنفيذ  ند مكاناتا م  ما تحتاجف مقارنة حيث م  الكفا    الية تكو  أ  -1

 .مخرجات تمليمية م 
 .التمل   ملية أثنا  في للمتمل  المتمة وتحقق جاذبة تكو  أ  -1
  .المتملمي  بي  فمالة وشراكة المتمل ، م  إيجابية مشاركة توفر أ  -1

 (2-1: 8001)االكاديمية المهنية للمملمي ،

 التحصيل: -

في ميدا  التربية و ل  النفس  استممالهايمد التحصيل الدراسي م  المفا ي  التربوية التي شاا 
ينظر اليف  ل   إذالتربو  بصفة خاصة، وذلك لما يمثلف م  ا مية في تقوي  االدا  الدراسي للطال ، 

أدا  لتقوي  و ياس المخرجات التمليمية ومؤشرًا  امًا  ل  تحديد مستوا تحقق األ دا  التربوية أنف 
يهت  المختصو  في ميدا   إذ .نشطة والفماليات التدريسيةومناسبة الماد  التمليمية وتقويمًا لمجمل األ

التربية و ل  النفس بالتحصيل الدراسي لما لف م  ا مية كبير  في حيا  المتمل  الدراسية، فهو ناتج  ما 
يحدث في المؤسسة التمليمية م   مليات تمل  متنو ة ومتمدد  لمهارات وممار  و لو  مختلفة تدل 

 (.68: 8066، والممرفي، )الج لي ل  نشاطف المقلي 

ويمثل التحصيل الدراسي جانبا مهما في حيا  الطال  ، ولف دور كبير في حيا  الفرد ومستقبلف 
الوظيفي لذا فأ  الوصول ال  مستوا تحصيل مرتف   يق   م  اولويات الطلبة واوليا  امور  ، و 

مؤشرا  ل  مدا تقدمها نحو اال دا   أل مية التحصيل ، فقد  نيت المؤسسات التربوية بف لكونف
التربوية ، ألنف يمكس نتاجات التملي  التي تسم  المؤسسات اليها كما يدل  ل  كفايتها و درتها في 

( ، و لقد اولت المجتممات منذ القد  ا مية بالغة للتحصيل 61: 8069بلوغ اال دا  )السلخي ،
المقياس الذ  نستدل بف  ل  مدا ما  ند الفرد م  ذكا   السا د بانف  واال تقاد اذ الي ال  ،الدراسي 

فهو ذكي اذا حصل  ل  درجات وممدالت مرتفمة في دراستف، و ليل الذكا  اذا ما  ،و درات  قلية
 ل  التحصيل الدراسي محط انظار الجمي   صولتدن  ذلك، كذلك في اآلونة االخير  اصبح الح

  الطال  في المدرسة والحيا  االجتما ية والقدر   ل  واصبح  و المقياس الر يس والمؤشر لنجا
 .(69-69: 8060 ،التفا ل والتمايض م  االخري  في المستقبل )نصر اهلل
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ويمد التحصيل بمختل  اشكالف والوانف م  ا دا  التربية والتملي  وذو أ مية كبير  في حيا  الفرد 
جا  والحصول  ل  الدرجات التي تؤ لف لذلك، بل واسرتف، فهو ليس فقط تجاو  مراحل دراسية متتالية بن

تحديد الدور  وم  ث   الطريق االجبار  الختيار نوا الدراسة والمهنة،  كونفلف جوان   امة جدًا في حياتف 
االجتما ي الذ  سيقو  بف الفرد، والمكانة االجتما ية التي سيحققها، ونظرتف لذاتف، وشمور  بالنجا  

 (.696: 8001ي، ومستوا طموحف )المجال

( ا  التحصيل  و أحد ا دا  تدريس الملو  والتربية الملمية نظرًا 8060ويرا )المشهداني، 
أل ميتف التربوية في حيا  المتمل ، ففي المجال التربو ، يمد التحصيل المميار )الوحيد( الذ  يت  بموجبف 

مه  في تخصصات التملي  المختلفة تقد  الطلبة في الدراسة ونقله  م  ص  تمليمي ألخر، وكذلك تو ي
او  بوله  في كليات او جاممات التملي  المالي، كما يمد التحصيل أساسًا لممظ  القرارات التربوية 

 (.92: 8060)المنهجية واإلدارية( في التربية والتملي  )المشهداني، 

تممل م  اجل الوصول وينظر ال  التحصيل بأنف مستوا ممي  في ماد  او مواد تحدد ا المدرسة و    
اليف، بهد  مقارنة مستوا المتمل  بنفسف، أ  مدا ما حققف م  نجا  وتقد  في استيما  الممار  

 (19: 8006 منية محدد ، او مقارنة الطلبة م  بم ه . )الرفا ي، مد المتملقة بهذ  الماد  خ ل 

( بأنف نتا   ملية التمل  في  ذ  الماد ، و و ادراكي في 1999ويمثل التحصيل  ند )حمدا ، 
ممظمف يترك   ل  الممار  والخبرات التي يكتسبها المتمل  نتيجة مرور  بخبرات وموا   تمليمية، ويقاس 

 (.107: 1999التحصيل بالدرجات التي يحصل  ليها المتمل  في اختبار يصم  لهذ  الماد  )حمدا ، 

( بأ  التحصيل  و ما يتملمف الطال  في المدرسة م  مملومات خ ل 1996ويشير )الحامد، 
ماد  ممينة وما يدركف المتمل  م  الم  ات بي   ذ  المملومات وما يستنبطف منها م  حقا ق تنمكس 
 ل  أدا  المتمل  في اختبار يو   وفق  وا د ممينة تمك  م  تقدير أدا  المتمل  كميًا بما يسم  

 (.1: 1996)الحامد،  بدرجات التحصيل

ويمد التحصيل الدراسي ركنًا أساسيًا في المملية التمليمية، نظرًا أل ميتف في تحديد مقدار ما 
تحقق م  األ دا  التمليمية والغايات التربوية المنشود ، التي ينتظر منها ا  تنمكس ايجابيًا  ل  المتمل  

المقلي للفرد ويمثل أ مية خاصة في تقوي    ياس االدا والمملية التربوية، و و م  المفا ي  األساسية في 
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األدا  الذ  يرتبط بالنشاط المقلي وينظر اليف  ل  أنف محك أساس يمك  في  و ف تحديد  السيمااألدا  
 (.89: 2008المستوا األكاديمي للطال  )الخالد ، 

سيات  مل األنظمة التمليمية، م  أبر  أسايمد المتمثل بالتحصيل الدراسي -فالتقوي  الممرفي للطال  
ممرفة مدا فمالية المؤسسات التمليمية، ف      انف الممل المستمر الذ  يستمملف  يت     طريقف ِاذ

المدرس لتقدير مدا تحقيق األ دا  التربوية  ند الطلبة، والذ  يؤد  دوًرا مهًما للتربية بوصفف المملية 
كأساس للتخطيط وتقدير خصا ص المدرسة، م  حيث النظا  والمنا ج  تستمملالتي تصدر  نها أحكا  

 (.99-99: 8060والطرا ق والنتا ج. )المبيد ،

لذا نرا المؤسسات التربوية اليو  تهت  بالتحصيل الدراسي، ألنف يمد مؤشرا  ل  مدا تقدمها نحو  
التربوية اليها لتحقيق مستوا ا ل  تحقيق اال دا  التربوية ويمكس نتاجات التمل  التي تسم  المؤسسات 

 (.98: 6222في التحصيل، ال  مستوا  يدّل  ل  مستوا كفايتها. )الظا ر،

ات االساسية التي تمتمد  ليف  ملية التقوي ، فهو الوسيلة مفالتحصيل الدراسي واحد م  المحك   
لمية ،  إذ إ  المؤسسات االساسية التي بها يمك  الحك   ل  مدا ما يحصل  ليف الطال  م  نتاجات  

التربوية المتمثلة في المدارس بصور   امة  ل  مختل  مراحلها ، والمما د ، والكليات تمطي ا مية كبير  
انها تمن  باكتشا  استمدادات الطلبة المختلفة، وم  ذلك  اذلدرجات تحصيل الطلبة ومجمو ه  الكلي، 

ا    ياس و او الجوان  االساسية التي تمتمد  ليها  ملية التقوي ،  ،احد الصوريمثل يت ح ا  التحصيل 
مستوا التحصيل يمني تحديد وتقدير ما حققف الطلبة م  نتا  التمل  نتيجة مرور   بخبر  تربوية ممينة ، 

 (.912: 8006االمر الذ  يكش  لنا مدا تقد  الطلبة اتجا  تحقيق اال دا  التربوية المحدد .) يتو ، 

نا يمد التحصيل أحد الجوان  المهمة للنشاط المقلي الذ  يقو  بف الطال  في المدرسة، وينظر وم   
ال  التحصيل الدراسي  ل  انف  ملية  قلية م  الدرجة االول ، و د صن   ل  ا تبار انف متغيٌر 

صل اليف ممرفٌي، ويمك  القول: ا  التحصيل الدراسي م  االتساا والشمول فيشمل جمي  ما يمك  ا  ي
 (.16: 6222الطال  في تملمف و درتف  ل  التمبير كما تملمف. ) كاشة ،

 الدراسي:العوامل المؤثرة في التحصيل 
م  الوا ح ا  درجة التحصيل الدراسي ليست بالمستوا نفسف لدا جمي  الطلبة، نظرا لوجود 

 و   ل  ا    ذ  الموامل  د   وامل تتحك  في تحديد  ذ  الدرجة، لذا ا ت ت ال رور  في تسليط ال
 :للبلوتتمثل 
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ذكا ، وغير    ل   ملية والتذكر، والدراك، باإل المتمثلةالموامل المقلية / تؤثر الموامل المقلية  ( أ
مستوا الذكا  لدا التلميذ دورًا فا ً  في تحصيل التلميذ، فكلما ارتفمت نسبة  ويؤد التحصيل، 

           الذكا  لديف أ داد مستوا تحصيل التلميذ، وكلما أنخفض مستوا الذكا   ّل تحصيلف. 
 ( 12: 8006) ديلة، .                                                                       

الموامل الجسمية دورًا  امًا في  ملية التحصيل، إذ ال يمك  فصل  تمثلالموامل الجسمية /  (  
المامل الفسيولوجي    الجان  الممرفي للمتمل  وا   س مة جس  التلميذ م  االمراض، تؤثر 

 تحصيلف الدراسي فكلما كانت صحتف جيد  أ داد تحصيلف والمكس صحيح أي ًا. فيتأثيرًا كبيرًا 
التحصيل الدراسي تأثيرًا سلبيًا أو إيجابيا  فيوامل النفسية / إ  االستقرار النفسي للتلميذ يؤثر الم ( ت

وذلك ينمكس أي ًا  ل  طبيمة    تف م  أ رانف فكلما كانت جيد  وحميمية تحصيلف الدراسي 
 وبالمكس.

سجمة ومتوا نة ويسود ا الموامل االسرية / كلما كانت الم  ات األسرية بي  أفراد  ا لة التلميذ من ( ث
  ياد  التحصيل الدراسي وبالمكس. فياالحترا  والمحبة فأنها تؤثر بصور  مباشر  

فكلما كانت ’ دور المجتم  / أ  للمجتم  الذ  يميض فيف التلميذ دورًا مؤثرًا في تحصيلف الدراسي  (  
ت داد في داد تحصيلف  مكونات المجتم  مثقفة ومترابطة ومنسجمة ويسود ا التسامح والمحبة للتمل 

 الدراسي.
مستوا التملي  فيف،  فيالموامل اال تصادية / ا  االو اا اال تصادية أل  مجتم  سو  تؤثر  (  

ذلك أ  اال تصاد المتطور يرف  م  مستوا التمل ، بما توفر  الدول ذات اال تصاد المتطور م  
  ال   بوط مستوا تطور يؤدنفقات في  ذا القطاا الحيو ، وبالمكس فا  اال تصاد غير الم

                                             . التملي  لديه 

 (982: 6228)القوصي ، 

الموامل االدارية والتنظيمية / وتشتمل  ل  الممليات االدارية واجرا ات التخطيط والتنظي ،  ( خ
التمليمية ويكو  لها االثر الفمال واالشرا  والمتابمة، وا  جمي   ذ  الممليات تتداخل م  المملية 

 (.22: 8001 ل  تحسي  مستوا التحصيل الدراسي )غنية، 
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الممل  / إذا كا  الممل  غير مول  بمادتف ينمكس ذلك سلبًا  ل  تحصيل التلميذ وتقل ممها  ( د
و د يكو  الممل  أكاديميًا أو وظيفيًا غير مؤ ل وخبراتف  ليلة مما ي في  ل  ’ رغبتف بالتمل 

   سلوبف التمليمي الروتي  في استجابتف لحاجات ت ميذ  و دراته  التحصيلية وبالمكس.أ

 (19: 8002) بد الو ا  ،                                                                      

 :كالتالي سمي  ر يسي    ل وتقس  الموامل المؤثر  في التحصيل 

 الموامل المتملقة بالمملية التمليمية، ويمك  تلخيصها بما يأتلللي:الموامل التربوية: و ي  (6)
 وامل تتملق بالماد  الدراسية وتشمل: مدا صموبة الماد ، ومحتوا الماد ، ومستوا  -أ 

 تنظيمها، ومدا ارتباط الماد  بحيا  الطال .
بها،  ، واألنشطة التي يقو يستمملها وامل تتملق بالمدرس وتشمل: طريقة التدريس التي  -  

 ووسا ل التقوي  التي يتبمها، ومرا اتف للفروق الفردية بي  الط  ، وطريقة تماملف ممه .
مكانات المدرسية م  حيث حج  مدرسة وتشمل: إدار  المدرسة، واال وامل تتملق بال -  

 الفصول، وتوافر الوسا ل التمليمية والكت  وغير ا.
وأسرتف وطبيمة المجتم  الذ  يميض  الموامل الشخصية: و ي الموامل التي تخص الطال  (8)

 فيف، ويمك  أ  تلخص في اآلتللي:
الموامل الصحية والنفسية وتشمل: صحة الطال  م  الناحية الم وية والنفسية، ومستوا  - أ

  دراته  المقلية، والميول واالتجا ات واالستمدادات والثقة بالنفس والدافمية للتمل . 

الموامل االسرية واالجتما ية وتشمل: مستوا التملي  للوالدي ، ونوا الم  ات االسرية، والحالة  -  
 .اال تصادية لألسر  

 (.12-5: 2010)نصر اهلل، 
 التفكير العلمي:  -
وا ِفي األ ْرِض د ا الحق سبحانف وتمال  المؤمني  ال  التفكير والتأمل، كقولف تمال  )      وا   ْل ِسير  ف اْنظ ر 

ل   ك لِّ ش ْي     ِديٌر( )سور  المنكبوت، ْلق  ث  َّ اللَّف  ي نِش   النَّْشأ    اآلِخر    ِإ َّ اللَّف     . (80اآلية  ك ْي   ب د أ  اْلخ 
و د ورد في القرآ  الكري  كي  توصل اإلنسا  بنفسف ال  الحقيقة التي ليس لها بديل م  خ ل التفكير 

القا    ل  التفكير السلي   ندما شمر بالحير  و د  اليقي  فبدأ بالم حظة ث  بفرض  الملمي المنظ 
ل ْيِف الفروض وأختار الفرض ث  فّسر ث  أختار وفّسر حت  وصل ال  التممي  في  ولف تمال  ) ف ل مَّا ج  َّ   
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بِّي ف ل مَّا أ ف ل    ال  ال أ حِ  بِّي ف ل مَّا 11 ُّ اآلِفِلي   )اللَّْيل  ر أ ا ك ْوك بًا   ال    ذ ا ر  ( ف ل مَّا ر أ ا اْلق م ر  ب اِ غًا   ال    ذ ا ر 
الِّي   ) بِّي أل ك ون  َّ ِمْ  اْلق ْوِ  ال َّ بِّي   ذ ا 11أ ف ل    ال  ل ِ ْ  ل ْ  ي ْهِدِني ر  ًة   ال    ذ ا ر  ( ف ل مَّا ر أ ا الشَّْمس  ب اِ غ 

ْهت  و ْجِهي ِللَِّذ  ف ط ر  السَّم و اتِ 12  ال  ي ا   ْوِ  ِإنِّي ب ِر ٌ  ِممَّا ت ْشِرك و   )أ ْكب ر  ف ل مَّا أ ف ل ْت  و األ ْرض   ( ِإنِّي و جَّ
( )سور  األنما  ، اآلية  ا أ ن ا ِمْ  اْلم ْشِرِكي   م  ِنيفًا و  (. فم   ذ  الم حظات والفروض واختبار ا 12-11ح 

التي يج  أ  يصل لها كل فرد  ( أ  يصل ال  الحقيقة الساطمة يف الس استطاا نبي اهلل )إبرا ي   ل
ْهت  و ْجِهي ِللَِّذ  ف ط ر  السَّم و اتِ  بوحيالبار     وجل  ا داناا ذ منا،  م ا أ ن ا  نبيف، )ِإنِّي و جَّ ِنيفًا و  و األ ْرض  ح 

( )  (.12األنما ، اآلية سور  ِمْ  اْلم ْشِرِكي  

 التي باألدوات الفرد ت ويد بمثابة  و الطلبة لدا وتنميتف التفكير ( ا  تملي 6222 ،ويرا)جروا 
بهاالمستقبل  يأتي التي المتغيرات أو المملومات م  نوا أ  م  بفمالية التمامل م  حت  يتمك  يحتاجها
المجتم  م  جهة ،  وتطور الفرد لنجا  كحاجة مت ايد  أ مية التفكير أجل م  التملي   نا يكتس  ،وم 

 في السيماالتربية  في متمدد  ميادي  في حديثة وتوجهات كثير  تغيرات ما يشهد   صرنا م  ومواكبة
 م امي  م   ذ  التوجهات وماتحملف المنا ج ، وتصمي  والتدري  التدريس وطرا ق والتّمل  التملي  أنماط
 .لديه  التفكير وتنمية مهارات المتملمي  ، بي  الفردية الفروق  ل  التركي  إل  تستند ونفسية تربوية

 (.91:  6222)جروا ،  

فالتفكير يمد م  أرف  مستويات التنظي  الممرفي؛ ألنف يقو   ل  إدراك الم  ات واستممالها، األمر 
الذ  يتطل  م  الفرد نشاطًا  قليًا يكو  أكثر صموبة وتمقيدًا م  النشاط الذ  تتطلبف المستويات 

، وم  خصا صف أنف يمي  اإلنسا   ل  االنتفاا م  خبراتف السابقة والتنبؤ بالمستقبل والتبصر األخرا
يجاد الوسا ل لتحقيق األ دا  والتمل  م  خبرات اآلخري   فهو في حد ذاتف  بار   ،بموا   األ مال وا 

   سلسلة م  النشاطات الذ نية المقلية التي يقو  بها الدماغ  ندما يتمرض لبمض األحداث والموا   
التي تنقل إليف    طريق الحواس الخمسة ممثً  ذلك باللمس والبصر والسم  والش  والذوق التي بدور ا 

 (.18: 8001و بد الم ي  ،  نبيلغ )تمد بمن لة القنوات التي ترسل المملومات إل  الدما

ا  م  أبر  ا دا  التربية والتملي   و رف  ،((Padilla,M,1990( 6222وأو ح )إبرا ي ، 
مستوا التفكير  ند الطلبة ليصلوا ال  التمك  م  ممارسة  مليات التفكير المجرد، وا  للملو  دورًا  امًا 

 مليات التفكير المجرد، فالتفكير  و  استممال  مستوا في تهي ة الفرص ومسا د  الطلبة في االرتفاا ال
استخدا  ممرفتنا السابقة في التمامل م  المشك ت التي نواجهها. فمت  يفكر الفرد البد لف م  ا  يمر  



 خلفية نظرية ودراسات سابقة: الثانيالفصل 

 

 

22 

مخ ونه  الممرفي، لذا  استممالشي ًا ما وا  يتمامل م  مشكلة وا مية، ولك  كثيرًا م  الناس ال يحسنو  
  يتمل  الطال  كي  يتمل  م  خبراتف السابقة وم  واج  المدرسة ا  تهي  خبرات  لمية م  ال رور  ا

 (689: 6222تمرض  ل  شكل مشك ت لتجملف يفكر ويتفا ل ممها )إبرا ي ، 
Padilla,M,1990:24).) 

 . إل  أنف " مهار   ملية يمارس بها الذكا  نشاطف ا تمادا  ل  الخبر " DeBonoويشير د  بونو       
 DeBono,1992:19) أو متأ  للخبر  م  أجل التوصل ال  الهد  ،أو  و اكتشا  مترو، أو متبصر

(. وللتفكير  د  أنماط منها  ل  سبيل المثال ال الحصر التفكير الملمي و و ذلك النمط م  التفكير 
       ل  األسلو  الملمي أو وجهات النظر الملمية، وتمتمد  خطوات البحث الملميالذ  يمتمد  

 وتحديد ا،(. ويشتمل  ل   ناصر  د  مثل: الشمور بالمشكلة 600: 8060)الهاشمي وآخرو  ، 
 لذا المشابهة.وتممي  النتا ج  ل  الموا    واختبار ا،واختيار أنس  الفروض  لحلها،وو   الفروض 

فالتفكير الملمي  و القدر   يمثل التفكير الملمي نشاطًا أساسيًا للفرد لتنظي  أفكار  وتطوير مهاراتف و دراتف
يمك  و   فر يات مفتوحة ل ختبار في و ت الحق، وربما رف ها أو  إذوالرغبة في تفسير البيانات 

لمقلية ال  مة لحل مشك ت يواجهها مجمو ة م  الممليات ا  و  م يد م  األدلة التجريبية".تمديلها في 
ق لحلها وال  ا الفرد وتندر   ذ  الممليات م  الم حظة والقياس ال  الو ي بالمشكلة والبحث    طر 

  .ال  بنا  نموذ  موجود وتمديلف" ممة وصياغة تمميمات منها وصوالً تفسير البيانات المتج

 .(18: 8061)ر و ي، وسه ،                                                                

لها أ ميتها الكبرا بالنسبة لنا كمربي  فل  يمد مهمة و أ  تنمية  درات الطلبة  ل  التفكير الملمي 
نما أمك  ترجمتف إل  مه ارات سلوكية التفكير الملمي مجرد مصطلح غامض أو لف ممن  غير محدد وا 

وم  أمثلة تلك المهارات القدر   ل  رؤية المشك ت  فيها،يمك  تدري  الطلبة  ليها و ياس نمو   
وتحديد ا. وفرض الفروض المناسبة ود ة الم حظة وجم  البيانات م  مصادر متمدد  وتصمي  التجار  

وتطبيق النتا ج في موا   جديد   الم  ات،واستنتا   والميدانية،جرا  البحوث والدراسات الممملية او 
 (610: 6212، ممليات المقلية ذات الم  ة بفه  المل  بمادتف وطرا قف. )الدي الوالتممي  وغير ا م  

فيمد التفكير،  ملية يومية تسا د في التخطيط لأل دا  الفردية والممل  ل   (Baron,1990)اما   
 (Baron, 1990:21) أو نأخذ م  غيرنا أو نترك. تحقيقها أو حل مشكلة ما أو ممرفة ماذا نمتقد



 خلفية نظرية ودراسات سابقة: الثانيالفصل 

 

 

26 

( التفكير بأنف  بار     سلسلة م  النشاطات المقلية التي يقو  بها 8001ويرا )الهويد ، 
 .الدماغ  ندما يتمرض لمثير يت  استقبالف    طريق الحواس، ألجل استكشا  الخبرات وحل المشك ت 

 (989 :8001)الهويد ،                     

فهو ينمكس  ل  طريقة الفرد في  اليومية،يمد التفكير  ملية  رورية في حياتنا  اما الهاشمي
ويسا د  ل  النظر في االختيار بي   د  م  االحتماالت  أ دافف،ورس    راراتف،تخطيطف التخاذ 

 (.609: 8060الهاشمي وآخرو  ،) والممقد المملومات الوا حة  المتوافر  الناتجة    البحث وتقصي
      
ترك ب   لو –إال إ  اغل  تفكيرنا طبيمتنا،؛ و ذ  ( ا  كل انسا  يفكر8068)جميل ،  ويشير       
و    الذ ال يحمل الممن  الحقيقي  التحامل، ا  انفأو وليد  و اصر،ومشو   متحي ،فهو  – بط 

      نبنيف يمتمد تحديدًا  ل  جود  تفكيرنا. ننتجف، أوألجلف. وم   ذا فإ  جود  حياتنا وجود  ما 
والسب  في ذلك ا  التفكير الرد   مكل ، سو ًا م  الناحية المالية والمكانة االجتما ية، أو م  خ ل 

 .جود  الحيا  وجود  الحيا  تتو    ل  التفكير الملمي الذ  أصبح مطلبًا لكل إنسا  فيتأثير  السلبي 
 ( 11: 8068)جميل ،                                                                             

 تفكير يت م  أرب  أفكار ر يسة  ي:" أ  مفهو  الMayerويرا ماير "
 ( التفكير كممليةprocess :)يت م  مجمو ة م   مليات الممالجة أو التجهي  داخل الجها   إذ

 الممرفي.
 ( التفكير كنشاط  قلي وممرفيactivityMental & cognitive :)يحدث التفكير داخل المقل  إذ

 النظا  الممرفي، ويستدل  ليف م  سلوك حل المشكلة بطريقة غير مباشر . اإلنساني، أو

 

 ( التفكير كسلوك موجفDirected Behavior  أ  يظهر  ل  شكل سلوك يستدل  ليف م :)
 ريقة غير مباشر .سلوك حل المشكلة بط

 ( التفكير كنشاط تحليل تركيبيSynthetic  Analytical Activity ) 

(Mayer: 1989, 915) 
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 :خصائص التفكير

نما يحدث في موا   ممينة. -6  التفكير سلوك  اد ، فهو ال يحدث في فراغ أو ب   د ، وا 
 خبراتف.التفكير سلوك تطور  يتغير كمًا ونو ًا تبمًا لتطور الفرد وتراك   -8
التفكير الفمال  و التفكير الذ  يوصل إل  أف ل المماني والمملومات التي يمك  استخ صها  -9

 في مو   ما. 
أو إ  يحقق  التفكير،التفكير مفهو  نسبي ف  يمقل لفرد ما إ  يصل إل  درجة الكمال في  -9

 ويمارس جمي  أنواا التفكير.
 جر  فيها والمو   أو الخبر .يتشكل التفكير م  تداخل  ناصر البي ة التي ي -1
 ورم ية، أوكمية، أومنطقية، أومكانية، أيحدث التفكير بأشكال وأنماط مختلفة  د تكو  لفظية أو  -1

 .اشكلية لكل منها خصوصيته

 (81:8002، )نوفل وريماو 

 ص التفكير م  خ ل الشكل اآلتي:خصا  ويمك  تو يح

 
 ( يو ح خصا ص التفكير9شكل )

(96:8066،)نوفل وسميفا   

الفرد ونمو  ووسيلة ل رتقا  بحيا   دفاً  يمدأنواا التفكير الذ   م  ويمد التفكير الملمي نو اً 
. وال شك أ  اال تما  بتدري  الط    ل  التفكير المنظ  لف مردود إيجابي المجتم  في كل  ما   ومكا   

  ل  حا ر   الملمي والدراسي و ل  مستقبله  الملمي واالجتما ي.

 التفكير

 نسبي متفا ل م  البي ة متمدد األنماط  اد  متطور
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 و تفكير يقو  ،أ  التفكير الجيد  :وينطلق التفكير الملمي م  خ ل القنا ة بالفكر  التي مؤدا ا
يسم  لغاية بالمهمة المرسومة لف ويحقق الغايات المرجو  منف. ذلك أ  التفكير الذ  ليس لف  د  وال 

 ال يصل بالمفكر ال   رار رشيد. ممينة سيظل تفكيراً 

االنسا  في   ل  الدليل والبر ا  يستمملف اً  ا م اً نشاطًا  قليًا منظمكما يمد التفكير الملمي 
ير  واستقصا  المشك ت بمنهجية سليمة منظمة في نطاق مسلمات  قلية، ووا مية، ممالجة الموا   المح

البشر الت امًا بف  ندما  أكثرولمل تسمية  ذا النوا م  التفكير بالتفكير الملمي آتيٌة م  ا  الملما     
يسمو  لفه  الظوا ر الطبيمية وتفسير ا والتنبؤ بها، ويتمي  سلوكه  الفكر  بأ ل  درجة م  المو و ية، 

 (.619:6221،و وال بط، والتسلسل المنطقي المنظ  القا مة  ل  الدليل والبر ا  )الخليلي وآخر 

، " و أسلو  م  التفكير يحتا  إليف جمي  األفراد بغض النظر   التفكير الملمياويمك  القول ب
   وظا فه  أو تخصصاته " ، و و أسلو   لمي لتنظي  األفكار بطريقة منطقية تسا د  ل  الحوار 

تطل  رؤية وا حة وخطوات محدد  تالمقلية التي  النشاطاتوالمنا شة والتمبير واالستدالل وفي جمي  
طريقة تجم  بي  الفكر والم حظة وبي  القياس واالستقرا  ، و و أسلو  في  لمواجهة المشك ت، و و

أسالي  القياس والتحليل ، أو أسلو  يستخد  مجمو ة م  الخطوات المنظمة  باستممالم حظة الحقا ق 
للتوصل ال  نتا ج ، و و محاولة د يقة ومنظمة ونا د  للتوصل ال  حلول مختل  المشك ت التي تواجف 

نسا  وتثير  لقف وحيرتف ، و و جهد  لمي يف ي ال  اكتشا  الحقا ق الجديد  والتأكد م  صحتها، اإل
أ  ا تصادية  ،أ  سياسية،أ  نفسية ،منهج يت  م  خ لف تفسير أية ظا ر  سوا  كانت اجتما ية و و )

بالكش     األسبا  التي أدت إل  حدوثها و و يمتمد  ل  مبدأ الم حظة والفروض واختيار الفروض 
 .والوصول إل  النتا ج باال تماد  ل  المنهج التجريبي في البحث ويستمي  باالستقرا  واالستنتا 

  (18:8002، ) بد الم ي       
والتفكير الملمي  و: نتيجة للجهود التي بذلها الملما  في بحثه     الممرفة اإلنسانية وتحديد  

جرا   ديد م  التجار  الختبار  السمات الممي   لف، و و  ملية فرض الفروض ال  مة لحل مشكلة ما، وا 
القرار المناس . كما يت م  تلك الفروض، ومقارنة النتا ج المختلفة التي يت  التوصل إليها تمهيدًا التخاذ 

مفهو  التفكير الملمي البحث    الدليل الذ  يشر  الظا ر  لقبول الفرض أو رف ف. وفي حالة رفض 
بممن  أ  الفرض، يت  البحث في المشكلة بطريقة أخرا تمتمد  ل  فه  صحيح إلنتا  فروض أخرا، 

نا أو األشيا  ذات الوجود الفملي التفكير الملمي مو و ي يدور حول الحقا ق الموجود  في  الم
روفاتف ويقو   ل  ث ثة أو الموا نة بي  دخل الفرد ومص ،المو و ي مثل التفكير في مشكلة المواص ت

 أسس  ي:
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 ويقصد بف الربط وأدراك الم  ات بي  الظوا ر المراد تفسير ا وبي  األحداث التي ت  مها. الفه : -6
 اً سهل التحقق م  وجود ا فمً  بنا    ات جديد  ليس م  الو و محاولة الوصول إل   التنبؤ: -8

  ل  مملوماتنا الما ية وحد ا.
 و القدر   ل  تناول الظرو  التي تحدد الظا ر  بشكل يحقق لنا الوصول إل   د   التحك : -9

 ممي .

