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 اإلهداء
إلى  إلى مف انحسرت األوصاؼ عف أكنة معرفتو وردعت عظمتو العقوؿ فمـ تجد مساغًا 

 بموغ غاية ممكوتو
 اهلل)جؿ جاللو( الممؾ الحؽ المبيف

 الوجود وسعد السعود ومظير الفضؿ والجود إلى أعمة
النبي اليادي أبي القاسـ محمد المحمود )صمى اهلل عميو وعمى آؿ بيتو الطيبيف 

 الطاىريف(
 إلى معادف التقى والسداد ومنبع اليدى والرشاد و زينة حجمة اإليجاد
 عمي وفاطمة والحسف والحسيف والتسعة المعصوميف)عمييـ سالـ اهلل(

 النبوة وبقية العترة والصفوة ،دليؿ إرادة اهلل ووعده الى ساللة
 الحجة المنتظر )عميو السالـ(

 إلى
 روح معممتي االولى التي عممتني معاني الحب والفضيمة

 أمي
 إلى

 مف رفعُت راسي عاليًا افتخارًا بو
 صاحب القمب الطيب

 والدي العزيز
 اندوني واحتمموا انشغالي عنيـ وتقصيري في حقيـالى مف س

 زوجتي واطفالي
 
 
 
 
 
 

 الباحث
 



 شكر وامتنان
 ( ٗٗٔ)اؿ عمراف : َوَسَيْجِزي المَُّو الشَّاِكِريَف () قاؿ تعالى : بسـ اهلل الرحمف الرحيـ       

ميف كالسبلـ عمى خير خمؽ اهلل محمد األ الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات كالصبلة
كمف تبعيـ باليدل كاإلحساف إلى يـك ، خيار المياميف الطيبيف الطاىريف كصحبو األ كآلو

 الديف .
العبد اهلل ىادي كطفاف  ستاذاأل رالدكتو جو بالشكر الجزيؿ لمشرفي الفاضؿ يشرفني أف أتكّ 

عةن مستمرة كاف ليا األثر الكبير في إخراج مة كآراء سديدة كمتابلما قدـ لي مف تكجييات قي  
 ىذه الرسالة عمى ماىي عميو اآلف جزاه اهلل عني خير الجزاء .

أ.ـ. كما يسرني أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى األساتذة األعضاء في لجنة الحمقة الدراسية )
لما بذلكه مف جيد ، ( أ.ـ.د ميند عبد الحسف رىيك ، محسف طاىر مسمـ المكسكم د

 سيمت في بمكرة فكرة البحث كترصينيا .أكمبلحظات قيمة 
بالذكر منيـ ـ. مسمـ محمد جاسـ  ككذلؾ أتقدـ بالشكر إلى جميع السادة المحكميف أخّص 

 .      سيمت في إغناء ىذه الدراسة ألما قدمكه لي مف آراء كمبلحظات 
جميع ك كالنفسية  ةقسـ العمـك التربكي السيد رئيسكما ال يفكتني أف أسجؿ شكرم إلى 

دارة متكسطة فجر  أساتذتو كمكظفي لمبنيف كأعضاء الييأة  سبلـاإلكأمناء مكتبتو . كا 
 ىذا البحث . إلتماـالتدريسية لما قدمكه مف تسييبلت كمساعدة 

كأصدقائي كزمبلئي طمبة  أسرتيكمف باب الكفاء أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى جميع أفراد 
 )حيدر عدناف محمد( لكقكفيـ إلى جانبي كشدىـ مف ازرم .الماجستير أخص بالذكر منيـ 

كأخيران أسجؿ شكرم إلى كؿ َمْف قّدـ لي المساعدة مف قريب أك بعيد ، كفاتني أف أذكر 
 أسمو كآخر دعكانا أف الحمد هلل رّب العالميف .                              

 
 (  الباحث) 

 
   



 مُلخص البحث
( في التحصيؿ Carinنموذج  كاريف )أفاعمية التدريس ب ىدؼ البحث التعرؼ عمى

 .والتفكير المنتج لدى  طالب الصؼ الثاني المتوسط  في مادة الفيزياء

 كلمتحقؽ مف ىدؼ البحث صيغت الفرضيتيف الصفريتيف اآلتيتيف:

( بيف متكسط درجات طبلب 0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة ) كال يكجد فرؽ ذ -ٔ

نمكذج كاريف كمتكسط درجات أالتجريبية الذيف درسكا مادة الفيزياء باستخداـ المجمكعة 

طبلب المجمكعة الضابطة الذيف درسكا المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية في االختبار 

 التحصيمي .