  (611:6219، )السيد

التفكير المنظ  المبني  ل  مجمو ة م  المباد  والمنبثق م  الممرفة   و، التفكير الملمي  ا إذ
، ا  اليومية  ل  نحو منظ  وتراكميالملمية والتي تت م  المنطق وحل المشك ت والتفكير بأحداث الحي

 .بها و و تفكير بّنا  يوصل الفرد ال  الفه  وتفسير الظوا ر المختلفة والتنبؤ

( ا  للتفكير الملمي مجمو ة م  الوظا   التي يقو  بها و ي كما 6222ويشير )النجد  وآخرو  ،
 يأتي: 

 فه  الظوا ر المحيطة باإلنسا  في بي تف.    -6
 أو الناحية الحياتية. ،يحل المشك ت المختلفة سوا  م  الناحية الملمية   -8
  . يجهلها سابقاً كا  التي  االسرار والخواصيكش  الفرد  أذجديد    في  ل  االشيا  مما   ي   -9

 (  12: 6222)النجد  وآخرو ، 

والتفكير الملمي ي مدُّ نشاطًا  قليًا منظمًا لدا الطال  في تماملف اليومي م  المو و ات والق ايا 
 (.82، 8068والمشك ت التي يمر بها في خبراتف الدراسية والحياتية )الطا ي، 

  خطوات التفكير العلمي: 

شمور الفرد بمشكلة ما يؤد  ال  البحث    حلها وممرفة اسبابها، مما يدف  الشمور بالمشكلة: ا   -6
الطلبة  ويثير ا تما موا   )مشكلة(   الفرد للتفكير في حلها فينبغي  ل  مدرس الملو  ا  يهي

 لذلك. والتفسيربالرغبة ال  طر  االس لة ويجدو  السب  
المشكلة او صياغتها ث  تقرأ او تكت   لتحديديمك  لمدرس الملو  ا  يسأل الطلبة  تحديد المشكلة: -8

المسببات التي تتملق بالمشكلة، ويمك   وا  طا  ل  السبور  لمنا شتها، فيمك  للطلبة صياغتها، 
 لمشكلة.لاالساسية  الممطياتللطال  ا  يحلل المشكلة، م  خ ل التفكير في 
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والتفكير الملمي الم حظة المنظمة  ،جم  المملومات ذات الصلة بالمشكلة: يتطل  البحث الملمي -9
لوظيفة جم  البيانات واالدلة للوصول ال  استنتا   لمي حول مظا ر المشكلة وابماد ا وحدود ا 
ويمك  لمدرس الملو  ا  يقتر  بمض المراج  الملمية، و ل  الطلبة مراجمتها لجم  المملومات 

 والبرا ي  المقترحة للمشكلة.
مؤ تة تخ    حلوالً  وتمد: تمد الفروض م  التخمينات الذكية لةو   الفر يات لحل المشك -9

 للتجري  وينبغي ا  تصاغ الفروض في  بارات وا حة ومفهومف ويمك  اختبار صحتها.
تصمي   الملمية، او: ويمك  التحقق م  الفر يات م  خ ل الم حظة الد يقة ختبار الفر ياتا -1

التي تتطل  ال بط والتحك  لدراسة    ة تلك ربة د المتغيرات الداخلة في التجتجريبي لتحدي
المتغيرات ببم ها ويمك  للطلبة اختيار انس  الفر يات التي تؤد  ال  حل المشكلة بالمنطق 

 الملمي والتجري .
را  التجار  التي م  خ ل اج وتممي  نتا جها: وتمني الوصول ال  حل المشكلة الملمية التمميمات -1

 .تد   االستنتا 
: وم  خ ل تفسير النتا ج والوصول ال  حل النتا ج في موا   جديد  واستممالتطبيق التممي   -1

 للمشكلة التي يمك  التنبؤ باألحداث والظوا ر الجديد  فيت  التممي   ل  الموا   الحياتية اليومية
 .األخرا

 (691: 8001 رفف، )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1شكل )

 (691: 8001 رفف، ) يمثل خطوات التفكير الملمي

 الشمور واالحساس بالمشكلة

 تحديد المشكلة

 جم  المملومات ذات الصلة بالمشكلة

 و   الفروض لحل المشكلة

 اختبار الفر يات بالوسا ل الملمية 

 التمميمات

 التطبيق في موا   جديد 
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 :خصائص التفكير العلمي

 :يأتيبها التفكير الملمي  ي كما   ناك مجمو ة م  الخصا ص التي يمتا      

وانما  ابلة للتمديل  ثابتة، وا  الحقا ق الملمية ليست أ  الممرفة ذات طبيمة تراكمية :التراكمية -6
حقيقة  ابلة للبحث ، وليست محدد  وانما  ي في تطور مستمر فكل نتيجة  ي والتغيير

 (82 :8001،  لتطبيق. )أبو جادووا
التنظي : م  أ   سمات التفكير الملمي  و التنظي  ، فأفكارنا يج  أ  تكو  مرتبة ومنظمة  -8

إلرادتنا الوا ية و قولنا المتفا لة  اً والتخطيط للطريقة التي نفكر بها ، وا  يكو  تفكيرنا خا م
 (601، 8002م  مو وا البحث. ) مور،

االسبا  وتحليلها فالممرفة    : يرك  التفكير الملمي وبشكل فا ل بالبحث االسبا    البحث  -9
الملمية  ي الحقا ق المرتبطة بدراسة اسبا  الظوا ر وتحليلها وصواًل ال  الحلول 

 .(82: 8001المناسبة)ابوجادو،
، و ناك    ة وثيقة بي  الشمولية ملمية  ي حقيقة  امة وملك للجمي :الحقيقة الالشمولية واليقي  -9

 والبرا ي . باألدلةواليقي  فكل  قل يج  ا  يكو   ل  يقي  م  تلك الحقيقة التي تفرض نفسها 
ا ق الطر  الكاستممرمو  كمية وا حة ود يقة للتمبير    الحقا ق  استممال: و و الد ة والتجريد -1

 .والقواني  الريا ية 
، أل   ملية استخ ص النتا ج واصدار تماد    التحي  واألحكا  الذاتيةالمو و ية: وتمني االب -1

، وكلما ابتمد التفكير    اآلرا  الفردية  ادت درجة لتي تتأثر بخبرات الطال  السابقةالقرارات ا
 (.11-19: 8068)جميل ،  المو و ية 

: ال يتو   المل  والتفكير الملمي بوص  الظوا ر وصفًا نو يًا )كيفي( وانما تمدا  ال  الكمية -1
 والرمو . باألر ا الوص  الكمي والتمبير    الحقيقة 

، وجهود فردية تظهر في ل  محصلة التفا ل بي   املي   ما، بي ة اجتما يةاالجتما ية: الم -2
 الو ت المناس .

: يمني التفا ل بي  المحسوس والمفا ي  المشا دات واالطر النظريةية بي  وجود    ات ديناميك -2
 النظرية المجرد .
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فسها و   تها بغير ا م  التحليل واستمرار البحث:و و دراسة الم  ات بي  اج ا  الظا ر  بن -60
 .الظوا ر

 ( خصا ص التفكير الملمي بما يأتي:8001ويحدد )ر و ي و صما ،

 باال تقاد بأ  لكل شي  سببًا أو اسبابًا.يبدأ التفكير الملمي  -6
 التفكير الملمي  ملية متكاملة. -8
التفكير الملمي  ملية  ادفة، بممن  أنف يت  في إطار أ دا  وا حة محدد  تستمد م مونها  -9

 م  مشك ت حقيقية تواجف الفرد المتمل .
 ا  و نتا  للنشاط الفكر .التفكير الملمي يرتبط باإلنسا ، فهو ال يحدث مستقً     اإلنسا ، انم -9

ويرا آخرو  ا  للتفكير الملمي خصا ص وصفات تمي      با ي صور وانماط التفكير، وا    ذ  
 -: ياتيما كالخصا ص وتلك الصفات 

 انف نشاط منظ  وليس نشاطًا ارتجاليًا. -6
 انف نشاط مقصود و اد  وليس نشاطًا تلقا يًا. -8
 يتص  التفكير الملمي بالد ة وال بط. -9
 الملموسة.    ل  الوا   والمشا د  والحقا قيتمي  اسلو  التفكير الملمي بأنف يقو  -9
 يتمي  اسلو  التفكير الملمي بالمرونة فهو بميد    الجمود والتمص . -1
 يتمي  اسلو  التفكير الملمي بالمو و ية فهو ينأا  در المستطاا    كل  ما يتملق بالذات. -1
( بممن  ا  االحكا  أو النتا ج التي ينتهي اليها Generalization) يقو  التفكير الملمي  ل  التممي  -1

 ينبغي أال تقتصر  ل  تفسير حالة ج  ية واحد .
 يتمي  اسلو  التفكير الملمي بإمكا  اختبار ومراجمة صدق نتا جف وتمميماتف. -2

 (62: 8001)ر و ي و صما ،

 :التفكيراأُلسس والمبادئ للطريقة العلمية في 

 .ملمي والتقصي للوصول إل  النتا جالبحث فإنها تتفق م  أسلو  البحث التنمية رو   .6
، فإنها تمتمد  ل  المملومات السابقة في حل المشك ت اال تما  بشقي المل : بالماد  والطريقة .8

 .  ابلة للتطبيق فهي  ملية مستمر  الجديد  والنتا ج التي ت  التوصل إليها
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، فإنها تتفق م  أ دا  التربية وأسالي  للطال  في حل المشك تاط الذاتي التركي   ل  النش .9
 . محور المملية التمليمية التملميةوطرا ق التدريس الحديثة التي تجمل الطال  

 ( 881 :8001)الهويد ،                                      
 

 وظائف التفكير العلمي: 
 ر وظا   التفكير الملمي بماياتي:يمك  حص

 يقو  التفكير الملمي بفه  الظوا ر المحيطة باالنسا  في بي تف .  -6
 او الناحية الحياتية . ،يقو  التفكير الملمي بحل المشك ت المختلفة سوا  م  الناحية الملمية  -8
ي في التفكير الملمي  ل  االشيا  مماني جديد  اذ يكتش  الفرد أسرارًا في الكو  ل  يمرفها   -9

 .وخواص أشيا  كا  يجهلها
 (10: 8069)الربيمي ، 

  ل  رف  مستوا الكفا   التفكيرية للطلبة.التفكير الملمي يسا د  -9
يمطي الطال  إحساسًا بالسيطر  الوا ية  ل  تفكير ، وينمو لديف شمور التفكير الملمي تملي   -1

بالثقة في النفس لمواجهة المهمات المدرسية والحياتية والبي ية، وا  طا   و  متجدد  للفرد 
 والمجتم  للبقا  ممًا في  ال  اليو  والغد. 

 (61-61 :6222)جروا ، 
 مهارات التفكير العلمي:
 وتشملبانها "المهارات المجرد  التي تشكل ادوات التفكير الملمي  التفكير الملمييقصد بمهارات 

 المتغيرات، فرض التنبؤ، االتصال،  بطالم حظة، القياس، التصني ، التفسير، االستنتا ، االستقرا ، 
في  لوصول ال  نتيجةواختبار ا فهي تسا د المتمل  في جم  المملومات وتفسير ا ومحاولة ا الفروض،

 .(820: 8001، بلحا ) حل المشك ت"

بانها "سلسلة م  النشاطات المقلية التي يقو  بها الدماغ حينما يتمرض لمتغير يستقبلف  وتمر 
ل  نشاطات غير مر ية وغير    طريق واحد  او أكثر م  الحواس الخمسة و و مفهو  مجرد ينطو   

 (.68 :8001". )شوا ي ، ملموسة

أصبح التفكير الملمي م  ا   ا دا  التربية المماصر  في المال ، اذ ا  أحد ا دا  التربية  و  لذا    
تنمية الجان  المهار  لدا المتملمي ، وال سيما المهارات الملمية االساسية التي تكس  الطلبة شخصية 
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وتحليل المملومات  متوا نة  ادر   ل  حل المشك ت التي تمتر ه ، واتخاذ القرار في موا   ممقد ،
 (.6221لتحديد مدا صد ها. )و ار  التربية والتملي  االرد ، 

و د أكد المتخصصو  في تدريس الملو  والتربية الملمية اكتسا  الطلبة لمهارات التفكير الملمي       
لحاجة و ، )الم حظة، االستدالل، القياس، التنبؤ.... الخ( ينبغي لف ا  يكو   دفًا ر يسًا لتدريس المل

ال  تلك المهارات في تجاربف الملمية المملية ف ً     ا ميتها ال  المملمي  أنفسه   بل  الطال 
الخدمة، وفي اثنا ها مما يسا د    ل  اال تما  باألنشطة التي تت م  استممال االس لة المصوغة سابقًا 

 ل(.11 :8006. ) بد الس   ،فيجمل الطال  يمارس مهارات التفكير الملمي في اثنا  سير الدرس

( ا  تملي  االطفال وتدريبه   ل  مهارات التفكير الملمي  ي مسؤولية Hunter1991ويرا )    
الماملي  في التربية ويكو  ذلك م  طريق المنا ج التربوية الحديثة التي تؤكد تدري  الطلبة  ل  
استممال المهارات االساسية في التفكير و ذا يسا د    ل  التكي  م  المتغيرات المتجدد  في المال  

(Hunter1991: p.72-76)                                                                 . 

ولهذا تبر  ا مية مهارات التفكير التي تبق  صالحف، ومتجدد  م  حيث فا دتها واستممالها في ممالجة 
يقة في جاممة سيل االمريكية ال   ذ  الحق (Seter yonporg)المملومات مهما كا  نو ها، وأشار 

بقولف ا  المملومات مهمة ولكنها م  الممك  ا  تتغير اما مهارات التفكير الملمي فتبق  متجدد  و ي 
 .(61 :6222، جروا تمكننا م  اكتسا  الممرفة واستدالالتها بغض النظر    ال ما  او المكا  )

 االتي:لبة والمملمي   ل  النحو ويمك  ابرا  ا مية مهارات التفكير لكل م  الط

 :لل: ا مية اكتسا  الطلبة لمهارات التفكير وتتلخص بأوالً 

 .ا المختلفة م  وجهات نظر االخري ل مسا د  الطلبة في النظر ال  الق اي

 .   كثير  والحك   ليها بنوا وا حل تقيي  ارا  االخري  في موا

 .تمدد  بي  ارا  الناس وافكار  ل التحقق في االخت فات الم

 . ملية التمل  واالستمتاا بها ي  ل تم

 .س لدا الطلبة وتقدير الذات لديه ل رف  مستوا الثقة بالنف
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 ل تحرير  قول الطلبة وتفكير   م  القيود  ل  االجابة    االس لة الصمبة.

 .او تخفي  م  حدتها ،ل  حلهال الحلول المقترحة للمشك ت المديد  التي ينا شونها ويمملو   

 .  وبالطرا ق والوسا ل التي تد مفية التملل االلما  بكيف

 .مداد للحيا  المملية بمد المدرسةل االست

 :لل: أ مية اكتسا  الممل  لمهارات التفكير وتتلخص بلثانياً 

 .مرا ا  ذلك في المملية التمليميةل مسا دته  في االلما  بمختل  انماط التمل  و 

 .ل  ياد  الدافمية والنشاط

 .والمشاركة والتماو  بي  الطلبة باإلثار ريس  ملية تتس  ل جمل  ملية التد

التمليمية  باألنشطةالطلبة يتمتمو   الدراسية، ال  القا  الماد ل التخفي  م  التركي   ل   ملية 
 .التجا ات المرغو  فيهااوالمهارات وا ،المختلفة التي يستطيمو     طريقها اكتسا  الممار 

 بيا  ل  ادا  انشطته  المختلفة.مما ينمكس ايجا بأنفسه ملمي  وثقته  تل رف  ممنويات الم

 (92: 8068)المفو  ومنته ، 

 م  ا   مهارات التفكير الملمي  ي:و 

او أكثر م  حواسف في تفحص شي   ، در  الفرد المقلية التي تمكنف م  استممال حاسة الم حظة: (1
م  تطوير المهارات تمك  الفرد  أساسيةهي مهار  فما، او حدث ما، ث  وصفف بد ة، ومو و ية، 

 (.812 :8006،االخرا )ميشيل
 ،ويرا فتحي ا  الم حظة يقصد بها استممال احدا الحواس للوصول ال  مملومات    الشي 

او الظا ر  التي تق   ليها الم حظة و ي  ملية تفكيريف تت م  المشا د  والمرا بة واالدراك 
او سماا  ،وتركي  االنتبا ، و ي بهذا الممن  ليست مجرد النظر ال  االشيا  الوا مة تحت ابصارنا

 (.611 :6222، جروا االصوات الدا ر  م  حولنا )
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 الش ، الذوق، ،السم ، م  الحواس الخمسة )االبصار كثرأاو  ، ي استممال واحديرا شوا ي  و 
و ي  ملية  ،اللمس( للحصول  ل  مملومات    الشي  او الظا ر  التي تق   ليها الم حظة

   او  د  يستد ي تركي  االنتبا ،تفكير تت م  المشا د  والمرا بة واالدراك وتقتر  بوجود سب 
ال  االحداث يجملنا  واللو ، والنظرفالنظر ال  االشيا  يمطينا الفرصة لم حظة الحج  والشكل 

 (68: 8001. )شوا ي ،كي  نتمامل م  االشيا  م  بم ها نمر 
، ا ذ تتطل  االنطبا ات    الشي  او االشيا  اخذ أ مية، وتمني مليات تنمية التفكير  أكثرتمد 

دراكبير م  الفرد االنتبا  بشكل ك المتغيرات الذ  تحدث اثنا   رض مو   ما حول ممرفة او  وا 
يمني ا  للممل  دورًا كبيرًا في تنمية  ملية الم حظة لدا الطلبة م  خ ل  جديد ، و ذا  ية 

 (62: 8002، تشجيمه   ل  استخدا  حواسه  بشكل فمال. )المبسي
 :  يشترط فيهالتفكير الملمي السليولكي تكو  الم حظة مؤدية ال  ا

   ا  تكو  الم حظة كاملة وشاملة لجمي   وامل الظا ر  ال  اغفال بمض الموامل المؤثر
 . ل  تفكير الفرد ونتا ج التفكير في الظا ر   د يؤثر

  با  ممن  م   يتأثر بممن  انف يج   ل  الم حظ ا  ال مو و يةا  تكو  الم حظة
 .المماني السابقة

 (699: 8001)محمود، 
م  ا   مهارات التمل  االساسية وتمتمد مهار  التصني   ل  ممرفة الصفات  وو  :التصني  (2

المجمو ة  أ  ا موجود  في الموجود  في جمي   ناصر او ا  ا  مجمو ة ممينة وغير 
 .االخرا

دراسة كل حيوا   أردناوالتصني  يسهل دراسة مختل  المجاالت الملمية فمث  في  ل  االحيا  لو 
لوحد  لما تمكنا م  ذلك ولك   ند تصني  الحيوانات ال  اسماك وطيور وبرما يات و واح  

واا وثديات يمكننا دراسة تركي  اجسا  ا  نوا م  الطيور وتمم   ذ  المملومات  ل  جمي  ان
 (8001،61. )شوا ي ،الطيور

يت م  التحليل والتركي   إذالخبر ، ن  ا  التصني  يمني تحقيق النظا  والترتي  واسها  في مم
  . ال  النتا ج مستقل ويتوصلوا ل  نحو   المه  ويفكروايشج  الطلبة  ل  خلق نظا  مرت  في و 

 (629: 8060) طاهلل،
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يج   ل  الممل  تدري  الطلبة  ل   ملية تصني  االشيا  المختلفة وفق نمط ممي  ووا ح لدا 
تتطور تلك  الشكل، ث يبدأ الطلبة بتصني  االشيا  وفق خاصية واحد  مثل اللو  او  إذالطلبة 

  مجمو ة.م  مجال او  أكثرالمهار  فيستطي   ند ا الطال  تصني  الشي  الواحد ال  
 (62: 8002)المبسي ،

او  األشيا ،لبنا  اطر مرجمية للفرد، و ي القدر   ل  تصني   ةمهار  تفكيرية اساسيالتنظي :  (3
 (.619 :6222،جروا او ف ات مألوفة لدينا ) ،الخبرات الجديد   م  منظومات

و   المفا ي  التي ترتبط فيما بينها بصور  او أخرا في سياق  ةف  مليووصفف المممار  ل  ان
 (8001:11قًا لمميار ممي  )المممار ،متتاب  وف

او الحدث ال  اسبابها الحقيقية، ويت م  ربط السب   ،وتمني ارجاا الظا ر  مهار  التفسير: (4
 (30:1996،)الخليلي واخرو   .او نظرية  لميف موثوق فيها ،او مبدأ ،بالنتيجة وذلك في  و   انو 

 بإجرا  منا مث   فاذا، ممن  م  الخبرات التي تتمرض لها تهد   ذ  المهار  ال  استخ ص
تكفي  ذ  االر ا  لممرفة  ذ   تجربة وحصلنا  ل  بمض االر ا  التي  ي نتا ج  ذ  التجربة ال

  ذ  االر ا . ما بي   يستخلص الم  ة القانو  الخاص لهذ  التجربة بل يج  االم  ة، او 
 (                                                                    80: 8001)شوا ي ،                                                                     

لذلك فا   ملية التفسير تمك  المتمل  م   را   االشكال والرسو  والجداول وتسا د  في       
، و ي تمني جمي  الم حظات والقياسات وتبويبها  در ممك  م  المملومات أكثرالحصول  ل  

را   الجداول او   للطال  التوصل ال  استنتاجات صحيحة م  خ ل  بشكل منظ  حت  يمك
                                                                  .(90: 6221الرسو  البيانية )الخليلي واخرو  ،

ويشكل التفسير الهد  الثاني م  ا دا  المل  وم  المؤكد ا   ملية تفسير الظوا ر تستند       
اساسا ال   ملية الوص ،فالمال  الذ  تمك  م  وص  ظا ر  ما م  خ ل م حظتها وتصنيفها 

يتمدا  ال  تقدي  تفسير لهذ  الظا ر   المل ، بلاليق   ند  ذا الحد م   تأثير اوتحديد درجة 
حث    اسبا  حدوثها او الموامل السابقة التي سا دت في احداثها  و م  اجرا ات التفسير فالب

 .(618-619، 8066)نوفل ومحمد، الملمي
او م  الكليات  ،: ملية  قليف يكو  فيها االنتقال م  الما  ال  الخاصوالقياس مهار  االستدالل (5

 (609، 6221ال  الج  يات ) يتو  ،
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وتمر  بانها  در  الفرد المقلية التي تمكنف م  الربط بي  م حظة )مشا د (    شي  ما      
وبي  المملومات السابقة لديف للتوصل ال  سمات خافية فيف، أو سمات التقبل أصً  الم حظة 

 (828: 8060. ) طااهلل،التفسير المناس  لنتا ج الم حظةليتسن  لف و   
تدالل يمني  در  الفرد المقلية التي تمكنف م  الربط بي  م حظة الشي ، ويرا ميشيل ا  االس     

والمملومات السابقة لديف للتوصل ال  سمات خافيف فيف او سمات ال تقبل اصً  الم حظة ليتسن  
 (.821 :8006لف و   التفسيرات المناسبة لنتا ج الم حظة )ميشيل،

 المتوافر  ندما يستطي  )الطال ( ا  يربط م حظاتف ومملوماتف  االستداللوم   نا يحدث      
صدار )حك ( ممي  يفسر بف الم حظات إ، ث  يقو  بمد ذلك بظا ر  ما بمملوماتف السابقة  نها   

، جسمف مغط  بالريض فإننا نستدل أنف م  الطيور إذ شا دنا حيوانًا ل  نر  م   بل فاذاأو يمممها 
 سابقة تتمثل في أ  غطا  الجس  بالريض م  خصا ص الطيور.أ  لدينا مملومات 

 (609-609: 6229) يتو ،                                                                 
ي المو وا او المو   ا   ندما يتوصل الفرد ال  مملومة او نتيجة جديد  غير موجود  مباشر  ف

 (828: 8002.)المبسي ،م حظات مرتبطة بالمو وا ليف م  ، يستدل محل التفكير
  التممي :وتمني جم  أكثر م  مفهو  واحد لحقيقة واحد  مترابطة في مبدأ واحد وتفيد في الشمول.  (6

 (61 :8006) بد الس  ، 
( ا  التمميمات  ي جمل خبرية مصاغة بصور  تو ح الم  ة 6222ويرا  طامي ونايفة )    

  .أكثر، وتمثل  موميات ممرفية مختصر ، وسهلة االستيما  وتدو  لمد  اطولبي  مفهومي  او 
 (999 :6222) طامي ونايفة،

الحاالت او و ي  ملية تحدث  ندما يستخلص الفرد  بار   امة تنطبق  ل   دد م       
                                                                (                                                            89: 8002. )المبسي، االمثلة او الم حظات

 :و  كمملية  قلية تمر بث ث مراحلفالتممي  في المل
 او الظوا ر ،او االحداث األشيا ،ة م حظ. 
  او الظوا ر التي ت   ،او االحداث  ،األشياالم  ات التي تربط بي   التوصل ال

 م حظتها.
 صوغ الم  ات في صور  جمل. 

 (6221:611)الخليلي واخرو  ، 
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ي  تحت ظرو  محدد  باستممالف  در  الفرد المقلية التي تمكنف م  تو   حدوث شي  ممالتنبؤ:  (7
 (906 :8006او االستدالالت السابقة )ميشيل،  ،م  الم حظات السابقة ةجمل

للطلبة م  خ ل توليد ح   التنبؤويستحس  ا  يتبن  ممل  الملو  اتجا  وا ح تسا د  في تملي  
 تنبؤاته ا  يتوصل الطلبة ال   والبحث، وبمداالستط ا  ند الطلبة الذ  يدفمه   ل  االستقصا  

وال يخف   لينا ا مية  ،يجر  الممل  التجار  المناسبة للحك   ل  صد ها واختبار مدا موثو يتها
او طريقة  لمية مهمة سا دت  ، ملية التنبؤتمد  ملية  السياق، لذلكالتجري  الملمي في  ذا 

 (906: 8060الملما  في صن  المل . ) طا اهلل ،

 عوائق التفكير العلمي:

فكر ، ( ا   ل  الباحث الملمي ا  يحرر  قلف م  كل الرواس  التي تميق ال8066و د او ح )طباجة ،
 وم  ابر  الموا ق :

 انتشار الفكر االسطور  والفكر الخرافي ) ال الت منتشر  في ب دنا بشكل واس ( . -6
 الخطا  الشا مة .ااو ما يمر  ب ،السا د االلت ا  باالفكار  -8
 يمكنف إدراك الحقيقة وبالتالي اليصلح لقياد  االنسا  . ال انكار  در  المقل : كالقول با  المقل   -9
  التمص  . -9

 (666 -660: 8066) طباجة ،

فقد تبن  الباحث التفكير الملمي با تبار  متغيراً  تابمًا ثانيًا في  ذا البحث ف ً         
في تدريس الفي يا   استراتيجية األمواج المتداخلة اثر التحصيل في ماد  الفي يا  با تماد استخدا 

 المتوسط .  االول  الص  المقرر   ل  ط 

 سابقةالمحور الثاني: دراسات 

تمد مراجمة الباحث للدراسات السابقة واط  ف  ليها مهمة أخرا تكمل مهمة القرا ات 
االستط  ية ولها فوا د أخرا للباحث، فهي تسا د   ل  بلور  مشكلة البحث التي اختار ا الباحث 

واإلجرا ات التي يمك  أ  يفيد منها في وتحديد ابماد ا بنحو أكثر و وحًا وت ود  بالجديد م  األفكار 
بحثف، كذلك الحصول  ل  مملومات جديد  بخصوص المصادر التي ل  يستط  تشخيصها بنفسف وتفيد  
 ففي تجن  السلبيات التي و   فيها الباحثو  الذي  سبقو . ، وم  اط ا الباحث  ل  ما تجن  تيسر ل
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 ذا البحث ، سيت  للمتغير المستقل في بقة مماثلة م  دراسات سابقة ، و د  حصولف  ل  دراسات سا
استمراض  دد م  الدراسات واألبحاث ، بمد ترتيبها بحس  المتغيرات التي وردت في  ذا البحث 

 ، وبتسلسل  مني م  األ د  ال  األحدث ، و ل  النحو اآلتللللي: ال  محوري وتصنيفها 

 واج المتداخلة:دراسات تناولت استراتيجية األمالمحور االول : 

 دراسات استراتيجية األمواج المتداخلة(: 1جدول )

 ادوات البحث العينية الهدف اسم الدراسة
الوسائل 

 االحصائية
 النتائج

 

(  sanne et alدراسة ) 

2012 

فا لية استراتيجية 
األموا  المتداخلة 
في  ياد   درات 

األطفال الريا ية 
إ افة ال   ياد  

الكفا  ، م  دراسة 
دور  مل الذاكر  
في تمل   ملية 

 ال ر .