( بيف متكسط درجات طبلب 0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة ) كال يكجد فرؽ ذ -ٕ

نمكذج كاريف كمتكسط درجات أالذيف درسكا مادة الفيزياء باستخداـ المجمكعة التجريبية 

التفكير   ختباراطبلب المجمكعة الضابطة الذيف درسكا المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية في 

 المنتج .

( طالبان تـ اختيارىـ بصكرة عشكائية ، كزعكا عشكائيان عمى 54تككنت عينة البحث مف )      

( 27( طالبان كمجمكعة ضابطة مككنة مف )27تجريبية مككنة مف ) مجمكعتيف مجمكعة

كتـ إجراء التكافؤ بيف طبلب المجمكعتيف كبالمتغيرات اآلتية : )العمر طالبان 

 ، درجات الككرس االكؿ  في مادة الفيزياءك  ،الذكاء ك ،  كتحصيؿ الكالديف،الزمني

    ( .منتجاختبار التفكير الك ، المعمكمات الفيزيائية السابقة ك 



( فقرةن مكضكعيةن مف نكع االختيار مف 40مف ) ان ختباران تحصيميان مككناأعد الباحث         

( مكقؼ كتـ التأكد مف الخصائص السايككمترية 26مف ) ان متعدد كاختباران لمتفكير المنتج مككن

  .لبلختباريف

ختبار صائيان باستخداـ االكبعد تطبيؽ االختباريف ، تـ جمع البيانات كمعالجتيا إح        

 ظيرت النتائج : أك  مستقمتيفِ  التائي لعينتيفِ 

ختبار كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف طبلب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اال -ٔ

 المجمكعة التجريبية . لمصمحةالتحصيمي لمادة الفيزياء 

بية كالضابطة في اختبار كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف طبلب المجمكعتيف التجري -ٕ

 المجمكعة التجريبية .   مصمحةالتفكير المنتج ل

مف التكصيات كالمقترحات ، االستنتاجات كفي ضكء النتائج تكصؿ الباحث إلى مجمكعة 
جراء دراسات مماثمة مع متغيرات أ عتماداأىميا  نمكذج كاريف في تدريس مادة الفيزياء ، كا 
  كلمراحؿ مختمفة . أخرلة تابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ثبت المحتويات
 
 

 رقـ الصفحة الموضوع
 ب اآلية القرآنية 
 ج إقرار المشرؼ 

 د المغكم ـ المقكّ إقرار 
 ىػ العممي ـ المقكّ إقرار 

 و قرار لجنة المناقشة 
 ز اإلىداء 

 ح شكر كامتناف
 ط  ُممخص البحث 
 سػػػػ  ـ ثبت المحتكيات 
 س  ثبت المخططات
 س ثبت االشكاؿ 

 ؼ ػػػػع  ت الجداكؿ ثب
 ؼ ثبت المبلحؽ 

  16-1 الفصؿ األوؿ : التعريؼ بالبحث
 ٕ مشكمة البحث 
 ٔٔ-ٗ أىمية البحث 

 ٔٔ البحث  اىدف
 ٔٔ فرضيتا البحث 
 ٕٔ حدكد البحث 

 ٙٔ-ٕٔ تحديد المصطمحات 
 65-17 الفصؿ الثاني : خمفية نظرية ودراسات سابقة

 ٛٔ  المحكر األكؿ : خمفية نظرية
 ٛٔ النظرية المعرفيةأكالن : 

 ٕٔ تعمـ في النظرية المعرفيةال



 ٕٕ خصائص البنية المعرفية
 ٖٕ بياجية  نظرية

 ٕٚ نظرية اكزبؿ في تعمـ ذم معنى
 ٕٛ المنظمات المتقدمة

 ٜٕ خصائص المنظمات المتقدمة
 ٖ٘ ومورج انتذسيسياأل

 ٖٚ ذج التدريسياأىمية نم
 ٔٗ ريفنمكذج كاأثانيان: 
 ٙٗ التفكير المنتج ثالثان:

 ٓ٘ استراتيجيات التفكير المنتج
 ٛ٘ المحكر الثاني: دراسات سابقة

 ٜ٘ نمكذج كاريفأدراسات متعمقة ب
 ٜ٘ نمكذج كاريفأمؤشرات كدالالت عف الدراسات السابقة متعمقة ب