 (22 ينة البحث )
طال  وطالبة منه  

( م  البني  18)
( م  البنات 91و)

م  سبمة م  
المدارس األساسية 

في 
االحيا المختلفة في 
 المدارس الهولندية.

اختبارا في 
الريا يات  ل  

 شكل كتي 

التحليل الماملي 
 التأكيد 

استراتيجية األموا  تأثير  -6
المتداخلةفي  ياد   درات 

األطفال الريا ية وخصوصا 
 في حل المشك ت الريا ية.

استراتيجية األموا  تأثير  -8
في  ياد  كفا    المتداخلة

 األطفال الريا ية.
  للذاكر  دور في تمل  -9

  ملية ال ر     

 استراتيجيات مختلفة  ل   التفكير الملمي:اثر المحور الثاني: دراسات تناولت  

" ، التي اجريت في المراق ، بهد  ممرفة اثر تتاب  المروض المملية  6222دراسة " السمد  ،  -6
 (  6222م  المحا ر  في التحصيل والتفكير الملمي. )السمد  ، 

" ، التي اجريت في المراق بهد  ممرفة اثر استخدا  الحاسو  في  8009دراسة " السامرا ي ،  -8
 (                                                                  8009لملمي )السامرا ي ،التدريس في التحصيل والتفكير ا

" ، التي اجريت في المراق بهد  ممرفة اثر استخدا  انموذ  التدريس  8001دراسة " الخفاجي ،  -9
 (.8001)الخفاجي، ل  التساؤل في التحصيل وتنمية التفكير الملمي

ممرفة اثر تدريس ط   الص  " التي اجريت في المراق بهد  ممرفة  8002دراسة " الربيمي ، -9
 .حصيله  الدراسي وتفكير   الملميلنظرية فيكوتسكي في تق الثاني المتوسط في  ماد  الفي يا  وف

 (8002)الربيمي ، 
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 الملمي: دراسات تناولت استراتيجيات مختلفة  ل  مهارات التفكير (8جدول )

 العينية الهدف اسم الدراسة
ادوات 

 البحث

الوسائل 

 االحصائية
 النتائج

 

دراسة  السعدي 

 ,(1999) 

 

معرفة اثر تتابع 

العروض العملية مع 

المحاضرة في التحصيل 

 والتفكير العلمي

 ينة البحث م  
م   ة( طالب26)

الراب  الص   طابات
  ا 

اختباري  
للتحصيل 

 والتفكير الملمي

 تباي تحليل 
 

تفوق المجمو ة 
التجريبية االول   ل  

التجريبة الثانية 
والثالثة  في التحصيل 

 والتفكير الملمي

 

دراسة  

السامرائي  

(1003 ) 

اثر استخدام  معرفة

لحاسوب في التدريس ا

 في التحصيل و

 التفكير العلمي .

 ينة البحث م  
م   ة( طالب12)

الراب  الص   طابات
  ا 

اختباري  
للتحصيل 

 والتفكير الملمي

استخدا  
 التا ي االختبار

 (t-test )
لمينتي  مستقلتي  

 تفوق متساويتي 
المجمو ة 

االول   التجريبية
 ل  التجريبة 
 الثانية والثالثة 

التحصيل  في
 والتفكير الملمي

طالبات  أدا تفوق 
المجمو ة التجريبية 

 ل  طالبات 
المجمو ة ال ابطة 
في كل م  االختبار 
التحصيلي واختبار 

 التفكير الملمي.

لخفاجي  دراسة ا

(1001)  
أنموذ   إثرممرفة 

التدري   ل  التساؤل 
في التحصيل وتنمية 

 الملمي التفكير

( 11 ينة البحث )
طالبة م  طالبات 

الص  الثاني 
 إحداالمتوسط في 

المدارس التابمة لتربية 
بغداد / الرصافة 

 األول 

اختباري  
للتحصيل 

 والتفكير الملمي

االختبار التا ي 
 لمينتي  مستقلتي 

تفوق المجمو ة 
التجريبية  ل  

ال ابطة في متوسط 
درجات التحصيل 

وتنمية التفكير 
 الملمي.

 

دراسة الربيعي 

 ,(1001) 

معرفة اثر تدريس 

 طالب الصف الثاني

المتوسط في  مادة 

لنظرية  ٵ  الفيزياء وفق

فيكوتسكي في تحصيلهم 

الدراسي وتفكيرهم 

 العلمي .

 ينة البحث م  
( طال  م  18)

 الثانيالص   ط  
 المتوسط

اختباري  
للتحصيل 

 والتفكير الملمي

االختبار التا ي 
 لمينتي  مستقلتي 

المجمو ة  تفوق
التجريبية  ل  

المجمو ة ال ابطة 
م  التحصيل في كل 

 والتفكير الملمي.
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 المؤشرات والدالالت من الدراسات السابقة المتعلقة بـ:

 استراتيجية األمواج المتداخلة: (1)

 هدف الدراسة:   

–الطلبةنماذ  متطور  لم ا فة تملي   استممال ال  (Sanne et al., 2012 دفت دراسة )     
جل التأكد م  صحة تداخل األموا  ، م  االتمل نموذ  تم ي  انموذ  األموا  المتداخلة لبطي  

 ف     الريا ية  الطلبةالذ  ينص  ل  فا لية استراتيجية األموا  المتداخلة في  ياد   درات 
 . ياد  الكفا  ، م  دراسة دور  مل الذاكر  في تمل   ملية ال ر  لبطي  التمل 

لة في تحصيل ط   األول المتوسط لماد  ويستهد  البحث الحالي إثر استراتيجية األموا  المتداخ
 الفي يا  وتفكير   الملمي.

 :عينة الدراسة 
( م  البني  و 18وطالبة منه  ) اً طالب 22( م  Sanne et. Al, 2012تألفت  ينة دراسة)     

م  المدارس األساسية في االحيا  المختلفة في المدارس الهولندية، أما  سب ( م  البنات م  91)
( للمجمو ة التجريبية 96مو  ة  ل  مجمو تي  بحج  ) ( طالبا18حج   ينة  ذا البحث فكانت )

 .للمجمو ة ال ابطةا طال  (96)و
 :أدوات الدراسة 

في الريا يات  ل  شكل كتي  ا د   (  ل  اختبار  Sanne et. Al, 2012ا تمدت دراسة )   
للتفكير  اً واختبار الباحثو  ، اما الدراسة الحالية فقد ا تمد الباحث اختبارًا تحصيليًا ا د  الباحث 

 الملمي تبنا  الباحث.
 :الوسائل اإلحصائية 

 البحث الحالي  د ماا( التحليل الماملي التأكيد ، Sanne et. Al, 2012ا تمدت دراسة )    
حصا ية المناسبة لتحليل النتا ج في  ذا البحث، وممالجة البيانات، ودراسة الوسا ل االاستممل 

الخصا ص السايكومترية ألدوات البحث و ملية التكافؤ بي  مجمو تي البحث )التجريبية 
 وال ابطة(.
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 :النتائج 
 ال  النتا ج اآلتية:( Sanne et. Al, 2012دراسة )توصلت 

الريا ية وخصوصا في حل المشك ت  الطلبةفي  ياد   درات  استراتيجية األموا  المتداخلةتأثير  -6
 الريا ية.

 الريا ية. الطلبةفي  ياد  كفا    استراتيجية األموا  المتداخلةتأثير  -8
 .للذاكر  دور في تمل   ملية ال ر  -9

تجريبية الذي  درسوا خ ل مد  تفوق ط   المجمو ة الاما نتا ج الدراسة الحالية فتوصلت ال        
استراتيجية االموا  المتداخلة  ل  ط   المجمو ة ال ابطة الذي  درسوا بالطريقة  باستممالالتجربة 

 اختبار التفكير الملمي.و  اال تيادية في اختبار التحصيل
 التفكير العلمي: (2)

 هدف الدراسة:  

ال  ممرفة اثر تتاب  المروض المملية م  المحا ر  في   (6222السمد  ، ) دفت  دراسة        
، ممرفة اثر استخدا  الحاسو  في  ( 8009السامرا ي ،  )التحصيل والتفكير الملمي.   أما في دراسة 

،  ممرفة اثر استخدا  انموذ  (8001الخفاجي ،  )التدريس في التحصيل والتفكير الملمي  وفي  دراسة 
الربيمي )دراسة وفي (.8001)الخفاجي،في التحصيل وتنمية التفكير الملميالتدريس  ل  التساؤل 

لنظرية فيكوتسكي  قاً اثر تدريس ط   الص  الثاني المتوسط في  ماد  الفي يا  وف ممرفة   ( 8002،
أثر استراتيجية األموا   التمر   ل أما في البحث الحالي في تحصيله  الدراسي وتفكير   الملمي .

 .في تحصيل ط   األول المتوسط لماد  الفي يا  وتفكير   الملمي المتداخلة
 :عينة الدراسة 

اذ كانت اكبر حج  في  ينة دراسة " السمد  ،  يناتها حج تباينت الدراسات السابقة في      
( طالبة 11" اذ بلغ )8001دراسة "الخفاجي ، ( طالبة ، واصغر حج  في  ينة 26" اذ بلغ )6222،

" اذ بلغ 8002( طالبة ودراسة " الربيمي ،12" )8009المينة في دراسة " السامرا ي ، ، وكا  حج 
 .و اتفق البحث الحالي م  دراسة الربيمي في حج  المينة  (طال 18)
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 :أدوات الدراسة 
 التحصيل و التفكيراتفقت جمي   ذ  الدراسات في  د  البحث اذ ا  جمي   ذ  الدراسات تناولت      
 واتفق البحث الحالي م   ذ  الدراسات. الملمي
 :الوسائل اإلحصائية 

الدراسات السابقة في ممالجة البيانات وذلك الخت فها م  حيث  د  الدراسة و دد ونوا  اتفقت 
ممامل (، t-testالمتغيرات المراد دراستها، ا تمدت الدراسات الوسا ل اإلحصا ية االتية: اختبار )

تميي  الفقرات، ممادلة فمالية البدا ل، ممادلة كيودر  مماملالسهولة للفقر ، الصموبة للفقر ، ممامل 
االختبار التا ي لمينتي   استممال(، ممامل ارتباط بيرسو ، ف      80رتيشاردسو  ) –

 مستقلتي .
الوسا ل اإلحصا ية المناسبة لتحليل النتا ج في  ذا البحث، وممالجة اما البحث الحالي فقد استممل 

البيانات، ودراسة الخصا ص السايكومترية ألدوات البحث و ملية التكافؤ بي  مجمو تي  البحث 
 )التجريبية وال ابطة(.

 :النتائج 
تفوق ال   (6222دراسة ) السمد  ، اذ توصلت  توصلت الدراسات السابقة ال   دد م  النتا ج، 

  دراسة المجمو ة التجريبية االول   ل  التجريبة الثانية والثالثة  في التحصيل والتفكير الملمي، اما 
تفوق أدا  طالبات المجمو ة التجريبية  ل  طالبات المجمو ة ال ابطة في ( 8009) السامرا ي ، 

 كل م  االختبار التحصيلي واختبار التفكير الملمي.
( ال  تفوق المجمو ة التجريبية  ل  ال ابطة في متوسط درجات 8001اجي)الخفإذ توصلت دراسة 

تفوق المجمو ة التجريبية ( اظهرت  8002دراسة ) الربيمي ، التحصيل وتنمية التفكير الملمي، 
  ل  المجمو ة ال ابطة في كل م  التحصيل والتفكير الملمي.

دراسة  (8009دراسة )السامرا ي ، (،6222دراسة ) السمد  ، تتفق الدراسة الحالية م  سو   و
 .( 8002دراسة ) الربيمي ،  و (8001الخفاجي)

 مدى اإلفادة من الدراسات السابقة:
 في  و  ما استمرض م  دراسات سابقة، يمك  بإيجا  ما أفيد منف في اآلتلللي:

 االط ا  ل  خطوات استراتيجية األموا  المتداخلة. -6
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المتبمة في تلك الدراسات واستنباط منهج  ذ  الدراسة م  حيث التكافؤ التمر   ل  اإلجرا ات  -8
 بي  المجمو تي  ال ابطة والتجريبية.

التمر   ل  االختبارات والمقاييس الممتمد  في  ذ  الدراسات واإلفاد  منها لتبني أحد أدوات  -9
  ذا البحث مثل مقياس التفكير الملمي.

 والممتمد  في إيجاد نتا ج البحث )تحليل النتا ج(. اختيار الوسا ل اإلحصا ية المناسبة -9
أفاد الباحث م  تلك الدراسات باالط ا  ل   دد م  المصادر التي يمك  الرجوا اليها  -1

 واالست اد  منها.
 سا دت الدراسات السابقة في تحديد الخلفية النظرية ومنا شة النتا ج وتفسير ا. -1
وندرتها التي تناولت استراتيجية األموا  المتداخلة  كشفت الدراسات السابقة     لة الدراسات -1

 كمتغير مستقل.



 
 

 منهجية البحث وإجراءاته

 

  

 منهج البحث -
 إجراءات البحث -
 مجتمع البحث وعينته -
 أدوات البحث -
 التطبيق النهائي -
 الوسائل اإلحصائية -

 الثالثالفصل 
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 إجراءات البحث:

يبي وتحديد البحث من حيث اختيار التصميم التجر يتضمن هذا الفصل عرضًا لمنهجية 
عداد واعتي البحث )التجريبية والضابطة( جراء التكافؤ بين مجمو امجتمع البحث وعينته و 

 على النحو اآلتـــي: المناسبة،حصائية طبيق التجربة واختيار الوسائل االثم ت وأدواته،مستلزماته 

 أواًل: التصميم التجريبي للبحث:
التجريبي أقرب البحوث لحل المشكالت بالطريقة العلمية والمدخل األكثر  يعد البحث

 .بيئة التعليم وانظمته المختلفة  صالحية لحل المشكالت التعليمية النظرية والتطبيقية وتطوير
ونعني بالتجربة  التجربة،والتصميم التجريبي: عبارة عن مخطط وبرنامج عمل لكيفية تنفيذ 

     مل المحيطة بالظاهرة التي ندرسها بطريقة معينة ثم مالحظة ماتخطيط الظروف والعوا
 (.652: 0991 وأنور،يحدث )داود 

وتعد عملية اختيار التصميم التجريبي المناسب للبحث عملية أساسية في كل بحث 
تجريبي ليتوافر للباحث السبل الكفيلة للوصول الى النتائج المبتغاة واالجابات المناسبة ألسئلة 

 بحثه واختيار فرضياته.
( ومتغيرين تابعين استراتيجية االمواج المتداخلةوبمــا ان للبحث الحالي متغيرًا مستقاًل هو )

التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي  لذا اعتمد الباحث (التفكير العلميهما )التحصيل و 
ويمكن التعبير  العلميالتفكير و تحصيل للبمجموعتين )تجريبية وضابطة( ذات االختبار البعدي 

 .  ( 0) مخططكما في ال للبحث عن التصميم التجريبي

 التصميم التجريبي للبحث (0) مخطط                             

 المتغير التابع المتغير المستقل التكافؤ المجموعة

 التجريبية
 العمر الزمني باألشهر 
 الذكاء 
 اختبار المعلومات السابقة 
 التفكير العلمي اختبار 
  التحصيل السابق لمادة

 العلوم 

)استراتيجية 
 التحصيـــل المتداخلة(االمواج 

 
 الضابطة التفكير العلمي

 الطريقة االعتيادية
 )التقليدية(



 إجراءات البحث: الثالثالفصل 

 26 

 البحث وعينته: ثانيًا: مجتمع

يعد تحديد مجتمع البحث من الخطوات المنهجية المهمة في البحوث التربوية وهي 
 البحث وتصميمه وكفاءة نتائجه. إجراءإذ يتوقف عليها  بالغة،تتطلب دقة 

يقصد بمجتمع البحث جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث أي جميع االفراد و 
 (.99: 6111 وآخرون،واألشخاص واالشياء موضوع مشكلة البحث. )عبيدات 

 في المدارس المتوسطة والثانوية  المتوسط األولطالب الصف ب مجتمع البحثتحديد تم     
بالتعيين  ثانوية عمار بن ياسر للبنين،تم اختيار و  في تربية بغداد / الكرخ األولى  الصباحية
  ( طالبًا موزعين بين أربع شعب دراسية511طالبها ) البالغ عدد القصدي

 إذجانبًا من وحدات المجتمع المعني بالبحث وممثلة له  أنموذج، يشكلهي  البحثوعينة 
 (.006: 0996 قندلجي،تحمل صفاته المشتركة. )

اختار الباحث وقد  شعبتين،من المتوسط  االولب الصف تألفت عينة البحث من طال
( المجموعة التجريبية  أ مثلت شعبة ) إذ ،المجموعتين )التجريبية والضابطة( بصورة عشوائية 

وشعبة  اً ( طالب99فيها ) بوكان عدد الطال .(المتداخلة األمواج إستراتيجيةوفق )التي درست 
 ،اً طالب( 93) هابالتي درست )بالطريقة االعتيادية( وكان عدد الطالالضابطة  المجموعة ( ب)

 (.9الجدول )كما موضح في 

 عينة البحث  عددالطالب في:(9) جدول

 

 

اسم  ت
 المجموعة

قبل  عدد الطالب
 بعد االستبعادالطالب عدد  الطالب المستبعدين االستبعاد 

1.  
 أ 
 

93 8 91 

 91 7 98 ب  .2

 22 11 77 المجموع 
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 علمًا ان الطالبموزعين بين المجموعتين. اً ( طالب26وبذلك يكون عدد افراد عينة البحث )
 .استبعادهم إحصائياالراسبين تم 

 :إجراءات الضبط -ثالثًا:  -
يقصد بإجراءات الضبط إجراء التكافؤ في خصائص المجموعتين الضابطة والتجريبية لمعرفة    

 فاعلية المتغير المستقل في المتغير التابع، ألن المتغير التابع يتأثر بخصائص أفراد عينة 
 (. 282:1998عبيدات واخرون،البحث )

يؤثر في المتغيرات التابعة وبالتالي يؤثر في لذلك حرص الباحث على ضبط ما من شأنه أن 
 مصداقية نتائج البحث ، لذا وقبل البدء بالتجربة قام الباحث بالخطوات اآلتية:

 التحقق من السالمة الداخلية للتصميم التجريبي. .1
ويقصد بالسالمة الداخلية للتصميم التجريبي أن تكون نتائج البحث صادقة للدرجة التي يمكن أن 

ها الفرق بين نتائج المجموعة التجريبية ونتائج المجموعة الضابطة إلى تأثير المتغير يعزى في
 .( 478:2007)عبد الرحمن وزنكنة ،المستقل وليس إلى عوامل دخيلة أخرى 

فقد عمل الباحث على ضبط أو تحديد العوامل الدخيلة التي يمكن أن تؤثر في نتائج التجربة، 
 وكما يأتي:

التجريبية والضابطة من  مجموعتي البحثالباحث  من اختيارعلى الرغم تكافؤ العينة: -
احتمالية عدم تكافؤ المجموعات  أن إالعشوائي نفسها ومن المرحلة العمرية وبالتعيين ال المدرسة

بعضها بسبب خصائص  كونالتكافؤ التي قد ت إجراءاتلقيام ببعض ل ا الباحثواردة مما دع
فؤ العينة التجريبية باستخراج متوسطات المجموعات ومعالجتها طريقة تكا عملوتست، العينة

هذه الطريقة  عملوتست ،عدا المتغير المستقلما للمتغيرات المؤثرة في المتغير التابع  إحصائياً 
 . (483:2007)عبد الرحمن وزنكنة ،بسبب صعوبة الحصول على مجموعات متناظرة

 المتغيرات اآلتية :وقد كافأ الباحث مجموعتي البحث في 
تم الحصول على البيانات المتعلقة بهذا المتغير اعتمادًا  على  :العمر الزمنـــــي باألشهــر -0

على هوية األحوال المدنية لكل  فضاًل عن اطالع الباحث بنفسهالبطاقات المدرسية للطالب 
تم حساب المتوسط ( . 0،6ملحق ) باألشهر، اذ حسبت اعمار طالب عينة البحث منهم 

( في 029.360الحسابي  لكل من المجموعتين ، اذ بلغ متوسط درجات المجموعة التجريبية )
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وتشير نتائج التطبيق الى  (026.923حين بلغ متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة )
( بين متوسطات درجات طالب 1.15عدم وجود فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )

ين التجريبية والضابطة ، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة للفرق بين المتوسطين المجموعت
( مما يدل على 21( وبدرجة حرية )6.111( وهي اصغر من القيمة التائية الجدولية )1.600)

 ( يوضح ذلك  6تكافؤ المجموعتين في متغير العمر الزمني قبل أجراء التجربة والجدول )

لمتغير العمر والجدولية  حسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبةالمتوسط ال:(6جدول )
 الزمني لطالب المجموعتين )التجريبية والضابطة(

 

 الذكاء : -6  

تــم تحقيــق التكــافؤ بــين المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة مــن حيــث الــذكاء ، بتطبيــق اختبــار 
ن( للمصــفوفات المتتابعــة القياســية الــذي يتضــمن خمــس مجموعــات ) ا ، ب ، ج ، د ، هـــ ( ڤ)را

ممـا يعنـي ان المجمـوع الكلـي لفقـرات  اختباريـه ( فقـرة06وتحتوي كل مـن هـذه المجموعـات علـى )
( فقرة اختبارية، تتدرج هذه المجموعات وبضمنها الفقرات من السهل الى الصـعب . 21االختبار )

ــذف جــزء منــه ،وعلــى الطالــب ان يختــار مــن  وتتكــون كــل فقــرة مــن شــكل هندســي معــين او رســم حى
ي يكمــل الشــكل النــاقص . وتحتــاج هــذه بــين مجموعــة اشــكال )او احتمــاالت او بــدائل( الجــزء الــذ

العملية من الطالب فهمـاً  وقـوة مالحظـة وادراكـاً  للعالقـة والـروابط بـين االشـكال )او االحتمـاالت( 
لكـل فقـرة ، ليكتمـل المعنـى الكـامن فـي كـل منهـا، وهــذا هـو حـل المعضـلة فـي كـل فقـرة مـن فقــرات 

 ( 99 – 96،  0939المجموعة.  )الدباغ و آخرون ، 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

 التباين
الداللة  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة االحصائية

 906.661 029,360 90 التجريبية
 غير دالة 6 1,600

 019.663 026,923 90 الضابطة
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د وقع االختيار على هذا االختبار لكون تم تكييفه على البيئة العراقية الكثر من مرة . كما انه وق
يتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات، ويصلح لجميع المستويات العقلية فضاًل عن سهولة 
تطبيقه على عدد كبير من الطالب لكونه غير لفظي ويصلح للفئات العمرية بما يتسق وعينة 

تم حساب  (0،6ملحق )كما هو موجود في ث  وبعد تصحيح االجابات وايجاد الدرجات البح
المتوسط الحسابي  لكل من المجموعتين ، اذ بلغ متوسط درجات المجموعة التجريبية 

وتشير نتائج  (60.995( في حين بلغ متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة )60.933)
بين متوسطات ( 1.15عند مستوى داللة )داللة احصائية  والتطبيق الى عدم وجود فرق ذ

درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة ، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة للفرق بين 
مما ( 21وبدرجة حرية )( 6.111( وهي اصغر من القيمة التائية الجدولية )1.531المتوسطين )

   ( يوضح ذلك5اء والجدول )يدل على تكافؤ المجموعتين في متغير الذك
 (5جدول )

 مستوى الذكاءالمتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمتغير 
 لطالب المجموعتين )التجريبية والضابطة(

 
 :العلومدرجات التحصيل السابق في مادة   -9

العلوم من اجل التحقق من تكافؤ مجموعتي البحث في درجات التحصيل السابق لمادة 
ب ( ، حصل الباحث على درجات الطال6106 – 6109) السادس االبتدائيللصف 

تم حساب المتوسط  ،(0،6ملحق )إدارة المدرسة من سجل الدرجات الموجود في 
( 36.966الحسابي  لكل من المجموعتين ، اذ بلغ متوسط درجات المجموعة التجريبية )

وتشير نتائج  (35.336في حين بلغ متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة )

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

 التباين
الداللة  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة االحصائية

 1,531 03.366 60,933 90 التجريبية
 

 غير دالة 6
 9.359 60,995 90 الضابطة
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( بين 1.15مستوى داللة )التطبيق الى عدم وجود فرق ذو داللة احصائية عند 
متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة ، إذ كانت القيمة التائية 

( وهي اصغر من القيمة التائية الجدولية 1.633المحسوبة للفرق بين المتوسطين )
( مما يدل على تكافؤ المجموعتين في متغير التحصيل 21( وبدرجة حرية )6.111)

 ( يوضح ذلك  2العلوم والجدول )السابق في مادة 
 

المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمتغير تحصيل :(2جدول )
 لطالب المجموعتين )التجريبية والضابطة( السادس االبتدائيالطالب في مادة العلوم للصف 

 

 

 التفكير العلمي : -6

( ، على عينة 09( ملحق )   6113تم تطبيق اختبار التفكير العلمي الذي أعدته )الخفاجي ،
( تم حساب المتوسط الحسابي لدرجات طالب كل 0،6)البحث  ، وبعد تصحيح اإلجابات ملحق 

( ، في 03.126مجموعة على االختبار فكان المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة التجريبية )
( وتشير نتائج التطبيق الى 03.265حين بلغ المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة الضابطة )

( بين متوسطات درجات طالب 1.15عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
المجموعتين التجريبية والضابطة ، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة للفرق بين المتوسطين 

( مما يدل على 21( وبدرجة حرية )6.111( وهي اصغر من القيمة التائية الجدولية )1.639)
 ( يوضح ذلك3تكافؤ المجموعتين في متغير التفكير العلمي والجدول )

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

 التباين
الداللة  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة االحصائية

 033.963 84.322 90 التجريبية
 غير دالة 6 1.633

 99.910 85.774 90 الضابطة
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التفكير المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمتغير :(3ول )جد
 لطالب المجموعتين )التجريبية والضابطة( العلمي

 

 المعلومات السابقة : -5

المقصود بالمعلومات السابقة هو ما يمتلكه طالب عينة البحث من معلومات فيزيائية تتضمنها 
المادة التعليمية للتجربة ، التي تعد من المؤشرات المهمة في المتغير التابع . فقام الباحث 
باعداد اختبار تحصيلي يقيس معلوماتهم السابقة في مادة تجربة البحث ، وتألف االختبار من 

تغطي مجموعها مادة تجربة البحث فضاًل  موضوعية من نوع االختيار من متعدد، ( فقرة 61)
( وتم عرضه على 6عن بعض االسئلة التي تغطي  كتب العلوم للمرحلة االبتدائية ، ملحق )

مجموعة من المتخصصين في مجال الفيزياء وطرائق تدريسها  للوقوف على صدق االختبار 
( ، الذين ايدوا صالحيته بعد 9المذكور الذي صمم من اجله ملحق )ومدى مالءمته للغرض 

اجراء بعض التعديالت عليه ، وقد طبق االختبار المشار اليه على عينة البحث من 
المجموعتين التجريبية والضابطة قبل  بدء التجربة  ، وبعد تصحيح االجابات حىسبت درجة 

خراج المتوسط الحسابي لدرجات طالب ( ، وتم است0،6كل طالب في كل مجموعة ملحق )
(  ، في حين 09.502كل مجموعة على حده، وقد بلغ متوسط درجات المجموعة التجريبية )

(  وتشير نتائج التطبيق الى عدم 09.360بلغ متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة )
ب ( بين متوسطات درجات طال1.15وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

المجموعتين التجريبية والضابطة ، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة للفرق بين المتوسطين 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

 التباين
الداللة  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة االحصائية

 0.473 9.620 18.064 90 التجريبية
 

 غير دالة 6
 06.399 17.645 90 الضابطة
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( مما يدل 21( وبدرجة حرية )6.111( وهي اصغر من القيمة التائية الجدولية ) 1.511)
 ( يوضح ذلك 3على تكافؤ المجموعتين في هذا المتغير والجدول )

المعلومات المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمتغير :(3جدول )
 للصف األول المتوسط لطالب المجموعتين )التجريبية والضابطة( الفيزياءمادة  السابقة في

 

 يقصد بها كل الحـوادث والظـروف التـي ضبط ظروف التجربة ومنع الحوادث المصاحبة :
ن اإلعــداد والتخطــيط المســبق  يمكــن حــدوثها ويتعــرض لهــا الطــالب فــي أثنــاء مــدة التجربــة. كمــا وال

م   للباحــث مــن قبــل المدرســة قلــل مــن أهميــة هــذا العامــل، إذ لــم يصــاحب  للــدرس والتعــاون الــذي قىــد 
 التجربة حادثة أثرت في تطبيقها أو نتائجها.

قام الباحث بنفسه بتدريس مجموعتي البحث التجريبية والضـابطة طـوال مـدة التجربـة  المدرس: -
 وذلك لتحديد تأثير الخبرة التدريسية.

حــــددت المــــادة الدراســـية نفســــها لمجمـــوعتي البحــــث التـــي تمثلــــت  للفصــــول  المـــادة الدراســــية: -
 4107-4102( من الكتاب المقرر للعام 7،6،5)
 اعتمد الباحث اداتا لقياس المتغيرات التابعة لمجموعتي البحث  ضبط أدوات القياس: -

 (.العلميالتفكير واختبار ، التحصيل  )اختبار

     األفــــراد جميــــع ضــــعخالتجربــــة و  فــــي أثنــــاءالعينــــة  أفــــرادمــــن  لــــم يفقــــد الباحــــث أيــــاً  اإلهــــدار: - 
 .ختبارات طوال التجربةلال

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

 التباين
الداللة  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة االحصائية

 9.913 13.516 90 التجريبية
 غير دالة 6 0.500

 6.963 13.741 90 الضابطة
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كانت المدة الزمنية للتجربة متساوية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة وهي المدة الزمنية: -
 2015) /03/6) االربعــاء، إذ بـــدأت فــي يـــوم (2015-2014)الثـــاني للعــام  الدراســي الفصــل

 .(4/2015/(29 االربعاءوانتهت في يوم 
، وتشــابهت الصــف الدراســياختيــر موقــع التــدريس لمجمــوعتي البحــث فــي الظــروف الفيزيقيــة:  -

 كل منهما من حيث الظروف الفيزيقية كالسعة واإلضاءة والتهوية والمقاعد والسبورة.

بحســب الجــدول  والمجموعــة الضــابطة ةالتجريبيــ ةتــم تــدريس المجموعــ الحصــا التدريســية : - 
 (  9)  الجدولالمعد من قبل إدارة المدرسة بواقع حصتين أسبوعيًا لكل مجموعة وكما موضح في 

. 
 توزيع الحصص الدراسية األسبوعية على مجموعتي البحث:(9جدول )

 الساعة المجموعة اليوم

 االربعاء
 أ التجريبية
 ب الضابطة

3:65 – 9:91 
9:65– 01:91 

 االحد
 أالتجريبية 

 ب الضابطة
3:65– 9:91 
9:65– 01:91 

 
يسـببه مـن قـد ومـا  عمليـات النمـو الجسـمي والفكـري واالجتمـاعي للطـالبويقصد بـه "النضج :  -

  ، (  36:  0933) الكبيسي ويونس ،  ".تأثيرات في المتغير التابع

تـم و   انفسـها االختبـاراتالبحـث ب مجمـوعتيطـالب تـم اختبـار االختبارات والواجبـات اليوميـة :  -
 بالواجبات اليومية أنفسها . همتكليف

(  طـالب)  ويسمى باإلهدار التجريبي ويتمثل هذا العامل بفقدان حـاالت "االندثار التجريبي :  -
 (  59:   6113) الكيالنــي ونضــال ،  ".  بــين مجموعــات المقارنــة فــي مراحــل الدراســة المختلفــة

 ولم يحصل انقطاع أي طالب أو تركه أو نقله طوال مدة التجربة .
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 ضمان السالمة الخارجية للتصميم التجريبي. -2
ويقصد بالسالمة الخارجية مدى تمثيل أفراد التجربة لمجتمع البحث الذي ينتمون إليه وعلى مدى 

 أنفسها إمكانية إعمام نتائج التجربة على مجتمع البحث في الظروف واإلجراءات
 (. 479:2007عبد الرحمن وزنكنة،)                                                          

حــاول الباحــث تــوفير شــروط الســالمة الخارجيــة للتصــميم التجريبــي وجعــل تجربــة البحــث بعيــدة    
 عن األخطاء  قدر اإلمكان في أثناء قيامه باإلجراءات اآلتية:

ة مـدألكثـر مـن عمليـة تجريـب خـالل  مجمـوعتي البحـثلم تتعرض  التجريبية:تفاعل المواقف  -
 التجريبية بقيام الباحث نفسه بالتدريس. اإلجراءاتاثر  أبعدالبحث و 

 ةمجموعــعينــة كال أفــراد اختــارذ ،إتــم الحــد مــن اثــر هــذا المتغيــر تفاعــل االختيــار مــع التجربــة: -
 ومجموعة ضابطة بصورة عشوائية. ةتجريبي

 هذهتعرف  إلىالباحث االختبار القبلي قد يؤدي  عتمادا إن االختبار مع التجربة:تفاعل  -
التفكير بق اختبار طالمجموعات على طبيعة التجربة قبل تطبيقها وللحد من اثر هذا المتغير 

 هذا االختبارن أب بالالط وأخبر ة الماد مدرسقبل القبلي من  قبل التجربة لغرض التكافؤ العلمي
 ألغراض البحث العلمي.إدارة المدرسة من  وه

بمواقـــف  انالمجموعتـــ تســـر  دى  ،إذتـــم الحـــد مـــن اثـــر هـــذا المتغيـــر تفاعـــل الظـــروف التجريبيـــة: -
ـــة تأكيـــد ـــر مصـــطنعة وتضـــمنت المواقـــف التجريبي ـــر  طبيعيـــة وغي ـــ اً متغي ـــة  اً واحـــد اً تجريبي هـــو طريق

               .التدريس

 مستلزمات البحث: عدادا-ًا: رابع

ات المهمات األساسية في تحديد الغاي الدراسة واختيارها وتنظيمها من مستلزماتإن تحديد 
جراءات البحث اجموعة من المستلزمات لغرض تنفيذ عداد ماوتطلب البحث الحالي  التربوية،

 ومن هذه المستلزمات:

 تحديد المادة العلمية. .0
 صياغة األهداف السلوكية. .6
 عداد الخطط التدريسية.ا .9
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 ا يأتـــــــــــي توضيح لهذه المستلزمات:وفيم

 تحديد المادة العلمية: -0

المتوسط وهي  األولللصف  الفيزياءالفصول الثالثة األخيرة من كتاب علم حدد الباحث 
( 6105 – 6106)الفصول التي تدرس خالل الفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية 

االمتحانات النهائية من السنة الدراسية وذلك حسب ابتداء من نهاية العطلة الربيعية حتى 
 .االختصاصين التربويين وحسب توجيهاتالسنوية التي وضعت  الخطة

 صياغة األغراض السلوكية: -6
)الغرض السلوكي ما هو إال جملة او عبارة "صيغة" تصف التغير المطلوب احداثه في "سلوك"       

( ولذا قام الباحث 50: 0996زيتون ،ويمكن مالحظته وقياسه(. ) تعليمية، مروره بخبرةالطالب نتيجة 
بصياغة األغراض السلوكية اعتمادًا على محتوى المادة التعليمية التي شملتها مدة التجربة وبلغت 

وفق تصنيف "بلوم" المعرفي بمستوياته الثالثة ( غرضًا معرفيًا 060غرضا سلوكيًا منها ) (099)
          كما في ( اغراض وجدانية 2( اغراض مهارية و)2و ) الفهم، والتطبيق(وهي )التذكر، و  األولى
  .(5) ملحق

المتوسط المقرر على  االولللصف  الفيزياءتم عرض األغراض السلوكية مع نسخة من كتاب 
. (9ملحق ) من الخبراء المختصين في مجال التربية وعلم النفس وطرائق تدريس العلوم مجموعة

آرائهم حول دقة صياغتها ومدى شمولها للمحتوى التعليمي ومالءمتها للمستوى الذي تقيسه لبيان 
وأجريت التعديالت  ،فقراتها. وفي ضوء آراء الخبراء ومالحظاتهم تم إعادة صياغة بعضها

عدت صالحة إذ  اً سلوكي اً ( غرض099العدد النهائي ) أصبحوبذلك  االخر،المقترحة على البعض 
 .(5ملحق )من آراء المحكمين  أكثر%( أو 31افقة )حصلت على مو 

 عداد الخطط التدريسية:ا -9

التخطيط الدراسي ما هو إال )سلسلة من العمليات التعليمية المحددة بالعناصر التعليمية 
وأساليب األربع: وهي األهداف ومحتوى المادة والطريقة او استراتيجية التدريس  (يةالتخطيط)

( لمعرفة مدى ومقدار تحقق األهداف التعليمية 693: 0996زيتون ،القياس والتقويم( )
( خطة تدريسية للمجموعة التجريبية ومثلها للمجموعة الضابطة بما 03)المنشودة. تم اعداد 

الفيزياء للصف االول المتوسط يحقق تدريس المادة المقررة للفصول الثالثة األخيرة من كتاب 
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في مجال   الخطط على مجموعة من المختصين والخبراءتم عرض نماذج من هذه .المقرر
لبيان آرائهم حولها ومدى مالءمتها لطريقة التدريس  التربية وعلم النفس وطرائق تدريس العلوم

وبناء على المالحظات المطروحة  (،9كما في ملحق ) ومحتوى المادة واالغراض السلوكية
تفاق اآلراء وفي ضوء هذه النسبة تم ال فاكثر %(31تم تعديل بعض الخطط وحددت نسبة )

 .(01,9ملحق ) تعديل بعض من الخطط لتأخذ الصيغة النهائية

 البحث: أداتـــاًا: خامس

 ،التفكير العلميو التحصيل،عداد اداتين لقياس المتغيرات التابعة وهي: ا البحث،يتطلب هذا 
 االداتين على النحو االتي: هاتينوقد تم اعداد 

عد وفق طريقة منظمة لتحديد تأداة قياس  ألتحصيلييقصد باالختبار  :ألتحصيلياالختبار 
مستوى تحصيل الطلبة لمعلومات في مادة دراسية تم تعلمها سابقًا من اجاباتهم عن عينة من 

 (.562: 0993 عودة،األسئلة تمثل محتوى المادة الدراسية )

 :اآلتيةالخطوات  بإتباعالباحث  قام ،ألتحصيليعداد االختبار ال -

قياس تحصيل طالب الصف األول المتوسط في  هو تحديد الهدف الرئيس من االختبار:   -0
محتوى الفصول الحرارة والخصائص الحرارية وتحوالت المادة من كتاب الفيزياء للعام الدراسي 

 وبحسب األغراض السلوكية الموضوعة لذلك المحتوى التعليمي. 6105 –6106

 فقرات االختبار:تحديد عدد  -6

يمكن تحديد عدد فقرات االختبار باالعتماد على مجموعة من العوامل والتي يتعلق بعضها بعمر 
نوع االهداف  والمستخدمة ،  الطالب مقارنة بزمن ااالختبار ونوع الفقرات االختبارية )االسئلة(

 (. 6110:069بو عالم ،التعليمية التي يريد االختبار التحصيلي قياسها ومستوى قدرة الطالب )ا
عدد من األساتذة المختصين والمدرسين الذين يدرسون مادة بالباحث  فضال عن ذلك استعان 

بعد االطالع على االغراض السلوكية  سنوات 5الفيزياء لألول المتوسط وبخبرة ال تقل عن 
الختبار فقرات ا تحديد ف االول المتوسط وتم االتفاق علىلمحتوى كتاب علم الفيزياء للص

 فقط .اختبارية ( فقرة 61بـ ) التحصيلي
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 إعداد الخارطة االختبارية ) جدول المواصفات ( :  -9

ـــاتمـــن     ـــار التحصـــيلي  بنـــاء متطلب  ، إعـــداد جـــدول المواصـــفاتلطـــالب عينـــة البحـــث االختب
  خارطة اختبارية ذات بعدين أحدهما يبين الـموضوعـات بصورةوجدول المواصفات يكون 

والنســـب المحـــددة ألوزانهـــا ، واآلخـــر يبـــين أوزان األغـــراض الســـلوكية  أو الوحـــدات () الفصـــول 
  المقررالكتاب محتوى  التي تمثلفر درجة مقبولة لقياس األهداف التعليمية امما يو مستوياتها و 

                             .( 69:  6119) العقيل ،                                                          

 وقد حددت أوزان المحتوى الدراسي في ضوء عدد الصفحات لكل من الفصول المشمولة بالبحـث
(  بمسـتوى تـذكر %38بواقـع ) الثالثـةكما حددت أوزان األغراض السلوكية بحسب المستويات  ،

  ( .01جدول )ال كما مبين في، ( بمسـتوى التطـبـيـق  %20( بمستوى االستيعاب و) %42و )

الفصل صفحاتعدد نسبة أهمية الفصل )الموضوع(=         
لصفحاتالعدد الكلي ل

  ×011 

عدد االغراض السلوكية لكل مستوىنسبة أهمية األغراض السلوكية= 
مجموع االغراض السلوكية

  ×011 

× نسبة األهمية لكل فصل × عدد األسئلة لكل مستوى= النسبة المئوية للغرض السلوكي 
 (39-31: 0991عدد الفقرات )االمام واخرون ،
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 الخارطة االختبارية الخاصة باالختبار التحصيلي:(01جدول )

 

 صياغة الفقرات -4
على وفق مؤشراتها في جدول المواصفات التحصيلي بصورته األولية وقد صيغت فقرات االختبار 

ــــرة ،  61المكــــون مــــن ) ( االختيــــار مــــن متعــــدد ) صــــيغة  واعتمــــدت،   ( ،   00ملحــــق ) ال( فق
مــن البــدائل معــين عــدد  يتبعــهوهــو ســؤال ، يتــألف هــذا النــوع مــن االختبــارات مــن نــص صــغير و 

 ويتصــف اختبــار،  خاطئــةتكــون ها يكــون صــحيحًا واألخريــات االمقترحــة التــي هــي إجابــات احــد
وكفـــاءة التقيـــيم وقياســـه ألغلـــب جوانـــب الموضـــوع الـــذي يتناولـــه بالشـــمولية  االختيـــار مـــن متعـــدد 

وســهولة تصــحيحه كمــا يســتطيع قيــاس قــدرة الطالــب علــى التحليــل والتمييــز والفهــم والتفســير وحــل 
       (  Shermis & Di Vesta . 2011 : 162 – 163)   المشـكالت والسـبب والنتيجـة

االســتيعاب ، و ات المجـال المعرفـي ) التـذكر ، وقـد توزعـت فقـرات االختبـار التحصـيلي بــين مسـتوي
 .التطبيق(و 

 الموضوع الفصل
عدد 

 الصفحات
النسبة 
 المئوية

 مستوى االهــداف
 المجموع

100% 
 تذكر
38% 

 استيعاب
42% 

 تطبيق
20% 

 الخامس
الحرارة ودرجة 

 الحرارة
11 32% 

الفقراتعدد   

4.8    5 3 13 

 السادس
الخصائص 

الحرارية 
 للمادة

9 27% 4 5 2 11 

 السابع
تحوالت حالة 

 المادة
14 41% 6 7 3 16 

 40 8 17 15 %100 34 المجموع
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تم وضع  والمتخصصين ينوبالتشاور مع المشرف االختبار : االجابة وتصحيح اعداد تعليمات -5
للطالب في  االختبار التحصيلي لتكون عوناً  فقرات عنالتعليمات الخاصة بكيفية االجابة 

بعد االتفاق مع مدرس مادة الفيزياء في المدرسة عن تاريخ  دقة االجابة وعدم االرتباك
انتهائهم من دراسة الفصول األخيرة من الكتاب ومن ثم تم توضيح تعليمات اإلجابة على 

 ورقة األجوبة المنفصلة مع أوراق االختبار وزعت لكل طالب.

ر لتصحيح اإلجابات عن االختبار ياوضع الباحث مع:تصحيح االختبار التحصيلي -
)درجة واحدة لإلجابة الصحيحة عن كل فقرة من فقرات االختبار،  يأتيالتحصيلي كما 

وصفر لإلجابة الخاطئة والمتروكة، وبذلك تراوحت الدرجة الكلية لالختبار من صفر كحد 
 ( . 00كما موضحة في الملحق )  كحد اعلى(. 61أدنى الى 

ـمميكون االختبـار صـادقًا إذا قـاس السـمة التـي   :االختبار صدق   -2 ويكـون قـادرًا ، جلهـا أل صى
الـذين ال يملكـون تلـك القـدرات  الطـالبالذين يملكون قدرات عالية وبين  الطالبعلى التمييز بين 

  .الذي وضع االختبار لقياسهأو يملكون قدرات منخفضة في ذلك الموضوع 

 ( 63:  6116) الهويدي ،                                                               
ان التعريف العام الذي يىقدم عادة للصدق يتمثل بالدرجة التي يقيس بها االختبار السمة التي و     

  .( 063:  6113) البطش وفريد ،  وضع لقياسها

ولكي يكون االختبار الذي أعـده الباحـث صـادقًا ومحققـًا لألغـراض التـي صـمم مـن أجلهـا ، تـم    
 التثبت من :

( إلــى أن أفضــل طريقــة فــي اســتخراج  Allen & Yenيشــير )  الصــدق الظــاهر   : - أ
للحكــم علــى صــالحه فــي  المتخصصــينالصــدق الظــاهري هــي عــرض االختبــار علــى لجنــة مــن 

  .(  Allen & Yen , 1979 : 9)  المراد قياسه قياس السمة أو المتغير
أن صدق المحتوى يعني أن محتوى إلى (  6119يشير) الزاملي وآخرون  :صدق المحتوى   - ب

 يركــزاالختبــار بكــل جوانبــه ، لــذلك  ايقيســه التــي الســمةبجميــع فقراتــه يمثــل  التحصــيلي االختبــار
بــين فقــرات االختبــار  جيــدةفــي هــذا النــوع مــن الصــدق بالتأكــد مــن وجــود عالقــة اهتمامــه الباحــث 

 طريـــق عـــنففـــي االختبـــارات التحصـــيلية يمكـــن تحقيـــق ذلـــك  ، االمطلـــوب قياســـه الســـمةومكونــات 
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لمادة الدراسية من لفصول اتنظيم ما يسمى بـ ) جدول المواصفات ( الذي يتضمن تحديدًا واضحًا 
 .االختبار من جهة أخرى طريق عنالمطلوب قياسها   ةالسلوكي واألغراضجهة ، 

 (  666 – 669:  6119) الزاملي وآخرون ،                                             

وجـــدول  األغـــراض الســـلوكيةمحتـــوى المـــادة و مرفقـــًا ب التحصـــيلي لـــذا عـــرض الباحـــث االختبـــار    
(  9ملحـق ) ، الفي الفيزياء وطرائق تدريس الفيزياء  المتخصصينعلى مجموعة من  المواصفات

فقــرات  ، وأبقــي علــى علــى مالحظــاتهم وآرائهــم  وتــم إعــادة النظــر فــي بعــض فقــرات االختبــار بنــاءً 
وبحسـب معادلـة  المتخصصـينآراء  بـينكنسـبة اتفـاق أو اكثر % 31 على حصلت التياالختبار 

 ( . 00ملحق ) ، الورته النهائية وبر وبذلك أصبح االختبار جاهزًا للتطبيق بصك
 التطبيق االستطالعي وكان على مرحلتين   -3

 تطبيق االختبار التحصيلي على العينة االستطالعية األولى: - أ

تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية من طالب الصف االول المتوسط في مدرسة       
حساب الوقت  التأكد من لغرض( طالب في متوسطة عاصم بن ثابت للبنين 61مكونة من )

وتم حساب الوقت الالزم لإلجابة، اذ . اضوح الفقرات ومدى فهم الطالب لهوو  ،الالزم لإلجابة
( وكان معدل 65دقيقة( واخر طالب سلم اإلجابة بعد) 95سلم اول طالب ورقة اإلجابة بعد )

  . ( دقيقة61الوقت هو )

 :الثانية االستطالعيةتطبيق االختبار التحصيلي على العينة   - ب

( طالب من طالب الصف 011تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من ) 
 االول المتوسط في متوسطة عاصم بن ثابت للبنين 

عملية فحص او اختبار  نتحليل الفقرات هو عبارة ع   :لتحليل االحصائي لفقرات االختبارا -3
استجابات االفراد عن كل فقرة من فقرات االختبار. وتتضمن هذه العملية الكشف عن مستوى 
)صعوبة الفقرة( وقوة )تمييز الفقرات( وفاعلية البدائل في فقرات االختبار. )الزوبعي واخرون، 

( ورقة 011الب )أوراق إجابات الط رتبت  االتية: باإلجراءاتالباحث  قام( لذا 36: 0930
% من اإلجابات الحاصلة على اعلى 63تم اختيار نسبة تنازليًا حسب الدرجات النهائية 



 إجراءات البحث: الثالثالفصل 

 66 

جابات الحاصلة على اقل % من اإل63الدرجات، التي تمثل المجموعة العليا وكذلك اختيرت 
 التي تمثل المجموعة الدنيا. وقد أجريت التحليالت اإلحصائية اآلتيـــة:الدرجات 

 توى الصعوبة:حساب مس - أ
            جيدة هي الفقرة التي يتراوح معامل صعوبتها بين  تعدان الفقرة التي 

( وتعني صعوبة الفقرة عدد الطالب الذين 013: 0939( )مادوس واخرون ،1.31 – 1.61)
اجابوا بصورة صحيحة عن الفقرة وتحسب بالنسبة المئوية لعدد اإلجابات، فإن كانت مرتفعة 

غير جيدة، ألنها سهلة وان كانت منخفضة، فالفقرة غير جيدة ألنها صعبة )الزوبعي فالفقرة 
(. ولما كان معامل صعوبة فقرات االختبار التحصيلي الخاص بهذا 33: 0930واخرون ،

 ( لذا فهي فقرات جيدة ومعامل صعوبتها مناسب0.39 – 0.20البحث تتراوح قيمته بين )
 .مقارنة مع المعيار الموضوع 

 تمييز الفقرة: عاملم - ب
ان حســاب القــوة التمييزيــة للفقــرة تىعــد مــن الخصــائص القياســية المهمــة ، ألنهــا تشــير إلــى قــدرة 
فقرات االختبـار علـى الكشـف عـن الفـروق الفرديـة بـين الطـالب فـي الخاصـية التـي يقـوم علـى 

 .المتميزين والضعفاءأساسها االختبار ، وأنها تميز بين الطالب 

 ( 66:  6101) الكبيسي ،                                                            

         ووجـد أن قيمتهـا تتـراوح بـين ،  التحصـيليكل فقرة من فقـرات االختبـار لتمييز الوتم حساب    
 (  . 2ملحق ) ال(  305,1 – 659,1) 

التمييزيـة  ةقو البار تىعد جيدة إذا كانت ( إلى أن فقرات االخت Brown 1981  )ويشير براون 
 ( Brown ,1981 : 104)                            فما فوق(  61,1للفقرات )

 على لذا أبقى الباحث( ،  61,1 ) أكثر من التحصيلي ن قوة تمييز فقرات االختبارإ وحيث
 فقرات االختبار أجمعها

 فعالية البدائل الخاطئة لألسئلة الموضوعية : -ج 

االختيـار مـن متعـدد علـى درجـة التشـابه فقرات االختبار التحصيلي مـن نـوع تعتمد صعوبة       
ممــا يشــتت الطالــب غيــر المــتمكن مــن المــادة العلميــة عــن اإلجابــة االجابــات والتقــارب بــين بــدائل 
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الــدنيا  المجموعــةالــذين اختــاروه فــي  بعــدد الطــالويكــون البــديل فعــااًل عنــدما يكــون  ، الصــحيحة
يجـذب عـددًا قلـياًل  نفسـه وفـي الوقـت ، العليـا المجموعـةالـذين اختـاروه مـن  بأكبر من عدد الطال

ذاالمجموعـة العليـا  بمن طال  والـدنيا العليـاهنـاك بـديل لـم يجـذب أحـدًا مـن المجمـوعتين  وىجـد ، وال
 . الفقرةاجابات من نهى يكون واضح الخطأ ويجب استبداله إف

                          (                                                                                                     30:6110،  العجيلي وآخرون )                                                       
 جميعهـا سـالبة اي انهــا أن البــدائل الخاطئـةالباحـث ووجـد  ، تـم حسـاب فعاليـة البــدائل الخاطئـة   

جميع  عىدَّتالمجموعة العليا وبذلك طالب جذبت اليها عددًا من طالب المجموعة الدنيا أكثر من 
 .(.  3)  الملحق، البدائل الخاطئة فعالة 

 :ثبات االختبار -5

، لكون مقياس التوافق 61ريتشاردسون  –ودر يمعادلة ك باستعمالاعتمد نوع ثبات التجانس      
( ولكونها ال تتطلب تطبيق االختبار 591: 0990الداخلي او التجانس لمادة االختبار )فيركسون،

(، بلغ ثبات االختبار التحصيلي بعد 1،0سوى مرة واحدة وهي تصلح للفقرات التي اجاباتها )
 إذ(. لذا فإن معامل الثبات لفقرات االختبار يعد جيدًا 1.391المعادلة آنفة الذكر قيمة )تطبيق 

( فما فوق 1.23( ان االختبارات غير المقننة إذا ما بلغ معامل ثباتها )0993يشير )عودة، 
 (.062: 0993جيدة )عودة، 

 التفكير العلمي: اختبار -2

 Overlapping استراتيجية األمواج المتداخلةأثر يهدف الى التحقق من بما ان البحث 
Waves Strategy فقد تبنى الباحث في التفكير العلمي لطالب الصف االول المتوسط ،

( كونها اعدته ليطبق على 06ملحق ) ، (6113الذي اعدته )الخفاجي ،  التفكير العلمي  اختبار
فضاًل عن انه يتمتع بثبات  العراقية،المرحلة المتوسطة وفي مجال علم الفيزياء وعلى البيئة 

( فقرة اختبارية بصورة مقدمات ، ولكل مقدمة  99من ) االختبارويتكون هذا  عاليين،وصدق 
 ط هي االجابة الصحيحة وثالث خطأ أربع نتائج تمثل احتماالت لإلجابة ، واحدة منها فق

ئج التي سبق التوصل يكون من منطلق االستفادة من الدراسات والنتا االختباران تبني 
من  اً المتبنى، فإن تراث البحوث الختبار او مقياس ما يعد بمثابة رصيد االختبار بوساطةاليها 

 (.096: 0931همالها. )فرج، االتي يتعين تنميتها وتطويرها ال المعارف العلمية 
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التحقق من مناسبًا لتطبيقه ومعرفة ما إذا كانت به حاجة الى  االختباروألجل ان يكون 
 :اآلتيةجراءات قام الباحث باال الخصائص السايكومترية،

 :االختبارصدق   -1
)اإلشارة الى مدى ما يبدو ان االختبار يقيسه أي ان االختبار يتضمن فقرات يبدو 
انها على صلة بالمتغير الذي يقاس وان مضمون االختبار متفق مع الغرض منه( 

 (. 063: 0991)االمام واخرون، 
 من الصدق احد الشروط األساسية لبناء االختبارات والمقاييس النفسية وبالرغمويعد 

المرحلة  طبق على طالبالتفكير العلمي جاهز لقياس  اختباران الباحث اعتمد على 
 ختبارالظاهري لال الباحث استخراج الصدق ارتأىفقد  المتوسطة وفي مجال علم الفيزياء

يجب ان يقيس بصدق الصفة المراد قياسها وذلك بعرض والذي يعني ان االختبار 
مجموعة من الخبراء والمتخصصين في ( فقرة على 99األصلي المكون من ) االختبار

، واعتمد الباحث نسبة اتفاق م وطرائق تدريس الفيزياء والعلوممجال القياس والتقوي
االختبار ر %( من آراء المحكمين على مدى صدق الفقرات وصالحيتها ، واستق31)

      ( فقرة واصبح جاهزًا للتطبيق على العينة االستطالعية99بشكله النهائي على )
 (.06ملحق )

 :االختبارإعداد تعليمات  -2
د الباحث التعليمات الخاصة بكيفية اإلجابة عن االختبار. وكانت سهلة الفهم واضحة. تماع

وعملية التصحيح إذ جعلت درجة وتضم مثااًل واضحًا يبين أسلوب اإلجابة عن الفقرات 
واحدة لإلجابة الصحيحة وصفرًا لإلجابة الخاطئة. اما الفقرات المتروكة فقد عوملت كاإلجابة 

 الخاطئة.

 :لالختبارالتطبيق االستطالعي األول  -9
تعليماته ووضوح فقراته وطريقة االجابة عنها وتحديد الوقت  االختبار للتحقق من وضوح

المتوسط مكونة من  االولالمستغرق لإلجابة طـىبق على عينة استطالعية من طالب الصف 
المتوسط من مدرسة متوسطة عاصم االول اختيروا عشوائيًا من شعب الصف  اً ( طالب61)

ن تعليماته واضحة وطريقة االجابة عنه تبين ا ختبارابن ثابت للبنين. وبعد ان تم تطبيق 
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( دقيقة كان كافيًا. اذ تم حساب هذا الوقت 65مفهومة لهم وان الوقت التقريبي لإلجابة )
برصد زمن االنتهاء من االجابة ألول خمسة طالب وآخر خمسة طالب، ثم حساب المتوسط 

لطالب يشير الى لهما، اي ما يعادل حصة دراسية، ولم يالحظ الباحث اي استفسار من ا
 غموض في صياغة الفقرات.

 :لالختباراالستطالعي الثاني  التطبيق -4
 الغرض من التطبيق االستطالعي الثاني ، التحقق من صالحه للتطبيق من معرفة      

 .معامل الصعوبة وقوة التمييز وفعالية البدائل الخاطئة لكل فقرة منها
 ( 061: 0993)عبد الهادي ،                                                     

من مدرسة متوسطة عاصم بن ( طالب 011على عينة مكونة من ) االختبارتم تطبيق   
، واشرف الباحث على تطبيق االختبار بنفسه ، وبعد تصحيح إجابات الطالب ثابت للبنين

لغرض اجراء التحليل االحصائي ، اذ تم اعتماد مجموعتي  جمعت الدرجات ورتبت تنازلياً 
، إذ تمثل هذه النسبة %( لتمثال المجموعتين المتطرفتين63األداء المرتفع والمنخفض بواقع )

افضل النسب للمقارنة بين مجموعتين ، إذ تمتاز بسهولة العمليات الحسابية التي تتطلبها ودقة 
 (.:6111، )أبو لبدة اترتبة عليهالنتائج الم

 القوة التمييزية للفقرات: - أ
يقصد بها )مدى قدرتها على التمييز بين االفراد الممتازين في الصفة التي يقيسها       

(. وفي ضوء 91: 6115االختبار، وبين االفراد الضعاف في تلك الصفة( )الدليمي وعدنان، 
بعد تصحيحها  إجابات الطالبما سبق تم حساب القوة التمييزية للفقرة بعد ان رتب الباحث 

% من اعلى 63تنازليًا من اعلى درجة الى اوطأ درجة ثم اخذت مجموعتين من الدرجات بنسبة 
وأوطأ الدرجات بوصفها أفضل نسبة للمقارنة بين مجموعتين متباينتين من المجموعة الكلية 

جم وتمايز لدراسة خصائص الفقرات او ألنها تقدم لنا مجموعتين بأقصى ما يمكن من ح
(. وبهذا 0.89 –0.26( وقد تراوحت القوة التمييزية ما بين )36: 0930)الزوبعي واخرون ،

ان المتخصصين يعدون الفقرة مقبولة إذا  إذ( 3)الملحق(،99أصبح االختبار جاهزًا بفقراته الــ )
(، لذا عدت الفقرات 091: 0999( فأكثر )الظاهر واخرون، 1.61كان معامل التمييز )

 اجمعها ذات معامل تمييز مناسب.
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 :االختبارثبات   - ب
بالنسبة لمجموعته في نتائج ذلك نفسه أي اختبار ثابتًا عندما يحافظ الفرد على الموقع  يعد     

الثبات من الخصائص الجيدة التي يجب  ويعداالختبار فيما لو تكرر قيام الفرد والمجموعة به. 
 ان يتصف بها أي اختبار. 