 ٕٙ الدراسات متعمقة بالتفكير المنتج
 ٖٙ ابقة متعمقة بالتفكير المنتجمؤشرات كدالالت عف الدراسات الس
 ٘ٙ مدل االفادة مف الدراسات السابقة
 121-66 الفصؿ الثالث : إجراءات البحث

 ٚٙ منيجية البحث كاجراءات
 ٚٙ البحث أكال : التصميـ التجريبي

 ٛٙ ثانيان : مجتمع البحث كعينتو 
 ٜٙ الضبط اجراءاتثالثان : 

 ٚٚ لمتصميـ التجريبي  رابعان : السبلمة الخارجية
 ٛٚ إعداد مستمزمات البحثخامسان : 

 ٖٛ سادسان : أداتا البحث
 ٕٔٔ سابعان : إجراءات تطبيؽ التجربة

 ٕٔٔ ثامنان : الكسائؿ اإلحصائية
 127-118 الفصؿ الرابع : عرض النتائج وتفسيرىا



 ٜٔٔ أكالن : عرض النتائج
 ٕٗٔ ثانيان : تفسير النتائج

 ٕٙٔ االستنتاجاتثالثان :
 ٕٙٔ رابعان : التكصيات
 ٕٚٔ خامسان :المقترحات

 143-128 المصادر
 ٜٕٔ المصادر العربية
 ٕٗٔ المصادر األجنبية

 A – B ُممخص البحث بالمغة االنكميزية
         

 
                                                                                  

 مخططاتثبت 
 

 رقـ الصفحة العنواف رقـ الشكؿ
 ٕ٘ أستراتيجيات تعميـ التفكير الناقد 1
 ٜ٘ نمكذج كاريفبأدراسات متعمقة  2
 ٕٙ بالتفكير المنتجدراسات متعمقة  3
 ٛٙ التصميـ التجريبي 4
 ٖٚ                               تقسيـ المجاميع الخمس) لمعمميات العقمية( الختبار رافف لمذكاء              5
 ٛٚ لمجمكعتي البحث تكزيع الحصص 6
 

 ثبت االشكاؿ
 رقـ الصفحة العنواف رقـ المخطط

 ٕٙ تككف المعرفة عند بياجية 1
 ٖٖ المنظمات المتقدمة انكاع 2
 ٓٗ نمكذج التدريسيخصائص األ 3



 ٗٗ  كاريفنمكذج أخطكات  4
 ٚٗ صياغة المستقبؿ في التفكير المنتج 5
 ٗٛ خطكات بناء االختبار التحصيمي مف إعداد الباحث 6

 ثبت الجداوؿ
رقـ 

 الجدوؿ
رقـ  العنواف

 الصفحة
 ٜٙ عدد الطالب عينة البحث في المجموعتيف )التجريبية والضابطة(  1
 ٔٚ الداللة اإلحصائية لمتوسطي أعمار طالب عينة البحث في المجموعتيف 2
 ٕٚ تحصيؿ الوالديفتكافؤ مجموعتي البحث في متغير  3

 ٗٚ الداللة اإلحصائية لمتوسطي الذكاء لدى طالب عينة البحث في المجموعتيف 4
الداللة اإلحصائية لمتوسطي المعمومات الفيزيائية السابقة لدى طالب عينة البحث في  5

 المجموعتيف
ٚ٘ 

طالب  لدى التحصيؿ الدراسي السابؽ)الكورس االوؿ(  الداللة اإلحصائية لمتوسطي 6
 عينة البحث في المجموعتيف

ٚٙ 

الداللة اإلحصائية لمتوسطي درجات اختبار التفكير المنتج لدى طالب عينة البحث في  7
 المجموعتيف

ٚٚ 

 ٓٛ توزيع االغراض السموكية عمى المستويات حسب تصيؼ بموـ 8
 ٔٛ الصدؽ الظاىري باستخداـ كولمكروؼ سميرنوؼ  لألغراض السموكية 9

 ٚٛ ارطة االختبارية )جدكؿ المكاصفات( لبلختبار التحصيميالخ 11
 ٜٛ كليةاأل تواىرم فقرات االختبار التحصيمي بصيغظصدؽ الال 11
 ٜٙ باستخداـ كولمكروؼ  سميرنوؼالناقد الصدؽ الظاىري الختبار التفكير  12
 ٜٚ عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية الختبار التفكير الناقد 13
 ٜٛ الناقدؿ تمييز فقرات االختبار التفكير معام 14
 ٓٓٔ ()التفكير االبداعي التفكير المنتجالختبار االصدؽ الظاىري باستخداـ كولمكروؼ سميرنوؼ  15
 ٔٓٔ )التفكير االبداعي(معامؿ إرتباط كؿ فقرة بالدرجة الكمية  16
 ٚٓٔ فتيف الختبار التفكير االبداعيقيـ اآلختبار التائي لمعامؿ التمييز باسموب العينتيف المتطر  17
 ٛٓٔ معامؿ الثبات الختبار التفكير االبداعي 18



 ٜٓٔ درجة االتساؽ في تصحيح االختبار عبر الزمف وبيف المصححيف 19
 ٜٓٔ انًُتجانتفكيش يٓاساثيعايم ثباث انتصحيح انباحث يع َفسّ ٔيع باحث آخش  21
 ٔٔٔ نتجالمالختبار التفكير امعامؿ الثبات  22
 

 ثبت المالحؽ
 رقـ الصفحة العنواف رقـ الممحؽ

 ٘ٗٔ كتاب تسييؿ ميمة ٔ
 ٙٗٔ استبانة مدرسي مادة الفيزياء ٕ
 ٛٗٔ أسماء السادة المحكميف الذيف تمت االستعانة بيـ ٖ
 ٓ٘ٔ درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في متغيرات التكافؤ ٗ
 ٔ٘ٔ ائية السابقةاختبار المعمومات الفيزي ٘
 ٙ٘ٔ ختبار المعمومات الفيزيائية السابقةالامفتاح التصحيح   ٙ
 ٚ٘ٔ االغراض السمككية ٚ
 ٚٙٔ الخطة اليكمية لممجمكعة التجريبية . أ –ٛ ٛ

 ٚٚٔ الخطة اليكمية لممجمكعة الضابطة . ب -ٛ
 ٖٛٔ بصيغتو النيائية االختبار التحصيمي ٜ
 ٕٜٔ ات االختبار التحصيميفقر مفتاح التصحيح  ل ٓٔ
 ٖٜٔ درجات طالب العينة االستطالعية لالختبار التحصيمي  ٔٔ
 ٜٗٔ االختبار التحصيمي معامالت الصعوبة والسيولة والتمييز لفقرات ٕٔ
 ٜ٘ٔ فعالية البدائؿ الخاطئة لفقرات االختبار التحصيمي ٖٔ
 ٜٜٔ بصيغتو النيائية المنتجاختبار التفكير  ٗٔ
 ٖٕٔ المنتجرجات طالب العينة االستطالعية الختبار التفكير د ٘ٔ
الدرجات النيائية لطالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في  ٙٔ

 البعدي االختبار التحصيمي
ٕٔٗ 

الدرجات النيائية لطالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار  ٚٔ
 المنتج البعديالتفكير 

ٕٔ٘ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األّول
 ) التعريف بالبحث (

 مشكلة البحث .أّوالً : 
 ثانياً : أهمية البحث .
 ثالثاً : هدف البحث .

 رابعاً : فرضيتا البحث .
 خامساً : حدود البحث .

 سادساً : تحديد المصطلحات .
 



     The problem of the Research       أواًل : مشكمة البحث :
كىك أساس  ،لمتخصصيف عمى اف  عمـ الفيزياء أحد ركائز العمـك الطبيعيةيكاد يتفؽ معظـ ا

،  ىاستثمار آك  ىاكتفسير  ياالظكاىر الطبيعية كتحميم كثير مف العمـك األخرل التي تيتـ بدراسة
كلمفيزياء أثر كبير في التقدـ العممي كالتكنكلكجي ، كلككف مادة الفيزياء تشتمؿ عمى مفاىيـ 

فيمكف القكؿ أف  ةنتاجيظريات كعبلقات رياضية كمسائؿ فيزيائية كأسئمة استمجردة كقكانيف كن
 .(2013:2)محمد، كاسعة جدان مما يحقؽ ليا الريادةمجاالت انتشارىا 

التي تجاكزت  انفيضياء تذسيس في انًتٕاضعت  خبشتّ خالل يٍكقد لمس الباحث         
 االختصاص ٔانًششفيٍ ادةانً ْزِ يذسسي صيالئّ يُاقشت خالل  ٔيٍسنة(  12)