 باستعمال االختبارعلى العينة االستطالعية تم حساب ثبات  االختباربعد ان تم تطبيق 
( من الدرجات التي Kuder – Richardson – 20( )61 –معادلة )كيودر ريتشاردسون 

 (.06التفكير العلمي ملحق ) اختبارحصلوا عليها في 

( ويعد معامل الثبات جيدًا بالنسبة إلى 0.906بهذه الطريقة ) االختباروبلغ معامل ثبات 
االول االختبارات غير المقننة التي تجعل الباحث على ثقة بإمكانية تطبيقه على طالب الصف 

 .(Lindquist,1950,57المتوسط في بغداد )

  إجراءات تطبيق التجربة:: سادسا
حفاظًا على سالمة التصميم، ووصواًل إلى نتائج دقيقة ولإلجابة عن أسئلة البحث تم اعتماد 

 الخطوات واإلجراءات اآلتية: .
  المحددة إلجراء التجربة .  المادة الدراسيةقام الباحث بتدريس 
  (0/2015/ 6) الموافقاألحد يوم  الذكاءتم تطبيق اختبار. 
  2015)/1/ (5الموافقاالثنين يوم  المعلومات السابقةتم تطبيق اختبار. 
  2015)/1/ 3) الموافقاألربعاء يوم  التفكير العلميتم تطبيق اختبار. 
 نفســها، وأىعطيــت المجموعتــان القــدر نفســه مــن الواجبــات    المــادة  تــم تــدريس المجمــوعتين

 واألنشطة التعليمية .

 :درست المجموعة التجريبية وفقا إلستراتجية االمواج المتداخلة  حسب الخطوات االتية 

 تحديد اهداف المادة الدراسية تحديدًا سلوكيًا: -0
 تحديد العمليات والمعالجات الذهنية التي يراد تنميتها -6
 مهارات التفكير التي يراد تنميتهاتحديد  -9
الكشف عن االستعداد المدخلي للمفاهيم القبلية، ومهارات التفكير  تطبيق أسلوب -6

 والعمليات والمعالجات الالزمة:
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 تنظيم طلبة الصف على صورة مجموعات متعاونة -5
  2/5/6105ولغاية  6/0/6105بدأت التجربة من 
  على المجموعتين. 9/5/6105 الموافق يوم االحدطبق الباحث االختبار التحصيلي 
  على المجموعتين  2/5/6105 الموافق يوم االربعاء التفكير العلمي اختبارطبق الباحث 
 حصائية:اال : الوسائلاً سابع

 (SPSSباستعمال برنامج الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) 

 حصائية اآلتيــــة:الباحث الوسائل اال استعمل

  التائي لعينتين مستقلتيناالختبار  (0)
(662: 0933)عودة والخليل،   

 لحساب ثبات االختبار: 61ريتشاردسون  –ودر يمعادلة ك (6)

 (    952-955: 0999)عــودة ،                                                               

 صعوبة الفقرة: (9)
(629: 6111)عـال م،    

 تمييز الفقرة:معامل  (6)
(023: 6119وزينب، )شحاتة    

 فاعلية البدائـــل: (5)

 (6115:99)الدليمي وعدنان ، 

 حجم األثر: (2)

 (055: 0939)عالم،               

 



                      

 

 

-                      
-               
-            
-          
-           
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 ومناقشتهاعرض النتائج 

الباحث وفقًا ألهداف البحث خالل  ايتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصل اليه
التحقق من فرضياته الصفرية والتي اعتمدها الباحث ثم تفسيره لهذه النتائج ومناقشتها في ضوء 

 االدبيات والدراسات السابقة.

 تحليلها وتفسيرها(عرض النتائج )أواًل: 

ال يوجد فرق ذو داللة ة األولى التي تنص على أنه: لغرض التحقق من الفرضي - -1

الطالب الذين تحصيل  (  بين متوسط درجات (0.05عند مستوى داللة إحصائية

  Overlapping Waves Strategy األمواج المتداخلة إستراتيجيةيدرسون وفق 

    . ومتوسط درجات الطالب الذين يدرسون وفق الطريقة االعتيادية 

ذلك في الفصل قام الباحث بتطبيق اختبار التحصيل بعد إعداده كما سبق توضيح  
الثالث على المجموعتين التجريبية والضابطة واظهرت النتائج المعروضة في الجدول 

(11.) 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة لدرجات طالب :(11جدول )
 المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي

 

 عدد الطالب المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
الجدوليةعند 

مستوى الداللة 
ودرجة  0...

 .0حرية 
 ..0.31 31.131 11 التجريبية

1.110 3 
 0.0305 81...1 11 الضابطة
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( 31.131ان متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي )
( بينما كان متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة ..0.31)واالنحراف المعياري  

االختبار التائي لعينتين  وباستعمال( 0.0305) واالنحراف المعياري (81...1)
( وهي أكبر من القيمة الجدولية عند 1.110مستقلتين تبين ان القيمة التائية المحسوبة )

احصائيًا وجود فرق دال ( ، 3( والتي تساوي ).0( ودرجة حرية )0...مستوى داللة )
لصالح المجموعة التجريبية ، وهذا يدل على تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين 

مجموعة على طالب ال استراتيجية االمواج المتداخلة باستعمالدرسوا خالل مدة التجربة 
 الضابطة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية في اختبار التحصيل.

 حجم األثر:
يقصد به الفرق بين متوسطي كل من مجموعتي التجريبية والضابطة في متغير 
التحصيل مقسومًا على االنحراف المعياري للمجموعة الضابطة، ويساعدنا معرفة حجم 

عالجة تعليمية معينة، ولتحديد مستوى األثر األثر على تحديد مقدار األثر النسبي لم
 :إذ هنالك معيار

  ضعيف  3..اقل من 
  متوسط  ... -3..بين   
 ...  او اكثر كبير 

                                                                                                     (0..3:.5)لبد، 

( ولهذا يعد حجم األثر في استراتيجية 5....إذ بلغ حجم األثر لمتغير التحصيل ) 
 .كبيراً األمواج المتداخلة على التحصيل 

 (13جدول )
 ( ومقدار حجم تأثير استراتيجية األمواج المتداخلة في التحصيلdقيمة حجم األثر )

 مقدار حجم التأثير dقيمة  المتغير التابع المتغير المستقل
استراتيجية األمواج 

 المتداخلة
 كبير 5.... التحصيل الدراسي
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ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية لغرض التحقق من الفرضية التائية التي تنص على أنه  -
طالب الذين يدرسون لل بين متوسط درجات التفكير العلمي  ( (0.05عند مستوى داللة

ومتوسط  Overlapping Waves Strategy األمواج المتداخلة إستراتيجيةعلى وفق 
 .درجات الطالب الذين يدرسون على وفق الطريقة االعتيادية 

وكما سبق توضيح ذلك في الفصل الثالث المتبنى  التفكير العلميقام الباحث بتطبيق اختبار 
( وجود فرق 11على المجموعتين التجريبية والضابطة وأظهرت النتائج المعروضة في جدول )

 توسطات درجات طالب مجموعتي البحث( بين م0...داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذي
ومتوسط درجات المجموعة  ( 33.105بلغ متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ) إذ

االختبار التائي لعينتين مستقلتين. ظهر ان القيمة التائية  استعمال( وبعد ....10الضابطة )
 (..0وبدرجة حرية ) (5.303تها الجدولية وظهرت تساوي )المحسوبة أكبر من قيم

وهذا يدل على وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية 
ولصالح المجموعة  التفكير العلميومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في اختبار 

 التجريبية وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الثانية.

التائية المحسوبة لدرجات طالب  واالنحراف المعياري والقيمةالمتوسط الحسابي :(11) جدول
 التفكير العلميالمجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار 

 

 األمواج استراتيجية في األثر حجم يعد ولهذا( .1.3) التفكير العلمي لمتغير األثر حجم بلغو 
 (:15كما في جدول ) عالياً  التفكير العلمي على المتداخلة

 

 عدد الطالب المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة التائية 
 المحسوبة

 الجدوليةالقيمة التائية 
 الداللةعند مستوى 

 .0ودرجة حرية  0...
 5.303 1.000 33.105 11 التجريبية

 
3 

 0.130 ....10 11 الضابطة
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 (15جدول )
 ومقدار حجم تأثير استراتيجية األمواج المتداخلة في التفكير العلمي( dقيمة حجم األثر )
 مقدار حجم التأثير dقيمة  المتغير التابع المتغير المستقل

استراتيجية األمواج 
 المتداخلة

 كبير .1.3 التفكير العلمي

 

 تفسير النتائج:ثانيًا: 

استراتيجية االمواج  الستعماليتضح من خالل النتائج التي توصل اليها الباحث ان 
، ويعود ذلك االول المتوسطاألثر اإليجابي في زيادة التحصيل لدى طالب الصف  المتداخلة

 لألسباب االتية:

يتيح للطالب الفرصة لبناء معارفهم  استراتيجية االمواج المتداخلةان التدريس وفق  -1
طالب من خالل التفاعل اإليجابي مع مدرس المادة، فضال عن التفاعل بين ال

أنفسهم للتواصل فيما بينهم وذلك من خالل تبادل اآلراء والحوار مما قد يثير اهتمام 
الطالب والنهوض بمستواهم العلمي ألقصى ما يسمح به قدراتهم وامكانياتهم 

 وقابلياتهم.
استراتيجية االمواج سهم تأمكن مالحظة التفاعل الذي ساد المواقف التعليمية اذ  -3

ة الطالب على المشاركة االيجابية مما عزز الثقة بالنفس في مساعد المتداخلة
 والقدرة على االستنتاج. 

عمل على نقل الطالب من حالة  استراتيجية االمواج المتداخلةان التدريس وفق  -1
االستقبال المباشر للمعلومات الى باحثين عنها بأنفسهم وجعل الطالب مركزًا للعملية 

عملية عتيادية التي يكون فيها المدرس هو محور الالتعليمية وهذا عكس الطريقة اال
فقط على حفظ المعلومات  للمعلومات ودوره مقتصر التعليمية والطالب هو متلق  

 وتنفيذها.
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دور المدرس في توجيه الطالب الى مصادر أخرى للمعلومات خارج نطاق المنهج  -5
جديدة لم تكن الدراسي أسهم بشكل فعال عن طريق وصول الطالب الى معلومات 

حاضرة لديهم، هذا مما جعلهم يتوصلوا للحلول بيسر واختيار البدائل السليمة والقابلة 
 للتحقيق.

استراتيجية االمواج المتداخلة األثر اإليجابي في تنمية التفكير العلمي  الستعمالان كما 
 لدى طالب الصف االول المتوسط، ويعود ذلك لألسباب االتية:

استراتيجية االمواج المتداخلة حافز إلثارة التفكير العلمي للطالب  الستعمالكان  -1
للبحث والتقصي عن الحقائق والمعلومات والكشف عن الغموض لديهم في محتوى 
المادة الدراسية اثناء قراءته واستنتاج ما هو صحيح والحكم على صحة المعلومات 

 فيها مما أدى الى تحفيز التفكير العلمي.
فعال للطالب في اثناء التدريس، وتفاعلهم في عرض وتقديم الدرس، قد ان الدور ال -3

منحهم الثقة بالنفس في كيفية التعامل مع مختلف المواقف وهذا بدوره أدى الى زيادة 
رغبة الطالب في البحث عن الحقائق والتقصي حول المعلومات العالقة من خالل 

استراتيجية االمواج المتداخلة أدى كثرة األسئلة واالستفسارات ومن ثم فان استخدام 
 الى تنمية التفكير العلمي لدى الطالب.

استراتيجية االمواج المتداخلة اتاح للطالب الفرصة للتحول في نمط  استعمالان  -1
التفكير من موقف الى اخر وشجعهم على ممارسة أنواع عديدة من التفكير ومن 

زمالئهم اثناء التدريس وساعدهم على اراء  على تقبلبينها التفكير العلمي وتدريبهم 
التحرر من الجمود في التفكير وجعلهم منفتحين عقليا واكتسابهم الجرأة في ابداء 
رأيهم وطرح أفكارهم وتقديم حلول جديدة وهذا يزيد من قدرة الطالب على التفكير 

 العلمي.
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    االستنتاجات:-ثالثًا: 
 :األتي  في ضوء نتائج هذا البحث توصل الباحث الى االستنتاجات    

 

المتوسط  األولاثرًا كبيرا في تحصيل طالب  المتداخلة األمواج ستراتيجيةإل كان -1
 لمادة الفيزياء.

التفكير العلمي لطالب الصف  اثرًا كبيرا في المتداخلة األمواج ستراتيجيةإل كان -3
 متوسط. األول

 التوصيـــات:-رابعًا: 

 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي:

 األولللصف  الفيزياءفي تدريس مادة علم المتداخلة  األمواج إستراتيجية اعتماد  -1
، لفاعليتها الواضحة وتأثيرها المباشر في تحسين التحصيل الدراسي وتنمية المتوسط

 .التفكير العلمي
 استعمالورش عمل لتدريب أعضاء الهيأة التدريسية على كيفية  برامج تدريبية و قامةإ -3

في التدريس وعدم االقتصار على طرائق التدريس التي المتداخلة  األمواج إستراتيجية
 تعتمد على الحفظ والتلقين.

التي يسود فيها التلقين، ، الفيزياءالتقليل من األساليب التقليدية في تدريس مادة علم  -1
والتركيز على الفهم والتطبيق لألنشطة التي تسمح للطالب تخزين المعلومات في الذاكرة 

 أطول، عوضًا عن التركيز على تذكر الحقائق والمعلومات. لمدة
شراكهم جميعًا في األنشطة التي تزيد من ايئة صفية تسهم في تفاعل الطالب و توفير ب -5

 لديهم. كير العلميالتفتحصيلهم وتنمي 

استراتيجية توجيه المعنيين بشؤون المناهج ومؤلفي الكتب المدرسية نحو االستفادة من  -0
 عند تأليف الكتب وعرض المحتوى العلمي ووضع دليل المعلم. االمواج المتداخلة 

 .ستراتيجية االمواج المتداخلةالباإلطار النظري واإلجرائي  درسينتزويد الم -0
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واثنائها على نماذج تصميم الدروس التعليمية وفق  ( قبل الخدمة) تدريب المعلمين  -8
 لجميع المراحل التعليمية.استراتيجية االمواج المتداخلة 

 
 المقترحات:-خامسا:

متغيرات أخرى مثل  معاستراتيجية االمواج المتداخلة  بأستخدامدراسات اخرى اجراء  .1
 (.البصري)الجنس، التفكير الناقد، التفكير 

في مراحل دراسية أخرى استراتيجية االمواج المتداخلة استخدام بالقيام بدراسات أخرى  .3
 والكيمياء. كاألحياءوفي جميع موضوعات العلوم 

في االتجاهات والميول نحو علم استراتيجية االمواج المتداخلة اجراء دراسة لمعرفة فاعلية  .1
 والدافع المعرفي. الفيزياء

وبعض االستراتيجيات التدريسية استراتيجية االمواج المتداخلة اجراء دراسة مقارنة بين  .5
 .التفكير العلمياألخرى للوقوف على ايهما أكثر فاعلية في التحصيل وتنمية 

 



 
 المصادر
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 المصادر العربية واألجنبية:

 القـــرآن الكريــــــــــــــــــــــــم 
( ، مناهج البحث العلمي تصميم البحث  7002البطش ، محمد وليد وفريد كامل أبو زينة )   -

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان . 1والتحليل اإلحصائي ، ط 
(:"أثر طريقة المناقشة بأسلوب المجموعات الصغيرة في 1111إبراهيم، فاضل خليل ) -

لدى طلبة العلوم االجتماعية بكلية المعلمين / جامعة تحصيل المعرفة واالحتفاظ بها 
الموصل". مجلة مركز البحوث التربوية، جامعة قطر، السنة الثامنة، العدد الخامس عشر، 

 يناير، دار الشروق، الدوحة.
، دار المسيرة، 1ط علم النفس التطوري الطفولة والمراهقة،(، 7011ابو جادو ، محمد بكر ) -

 عمان.
، دار المسيرة، 1(، تعليم التفكير النظرية والتطبيق، ط7002الح محمد علي )ابو جادو، ص -

 عمان.
(: مبادئ القياس النفسي والتعليم التربوي للطالب الجامعي 7000أبو لبدة، سبع محمد ) -

 ، جمعية المطابع التعاونية ، عمـــان. 6والمعلم العربي، ط
دى الطفل، دور عملية الكف في تمثل السببية ل (:7006)عبد الرحمن علمي ،ادريسي -

 .فبراير 00اكتساب المعارف العلمية، مجلة علوم التربية، عدد 
، دار 1(: مناهج التربية اإلسالمية وأساليب تدريسها، ط 7011اشتيوه، فوزي فايز واخرون ) -

 صفاء، عّمان.
 صر العربية.استراتيجيات التعليم والتعلم، جمهورية م ; (7006االكاديمية المهنية للمعلمين) -
 (: التقويم والقياس، مطابع دار الحكمة، بغداد.1110االمام، مصطفى محمود واخرون ) -
علم النفس بالمغرب بين المعرفة والممارسة، الطبعة األولى، دار  (7002)بلحاج، عبد الكريم -

 .171أبي رقراق للطباعة والنشر ص
الدراسي لدى المراهقين (: تقدير الذات وعالقته بالتحصيل 7017تونسية، يونسية ) -

المبصرين والمراهقين المكفوفين، )رسالة ماجستير غير منشورة( كلية علوم اإلنسانية 
 واالجتماعية، جامعة مولود معمري، الجزائر.

 (، دار الفكر العربي، القاهرة7استراتيجيات التدريس، ط ) (،1111جابر، عبد ال حميد) -

 مفاهيم وتطبيقات، األردن، الكتاب الجامعي.-م(، تعليم التفكير1111جروان، فتحي، ) -
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، األردن، عمان، دار المسيرة 1(: التحصيل الدراسي، ط7011الجاللي، لمعان مصطفى، ) -
 للطباعة والنشر.

 ، دار المسيرة ، عّمان . 1( : التفكير العلمي ، ط 7017جميل ، عصام زكريا )  -
سته، نظرياته، دافعيته، العوامل (: التحصيل الدراسي، درا1116الحامد، محمد بن معجب ) -

 المؤثرة فيه، الدار السعودية للتربية، الرياض.
( : اللغة والتفكير الناقد اسس نظرية واستراتيجيات 7002الحالق عالم، علي سامي علي، ) -

 ،عمان،  دار المسيرة  للنشر والتوزيع . 1تدريسية ، ط
 دار التربية الحديثة.(: تقييم التحصيل، عمان، 1111حمدان، محمد زياد ) -
 ،دار المسيرة،عمان.1( مهارات التدريس الصفي، ط7007الحيلة، محمد محمود) -
(: سيكولوجية الفروق الفردي والتفوق العقلي، دار وائل للنشر، 7002الخالدي، اديب محمد ) -

 العراق.
 ردن.، دار المسيرة، عمان، اال7(: تعليم العلوم للجميع، ط7002)خطابية، عبد اهلل محمد  -
"إثر انموذج التدريب على التساؤل في التحصيل وتنمية  7002الخفاجي هدى كريم حسين:  -

التفكير العلمي لطالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء"، )رسالة ماجستير غير 
 منشورة(، جامعة بغداد، كلية التربية ابن الهيثم، بغداد.

، دار 1تدريس العلوم في مراحل التعليم العام، ط(، 1116الخليلي، خليل يوسف، وآخرون ) -
 العلم للنشر والتوزيع، دبي

(: مناهج البحث التربوي، مطابع دار 1110داود، عزيز حنا، وأنور حسين عبد الرحمن ) -
 ، بغداد.1الحكمة، ط

(: اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة للعراقيين، مطبعة 1120الدباغ، فخري، واخرون ) -
 ل، الموصل.جامعة الموص

( في ثالث مستويات من التعلم"، Osusbelدروزة، أفنان نظير، إثر المقدمة المنظمة لـ ) -
 .1122، دمشق ،2المجلة العربية لبحوث التعليم العالي، العدد 

(: القياس والتقويم في العملية 7002الدليمي، احسان عليوي وعدنان محمود المهداوي ) -
 باغ للطباعة، بغداد.، مكتبة احمد الد7التعليمية، ط

 ، دار الكتب، مصر4مقدمة في تدريس العلوم، ط 1111الدمرداش، صبري:  -
 ،دار القلم،الكويت.7(،االتجاه المعاصر في تدريس العلوم، ط1122الديب،فتحي) -
 ، جدة.1( الجامعة والتدريس الجامعي دار الشروق، ط1127راشد، علي) -
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التدريس على وفق نظرية فيكوتسكي في "إثر  7002الربيعي، عادل  كامل شبيب:  -
التحصيل والتفكير العلمي لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء"، )رسالة 

 ماجستير غير منشورة(، جامعة بغداد، كلية التربية ابن الهيثم، بغداد.

اثر استراتيجيات تدريسية قائمة  على  (: 7010)سارة جاسم محمد جاسور الربيعي، -
اءات المتعددة في  التحصيل  والتفكير العلمي  لدى طالبات  الصف الثاني  المتوسط  الذك

 ،)رسالة ماجستير غير منشورة( بابل ،جامعة بابل ، كلية التربية االساسية.في مادة  الكيمياء
(: التفكير وانماطه، الجزء األول، الطبعة األولى، 7012وسهى إبراهيم عبد الكريم)رزوقي ، -

 يرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن.دار المس
(: اهداف تدريس العلوم وكيفية قياسها، 7002رزوقي، رعد مهدي وزينب طعمة عصمان ) -

 ، مكتب الغفران للخدمات الطباعية، بغداد، العراق.1ط
، منشورات 10(: الصحة النفسية دراسة في سيكولوجية التكيف، ط7001الرفاعي، نعيم ) -

 جامعة دمشق.
 ( استراتيجيات التدريس لتنمية التفكير، الكويت: مكتبة الفالح.7006ريان، محمد هاشم. ) -
(:)مفاهيم 7001الزاملي، علي عبد جاسم، عبد اهلل بن محمد ألصارمي، علي مهدي كاظم ) -

 ،مكتبة الفالح، الكويت1وتطبيقات في التقويم والقياس التربوي(،ط
المعجم الذهني وتطوير النظام التعليمي، مجلة علوم التربية، عدد  (7002)زغبوش، بعيسى -

 .شتنبر ، مطبعة النجاح الجديدة 71
(: االختبارات والمقاييس النفسية، دار الكتاب للطباعة 1121الزوبعي، عبد الجليل واخرون ) -

 والنشر، الموصل، العراق.
اولة عربية دار المعارف، (: تصنيف األهداف المدرسية مح1112، وكمال زيتون ) زيتون -

 القاهرة.
(: تصميم التدريس. مصر، القاهرة: عالم الكتب للنشر 7001زيتون، حسن حسين، ) -

 والتوزيع.

 ، دار الشروق ، عّمان.1(: " أساليب تدريس العلوم " ، ط1114زيتون، عايش محمود ) -
ـــــون، عـــــايش محمـــــود ) - ـــــدريس 7002زيت ـــــة واســـــتراتيجيات ت ـــــة البنائي ـــــوم، ط(: النظري ،  1العل

 االصدار االول ، دار الشروق ، عمان ، االردن.
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(: تصميم التعليم من منظور النظرية البنائية ، دراسات في المناهج 7000زيتون، كمال ) -
، كلية التربية ،  11وطرق التدريس ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ، العدد 

 جامعة عين شمس ، مصر.
اوود ." اثــر اســتخدام الحاســوب فــي تــدريس الفيزيــاء )التعلــيم الفــردي( فــي الســامرائي ، حســام د -

تحصــــيل طالبــــات الصــــف الرابــــع العــــام وتفكيــــرهن العلمــــي" ، رســــالة ماجســــتيرغير منشــــورة ، 
 . 7000أبن الهيثم ، -بغداد،جامعة بغداد ، كلية التربية

المحاضـرة فـي تحصـيل السعدي ، عائدة ناجي عبد المجيد . اثـر تتـابع العـروض العمليـة مـع  -
الطالبات ومهارات تفكيرهن العلمي فـي الفيزيـاء ، رسـالة ماجسـتيرغير منشـورة ،بغـداد، جامعـة 

 . 1111أبن الهيثم، –بغداد ، كلية التربية 
(: التحصيل الدراسي ونمذجة العوامل المؤثرة به، دار 7010السلخي، محمود جمال) -

 المسيرة، األردن.
: التواصل التربوي، مدخل لجودة التربية والتعليم، طبعة، منشورات (7002)السليماني، العربي -

 .مجلة علوم التربية
 (،سيكولوجية اإلنسان،عالم الكتب،القاهرة.1120السيد،خير اهلل،) -
(: استراتيجيات التدريس المتقدم واستراتيجيات 7011شاهين، عبد الحميد حسن عبد الحميد ) -

 التربية، جامعة اإلسكندرية.التعلم وانماط التعلم، كلية 
(: معجم المصطلحات التربوية والنفسية، كلية التربية، 7000شحاته، حسن وزينب النجار ) -

 الدار المصري اللبنانية، جامعة عين شمس، القاهرة.
 ، دار المسيرة، عمان.7(: تنمية مهارات التفكير في تعلم العلوم، ط7002شواهين، خير ) -
فاعليـة اسـتراتيجية مقترحــة  ) :٠٢٢٢ (وتـاج الـدين، إبـراهيم محمـدصـبري، مـاهر إسـماعيل  -

قائمة على بعض نماذج التعلم البنائي وخرائط أساليب الـتعلم فـي تعـديل األفكـار البديلـة حـول 
مفــاهيم ميكانيــك الكــم وأثرهــا علــى أســاليب الــتعلم لــدى معلمــات العلــوم قبــل الخدمــة بالمملكــة 

 .٧٧الخليج العربي، الرياض،العددالعربية السعودية، مجلة رسالة 
أثر ُأنموذج ِإيديال في تحصيل مادة الكيمياء ( : "7017الطائي ، كفاح محسن عبداهلل ) -

" )اطروحة دكتوراه فلسفة تربية /طرائق تدريس العملي واتخاذ القرار وتنمية التفكير العلمي
 د ، بغداد.الكيمياء غير مشورة( ، كلية التربية ـ ابن الهيثم ، جامعة بغدا

، دار المحجة البيضاء ، 7( : منهجية البحث تقنيات ومناهج ، ط 7011طباجة، يوسف )  -
 بيروت.
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، عمان ، االردن ، دار المسيرة 1( طرائق التدريس ،ط7010طوالبة، هادي وآخرون ، ) -
 للنشر والتوزيع والطباعة،.

التربية، مكتبة الناشر،  (: مبادئ القياس والتقويم في1111الظاهر، زكريا محمد، واخرون ) -
 دار الثقافة، عمان.

(:)األنماط المنهجية وتطبيقـاتها في العلوم 7002عبد الرحمن، أنور حسـين وعدنانزنكــنة) -
 (، دار الوفاق، بغداد1اإلنسانية والتطبيقية( ، ط )

 (: القياس والتقويم، الكويت، مكتبة الفالح للطباعة والنشر.1111عبد الرحمن، سعد ) -
، دار 1اتجاهات حديثة في تدريس العلوم ط 7001السالم، مصطفى عبد السالم:  عبد -

 الفكر العربي القاهرة.
،دار 1(، تعليم التفكير ومهاراته تدريبات وتطبيقات عملية، ط7001عبد العزيز، سعيد، ) -

 الثقافة،عمان.

وم على تنمية (: فعالية استخدام النموذج البنائي في تدريس العل1112عبد الهادي سعودي، ) -
التفكيـــر أالبتكـــاري لـــدى تالميـــذ الصـــف الثـــاني ، المـــؤتمر الثـــاني للجمعيـــة المصـــرية للتربيـــة 
العلميــة ، إعــداد معلــم العلــوم للقــرن الحــادي    و العشــرون ، المجلــد الثــاني ، اإلســماعيلية ، 

 أغسطس .  7-2
اسي، )رسالة ماجستير (: السلوك اإلشرافي وعالقته بالمردود الدر 7001عبد الوهاب، مغار ) -

 غير منشورة(، جامعة منتسوري قسنطينة، الجزائر.
، دار المسيرة، 1(: االلعاب والتفكير في الرياضيات، ط7001العبسي، محمد مصطفى ) -

 عمان.
(: البحث العلمي مفهومة وادواته واساليبه، دار الفكر 7000عبيدات، ذوقان واخرون ) -

 للطباعة والنشر والتوزيع، عمان.

، دار الفكر 6(، البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، ط1112عبيدات، ذوقان، واخرون) -
 للطباعة، بغداد.