في تحصيؿ الطبلب  ان انخفاض ،بعض الدراسات َتائج عهى اطالعّ رنك جاَب إنى ، ٔانطهبت
نتيجةن لشيكع استخداـ طرائؽ التدريس االعتيادية في مؤسساتنا  قد يككفىذا االنخفاض ك 

دكره قتصر آالتربكية، كالتي كانت سببان في جعؿ الطالب غير فاعؿ داخؿ غرفة الصؼ إذ 
ما  عمى االستماع  كتمقي المعمكمات فقط مف دكف المساىمة الفاعمة في سير الدرس كىذان 

( 2016، كرمالجب) ك (2014،الخزاعيأكدتو نتائج الدراسات كدراسة كؿ مف  )
ذا لـ يتمتعكف بقكل تذكيرية  إاف طمبتنا  (2006،في حيف يرل )حسيف ،(2016،عبادمك)ال

البداع كالنقد كالتقكيـ كىذا مف شأنو أف يؤدم إلى ايجاد فأنو يؤدم إلى خمكد قكل ا
ره إلى الكراء كيقيده بعجمة التخمؼ شخصيات غير منتجة مما يترؾ أثران بارزان في المجتمع يجّ 

ه اأجر ستبانو أخر كمف خبلؿ آكمف جانب ، (2006:38)حسيف، الجامدة عف الحركة 
ؼ الثاني المتكسط في الفيزياء الصن مف مدرسي  ٔ(10الباحث آلراء عينة عشكائية مف )

( ـ كذلؾ 2017 -2016) المدارس التابعة لممديرية العامة لتربية القادسية لمعاـ الدراسي 
بأف كجو ليـ استبانة تضمنت كبل المتغيريف التحصيؿ كالتفكير المنتج ككيؼ تدرس مادة 

 .الفيزياء لمصؼ الثاني المتكسط 
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 الفيزياء لطبلب الصؼ الثاني المتكسطي مدرساسماء  

  
مسلم محمد جاسم )م.الرصافً(،وسام خلف جاسم)مشرف اختصاص(، رضا عبد ناصر)م.الحر الرٌاحً( ، فارس جاسم محمد)م.الحسن( 

ن(، موسى عبد عبدهللا )م.فجر االسالم( ،محمد عبدهللا فرج)م.زٌد ابن ، محمد صالح هادي)م.فجر االسالم(،ولٌد موحان علً)م.الحس
 علً(، أمجد حمادي طاهر)م.الحسٌن(،أحمد جودة عالوي)م.الحر الرٌاحً( 



 كتكصؿ الباحث إلى أف :
ىنالؾ تدني في مستكل التحصيؿ لدل الطبلب  %( مف المدرسيف يؤكدكف أفّ 60) -ٔ 

معزيف السبب الى زيادة أعداد الطبلب داخؿ غرفة الصؼ ، فضبلن عف قمة اأَلدكات 
 باع المدرسيف لمطرائؽ التقميدية. تّ آكاالجيزة المختبرية ك 

معزيف السبب إلى %( مف المدرسيف يستخدمكف الطريقة االعتيادية في التدريس ، 90)-ٕ
 عدـ معرفتيـ بيذه الطرائؽ كلغرض إكماؿ المنيج في المكعد المحدد . 

 %( مف المدرسيف ليس لدييـ معرفة بميارات التفكير المنتج.70) -ٖ
شعر الباحث بكجكد حاجة إلى دراسة ميدانية عممية  كمف خبلؿ كؿ ما سبؽ عرضو        

 تدريسي حديث لعمّػػو أنمكذجكالذم ُيعد ك (Carin)كاريف أنمكذجتكشؼ عف العبلقة بيف 
ؼ الثاني المتكسط في مادة  ُيسيـ في رفع مستكل تحصيؿ كالتفكير المنتج لدل طبلب الصن 

ف لديو قناعة ثابتة ككّ يأحساس الباحث بالمشكمة  بأف (1998إذ يشير )العساؼ،  الفيزياء،
كمثؿ ىذه القناعة عادة ، جابة أك  تساؤؿ يحتاج إلى اإل  بأف ىناؾ مشكمة تحتاج إلى حؿّ 

كما  (،23: 1998ما تكجد عند الباحث نتيجة القراءة أك  السماع أك  المشاىدة )العساؼ،
اف الدراسات كاالبحاث السابقة لـ تعالج متغيرات البحث الحالي مجتمعو في بحث مستقؿ 

عبلقة بيف ىذه  لمبحث عما اذا كانت ىناؾ هالباحث كحفز دعا كالسيما التفكير المنتج مما 
 كعميو فاف مشكمة البحث الحالي يمكف اف تحدد باإلجابة عف السؤاؿ اآلتي : ، المتغيرات 

( في التحصيؿ والتفكير المنتج لدى  طالب Carinنموذج  كاريف )أما فاعمية التدريس ب
 ؟ الصؼ الثاني المتوسط  في مادة الفيزياء

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     Importance of the Research أىمية البحث:ثانيًا : 
كؿ يـك تاركان آثاران  يتسـ العصر الحالي  بالتقدـ العممي اليائؿ الذم يزداد تعجيبلن         
ثار السمبية ليذا التقدـ  يجابية في تحقيؽ الرفاىية لئلنساف كىذا ال يعني عدـ كجكد بعض اآلإ

 ،االنساف لمعمـ كتطبيقاتو استخداـليس العمـ كتطبيقاتو بؿ سكء اف سبب ىذه اآلثار السمبية 
ككنو جزءان ال يتجزأ لكىذا ما جعؿ لتدريس العمـك أىمية عظمى ال سيما في المراحؿ الدراسية 

             .مف الثقافة االنسانية 
                                                                                                (: أ  2015، ) رزكقي                               

ما جعؿ العممية التربكية أماـ تحديات ىائمة تدعكىا إلى إعادة النظر في كىذا       
مف المدرس كالطالب كالكتاب المدرسي كبيئة التعمـ إذ أصبح لزامان  كافة عناصرىا كمككناتيا

تطكير منظكمتيا التربكية كالتعميمة مف أجؿ مكاكبة ىذا التطكر العممي عمى العممية التربكية 
كالتكنكلكجي السريع كاالزدياد الكاضح ألىمية العمـك حتى نصؿ إلى نجاح منظكمة التدريس 
، القادرة عمى إعداد متعمـٍ كاٍع مبادٍر متأمٍؿ قادٍر عمى مكاجية ىذا التطكر العممي 

 ( .                                      293: 2009كالتكنكلكجي  )حمادات،
بتكار الطرائؽ لذلؾ تظافرت الجيكد مف قبؿ المختصيف في مجاؿ التربية كالتعميـ آل    

كاألساليب التدريسية الحديثة التي تيدؼ إلى جعؿ المدرسيف قادريف عمى إيصاؿ المعرفة 
( 5: 2014الدراسية  )السامرائي كرائد، لطبلبيـ بما يتبلءـ مع قدراتيـ العقمية كطبيعة المادة

. 
ف ترتبط بالبيئة كتخدـ آأف دراسة العمـك ينبغي أف تعكس الكظيفة االجتماعية لمعمـ ك       

آحتياجاتو العقمية  المجتمع أك أنيا يجب أف تخدـ الحياة الحاضرة ك المستقبمية لمدارس ك تسدَ 
جميعان في الكقت ذاتو الذم تنمي عند الدارس فدراسة العمـك يمكف أف تخدـ ىذه ، كالنفسية ، 

صكرة لمعمـ غير مشكىة اك متحيزة كالحؽ اف طبيعة العمـ تعد احدل المقكمات الميمة 
مـ كمتطمباتو كما لمتربية العممية شأنيا في ذلؾ شأف فمسفة المجتمع كغاياتو كآحتياجات المتعَ 

               (.55: 2009التعميـ كالتعمـ  )قدكة ، اليو نتائج البحكث كالدراسة المتعمقة بعممية تكصمتِ 
كيؤكد التربكيكف أف تدريس العمـك ليس مجرد نقؿ المعرفة العممية الى المتعمـ بؿ ىك       

عممية تعنى بنمك الطالب )عقميان ك مياريان ك كجدانيان( كبتكامؿ شخصيتو مف جميع جكانبيا 
عميـ الطمبة كيؼ يفكركف ال كيؼ يحفظكف فالميمة االساسية في تدريس العمـك ىي ت

دراكيا أك تكظيفيا في الحياة اليكمية ا  المقررات كالكتب الدراسية عف ظير قمب دكف فيميا ك 
تحقيؽ االىداؼ كالغايات  مف ثـّ كلعؿ مدرس عمـ الفيزياء ىك المفتاح الرئيس لتحقيؽ ذلؾ ك 