(: فاعلية برنامج تعليمي مقترح في تحصيل 7010العبيدي، هديل عبد الوهاب عبد الرزاق، ) -
 مادة الجغرافية وتنمية مهارات التفكير االستداللي لدى طالبات الصف األول المتوسط،

 اطروحة دكتورا غير منشورة، جامعة بغداد، كلية التربية ابن رشد.
، دار الصادق، 1(:)مبادئ القياس والتقويم التربوي(،ط7001العجيلي، صباح حسن وآخرون) -

 بغداد.
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(: العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي في المدارس الثانوية في مدينة 7001عديلة، حزام ) -
والمديرين، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة عدن،  عدن من وجهة نظر المعلمين

 اليمن.
 ، عالم الكتب للنشر ، القاهرة. 1( ، تفكير بالحدود ، ط7006عرفه، صالح الدين ) -
، دار المسيرة، 1( : طرق واساليب تدريس العلوم ، ط 7010عطا اهلل ، ميشيل كامل ) -

 عمان.
 ، دار المناهج ، عّمان . 1(: البحث العلمي في التربية، ط7010) عطية، محسن علي -
(: تدريب معلم العلوم وفقا للنظرية 7017العفون، نادية حسين و حسين سالم مكاون ) -

 ، دار صفاء ، عمان ، االردن. 1البنائية ، ط
(: التفكير انماطه ونظرياته 7017العفون، نادية حسين، منتهى مطشر عبد الصاحب ) -

 ، دار صفاء، عمان.1اليب تعليمه وتعلمه، طواس
( ، الشامل في تدريس المعلمين مهارات األسئلة الصعبة  7000العقيل ، إبراهيم )  -

 ، دار الوّراق للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض . 1واالختبارات التحصيلية ، ط 
صر: مطبعة (: الفروق الفردية. م1111عكاشة، محمد فتحي، والبنا، عادل السعيد، ) -

 االسكندرية.
(: تصميم وتجريب انموذج تعليمي نسقي لكفايات 1121عالم، صالح الدين محمد ) -

اإلحصاء السيكولوجي باالستعانة بمدخل التقويم محكي المرجع، مجلة العلوم االجتماعية، م 
 ، جامعة االزهر.0، ع2

والنفسي أساسياته وتطبيقاته (: القياس والتقويم التربوي 7000عالم، صالح الدين محمد ) -
 ، دار الفكر العربي، القاهرة.1وتوجيهاته المعاصرة، ط

(، التجربة العلمية وتنمية التفكير العلمي، دار المناهج للنشر 7001عمور ،عمر عيس) -
 االردن-والتوزيع ،عمان 

، ط، (: اإلحصاء للباحث في التربية والعلوم اإلنسانية1122عودة ، وخليل يوسف الخليلي ) -
 دار الفكر، عمان.

، دار االمل، كلية العلوم 4(: القياس والتقويم في العملية التدريسية، ط1112عودة، احمد ) -
 التربوية، جامعة اليرموك، عمان، األردن.

( ،علـم الـنفس فـي المجـال التربـوي ، الطبعـة االولـى ، 7002العيسوي، عبد الـرحمن محمـد، ) -
 دار النهضة العربية ، بيروت.
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،االردن ، عمان ،دار  1( : مقدمة في تدريس التفكير، ط7001م، محمود محمد ، )غان -
 الثقافة للنشر والتوزيع .

(: التغييرات التنظيمية وأثرها على التحصيل الدراسي في الجامعة 7002غنية، فني، ) -
 كلية العلوم االجتماعية، الجزائر.-)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة باتنة 

 ، القاهرة، دار الفكر العربي للطباعة.1(: القياس النفسي، ط1120صفوت )فرج،  -

(: التحليل االحصائي في التربية وعلم النفس، ترجمة هناء محسن 1111فيركسون، جورج ) -
 العكيلي، دار الحكمة للطباعة والنشر، الجامعة المستنصرية، بغداد.

 .جامعة المنوفية،( تصميم التدريس7التدريس الفعال )(: 7017)عبد اهلل بن علي ،القرزعي -
 ، دار الشروق للنشر، عمان.7نماذج التدريس الصفي، ط 1112، ونايفة قطامي:  قطامي -

، دار المسيرة 1تفوقين، ط(: مناهج وأساليب تدريس الموهوبين والم7010قطامي، نايفة ) -
 األردن. –للنشر والتوزيع والطباعة، عمان 

، دار المسيرة للنشر 1(: استراتيجيات التعلم والتعليم المعرفية، ط7010قطامي، يوسف ) -
 األردن. –والتوزيع والطباعة، عمان 

 ،1(، تربية الموهوبين وتنميتهم، ط7001قطناني، محمد حسين، ومريزيق، وهشام يعقوب، ) -
 دار المسيرة، عمان.

(: البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات، دار الشؤون 1117قندلجي، علي إبراهيم ) -
 الثقافية، بغداد.

 ، دار النهضة المصرية، مصر.2(: أسس الصحة النفسية، ط1127القوصي، عبد العزيز ) -
،  1ية ، ط( ، االحصاء التطبيقي في العلوم االجتماع 7010الكبيسي ، وهيب مجيد )  -

 العالمية المتحدة ، بيروت.
( ، طرق البحث في العلوم السلوكية  1122الكبيسي ، وهيب مجيد ويونس صالح الجنابي )  -

 ، مطبعة التعليم العالي ، بغداد . 1، ج 
، الشركة 1: اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس، ط7006كوجك، كوثر حسين،  -

 الدولية للطباعة، القاهرة.
  ( ، مــدخل إلـــى البحــث فـــي         7002الكيالنــي ، عبـــد اهلل زيــد و نضـــال كمــال الشـــريفين )  -

 ، دار المسيرة ، عمان . 7العلوم  التربوية واالجتماعية ، ط 
(: )تقويم بعض االجراءات المنهجية المستخدمة في رسائل 7002لبد ، خليل احمد محمود ،) -

الجامعات الفلسطينية بغزة(،رسالة ماجستير غير  الماجستير المقدمة لكليات التربية في
 منشورة ، الجامعة االسالمية بغزة ، كلية التربية .

http://child-trng.blogspot.com/2012/03/2-teaching-design.html
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(: تقييم تعلم الطالب التجميعي والتكوين، الترجمة محمد 1120مادوس، جورج واخرون ) -
امين المفتي واخرون دار ماكجروهيل للنشر والتوزيع ، المكتب المصري الحديث ، الطبعة 

 ية.العرب
تأثيرات برنامج التسريع األكاديمي على تحصيل الطلبة الدراسي (: 7002المجالي، ماجد) -

 ، )رسالة دكتوراه منشورة(، عمان، األردن.وتكيفهم النفسي واالجتماعي المدرسي
( : تفكير بال حدود رؤى تربوية معاصرة في تعليم 7006، صالح الدين عرفة ) محمود -

 م الكتب ، القاهرة .، عال 1التفكير وتعلمه ، ط
(: إثر استخدام نموذج ويتلى في تدريس 7010المشهداني، محمد بن برجس مشعل ) -

الرياضيات على التحصيل الدراسي واالتجاه نحوها لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي، 
 جامعة ام القرى، كلية التربية، )رسالة دكتوراه غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة.

 دار ديبونو للطباعة والنشر، عمان. ، 1علم التفكير ،ط 7006ار ،صالح صالح: المعم -
، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 1(: سيكولوجية التعلم والتعليم، ط7006ملحم، سامي محمد. ) -

 عمان، األردن.
،كلية العلوم التربوية ، دار  1طرق واساليب تدريس العلوم ،ط 7001ميشيل كامل عطا اهلل:  -

 يرة للنشر ،عمان.المس
، دار 7(: مهارات في اللغة والتفكير، ط7002نبيل، عبد الهادي وعبد العزيز أبو حشيش ) -

 المسيرة، عّمان.
(، تدريس العلوم في العالم المعاصر، المدخل في تدريس العلوم، 1111) اخرونالنجدي، و  -

 دار الفكر العربي، القاهرة.

مستوى التحصيل واالنجاز المدرسي أسبابه  (: تدني7010نصر اهلل، عمر عبد الرحيم ) -
 ، دار وائل عمان.1وعالجه، ط

(، دمج مهارات التفكير في المحتوى الدراسي، 7011نوفل ، وسيعفان و محمد قاسم، ) -
 ،دار المسيرة، عمان.1ط

(، تطبيقات عملية في تنمية التفكير 7002نوفل، محمد بكر وريماوي ومحمد عودة، ) -
 ،دار المسيرة، األردن.1ل، طباستخدام عادات العق

( : استراتيجيات حديثة  7002الهاشمي ، عبد الرحمن عبد ، طه علي حسين الدليمي ، )  -
 ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن . 1في فن التدريس ، ط 

(: استراتيجيات معاصرة في تدريس التربية 7010، عبد الرحمن عبد واخرون ) الهاشمي -
 ، دار عالم الثقافة، عّمان.1، طاإلسالمية



 المصادر العربية واألجنبية

 
010 

، دار الكتاب الجامعي ،  1( ، أساسيات القياس والتقويم التربوي ، ط 7004الهويدي ، زيد ) -
 العين .

، دار الكتاب  1( : " األساليب الحديثة في تدريس العلوم " ، ط7002الهويدي، زيد ) -
 الجامعي ، العين .

 (، االردن.2،6العدد) 72رسالة المعلم، مجلة  1122وزارة التربية والتعليم االردن:  -
،  1( :علم النفس التربوي، ترجمة صالح الدين محمود ، عالم ، ط7010انيتا )وولفوك،  -

 دار الفكر ، عمان ، االردن. 
(: المدخل البنائي نماذج واستراتيجيات 7017ياسين، واثق عبد الكريم وزينب حمزة راجي ) -

 ، مكتبة نور الحسين، بغداد.1طفي تدريس المفاهيم العلمية، 
، عمان، زمزم 1(: استراتيجيات التعلم والتعليم ، ط7001اليماني، عبد الكريم علي، ) -

 ناشرون وموزعون.  
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 (1الملحــق )
 بيانات التكافؤ للمجموعة التجريبية

 

 ذكاء السابقة معلومات تفكير علمي التحصيل السابق العمر ت
1 151 55 11 11 02 
0 111 11 11 11 01 
1 011 75 11 11 10 
1 151 51 11 11 11 
5 151 15 15 10 11 
1 151 122 10 10 17 
5 170 11 00 11 01 
1 021 10 00 10 00 
7 151 11 00 10 01 

12 151 55 11 11 11 
11 151 122 11 15 15 
10 151 71 00 11 05 
11 151 10 11 15 01 
11 021 11 11 12 00 
15 111 11 17 11 17 
11 151 70 00 15 07 
15 151 71 00 11 05 
11 151 11 11 11 01 
17 111 10 11 15 15 
02 111 50 01 10 11 
01 151 122 01 11 01 
00 151 15 11 10 00 
01 151 57 01 11 15 
01 151 71 11 1 01 
05 111 71 11 11 17 
01 111 122 11 11 05 
05 151 71 11 11 11 
01 151 71 17 10 17 
07 111 11 11 11 01 
12 112 11 17 11 00 
11 111 71 17 10 11 



 المـــالحــــق
501 

 (2الملحــق )

 بيانات التكافؤ للمجموعة الضابطة

 

 الذكاء السابقة المعلومات التفكير التحصيل السابق العمر ت
1 151 11 11 10 05 
0 111 55 18 10 17 
1 111 55 17 11 01 
1 111 55 22 10 01 
5 111 55 13 10 00 
1 151 70 14 11 11 
5 151 15 17 11 17 
1 151 122 21 11 01 
7 151 70 19 11 01 

12 112 10 21 10 11 
11 151 122 18 11 01 
10 111 51 14 10 01 
11 111 11 24 11 00 
11 112 12 15 11 01 
15 111 15 16 11 05 
11 151 70 22 15 00 
15 111 55 15 11 17 
11 151 51 13 10 00 
17 151 71 16 11 01 
02 151 75 23 11 05 
01 151 71 14 11 05 
00 151 71 12 11 01 
01 111 52 15 10 17 
01 112 52 12 11 15 
05 111 122 17 15 01 
01 151 71 19 11 01 
05 111 72 25 11 11 
01 112 11 12 11 11 
07 111 55 19 11 11 
12 112 11 24 15 01 
11 151 122 24 15 01 
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 (1الملحــق )
 أسماء الخبــراء والمحكميـــن

اللقب  االســــم ت
 العلمي

 مكان العمل االختصاص
 طبيعة االستشارة

1 0 1 1 5 

 أستاذ إسماعيل إبراهيم علي  .1
علم النفس 

 التربوي
كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن 

 الهيثم
/ / / / / 

0.  
 األميرفاطمة عبد 

 عبد الرضا
 أستاذ

ريس طرائق تد
 علوم الحياة

/ابن كلية التربية للعلوم الصرفة
 الهيثم

/ / / / / 

 أستاذ ماجدة الباوي  .1
طرائق تدريس 

 الفيزياء
/ابن كلية التربية للعلوم الصرفة

 الهيثم
/ / / / / 

 أستاذ ميسون شاكر لقيسي   .1
طرائق تدريس 

   الفيزياء 
 / / / / / للبناتللعلوم  كلية 

 اذأست هادي كطفان الشون  .5
طرائق تدريس 

  الفيزياء 
 / / / / /   كلية التربية / جامعة القادسية

 ا. م. د احمد عبيد حسن  .1
طرائق تدريس 

 علوم الحياة
/ابن كلية التربية للعلوم الصرفة

 الهيثم
/ / / / / 

 ا. م. د حنان حسن مجيد  .5
طرائق تدريس 

 الفيزياء
 / / / / / للبنات  كلية التربية 

 ا. م. د   ةتساجدة جبار لف  .1
طرائق تدريس 

 الفيزياء
كلية التربية  /الجامعة 

 المستنصرية
/ / / / / 

 ا. م. د محسن طاهر مسلم  .7
طرائق تدريس 

 الفيزياء
   / / /    كلية التربية / جامعة القادسية

 ا. م. د. مهدي علوان لقريشي  .12
طرائق تدريس 

 الفيزياء
 / / / / / كلية التربية / جامعة واسط

 ا. م. د ية حسين العفونناد  .11
طرائق تدريس 

 علوم الحياة
/ابن كلية التربية للعلوم الصرفة

 / / / / / الهيثم

 جاسم نصيف  .10
طرائق تدريس  ا. م. د. الخزرجي

 / / / / / وزارة التربية الفيزياء
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 يعة االستشارة:طب

 األغراض السلوكية. -1
 الخطط التدريسية. -0
 اختبار المعلومات السابقة. -1
 االختبار التحصيلي. -1
 التفكير العلمي اختبار -5

 

 

 

 

 فيزياء     ا. م. د. هادي جبار مجيبل  .11
/ابن كلية التربية للعلوم الصرفة

 الهيثم    
    / /   

 ا. م. د هدى كريم حسين  .11
طرائق تدريس 

 / / / / كلية التربية الجامعة المستنصرية    الفيزياء
/ 

 
 

/ابن كلية التربية للعلوم الصرفة االرشاد النفسي مدرس جبار وادي ياهض  .15
 الهيثم

/ /   / 

 مدرس عادل كامل شبيب  .11
طرائق تدريس 

 الفيزياء
/ابن كلية التربية للعلوم الصرفة

 ثمالهي
/ / / / / 

 قياس وتقويم مدرس عفاف زياد وادي  .15
/ابن كلية التربية للعلوم الصرفة

 الهيثم
/  /  / 

 فيزياء  م. د.  محسن عنيد حسوني  .11
كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن 

 الهيثم     
    / /   

 مدرس هاشم عبد اهلل درويش  .17
طرائق تدريس 

 الفيزياء
 / / / / / وزارة التربية
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 (1ملحق )

 المعلومات السابقة  اختباراستبانة صالحية 

 

 محترماألستاذ الفاضل الدكتور .......................................................... ال

يروم الباحث القيام بإجراء بحثه الموسوم )أثر استراتيجية األمواج المتداخلة في تحصيل طالب الصف 
 األول المتوسط لمادة الفيزياء وتفكيرهم العلمي(.

ومن متطلبات البحث إعداد اختبار تحصيلي للمعلومات السابقة في مادة العلوم وقد قام الباحث بإعداد 
 لما تتمتعون به من سمعة وخبرة علميتين في المجاالت التربوية والنفسية. هذا االختبار ونظرا  

يرجو الباحث تفضلكم بإعطاء الرأي في هذا االختبار من حيث وضوح فقراته وصياغتها بصورة جيدة 
 وأي مالحظات أخرى ترونها.

 مع جزيل الشكر واالمتنان

 

 األستاذ:

 اللقب العلمي:

 مكان العمل:

 التخصص:

 : أ. م. د. كامل كريـم عبيدالمشرف

 

 

 الباحث        

 محمد كاظم حسن  

 طرائق تدريس الفيزياء
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 اختبار المعلومات السابقة

 تعليمات اإلجابة عن االختبار التحصيلي للمعلومات السابقة في مادة العلوم

 

 عزيزي الطالب ...

ق دراستها، ولذا المطلوب اإلجابة بين يديك مجموعة من الفقرات الخاصة بمادة العلوم العامة التي سب
 على جميع فقرات االختبار كما موضح في تعليمات اإلجابة:

 

 التعليمات:

 اكتب اسمك الثالثي وصفك وشعبتك بخط واضح في المكان المخصص له. -1
 اإلجابة تكون على ورقة األسئلة نفسها. -0
 اإلجابة على جميع الفقرات من دون ترك أي فقرة. -1
 حرف الذي يدل على اإلجابة الصحيحة.ارسم دائرة حول ال -1

 

 

 االسم الثالثي:

 الصف والشعبة:

 المدرسة:
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 اختر اإلجابة الصحيحة من بين الفقرات االتية:

 : المادة ............ هو كل شيء له حجم وشكل ثابت.1س

 السائلة. - أ
 الصلبة. - ب
 في الحالة الغازية. - ت
 في حالة البالزما. - ث

 

 دة هي مقياس لمقدار سخونتها او برودتها.: ................ الما0س

 طول. - أ
 كثافة. - ب
 حرارة. - ت
 حجم. - ث

 

 : تعرف ............ على انها كل ما يشغل حيزا  من الكون وله كتلة.1س

 الحرارة. - أ
 الضغط. - ب
 القوة. - ت
 المادة. - ث

 

 : تكون المادة في حالتها .............. ذات حجم ثابت وشكل متغير.1س

 الصلبة. - أ
 البالزما. - ب
 السائلة. - ت
 الغازية. - ث
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 : عملية التبخر هي تحول المادة من الحالة السائلة الى ............5س

 الصلبة. - أ
 الغازية. - ب
 البالزما - ت
 السائلة. - ث

 

 : الحرارة عبارة عن ...............1س

 وزن. - أ
 كثافة نسبية. - ب
 كثافة. - ت
 طاقة. - ث

 

 جزيئات: تحدد ............ على طبيعة القوة الجزيئية والمسافات البينية وحركات ال5س

 حجم المادة. - أ
 طول المادة. - ب
 كثافة المادة. - ت
 نوع المادة. - ث

 

 : تكون المسافات البينية للمواد في الحالة الغازية ..............1س

 متقاربة جدا . - أ
 متقاربة. - ب
 كبيرة جدًا. - ت
 صغيرة. - ث
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 : تعتبر الصخور مواد في حالة ................7س

 سائلة. - أ
 غازية. - ب
 بالزما. - ت
 صلبة. - ث

 

 سافر الناس صيفا  الى سواحل البحار لوجود ............: لماذا ي12س

 نسيم البحر. - أ
 نسيم البر. - ب
 الضغط الجوي. - ت
 لوجود الكثافة النسبية. - ث

 

 : يستخدم الطبيب المحرار لقياس .................. المريض11س

 ضغط الدم. - أ
 ضربات القلب. - ب
 درجة الحرارة. - ت
 الوزن. - ث

 

 ة بأنها ............: تمتاز الحركة الجزيئية للمواد الصلب10س

 عشوائية سريعة جدا . - أ
 عشوائية بطيئة. - ب
 اهتزازية مقيدة. - ت
 حركة انتقالية بطيئة. - ث

 

 



 المـــالحــــق
551 

 : عند كبس قطعة من االسفنج فالذي يبقى ثابتا  ..........11س

 الشكل. - أ
 الكتلة. - ب
 الحجم. - ت
 الطول. - ث

 

 : درجة حرارة االنسان الطبيعي ..............11س

 °52 - أ
 °15 - ب
 °73 - ت
 °11 - ث

 

 تسخين المواد فأنها .........: عند 15س

 تتقلص. - أ
 تتمدد. - ب
 تنضغط. - ت
 تتبخر. - ث

 

 : اغلب قدور الطبخ تلون باأللوان ........11س

 األحمر. - أ
 األخضر. - ب
 األبيض. - ت
 األسود. - ث
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 : يستخدم الميزان الرقمي لقياس .............15س

 القوة. - أ
 الكثافة. - ب
 المساحة. - ت
 الكتلة. - ث

 

 طريقة .............: تنتقل الحرارة بين االجسام الصلبة ب11س

 الحمل واالشعاع. - أ
 الحمل. - ب
 التوصيل. - ت
 االشعاع. - ث

 

 : توضع فواصل لقضبان سكة القطار وذلك ..................17س

 لتمدد القضبان شتاء . - أ
 النكماش القضبان صيفا . - ب
 لتمدد القضبان صيفًا. - ت
 النكماش القضبان شتاء . - ث

 

 ة السائلة الى .............: تحول الماء الى ثلج هو تحول المادة من الحال02س

 صلبة. - أ
 سائلة. - ب
 غازية. - ت
 بالزما. - ث
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 (5الملحق )
 استبانة صالحية األغراض السلوكية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 جامعة بغداد

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم
 قسم العلوم التربوية والنفسية

 الماجستير –الدراسات العليا 
 طرائق تدريس الفيزياء

 استبانة صالحية األغراض السلوكية م/
 األستاذ الفاضل ...................................................................... المحترم

 تحية طيبة 
يروم الباحث اجراء بحثه الموسوم بــ )أثر استراتيجية األمواج المتداخلة في تحصيل طالب األول المتوسط 

هم العلمي(. ونظرا  لما نعهده فيكم من خبرة ومعرفة في هذا الميدان فإن الباحث لمادة الفيزياء وتفكير 
يتوجه اليكم لبيان آرائكم ومالحظاتكم بشأن األغراض السلوكية الخاصة بالفصل الخامس، والسادس، 

 .0211لسنة  –والسابع من كتاب )الفيزياء للصف األول المتوسط(، الطبعة السادسة 
 مع جزيل الشكر

 
 ستاذ: األ

 اللقب العلمي: 
 مكان العمل:

 التخصص:
 المشرف: أ. م. د. كامل كريم عبيد

 
 الباحث        
 محمد كاظم حسن  
 طرائق تدريس الفيزياء
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( من كتاب الفيزياء للصف 5، 1، 5للفصل ) )المجال المعرفي والمهاري والوجداني(األغراض السلوكية
 األول المتوسط

صا مستوىال االغراض السلوكية ت
 لح

 غير
ات صالح

حظ
مال

 

 الفصل الخامس: الحرارة ودرجة الحرارة
    استيعاب يبين ان الحرارة مصدر الضوء والدفء  .1
    تطبيق يعطي امثلة عن االتزان الحراري من حياته اليومية  .0
    استيعاب يبين كيفية التوازن الحراري بين االجسام المتماسة مع بعضها  .1
    تذكر رارةدرجة الح يعرف   .1
    استيعاب ان الحرارة تختلف عن درجة الحرارة يوضح  .5
    تطبيق ينظم تقريرا  عن الحرارة يبين فيه مصادر الحرارة  .1
    تطبيق استعمال المحرار لقياس درجة الحرارة اجراء تجربة عن  .5
    استيعاب يبين مجاالت استخدام الزئبق في حياتنا اليومية  .1

7.  
ضح فيه أثر الحرارة على المواد غير واردة في الكتاب يرسم شكال  يو 

  تطبيق المدرسي
 

 

    تذكر يعرف االنجماد  .12
    استيعاب انجماد السوائل يوضح  .11
    استيعاب يصنف السوائل حسب درجة غليانها  .10
    تطبيق تمدد المواد اجراء تجربة عن  .11
    تذكر بوارد في الكتا يرسم شكال  يوضح تمدد الماء بالحرارة  .11
    استيعاب يعطي تفسيرا  فيزيائيا  لما يطرأ على المواد الصلبة عند التسخين  .15
    تذكر يذكر بشكل عام فوائد المحرار  .11
    استيعاب يبين اختالف المواد في سرعة تسخينه  .15
    استيعاب يفسر تقلص معظم االجسام بالتبريد  .11
    استيعاب كة القطاريعلل ترك مسافات بين القضبان الحديدية لس  .17
    تطبيق يبين طريقة تمدد المواد بالحرارة  .02
    استيعاب يفسر تمدد الغازات بالحرارة  .01
    استيعاب يبين كيفية ارتفاع المنطاد بالجو  .00
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    تذكر يذكر ما هو الجهاز الذي يقيس به درجة الحرارة  .01
    تذكر يعدد أنواع المحارير  .01
    تذكر يذكر استعمال المحارير  .05
    استيعاب يوضح عمل المحارير الحديثة  .01
    تذكر يذكر اشكال المحارير الرقمية  .05
    استيعاب يعلل التخصر الموجود في انبوبة المحرار الطبي الزئبقي  .01
    تذكر يذكر فائدة المحرار الطبي  .07
    تذكر للمحارير يشرح التدريج السليزي  .12
    استيعاب للمحاريريوضح التدرج المطلق )الكلفن(   .11
    تذكر يكتب العالقة الرياضية التي تربط بين التدرج السليزي والتدرج كلفن  .10
    تطبيق يحول درجة الحرارة من التدرج السليزي الى التدرج كلفن  .11
    تطبيق يحول درجة الحرارة من مقياس كلفن الى المقياس السليزي  .11
    رتذك يذكر مدى تدريجات المحرار الطبي  .15
    استيعاب يكتب كم تعادل درجة الصفر المطلق في المقياس السيليزي  .11
    تذكر يذكر درجة غليان الماء النقي عند مستوى سطح البحر في مقياس كلفن  .15
    تذكر يذكر درجة انجماد الماء النقي عند مستوى سطح البحر في مقياس كلفن  .11
    يقتطب يرسم شكال  يوضح تمدد الماء بالحرارة  .17
    تذكر يذكر تدريجات المحرار الطبي  .12
    تذكر المطلق ريذكر كم تعادل درجة الصف  .11
    تذكر يكتب كم تعادل درجة غليان الماء النقي في التدريج المطلق  .10

11.  
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 المجال المهاري 

 يرسم مخططا  يبين التوزان الحراري بين المواد  -1
 تمددها  يرسم مخططا  للعالقة بين المواد وسرعة -0
 يرسم يرسم شكال  يوضح انتقال الحرارة بطريقة الحمل بالسوائل  -1
 يقوم باجراء تجربة يبن فيها تمدد االجسام الصلبة  -1
 يقوم باجراء تجربة يبين فيها ظاهرة الحمل بالسوائل  -5
 يقوم باستعمال محرار لقياس درجة الحرارة  -1

 المجال الوجداني 
 ارة ودرجة الحرارةالرغبة في طرح اسئلة عن الحر  -1
 يحافظ على االجهزة واالدوات في المختبر  -0
 متابعة البرامج التعليمية والعلمية الخاصة بتحوالت المادة ومشاهدتها  -1
 يقدر عظمة الخالق في خلق مصادر الطاقة الحرارية لإلنسان -1

 يقدر دور العلماء في اكتشاف تأثيرات الحرارة على الكون واالنسان  -5

 الحرارة في حياتنا اليومية يقدر اهمية -1
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 (1ملحق )

 معامالت التميز ومعامالت الصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي

 

 

 

 رقم الفقرة
معامل 
 التميز

معامل 
 معامل الصعوبة معامل التميز رقم الفقرة الصعوبة

1 0.259 0.39 01 0.704 0.27 
2 0.370 0.30 00 0.407 0.33 
1 0.370 0.30 01 0.259 0.20 
1 0.259 0.37 01 0.333 0.23 
5 0.667 0.30 05 0.370 0.30 
1 0.704 0.31 01 0.593 0.28 
5 0.519 0.30 05 0.519 0.32 
1 0.444 0.36 01 0.481 0.27 
7 0.815 0.30 07 0.407 2.02 

12 0.333 0.21 12 0.296 0.20 
11 0.407 0.21 11 0.333 0.23 
10 0.296 0.32 10 0.296 0.22 
11 0.296 0.20 11 0.296 0.22 
11 0.556 0.33 11 0.259 0.25 
15 0.296 0.32 15 0.481 0.21 
11 0.333 0.21 11 0.444 0.24 
15 0.407 0.21 15 0.556 0.23 
11 0.444 0.22 11 0.667 0.28 
17 0.519 0.26 17 0.333 0.23 
02 0.370 0.32 12 0.259 0.25 
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 (5ملحق )

 فعالية البدائل الخاطئة لفقرات االختبار التحصيلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت
 معامل فعالية البدائل الخاطئة

 د ج ب أ
1.  0.024  - 0.097 - 0.048  
0.  0.048  - 0.073   - 0.024  
1.  0.073  - 0.024  - 0.073  
1.  0.121   - 0.048 - 0.048 
5.  0.048  - 0.024  - 0.024  
1.  0.024   - 0.097 - 0.073 
5.   - 0.097  - 0.024 - 0.121 
1.   -0.024  - 0.048  -0.048 
7.  0.121  - 0.024  - 0.024  

12.  0.121   - 0.121 - 0.073 
11.  0.024  - 0.097  - 0.121  
10.  0.048   - 0.024 - 0.073 
11.   - 0.024  - 0.048  - 0.048 
11.  0.024  - 0.048   0.073  - 
15.  0.121   - 0.024  - 0.024 
11.  0.048  - 0.048   - 0.073 
15.   - 0.024  - 0.024  - 0.048 
11.   - 0.048  - 0.097  - 0.073 
17.  0.024  - 0.073   - 0.121 
02.   - 0.121  - 0.024  - 0.024 
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 مالحظة: جميع بدائل الفقرات لالختبار التحصيلي فعالة ألن امامها إشارة سالب.