كالنشاطات العممية المدرسية قد ال  التربكية لتدريس العمـك فأحسف المناىج كالكتب كالبرامج
تحقؽ أىدافيا ما لـ يكف مدرس العمـك متميزان مميمان في طريقة تدريسو كأسمكب تعميمو 
كأستخدـ كالكسائؿ المناسبة معكضان عف أم نقص أك تقصير محتمؿ في المناىج كالكتب 

 (. 25 :2009كالبرامج المدرسية كاالمكانات المادية كالفنية االخرل ) كاتكت ،
كتعد طرائؽ التدريس الحديثة بمختمؼ اساليبيا كاحدة مف ادكات التربية الحديثة التي     

عمييا مف تطكر كتعدد مفاىيميا كاستعماالتيا تقكد  أتتمركز حكؿ نشاط الطالب كاف ماطر 
بأكثر مف طريقة كاسمكب )سعد ،  كتحقيقيا المربي الى تنفيذ أىدافو التربكية كالتعميمية

2001 :149 .) 
طرائؽ التدريس الفاعمة التي يستعمميا المدرس في المكقؼ الصفي ركنا ميما لنجاحيا ف     

ثار ايجابية في طبيعة تفكير آفي تحقيؽ االىداؼ التربكية لما لطرائؽ التدريس الفاعمة مف 
ى نمك الطمبة كزيادة تحصيميـ الدراسي كالتفاعؿ المستمر فيما بينيـ ، كىذه الطرائؽ تؤدم ال

شخصية الطالب بجكانبيا المختمفة كزيادة قدرات المدرس في الكشؼ عف الحقائؽ 
(، كيتزايد االىتماـ يكما بعد  116:  2001كالمعمكمات في المنيج الدراسي كميا )المقـر ، 

كذلؾ مف خبلؿ استعماؿ استراتيجيات تدريسية تجعؿ كتطكيرىا  يـك بأىمية طرائؽ التدريس
يجابيان في مكقؼ التعمـ الصفي اذ تساىـ في تنمية التعمـ الذاتي كتحقؽ مف دكر الطالب ا

تقدما فعاالن بعيدا عف االسمكب االعتيادم الذم يظير الطالب كمستقبؿ لممعرفة كعنصر 
 (.18-17:  2009)سبلمة كاخركف ،  سمبي غير فعاؿ

قميدية قد يؤدم الى تعمـ كقد أكدت البحكث التربكية كالنفسية أف التعمـ الناتج عف الطرائؽ الت
ـ أثره ، في حيف لك تـ التعمـ عف طريؽ ربط المعمكمات ك ضعيؼ القكة كالمعنى ، كقد ال يد

بالمفاىيـ ، فأف النتائج ستككف اقكل كأبقى أثران مف التعمـ الذم يتـ بالطرائؽ التقميدية  
(Ediger , 2001 : 162. ) 

حداث نقمة إ( الى ضركرة 2008في مصر) التدريسكدعا المؤتمر القكمي لتطكير      
نكعية في تطكير منظكمة التعميـ كاالنتقاؿ مف ثقافة الحفظ كالتمقيف إلى ثقافة تدعـ التفكير 
كالتركيز عمى تنمية ميكؿ الطمبة كطاقاتيـ كاكسابيـ ميارات البحث العممي ) المؤتمر القكمي 

( 2008نكعية التعميـ في فمسطيف )(، كاكصى مؤتمر تطكير 2008لتطكير التعميـ الثانكم ،
ىمية كضع منيج تربكم متكامؿ لمتعميـ الثانكم يعتمد عمى طرائؽ كالنماذج كاالساليب آعمى 

 . (2008 ،التدريسمؤتمر تطكير  )الحديثة في التدريس  



 12التي تجاكزت ) انفيضياء تذسيس في انًتٕاضعت  خبشتّ خالل يٍ كلمس الباحث     
، كالطريقة إخفاقيا اك ضعفياة التدريسية ىي عامؿ نجاح المادة الدراسية اك بأف الطريق (سنة

التي يتبعيا التدريسي في تدريس المادة سكؼ يترتب عمييا تحقيؽ االىداؼ التعميمية المحددة 
اك عدـ تحقيقيا مع التسميـ بانو ال تكجد طريقة تدريسية فضمى يمكف اف يعتمد عمييا 

ائؽ التدريس المستعممة تختمؼ في كؿ مادة دراسية اختبلفا جكىريا التدريسي دائما ، اف طر 
ال تككف ىنالؾ أبحسب طبيعة محتكل المادة المراد تقديميا ، فافضؿ طريقة في التدريس ىي 