 

 

 ت
 معامل فعالية البدائل الخاطئة

 د ج ب أ
01.    - 0.073  -0.048  -0.024 
00.   - 0.024   - 0.097 -0.073 
01.   - 0.048  - 0.073 -0.121 
01.  - 0.097   - 0.121 - 0.048 
05.   - 0.121  - 0.024 - 0.024 
01.  - 0.048  - 0.048  - 0.073  
05.   - 0.073  - 0.121 - 0.024 
01.  - 0.048   - 0.097 - 0.048 
07.   - 0.121  - 0.073 - 0.073 
12.    - 0.097  - 0.024 - 0.097 
11.  - 0.073  - 0.121  - 0.24   
10.   - 0.121  - 0.097  - 0.073 
11.  - 0.024   - 0.073  - 0.121 
11.  - 0.048   - 0.073 - 0.097 
15.  - 0.097   - 0.024 - 0.073 
11.   - 0.024  - 0.097 - 0.048 
15.  - 0.121 - 0.073   - 0.024 
11.  - 0.073 - 0.024   - 0.073 
17.   - 0.048  - 0.097  - 0.097 
12.  - 0.073   - 0.073  - 0.121 
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 (1ملحق )

 معامالت تميز فقرات اختبار التفكير العلمي

 معامل التميز رقم الفقرة معامل التميز رقم الفقرة
1 0.89 01 0.59 
2 0.85 00 0.78 
1 0.78 01 0.26 
1 0.37 01 0.67 
5 0.52 05 0.81 
1 0.81 01 0.85 
5 0.37 05 0.26 
1 0.70 01 0.30 
7 0.30 30 0.78 

12 0.89 12 0.85 
11 0.78 11 0.33 
10 0.52 10 0.67 
11 0.26 11 0.81 
11 0.26 11 0.30 
15 0.33 15 0.37 
11 0.33 11 0.52 
15 0.56 15 0.33 
11 0.26 11 0.30 
17 0.44 17 0.26 
02 0.89   
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 (7ملحــق )

 انموذج خطة تدريسية للمجموعة التجريبية على وفق استراتيجية االمواج المتداخلة

 الموضوع/الحرارة                                             الصف/االول                                                   

 دقيقة 15   الزمن/

 اوال: االهداف الخاصة

 وظيفية.مات عن الحرارة وكيفية قياسها بطريقة اكساب الطالب معلو 

 االهداف السلوكية 

 ان:الطالب قادرا على  جعل:المعرفي  اوال: المجال

 يبين ان الحرارة مصدر الضوء والدفء  -1
 كيفية التوازن الحراري بين االجسام المتماسة مع بعضها يشرح -0
 يعطي امثلة عن االتزان الحراري من حياتنا اليومية -1
 مية تحديد درجة الحرارة يبين اه -1
 يستنتج ان الحرارة تختلف عن درجة الحرارة -5
 كيفية استعمال المحرار لقياس درجة الحرارة يوضح -1
 بين مجاالت استخدام الزئبق في حياتنا اليومية.ي  -5

 جعل الطالب قادرا على ان  الوجداني:المجال  ثانيا:

 سانلإلنالخالق في خلق مصادر الطاقة الحرارية  يعظم قدرة -1
 الحرارة على الكون واالنسان  تأثيراتيقدر دور العلماء في اكتشاف  -0
 يقدر اهمية الحرارة في حياتنا اليومية -1

 ان:جعل الطالب قادرا على  المهاري:المجال  ثالثا:

 التوازن الحراري بين المواد. مخططا يبين يرسم -1
 مخططا للعالقة بين المواد وسرعة تمددها يرسم -0
 ه اثر الحرارة على تمدد المواد .يرسم شكال يوضح في -1
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 التعليمية:الوسائل 

مخطط لخارطة  بالتجارب،ادوات النشاط الخاصة  لمحارير،نماذج  الملون،السبورة والطباشير 
 .مفاهيمية

 

 الدرس  سير

 دقيقة  1المقدمة  –أ 
تفكير كما ورد عن بقية المخلوقات بالعقل وعملياته المختلفة كال وعال، االنسانلقد ميز اهلل جل  

االنسان من  خلق، خلق ربك، الذي بأسم )اقرأبسم اهلل الرحمن الرحيم  الحكيم.في محكم كتابه 
 العظيم.صدق اهلل العلي  يعلم(االنسان مالم  بالقلم، علمعلم  االكرم، الذيوربك  علق، اقرأ

لفائدة كمصدر للطاقة الحرارة وجعل فيهما اوللكائنات الحية  لإلنسانان اهلل سبحانه وتعالى خلق 
 اقتصادية.او فائدة 

األسئلة وتحديد العمليات والمعالجات ع الدرس يطرح المدرس بعض ولجذب انتباه الطالب لموضو 
الذهنية من خالل تحديد مهارات التفكير بالوصف والمقارنة واالستنتاج واالستدالل وبالتالي 

اسية من خالل القدرة على االجابة عن ألسالكشف عن المفاهيم والعمليات ومهارات التفكير ا
 .االتية  ألسئلةا

 كيف نشعر بالحرارة؟س: 
 منزلك؟ما مصادر الحرارة المستخدمة في س : 
 اين تستفاد من الحرارة المتوفرة في بيتك؟ س : 
 الحرارة في المنزل؟ يتم ترشيداستهالككيف س : 

 الموضوع على السبورة )الحرارة( يقوم بكتابة والمجال إلجابات الطالب  بفسح المدرس قومي
 بأسلوب مخطط ذو عالقات متبادلة .

 العرض  –ب 
نظرة عامة على الموضوع من خالل النظر الى العنوان  بألقاءفي هذه الخطوة يقوم الطالب،    

 واالفكار الرئيسة التي يتضمنها النص ويقرؤها ويحاولوا التنبؤ بما يمكن ان يتناوله الموضوع .
 كشف عن االستعداد المدخلي للمفاهيم. مرحلة ال

 الحرارة؟ما تعريف 
 االنسان؟كم تبلغ درجة حرارة 

 حرارتها؟وكيف؟هل تتساوى االحياء في درجة 
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تختار كل مجموعة مقررا  متعاونة،بتقسيم طالب الصف الى ست مجاميع  ويقوم المدرس 
السبورة ويتم توزيعها الى  ثم كتابة االسئلة على بينها. ومنلجمع وتبويب االجابات فيما 

المجاميع كأوراق عمل تتضمن معطيات ومعلومات بمادة الدرس بحيث تتضمن مجموعة 
 .مجموعة قبل كل ومناقشتها مناالسئلة موجات متداخلة من خالل طرح المشكلة 

يقوم طالب كل مجموعة بكتابة االسئلة الخاصة بها، وتحدد من خاللها المهام او المطلوب من 
 موعة القيام به المج

 اسئلة المجموعة االولى 

 : ماذا يحصل لو وضعنا قطعة معدنية ساخنة في ماء بارد؟1س

 ساخن؟: ماذا يحصل لو وضعنا قطعة من الثلج في ماء 0س

 في درجات حرارتها؟ المواد، مختلفة: ما الذي يجعل 1س

 اسئلة المجموعة الثانية 

له  الذي تتوقعند لمس المدفئة الزيتية ال نحترق ولكن من : عند لمس لهب الشمعة تحرق ايادينا، وع1س
 الشمعة ام المدفئة الزيتية؟ وما سبب ذلك؟ الغرفة؟القدرة على تدفئة 

 من مادة الجسم؟ للجزيء الواحدعلى ماذا يعتمد معدل الطاقة الحركية  0س

 ذلك؟: هل تختلف الحرارة عن درجة الحرارة وضح 1س

 اسئلة المجموعة الثالثة 

 الزئبقي؟: ما الذي يقيسه المحرار 1س

 الزئبقي؟: ماهي المادة المستخدمة في المحرار 0س

 : ماذا نستفاد من قياس درجة الحرارة؟1س

 اسئلة المجموعة الرابعة 

 الزئبقي؟: ما سبب اختيار المادة المستخدمة في المحرار الطبي 1س

 والكحولي؟ما الفرق بين المحرار الطبي الزئبقي  0س

 وكيف؟ الطبي؟ما فائدة التخصر في المحرار : 1س
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 غليانه؟: ما درجة انجماد الماء النقي؟ وما هي درجة 1س

 اسئلة المجموعة الخامسة

 ما االتزان الحراري؟ اعط ثالث امثلة على االتزان الحراري 1س 

 الحراري؟: وضح بتجربة ظاهرة االتزان 0س 

 ة؟: ماذا يحدث للمواد عندما تكتسب طاقة حراري1س

 اسئلة المجموعة السادسة 

 ذلك؟يحدث  المختلفة؟ وكيفيحدث عند تسخين المواد  ماذا-1س 

 سرعة تمددها. المواد في: بين لماذا تختلف 0س 

 المواد المختلفة؟الحرارة على  اذكرتأثيرات-1س

 رة، ويكونالسبو على  المجاميع، ويكتبهاوبعدها يقوم المدرس باستالم االجوبة من الطالب بعد جمعها من 
ومن ثم يقوم  االخرى.او االيضاح لكل سؤال من قبل المجاميع  لإلجابةمقرر كل مجموعة مستعدا 

 ومناقشتها مع المجاميع: طرح االسئلة االتيةبس المدر 

 الحرارة؟ما تعريف  - أ
  يتوقع ان تكون االجابة: الحرارة هي شكل من اشكال الطاقة تنساب بين جسمين

 حرارتيهما متماسين مختلفين بدرجتي
 الحراري؟ما مفهوم االتزان  - ب

  هو الحالة التي تتساوى فيها درجة حرارة جسمين عندما  االجابة:يتوقع ان تكون
 يكونان بتماس مع بعضمها 

 الحرارة؟ما تعريف درجة  –ج 

  مقياس لمعدل الطاقة الحركية للجزيء الواحد من المادة  االجابة:يتوقع ان تكون 

 ق؟الزئبعدد مميزات  –د 

  بجدران االنبوب ، يمكن  ال يلتصقموصل جيد للحرارة ، االجابة:يتوقع ان تكون
رؤيته من خالل الزجاج ، يبقى على حالته السائلة لمدى واسع من درجات الحرارة ، 

 منتظم التمدد قليل التبخر  
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 المواد؟الحرارة في  تأثيراتعدد  –ه 

  د الطاقة الحركية للجزيئات ونتيجة عند تسخين المادة تزدا االجابة:يتوقع ان تكون
لذلك تتباعد جزيئات او ذرات المادة بعضها عن بعض فيحصل تمدد )ازدياد الحجم( 

 الصلبة والسائلة والغازية 

 السائلة؟يحدث عند تسخين المواد  ماذا-و

  يتوقع ان تكون االجابة: يزداد حجم السائل بارتفاع الحرارة نتيجة الزدياد الطاقة
 جزيئات السائل بالتسخينالحركية ل

 الصلبة؟ماذا يحدث عند تسخين المواد  –ز 

  تمدد المواد الصلبة بارتفاع درجة حرارتها تمددا بالطول  االجابة:يتوقع ان تكون
 وتمدد بالمساحة وكذلك بالحجم 

 الغازية؟ماذا يحدث عند تسخين المواد  –ع 

  تسخينها نتيجة الزدياد الطاقة يزداد حجم الغاز كثيرا عند  االجابة:يتوقع ان تكون
 الحركية لجزيئاته 

  قياس األخطاء والسرعة من خالل اإلجابات: يتوصل الطالب مع المدرس الى
اإلجابات الصحيحة وتحديد اإلجابات الخاطئة منها ويتم ضبط الوقت لتحديد سرعة 

  لمعرفة التفكير والتوصل الى االستيعاب واالستنتاجاإلجابة في االنهماك في 

 الملخص السبوري

 حرارتيهما.الحرارة: هي شكل من اشكال الطاقة تنساب بين جسمين متماسين مختلفين بدرجتي 

 بعضهما.االتزان الحراري: هو الحالة التي تتساوى فيها درجة حرارة جسمين عندما يكونان بتماس مع 

 ةدرجة الحرارة: هي مقياس لمعدل الطاقة الحركية للجزيء الواحد من الماد

 مميزات الزئبق.

بجدار االنبوب ،يمكن رؤيته من خالل الزجاج ، يبقى على حالته السائلة  يلتصق للحرارة، الموصل جيد 
 لمدى واسع من درجات الحرارة ،منتظم التمدد قليل التبخر 
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ها عند تسخين المادة تزداد الطاقة الحركية لجزيئاتها ونتيجة لذلك تتباعد جزيئات او ذرات المادة بعض
حجم السائل بارتفاع  والغازية، يزدادالصلبة والسائلة  لألجسامعن بعض فيحصل تمدد )ازدياد بالحجم( 

درجة الحرارة نتيجة الزدياد الطاقة الحركية لجزيئات السائل بالتسخين ،تتمدد المواد الصلبة بارتفاع درجة 
جم الغازات كثيرا عند تسخينها نتيجة حرارتها تمددا بالطول وتمددا بالمساحة وتمددا بالحجم ، يزداد ح

 . الزدياد الطاقة الحركية لجزيئاتها

 ويقوم المدرس بأعطاء التعزيز المناسب ألجابات الطلبة .  

 

 خامسا: التقويم

 االتية:االسئلة التقويمية  يوجه المدرس

 ماذا نعني باالتزان الحراري؟ -1
 ما اسم الجهاز الذي نحدد من خالله درجة الحرارة؟ -0
 المواد؟الحرارة على  تأثير ما -1

 

 الواجب البيتي  سادسا:

 استعماالتها –انواعها  –المحارير

 

 المدرس مصادر سابعا:

 التربية.وزارة  ،1ط  المتوسط،كتاب الفيزياء للصف االول  (:0211) وآخرونقاسم عزيز  محمد،_  1
 .بغداد

، المسيرة للنشر والتوزيع  1معرفية ، ط( : استراتيجات التعلم والتعليم ال 0211_ قطامي ، يوسف )  0
 االردن . –والطباعة ، عمان 

 مصادر الطالب 

، وزارة التربية. 1(: كتاب الفيزياء للصف االول المتوسط، ط 0211محمد، قاسم عزيز وآخرون )_  1
 .بغداد
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 (12الملحق )

 أنموذج خطة تدريسية للمجموعة الضابطة

 الموضوع / الحرارة            الصف/ االول المتوسط               

 دقيقة 15المادة/الفيزياء                                     الزمن / 

 اوال: االهداف الخاصة

 اكساب الطالب معلومات عن الحرارة وكيفية قياسها بطريقة وظيفية.

 ناوال: المجال المعرفي جعل: الطالب قادرا على ااالهداف السلوكية 

 ارة مصدر الضوء والدفء يبين ان الحر  -1
 كيفية التوازن الحراري بين االجسام المتماسة مع بعضها يشرح -0
 يعطي امثلة عن االتزان الحراري من حياتنا اليومية -1
 يبين اهمية تحديد درجة الحرارة  -1
 يستنتج ان الحرارة تختلف عن درجة الحرارة -5
 كيفية استعمال المحرار لقياس درجة الحرارة يوضح -1
 استخدام الزئبق في حياتنا اليومية . يبين مجاالت -5

 ثانيا: المجال الوجداني: جعل الطالب قادرا على ان 

 الخالق في خلق مصادر الطاقة الحرارية لإلنسان يعظم قدرة -1
 يقدر دور العلماء في اكتشاف تأثيرات الحرارة على الكون واالنسان  -0
 يقدر اهمية الحرارة في حياتنا اليومية -1

 هاري: جعل الطالب قادرا على ان:ثالثا: المجال الم

 يرسم مخططا يبين التوازن الحراري بين المواد.- 1         

 . يرسم مخططا للعالقة بين المواد وسرعة تمددها -0
 يرسم شكال يوضح فيه اثر الحرارة على تمدد المواد . – 1

 الوسائل التعليمية: 
لنشاط الخاصة بالتجارب، مخطط لخارطة السبورة والطباشير الملون، نماذج لمحارير، ادوات ا

 مفاهيمية.
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 الدرس:سير 

 دقيقة  1المقدمة 
لقد ميز اهلل جل وعال، االنسان عن بقية المخلوقات بالعقل وعملياته المختلفة كالتفكير كما ورد  

في محكم كتابه الحكيم. بسم اهلل الرحمن الرحيم )اقرأ بأسم ربك، الذي خلق، خلق االنسان من 
 قرأ وربك االكرم، الذي علم بالقلم، علم االنسان مالم يعلم( صدق اهلل العلي العظيم.علق، ا

ان اهلل سبحانه وتعالى خلق لإلنسان الحرارة وجعل فيهما الفائدة كمصدر للطاقة او فائدة 
 اقتصادية.

 ولجذب انتباه الطالب لموضوع الدرس يطرح المدرس بعض االسئلة.
 كيف نشعر بالحرارة؟

 در الحرارة المستخدمة في منزلك؟ ما مصا
 اين تستفاد من الحرارة المتوفرة في بيتك؟ 

 كيف يتم ترشيد استهالك الحرارة في المنزل؟
 المجال إلجابات الطالب  يفسح المدرس

 يقوم بكتابة الموضوع على السبورة )الحرارة(المدرس 

 العرض:

عند وضع قطعة معدنية ساخنة في ماء بارد فان القطعة المعدنية سوف تفقد قسما كبيرا من حرارتها بينما 
 نفسها.الماء البارد يكتسب حرارة وتستمر هذه العملية الى ان تصل كلتا المادتين الى درجة الحرارة 

 حراري.فيقال عندئذ انهما في حالة اتزان 

 الطاقة تنساب بين جسمين متماسين مختلفين في بدرجتي حرارتيهما(.اذن الحرارة هي )شكل من اشكال 

هو الحالة التي تتساوى فيها درجة حرارة جسمين عندما يكونان في حالة تماس مع  الحراري.االتزان 
 بعضهما.

 ذلك؟س هل تختلف الحرارة عن درجة الحرارة اعطي مثاال عن 

 المادة.لحركية للجزيء الواحد من درجة الحرارة هي مقياس لمعدل الطاقة ا ج. نعم

درجة حرارة لهب القداحة اعلى من درجة حرارة  مختلفتان، انان الحرارة ودرجة الحرارة كميتان فيزيائيتان 
ان نلمس لهب القداحة بأيدينا في حين نستطيع ان نلمس المدفأة  فأنناال نستطيعالمدفأة الزيتية لذلك 
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لهب  ال يستطيعتستطيع ان تعمل على تدفئة الغرفة في حين  فأةالمدالزيتية وهي ساخنة ونالحظ ان 
 نستنتج من ذلك ان هناك فرق بين الحرارة ودرجة الحرارة. ذلك،القداحة فعل 

 ما؟س: ما هو الجهاز الذي نستخدمه لقياس درجة حرارة مادة 

 لفيزيائية للمادة.تستعمل المحارير التي تعتمد على تغير بعض الخواص ا ما،لقياس درجة حرارة مادة 

 س: كم تساوي درجة انجماد الماء النقي وكم تساوي درجة غليانه؟

  100cودرجة غليان الماء النقي هي  0cدرجة انجماد الماء النقي هي 

 ماهي المميزات التي دعت الى استعمال الزئبق بالمحارير؟ س:

 . موصل جيد للحرارة -1
 . ال يلتصق بجدار االنبوب -0
 ل الزجاجيمكن رؤيته من خال -1
 يبقى على حالته السائلة لمدى واسع من درجات الحرارة -1
 منتظم التمدد وقليل التبخر -5

 
 التلخيص:

يكتب تعريف الحرارة واالتزان الحراري والفرق بين الحرارة ودرجة الحرارة والجهاز الذي يقيس 
 الحرارة.درجات 

 

 التقويم 

 االسئلة التقويمية االتية:يوجه المدرس 

 باالتزان الحراري؟ماذا نعني  -1
 ما اسم الجهاز الذي نحدد من خالله درجة الحرارة؟ -5
 ما تأثير الحرارة على المواد؟ -1

 

 

 



 المـــالحــــق
511 

 الواجب البيتي 

 استعماالتها –انواعها  –المحارير

 المدرس  مصادر

، وزارة التربية. 1(: كتاب الفيزياء للصف االول المتوسط، ط 0211محمد، قاسم عزيز وآخرون ) -1
 بغداد

، المسيرة للنشر  1( : استراتيجات التعلم والتعليم المعرفية ، ط 0211مي ، يوسف ) _ قطا 0
 االردن . –والتوزيع والطباعة ، عمان 

 مصادر الطالب

، وزارة التربية. 1(: كتاب الفيزياء للصف االول المتوسط، ط 0211محمد، قاسم عزيز وآخرون ) -1
 بغداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المـــالحــــق
511 

 

 (11ملحق )
 التحصيلي بصيغته النهائية   فقرات االختبار

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 جامعة بغداد/ كلية التربية 

 أبن الهيثم للعلوم الصرفة  
 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 الماجستير –الدراسات العليا 
 طرائق تدريس الفيزياء  

 النهائيةبصيغته  التحصيليفقرات االختبار  /م
 المحترم  ......................................الفاضل ............األستاذ 

 تحية طيبة 
األمواج المتداخلة في تحصيل طالب األول المتوسط  استراتيجيةيروم الباحث إجراء بحثه الموسوم بـ ) أثر    

األول  لمادة الفيزياء وتفكيرهم العلمي ( ومن متطلبات انجاز البحث بناء اختبار تحصيلي في مادة الفيزياء للصف
آراءكم  لبيانمتوسط ، ونظرا  لما نعهده فيكم من خبرة ومعرفة في هذا الميدان فأن الباحث يتوجه إليكم 

التعديالت  واقتراحومالحظاتكم لغرض التحقق من وضوح فقرات االختبار ، ومدى مالءتها للمستوى الذي تقيسه ، 
للمستويات الثالث األولى ) التذكر ، االستيعاب ، التي ترونها مناسبة ، حسب تصنيف بلوم للمجال المعرفي ، 

( هدفا  سلوكيا  من الفصول الخامس والسادس والسابع لصياغة فقرات اختباريه 12التطبيق ( وقد اختار الباحث )
 م( الطبعة السادسة . 0211من كتاب الفيزياء للصف األول المتوسط ، لسنة )

 الشكر...مع جزيل                                
 .......................................األستــاذ:

 اللقب العلمي :.....................................
 ......................................العمل:مكان 

 التـخصص :......................................                                
 كامل كريم                                            المشرف :أ.م.د  

 
 الباحث                                                                              

 محمد كاظم حسن                                                  

 ق تدريس الفيزيـاءطرائ                                                
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 صالح االختباريةالفقرة  المستوى الغرض السلوكي ت
غير 
 صالح

يبين كيفية االتزان  1
األجسام  الحراري بين
 بعضها.المتماسة مع 

الحالة التي تتساوى درجة حرارة  تمثل س: استيعاب
جسمين عندما يكونان فـي تماس مـع 

 -:بعضهما
 الحرارة.درجة   -ب  نوعية.حرارة  ( أ

 الحرارة.د( .   الحراريجـ( أتزان 

  

يذكر كم تعادل درجة  0
 أنجماد الماء النقي .

  -:القيمةدرجة انجماد الماء النقي  تبلغس :  تذكر
 .   C° 10ب(  . C° 1000 ( أ

 .   C° 0(د .  C° 100جـ(  

  

س : يسمى الجهاز الذي يقيس درجة الحرارة  تذكر يذكر استعمال المحارير 1
  للمواد بـ 

 المانومتر .ب(     البارومتر . ( أ
 ( المحرار . د جـ( الميزان الرقمي .

  

يعلل ترك مسافات بين  1
القضبان الحديدية لسكة 

 القطار .

س : تُترك مسافات بين القضبان الحديدية  استيعاب
 لسكة القطار بسبب 

 التقلص .ب(       األنكماش . ( أ
 .  د ( التمدد بالحرارة جـ( التمدد بالبرودة .

  

يحول درجة الحرارة من  5
التدريج السيليزي إلى 

 تدريج كلفن .
 
 
 
 
 
 

س : أذا كان درجة الحرارة فـي أحد أيام  تطبيق
درجة الحرارة  فانها تعادل C° 40الصيف 

  -القيمة : بمقياس كلفن
 .  K 75ب(     .   K 15أ (

 .  K 313د(     .  K 302جـ( 
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يعلل التخصر الموجود  1
أنبوب أنبوب المحرار في 

 الطبي .

س : أن سبب التخصر الموجود في أنبوبة  استيعاب
 المحرار الطبي الزئبقي هو 

للسماح للزئبق  . ب( لمنع نزول الزئبقأ (
 .بالنزول 

 . يثبت في فم المريض أثناء القياسجـ( 
 د( لتسهيل مسكه من قبل الطبيب 

  
 
 
 
 
 

يبين كيفية ارتفاع المنطاد  5
 بالجو 

س : أن المنطاد يرتفع بالجو عند تسخينه  استيعاب
 بسبب 

 ثقل الهواء بداخله . ( أ
 تزداد كثافة الهواء . ( ب

جـ( تتساوى كثافة الهواء داخل المنطاد 
 وخارجه .

 د( يتمدد الهواء داخل المنطاد فتقل كثافته .

  

كم تعادل درجة  يذكر 1
غليان الماء في التدريج 

 المطلق

غليان الماء في التدريج درجة  تعادلس : تذكر
 -القيمة: المطلق

 .  K 407ب(      .   K 205أ (
 .  K 373د(        .  K 237جـ( 

  

يذكـر فائـدة المحــرار  7
 الطبـي الزئبقي

لقياس الطبي  س : يستخدم الطبيب المحرار تذكر
 .......... 

 درجة البصر .ب(  نبضات القلب . ( أ
 مريض .كتلة ال د (  جـ( درجة حرارة .

  

 يعرف درجة الحرارة  12
 
 
 
 

س : تسمى مقياس الطاقة الحركية بالجزيء  تذكر
 الواحد من المادة بـ 

 اإلشعاع .ب(   التوصيل . ( أ
 درجة الحرارة .د(      جـ( الحرارة .
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بين اختالف المواد في   ا 11
 سرعة تسخينها .

س : عند إجراء تجربة بوضع الشمع على  استيعاب
سيقان من مواد مختلفة من له القدرة عدة 

 على إذابة الشمع بشكل أسرع .  
 نحاس .ب(        حديد . ( أ

 د( زجاج .    جـ( رصاص .

  

أن الماء  بتجربة  يبين 10
 رديء التوصيل للحرارة .

س : عند وضع قطع من الثلج في قعر  تطبيق
أنبوب زجاجي فيه ماء ويسلط عليه حرارة 

نبوب ويغلي وبنفس على الرأس العلوي لأل
الوقت الثلج ال يذوب . هذا يدل على أن 

 -:الماء
 رديء التوصيل للحرارة . ( أ

 أجود موصل للحرارة . ( ب
 جـ( غير موصل للحارة .

 د( موصل طبيعي للحرارة .

  

يحول درجة الحرارة من  11
 سيليزي.مقياس كلفن إلى 

فانها  K 305س : كانت درجة حرارة الغرفة  تطبيق
  -القيمة: لمقياس السيليزيبا تعادل 

 .  302ب(      .   402أ (
 .  32د(        .  72جـ( 

  
 
 

 

يذكر كيفية انتقال الطاقة  11
الحرارية في الجسم 

 الصلب.

س : تنتقل الطاقة الحرارية بين األجسام  تذكر
  -الصلبة بطريقة :

 اإلشعاع .ب(      الحمل .أ (
 .ع الحمل واإلشعاد(    .التوصيل جـ( 

  

يذكر طريقة انتقال الحرارة  15
من الدفأة الكهربائية الى 

 جو الغرفة 

س : كيف ننقل الطاقة الحرارية من المدفأة  تذكر
 إلى جو الغرفة ؟ 

 ب( الحمل .      .  التوصيل أ (
 . الحمل واإلشعاعد(        . اإلشعاعجـ( 
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    االسود  جسمال ر  ان يذك 11
جسم  ماص  أفضل

الشعة الحرارية الساقطة ل
 علية 

س : أن أفضل جسم ماص لألشعة الحرارية  تذكر
الساقطة عليه وأفضل جسم مشع للحرارة عند 

  -:تسخينه يعرف بالجسم
 . األبيضب(    . األحمرأ (

 . األسودد(     .األزرقجـ( 

  

يذكر فائدة قنينة الترموس  15
. 

س : يسمى الصندوق الذي يستعمل لحفظ  تذكر
 -: بـ المشروبات الباردة والساخنة بداخلها

 ب( الصندوق األسود .    .  الحافظةأ (
 .قنينة الغازد(   . قنينة الترموسجـ( 

  

يعلل أن البالط المصنوع  11
من الرخام نشعر به باردا  
بينما قطعة السجاد في 
نفس المكان نشعر بها 

 دافئة .

بالط س : ما هو السبب عندما نشعر بال استيعاب
المصنوع من الرخام باردا  ، بينما في نفس 

 -:الموقع نشعر بالسجاد دافئا  
 . ألن السجاد موصل للحرارة أ (

 .ألن السجاد عازل للحرارةب( 
جـ( ألن السجاد موصل للحرارة والرخام عازل 

 للحرارة.
ألن الرخام موصل للحرارة والسجاد عازال  د( 

 . حراريا  

  

ل في يشرح طريقة الحم 17
 الموائع .

 س : تنتقل الحرارة في الموائع بطريقة  استيعاب
 . اإلشعاعب(   . التوصيلأ (

 . الحمل واإلشعاعد(      .الحملجـ( 

  

ابتعاد الناس من  يفسر 02
ارتداء المالبس الداكنة 

 صيفا  .

س : ارتداء معظم الناس مالبس بيضاء في  استيعاب
 -:أيام الصيف المشمسة وذلك بسبب 

 . لرفع درجة الحرارةأ (
 .تقليص امتصاص الحرارةب( 
 .لثبات درجة الحرارةجـ( 
 . الكتساب درجة الحرارة د( 
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يعلل ارتداء رجال اإلطفاء  01
 لبدالت خاصة .

سبب ارتداء رجال اإلطفاء لبدالت  يعدس :  استيعاب
 -:خاصة

 . هو لحمايتهم من لهب النارأ (
 .غط العاليالضجـ(      .البردب(
 . الدخاند( 

  

يميز بين نسيم البر  00
 والبحر .

 س : أن االختالف بين نسيم البر والبحر هو  استيعاب
يحدث نسيم البر في الليل بينما نسيم أن 

 .البحر يحدث في
 . الغروبب(       . الفجرأ (

 . الليلد(        .النهارجـ( 

  

يرسم شكال  يوضح انتقال  01
يقة الحمل في الحرارة بطر 

 السوائل .

المخططات اآلتية تمثل خطوط  احدس :  تطبيق
 -:تيار الحمل في السوائل 

 
 أ(                               ب(

 
 
 

 جـ(                         د(     
 
 

  

يرسم تيار الحمل للهواء  01
 داخل الغرفة .

بحرية س : تتحرك جزيئات الهواء  تطبيق 
وباتجـاهـات عشـوائية وباكتساب الهــواء حرارة 
تزداد الطاقة الحركية لجزيئات المائع فيتمدد 
وتقل كثافته لذا تكون حركة جزيئات الهواء 

 -:البارد 
 . من األعلى إلى األسفلأ (

 .من األسفل إلى األعلىب( 
 .عشوائيةجـ( 
 . أفقيةد( 
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يصف القوى الجزئية في  05
 لبة الحالة الص

 س : تكون القوى الجزئية في الحالة الصلبة  تذكر
 .ضعيفةب(    . قوية جدا  أ (

 .أضعف مما عليه في الحالة السائلةجـ( 
 . أقوى عليه من الحالة الغازية د( 

  

 -:س : تكون للمادة حاالت على شكل هي تذكر يعدد حاالت المادة  01
 . صلبة وسائلة وغازية بالزماأ (
  .صلبة فقط ب(

 .سائلة وصلبةجـ( 
 . صلبة وغازيةد( 

  
 
 
 
 

س : تعرف تحول المادة من الحالة الصلبة  تذكر يعرف االنصهار  05
 -:إلى الحالة السائلة بــ 

 .االنصهارب(   . األنجمادأ (
 . التبخرد(    .التساميجـ( 

  

س : تحول المادة من الحالة السائلة إلى  تذكر يعرف االنجماد  01
 الصلبة يعرف على أنه  الحالة

 نجماد.اب(     . انصهارأ (
 . تبخرد(       .تساميجـ( 

  

يذكر مقدار الحرارة  07
 الكامنة النصهار الثلج .

درجة الحرارة الكامنة النصهار  تبلغس :  تذكر
 -:القيمةالثلج 

 .   KJ/ Kg 405أ (
 .  KJ/ Kg 202 ب(

 .  KJ/ Kg 237جـ( 
 .  KJ/ Kg 336د( 

  

تعادل درجة انجماد   12
الثلج ودرجة انصهار عند 

 نفس الدرجة الحرارية 

س : هل أن درجة انجماد الثلج ودرجة  تذكر
 انصهاره هي نفس الدرجة وتساوي ؟ 

 . C° 100نعم ب(    .  C° 0 نعم أ (
 . C° 200د( نعم     . C° 80جـ( نعم
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يعلل طفو الثلج فوق  11
 سطح الماء

 -:طفو الثلج فوق سطح الماء بسببس : ي استيعاب
عدم تساوي درجة انصهار الثلج ودرجة أ (

 . انجماده فيكبر حجمه وتكبر كثافته
تساوي درجة انصهار الثلج ودرجة  ب(

 .انجماده فيقل حجمه وتقل كثافته
تساوي درجة انصهار الثلج ودرجة جـ( 

 .انجماده فيكبر حجمه وتقل كثافته
الثلج ودرجة  عدم تساوي درجة انصهارد( 

 . انجماده فيكبر حجمه

  

يفسر حدوث انجماد  10
 السوائل .

 السوائل  سبب حدوث ظاهرة انجماد يعد:س استيعاب
 لسوائل ا بسبب ارتفاع سعة اهتزاز جزيئات أ(

 .بسبب انخفاض سعة اهتزاز السوائل ب(
 .بسبب زيادة الحركة الجزيئية للسوائلجـ( 
جزيئات بسبب زيادة المسافات بين د( 

 . السوائل

  
 
 
 
 
 

 
11 
 
 
 
 

يعلل انفجار أنابيب المياه 
 المعرضة للهواء شتاءا  .

السبب الذي من وراءه قد تنفجر  يعدس :  استيعاب
 -:أنابيب المياه المعرضة للهواء شتاءا  

 . بسبب نقصان في حجم الماء أ (
 بسبب زيادة في حجم الماء نتيجة التجميد ب(

 .ركة الجزيئية للماءبسبب زيادة الحجـ( 
 . بسبب الضغط الجويد( 

  

يوضح أن عملية  11
االنجماد هي معاكسة 

 لعملية االنصهار .

س : عملية االنجماد هي معاكسة لعملية  استيعاب
االنصهار فعند سقوط الوفر أو البرد فأن ذلك 
يؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الجو ألن 

 -:عر بــ هذا التحول يعطي حرارة للمحيط فنش
 البرد. ب(       . الدفء أ (

 . الدوارد(   .ضيق التنفسجـ( 
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يوضح أن التبخير عملية  15
 تبريد .

س : عنـد وضع قطرات مـن سائل الكـلونيـا )  استيعاب
عطر( سنشعر به بعد برهة مـن الوقـت 
ببرودة فـي اليد وهـذا دليل على أن عملية 

 -: التبخر تؤدي إلى
 ب(تجفيف.          . سخينتأ (

 . تبريدد(     .ارتفاع بالضغطجـ( 

  

يعلل سبب كون عمل  11
المبردة الهواء االعتيادية 
قليل الفائدة في األيام 

 شديدة الرطوبة .

س : ما السبب فـي أن مبردة الهواء تكون  استيعاب
 -:قليلة الفائدة في األيام شديدة الرطوبة 

في الجو والتي بسبب ارتفاع الرطوبة أ (
 تؤدي إلى قلة التبخر . 

 .بسبب زيادة التبخر ب(
 .بسبب زيادة الحرارةجـ( 
 بسبب زيادة التسامي .د( 

  

يعلل سبب جفاف  15
المالبس المبللة عند 
تعرضها ألشعة الشمس 
أسرع مما لو كانت في 

 منطقة الظل .

س : المالبس تجف عند تعرضها ألشعة  استيعاب
و كانت في منطقة الظل الشمس أسرع مما ل

 -:بسبب 
 انخفاض سرعة التبخير .أ ( 

ازدياد سرعة التبخير عند درجة الحرارة  ب(
 .المنخفضة

 .ارتفاع وانخفاض في درجة الحرارةجـ( 
ازدياد سرعة التبخر عند ارتفاع درجة د( 

 الحرارة .

  

يوضح بتجربة أن الكحول  11
 أسرع تبخرا  من الماء .

نا قطرة من الماء وقطرة من س : لو وضع تطبيق
 -الذي يتبخر أسرع :سائل الكلونيا )عطر( ف

 . الماء ألنه كثافته أقل من الكلونيا  أ (
 .الكلونيا ألن كثافتها أكثر من الماء ب(

 .الماء ألن كثافته عاليةجـ( 
 .الكلونيا ألن كثافتها أقل من الماء د( 
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يعطي أمثلة على تسامي  17

 د .بعض الموا
 -:تسامي المواد التي تس : من أمثلة  تطبيق

 الثلج. ب(             . الغاز أ (
 . البانزيند(              .نفثالينجـ( 

  

يتظم تقريرا عن حاالت   12
المادة من حيث القوى 
الجزئية عند تعرضها 

 للحرارة 

س : يكون وضع القوى الجزيئية في الحالة  تطبيق
وأنها لو تعرضت للحرارة الصلبة كبيرة جدا  

سوف تنصهر وتتحول إلى الحالة السائلة 
 -:بسبب 

 فقط.  زيادة في حركة الجزيئات أ (
 انكماش الجزيئات. ب(

زيادة في حركة الجزيئات وازدياد في جـ( 
 .المسافات البينية

 . قلة في حركة الجزيئاتد( 
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 (10الملحق )

 مفتاح اإلجابة لالختبار التحصيلي

 االجابة رقم الفقرة االجابة الفقرةرقم 
 أ 01 ج 1
 ج 00 د 0
 أ 01 د 1
 ب 01 د 1
 أ 05 د 5
 أ 01 أ 1
 ب 05 د 5
 ب 01 د 1
 د 07 ج 7

 أ 12 د 12
 ج 11 ب 11
 ب 10 أ 10
 ب 11 د 11
 أ 11 ج 11
 د 15 د 15
 أ 11 د 11
 د 15 ج 15
 د 11 د 11
 ج 17 ج 17
 ج 12 ب 02
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 (11) ملحـــق

 العلميالتفكير  اختبار

 

 التعليمات 

 عزيزي الطالب

المرفق طيـا ختبـار االالصريحة عـن فقـرات  بإجابتكالبحث العلمي يأمل الباحث مشاركتك  ألغراض
 بحسب طريقة االجابة اآلتية: علمية،جميعها بدقة وموضوعية 

 

 طريقة االجابة

 لإلجابة.بدائل  أربعكل فقرة في هذا االختبار عبارة عن موقف تتبعها  -
 اقرأ كل فقرة بعناية ثم اختر البديل المناسب الذي ينطبق عليك او تميل إليه في هذه الفقرة -
 في ورقة االختبار¸ شيءلديك ورقة منفصلة فال تؤشر اي  -
 ضع الحرف الذي يمثل االجابة الصحيحة امام رقم الفقرة في ورقة االجابة. -
 تذكر ان لكل فقرة اجابة واحدة فقط. -
  تترك أية فقرة من دون االجابة عنها.ال -
 حصل اي خطأ امسح تماما   العالقة التي تريد تغييرها. إذا -
 في الفقرة الواحدة. أكثراجب بعناية ولكن ال تستغرق وقتا    -

 

: انموذج لفقرة   موقف:مثاال  

 احاول:عندما تواجهني مشكلة فاني  (1
 الحل. إليجادلمساعدة من اآلخرين ا طلب-جالتغلب عليها بالحل الذي يراود ذهني.     - ب
 .أحدهاحلول متعددة لها ثم اختيار  وضع-دتجنب التفكير فيها وتركها للظروف.         - ت

 

 الجواب 

 د  (1
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التفكير العلمي اختبار  

 

تعتمد حياة االسـماك علـى االوكسـجين الموجـود فـي المـاء والختبـار صـحة هـذا الفـرض توضـع  (1
 االسماك في؟

 به كمية قليلة من الماء. حوض-ج                 مكان جاف ونالحظه.    - أ
 به ماء خاٍل من االوكسجين حوض-دمكان رطب ونالحظه.                    - ب

 

 لبيان:اختر انسب الفروض اآلتية لتفسير الغرض من استخدام شاقول البناء  (0
 الجدران. شاقولية-جافقية الجدران.                              - أ

 الجدران. اتزان-دران.                           ارتفاع الجد - ب
 

يـــؤدي وجـــود التلفزيـــون فـــي المنـــزل الـــى اهمـــال الطلبـــة قـــراءة دروســـهم والختبـــار صـــحة هــــذا  (1
 الغرض:

 ال يشاهدونه. التلفاز والذيننقارن بين درجات تحصيل الطلبة الذين يشاهدون  - أ
 تحصيل الطلبة. إثرالتلفاز علىنسأل المدرسين عن  - ب

مجموعة من الطلبة عن مدى حبهم لبرامج التلفاز. نسأل-ج  

تحصيل الطلبة. إثرالتلفاز علىاولياء االمور عن  نسأل-د  

 

 المشــتري،اختر انســبســمعت فــي المــذياع ان رائــد الفضــاء ال يــتمكن مــن الســير علــى ســطح  (1
 ذلك:الفروض اآلتية لتفسير 

 المشتري عن االرض. دلبع-جلثقل المالبس التي يرتديها                          - أ
 وجود الهواء على سطح المشتري لعدم-دلكبر كتلة المشتري وكبر قوة الجاذبية فيه.      - ب

التفسيرات  الزمن.اختر أحدستنطفئ بعد مدة من  فأنهالو قمت بقلب كأس على شمعة مشتعلة  (5
 المقترحة اآلتية النطفاء الشمعة 

 نسبة غاز االوكسجين في الكأس نفاذ-جبسبب تحرير غاز االوكسجين.                  - أ
 فتيل الشمعة قد انطفأ بسبب انصهارها ان-دبسبب تحرير غاز ثاني اوكسيد الكربون      - ب

كليا                                                                     
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حة فــي ســؤال فــي تصــورك يعــد محــدد االجابــة عــن نــوع االمــراض الناتجــة عــن الســبا أفضــلمــا  (1
 مياه آسنة 

 من االمراض المزمنة أنفسنانقي  كيف-جمن االمراض الوراثية؟      أنفسناكيف نقي  - أ
 من االمراض الطفيلية أنفسنانقي  كيف-دمن االمراض الخبيثة؟        أنفسناكيف نقي  - ب

 

 عند دخولك غرفة المختبر واستنشاقك لرائحة نفاثة فأي التصرفات اآلتية تخطر على ذهنك: (5
 لفتح النوافذ تذهب-جزمالئك عن تفسير ذلك.       أحدل تسأ - أ

الغرفــة مــن دون اعــارة الموضــوع اي  تــرك-دتبحــث عــن ســبب الرائحــة.                    - ب
 اهتمام 

 

 فهل:دفاترك  أحدفتحت حقيبتك المدرسية داخل الصف فاكتشفت فقدان  (1
 المساعدةمن زميلك  تطلب-جتثير ضجة بشأن الموضوع.                     - أ

 بهدوء وتتذكر اين وضعته. تجلس-دتطرح الموضوع على ادارة المدرسة.       - ب
 

 انه:المناطيد على اساس ¸ يستخدم غاز الهليوم في مل (7
 في الهواء الجوي. متوافر-جالغازات الموجودة.             أرخص - أ

  تشتعل.الغازات الخفيفة التي ال من-دمن الغازات النبيلة.                        - ب
 

ثـــم اضـــيف مـــاء الـــى الحـــوض بارتفـــاع قليـــل ال يالمـــس ضـــوء  حـــوض،وضـــعت شـــمعة فـــي  (12
ثــم اشــعلت الشــمعة وغطيــت بنــاقوس. مــا الــذي ســيحدث؟ ولمــاذا؟ واي مــن الفــروض  الشــمعة،

 اآلتية تعتقد انه صحيح؟ :
 سوف يظل مستوى الماء كما هو في الناقوس. - أ

جين ســـوف يحتـــرق ممـــا يـــنجم عنـــه ســـوف يرتفـــع مســـتوى ســـطح المـــاء نظـــرا الن االوكســـ - ب
 انخفاض ضغط الغاز في الناقوس.

انخفاضا في الناقوس عنه في الحوض نظرا الن حرارة أكثريكون مستوى الماء  سوف-ج  

 الماء.الشمعة سوف تسبب تبخر       
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انخفاضا نظرا الن احتراق الشمع يتسبب في تكوين غاز أكثريكون سطح الماء  سوف-د  

الكربون الذي يتسبب في زيادة ضغط الغاز داخل الناقوس ومن ثم دفعثاني اوكسيد       

 الماء خارج الناقوس.    

 

نقلـــت احـــدى النباتـــات الظليـــة الـــى مكـــان آخـــر فـــي البيـــت فالحظـــت بعـــد ذلـــك ذبـــول اوراقهـــا  (11
ـــة نســـبة  ـــى انهـــا بســـبب قل ـــذبول هـــذه عل  الضـــوء،الخضـــراء فوضـــعت فرضـــية تفســـر ظـــاهرة ال

 فهل:ض والختبار صحة هذه الفر 
 النبات الى مكان قريب من النافذة. تنقل-جتنقل النبات الى حديقة المنزل.            - أ

 النبات في مكان بعيد عن النافذة. تضع-دتنقل النبات الى شرفة المنزل.             - ب
 

عند وضع قطعة مـن الحديـد فـي جـو رطـب يالحـظ بعـد مـدة صـدأ قطعـة الحديـد وهـذا يرجـع  (10
 ان:الى 

 الجاف يسبب صدأ قطعة الحديد. الهواء-جب صدأ قطعة الحديد.      الماء يسب - أ
 الرطب يسبب صدأ قطعة الحديد. الهواء-دالحديد غير مطل ال يصدأ.               - ب

 

 فهل:االجهزة  أحدعند عودة التيار الكهربائي الى المنزل حدث عطب في  (11
 ظاهرة.قلقا من هذه ال تتلفت-جتهرع خوفا وتخرج من المنزل.        - أ

 والدك لمعرفة السبب. تسأل-دبالحادثة والتفكر بها.              ال تهتم - ب
 

 عن التساؤل اآلتي؛ لماذا يكون هواء الحديقة نقيا ومنعشا؟ لإلجابةاختر انسب الفروض  (11
 .  غاز النتروجينالن النبات يقوم بطرح -الن النبات يقوم بطرح غازاالوكسجين.     ج - أ

 النبات يقوم بطرح غازثاني اوكسيد الن-دغاز الهيدروجين.    الن النبات يقوم بطرح - ب
الكربون                                                                   
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شــاهدت مــن علــى شاشــة التلفــاز اســعاف شــخص قــرب ســاحل البحــر وقــام المســعف بعمليــة  (15
 الشخص: ةإلصابالتفسيرات المقترحة  أحداختر التنفس االصطناعي له. 

 للغرق عند السباحة. تعرض-جتعرض لصدمة كهربائية.                   - أ
 لصدمة مفاجئة. تعرضه-داستنشق غازا ساما.                             - ب

مــا انســب التفســيرات المقترحــة لظــاهرة وضــع النوافــذ مرتفعــة وقريبــة مــن الســقف عنــد تصــميم  (11
 الغرفة؟

 دخول اشعة الشمس لغرض-البارد جودخول الهواء  لخروج الهواء الساخن من االعلى - أ
 دخول غاز االوكسجين لغرض-دلخروج غاز االوكسجين من االعلى                   - ب

 

 فهل:اصدقائك  أحدعندما تحضر الى المدرسة وتالحظ غياب  (15
 لغيابه في ذلك اليوم تحزن-جتتجاهل غيابه والتفكير به.                         - أ

 زمالءك عنه. تسأل-د¸     شيءفكير به من دون عمل اي تستمر بالت - ب
 

الفرضــيات عموميــة مــن  أكثــريحبـذ ارتــداء المالبــس ذات اللــون االبــيض فــي الصـيف. اختــر  (11
 كل مما يأتي:

 الن اللون االبيض يعكس معظم االشعة الساقطة عليه. - أ
 الن اللون االبيض يمتص معظم االشعة الساقطة عليه. - ب
 ن االلوان الجميلة.اللون االبيض م الن-ج

 اللون االبيض من االلوان الباردة. الن-د

 

عند مرورك بالقرب من اي مستشفى ترى عالمة عدم السماح باستخدام منبـه السـيارة. اختـر  (17
 انسب التفسيرات وراء وضع هذه العالمة:

 الضوضاء ظاهرة مزعجة. الن-جالن الضوضاء ظاهرة غير حضارية.           - أ
 الضوضاء تؤثر في عمل االنسان الن-در في صحة المرضى.      الن الضوضاء تؤث - ب

 

 الحظت الجليد يطفو على سطح الماء. فما انسب تفسير مقترح لذلك: أنكال بد  (02
 من كتلة الماء أكبركتلة الجليد  الن-جمن كثافة الماء            أكبرالن كثافة الجليد  - أ

 من كتلة الماء أصغركتلة الجليد  الن-د  من كثافة الجليد          أكبرالن كثافة الماء  - ب
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الحظت في اثناء وقوفك في حديقة المنزل ان طول ظلك فـي الصـباح والمسـاء يكـون اطـول  (01
 التفسيرات لذلك: أفضلمن طول ظلك عند الظهيرة. ما برأيك 

 الن اشعة الشمس تكون عمودية عند الصباح والمساء. - أ
 لمساء. الن اشعة الشمس تكون مائلة عند الصباح وا - ب
 اشعة الشمس تكون مائلة عند الظهيرة. الن-ج

 اشعة الشمس تكون افقية عند الظهيرة. الن-د

 

 بسبب:ستكون معرضة لالنقالب  فأنهاكانت سيارة محملة حمولة كبيرة فوق سقفها  إذا (00
 مركز ثقلها وزيادة وزنها. انخفاض-جزيادة وزنها وكبر قاعدة استنادها.              - أ

 مركز ثقلها وكبر قاعدتها. انخفاض-دز ثقلها وصغر قاعدتها.            ارتفاع مرك - ب
 

. مـا ألـوانالحظت في اثناء تفحصك للموشور ان ضوء الشمس المار فيه يتحول الى سبعة  (01
 تعرفها:التعميم الذي يتفق مع الحقائق التي 

 موشور.الضوء عند مروره خالل ال يتحلل-جينفذ الضوء من خالل الموشور.            - أ
 الشعاع الضوئي عند مروره خالل الزجاج ينحرف-دضوء الشمس االبيض مركب.      - ب

 غاز:يكبر حجم العجينة عند اضافة الخميرة اليها بسبب تكون  (01
 ثاني اوكسيد الكربون الذي يحاول الخروج من العجينة. - أ

 االوكسجين الذي يحاول الخروج من العجينة. - ب
 من العجينة.الذي يحاول الخروج  الهيدروجين -ج

 الذي يحاول الخروج من العجينة. النتروجين-د 

 

 اردت الذهاب الى حفلة وكان الجو حارا رطبا فما برأيك نوع المالبس المناسب (05
 ارتداؤها:

 حرير-د                نايلون-ج        قطنية  -بصوفية                 - أ
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ئيا فان حجـم المـزيج يكـون اقـل مـن عند مزج حجمين من سائلين مختلفين ال يتفاعالن كيميا (01
 وجود:مجموع حجميهما بسبب 

 الجزيئية الكثافة-دالبينية      المسافات-جالجزيئية      الحركة-بالقوى الجزيئية       - أ
 

 كربوهيدراتيـةوالكلوروفيـل لتكـوين مـواد  CO2الضـوء،ان عملية التركيب الضوئي تحتاج الـى  (05
 مناسب:وتحرير االوكسجين. اختار التعميم ال

 جميع النباتات تقوم بعملية التركيب الضوئي. - أ
 تحتاج النباتات احيانا الى ضوء الشمس. - ب
 الكلوروفيل ضرورية احيانا لصنع الغذاء مادة-ج

 التركيب الضوئي تؤدي الى ثبات نسبة االوكسجين في الجو. عملية-د

 

 نفخته كثيرا بالهواء كثيرا؟ إذاما انسب التفسيرات النفجار البالون  (01
 الهواء له ضغط من االسفل الى الن-جالن الهواء له ضغط من االعلى الى االسفل     - أ

االعلى                                                                         

الهــواء لــه ضــغط مــن االعلــى  الن-دالن الهــواء لــه ضــغط مــن جميــع الجهــات            - ب
 فقط

 

شاهدة البيوت الزجاجية ولفت انتباهك تغطيـة ارضـية هـذه البيـوت ذهبت في رحلة ميدانية لم (07
 ذات لون اسود. ما انسب التفسيرات المقترحة لذلك: بأوراق

 االدغال لقتل-دالحرارة     لفقدان-جالحرارة      الكتساب-أفضلبثمار  إلعطاء - أ
 

علــى ســطح  التفســيرات المقترحــة الرتــداء رواد الفضــاء احذيــة مثقلــة تثبــت خطــاهم اختــر أحــد (12
 القمر:

 جاذبية القمر ربع جاذبية االرض      الن-جالن جاذبية القمر سدس جاذبية االرض      - أ
 جاذبية االرض ربع جاذبية القمر الن-دالن جاذبية االرض سدس جاذبية القمر       - ب
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بالرمل والسـبب  مملوءكان  إذامن السهولة علينا تحريك برميل فارغ لكننا قد نعجز عن ذلك  (11
 في:ذلك يعود الى زيادة  في

 .كثافته-د.                 كتلته-ج.                مساحته-بحجمه.             - أ
التفسـيرات اآلتيـة لتوضـيح  أحـداستقر جسـم فـي مركـز االرض يصـبح وزنـه صـفرا. اختـر  إذا (10

 ذلك:
ل الجســـم عـــن مجـــا خـــروج-جلنقصـــان كتلـــة الجســـم                                      - أ

 الجاذبية
كتلـــة االرض فـــي ذلـــك  صـــغر-الجهـــات      دلتســـاوي قـــوة جـــذب االرض لـــه مـــن جميـــع  - ب

 الموضع
 طاقة:الطاقة التي تعمل بها طاحونة القهوة هي طاقة كهربائية تحولت الى  (11

 كيميائية -د       كامنة -ج         حرارية-بميكانيكية              - أ
الكواكـــب الســـيارة فهـــذا  أحـــدمـــن االرض الـــى تضـــاعف وزن شـــخص مـــرتين عنـــد انتقالـــه  إذا (11

 يعني:
 جاذبية االرض ضعف جاذبية قوة-جمن جاذبية الكواكب     أكبرجاذبية االرض  - أ

الكواكب                                                                    

 جاذبية الكواكب ضعف قوة-دمن جاذبية الكواكب       أصغرجاذبية االرض  - ب
جاذبية االرض                                                                        

غرقت احدى ناقالت النفط في أحد البحار فلوحظ بعد مدة موت العديد مـن االسـماك. اختـر  (15
 المقترحاتاآلتية التي تفسر ذلك              أحد

 طئ في طرائق صيد االسماكاالستخدام الخا-زيادة ملوحة ماء البحر             ج - أ
 رمي النفايات السامة الى مياه البحر-اندفاع النفط الى مياه البحر        د - ب

 

للنظــر  نحـو الفـتالصـفوف فـي المدرسـة علـى  أحــدعنـدما تالحـظ جمهـرة مـن الطـالب قـرب  (11
 فهل؟

 تتحقق من الطالب عن السبب الحقيقي للتجمهر - أ
 تترك الموضوع من دون اعارته أية اهمية - ب
 أحدالسبب قبل االستفسار من  خمنت-ج
 لتتفرج من دون اتخاذ اي موقف. تقف-د
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 رسمت امامك اربعة اشكال كما في ادناه ، اي منها يمثل موازنة اكثر استقرارا؟ (15

 
 اردت االنتقال من نقطة )س( الى نقطة )ص( فما اقصر طريق تختاره للوصول؟ إذا (11

 
ن فيــه للكــرة طاقــة كامنــة وضــعية بالنســبة وضـعت امامــك كــرة فــي اربــع مواقــع فــاي منهــا تكــو  (17

 لسطح افقي؟
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 (11الملحق )

 التفكير العلمي ختبارالالنموذجية  اإلجابات

 االجابة رقم الفقرة االجابة رقم الفقرة
 ب 01 ب 1
 ب 00 ب 0
 ج 01 أ 1
 أ 01 ج 1
 ب 05 ج 5
 ج 01 د 1
 د 05 ب 5
 ب 01 د 1
 د 07 د 7

 أ 12 ب 12
 ج 11 ج 11
 ب 10 د 10
 أ 11 د 11
 د 11 أ 11
 ب 15 ج 15
 أ 11 أ 11
 د 15 د 15
 ج 11 أ 11
 ج 17 ب 17
 ---- ---- ب 02
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 (15الملحق )
 درجات الطالب في االختبار البعدي للتحصيل والتفكير العلمي

 

 ت
 التحصيل التفكير العلمي

 المجموعة الضابطة التجريبيةالمجموعة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
1 19 12 17 16 
0 19 16 20 22 
1 22 0 24 13 
1 24 0 26 10 
5 29 17 31 28 
1 19 24 22 31 
5 21 12 22 21 
1 18 21 20 31 
7 17 18 20 21 

12 24 17 21 19 
11 25 22 26 22 
10 19 19 16 19 
11 28 11 30 11 
11 22 19 18 19 
15 18 15 14 15 
11 19 19 17 19 
15 29 7 32 7 
11 23 17 25 17 
17 27 19 23 19 
02 31 19 32 19 
01 23 21 19 21 
00 22 31 19 31 
01 19 19 20 19 
01 21 15 21 15 
05 23 14 33 15 
01 25 12 22 13 
05 22 18 25 19 
01 24 13 32 16 
07 19 16 25 19 
12 23 15 27 19 
11 19 18 20 19 
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The impact of the overlapping waves strategy in the collection of average 

first students to physics and scientific thinking 

 

Abstract 

    This  research aims to: identify the impact of the overlapping wave's strategy 

Overlapping Waves Strategy in the collection of material physics for students of 

the first grade average and scientific thinking.To investigate the aim of the 

research hypotheses formulated zero following:  

1. There is no difference statistically significant at the (0.05 level) between the 

average scores of students who are studying the collection in accordance with 

the strategy of overlapping waves Overlapping Waves Strategy and average 

students who are studying in the manner normal temperatures. 

2. There is no difference statistically significant at the 0.05 level)) between the 

average scores of scientific thinking for students who are studying on the 

strategy according to the waves overlapping Overlapping Waves Strategy and 

average students who are studying according to ordinary method and for the 

verification of these hypotheses degrees 

The search students average first row in the middle and high school in the 

morning community education Baghdad / Karkh was the first choice of 

secondary Ammar bin Yasser Boys, indiscriminate appointment of the number 

of students (155) students divided between four people study. 

It was chosen divisions (a,b) appointment random to represent a sample of the 

research was the randomly assigned to a group (a) to be the experimental group 

of (31) students studying physics according overlapping waves strategy, the 

group (b) that the group represents the control of (31) , it taught the same 

material according to ordinary method ,after repeaters students excluded 

statistically, and were and awarded the two sets of  Search variables 

(chronological age, intelligence, achievement earlier in the sciences, scientific 

thinking, and previous information). 

Researcher prepared research requirements actress select scientific material of 

physics first grade average for the academic year (2014 - 2015) also identified 

their one behavioral purposes and preparing lesson plans for the two 

experimental and control and have been prepared in achievement test consisting 

of (40) objective paragraph to multiple choice and adopted a researcher testing 

scientific thinking, was to make sure to psychology charactereristics. 

after the completion of the teaching of scientific material for the two dish tests 

(collection, and scientific thinking),Started the application experience from 

01/04/2015 until  06/05/2015 of the second semester by two portions per week 

for each group. And the researcher taught the two sets of search himself, and. 



III 

 

And has the data processing statistically the adoption of statistical bag for Social 

Sciences (SPSS), was reached following results: 

Outweigh the experimental group to the control group in the collection, and 

scientific thinking statistically significant difference, and in the light of the 

results of the study the researcher presented a number of recommendations and 

proposals. 
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