طريقة كاحدة فقط لتقديـ المكضكع خبلؿ الدرس الكاحد لمراعاة الفركؽ الفردية لمطمبة 
 كرية.كقابمياتيـ الذىنية كالتعميمية كالف

صكليا عمى نظريات نفسية تعميمية كالتدريسي أكاف النماذج التدريسية تعتمد في         
الذم يتبنى احد ىذه النماذج عميو اف يقـك بمجمكعة مف االجراءات السابقة التي تسير عمييا 
عممية تخطيط نشاطاتو التدريسية عمى مستكل االىداؼ كالتنفيذ كالتقكيـ كاف يمارس 

 ، كشرح البنى المفاىيمية ،كتكجيو انتباىو ،محددة مثؿ استثارة اىتماـ الطالبسمككيات 
عمى كفؽ نظرية التعمـ التي يستند الييا  نمكذجكتزكيده بالتغذية الراجعة التي يقترحيا األ
(، ككاف السبب الرئيس  في  172-171:  2004سكاء كانت سمككية اك معرفية )قطامي ،

صحاب نظرية أفادة المباشرة مف االفكار التي يطرحيا إلبة اظيكر ىذه النماذج ىك صعك 
التعمـ ، لذا جاءت نماذج التدريس لتيتـ بتحديد االجراءات التي يمكف االستعانة بيا في 

 (  . 139:  2002الممارسة الفعمية لمتدريس في المدارس) عريفج ، 
 كالعقمي المعرفي الجانب يةتنم في تكمف أىميتيا فأف التدريسية النماذج تنكعت كميما     
 التي التعميمية المكاقؼ مع بالتفاعؿ كزيادتيا لدييـ المعرفية البنى بتطكير كذلؾ الطمبة لدل
 تكفير خبلؿ كاستراتيجياتيـ مف التفكير أساليب لتطكير أساسية بركائز كتزكدىـ ليـ تييئ
 كمساعدتيـ تفكيرىـ إلثارة المناسبة االستراتيجيات ستخداـآك  ليـ محببة جذابة تعميمية بيئة
 (.                              39: 1998كنايفة ،  قطامي) كاالستنتاج كالدراسة البحث عمى
بكجو عاـ يعد طريقة لمتفكير تسمح بالتكامؿ بيف النظرية كالتطبيؽ، كما  نمكذجإف  األ   

صكرة منطقية قابمة لمفيـ حداث كالعمميات كاإلجراءات بأليمثؿ تمثيبلن تخطيطان تسكف بو ا
ككف لو كظائؼ عدة منيا المماثمة، كاالستدالؿ، كالتفسير، ت كالى جانب ذلؾكالتفسير، 

كتككيف صكرة ذىنية كاضحة عف المجاؿ الذم تعالجو تمؾ النماذج  )العدكاف كمحمد، 
2011 :163. ) 



عمؿ المدرس  ستعماليا في تنظيـآخطة يمكف  نمكذجكيفترض )جكيس ككيؿ ( أف األ      
كميامو مف مكاد كخبرات تعميمية كتدريسية كيقصد بالمياـ التعميمية )المياـ التدريسية( 
كيتضمف تكفير الظركؼ البيئية التي تضـ عناصر كأجزاء مترابطة كمتكاممة كالمحتكل 

اعؿ كالميارات كاألدكار التعميمية كالعبلقات االجتماعية كالتسييبلت المادية كالبيئية التي تتف
                                                           ينيا لتحدد سمكؾ الطمبةب

(Joycy and weil , 1996:35)                                                 
جتمعت فيو العديد مف المميزات ، فيك يعد آكاريف مف النماذج الذم  أنمكذجكيعد       

كفتحت  ،ة كالتطكر في العالـ كالتي جعمت مف الطمبة محكران لمعممية التعميمية مكاكبان  لمحداث
ماـ التربكييف لبلرتقاء بإجراءات تخطيط الدرس إليصاؿ المادة التعميمية الى اذىاف آالمجاؿ 

 (. 151:  2007الطمبة كصكالن الى اتقانيا) ابك جادك ، 
ككنو أنمكذجان تدريسيان متكامبلن مّتعدد األساليب ب،  ةأنمكذج كاريف مف النماذج التكليفيك       

يقـك عمى أسس النظرية المعرفية أكزبؿ  فيما يخص المنظمات المتقدمة ، كخرائط المفاىيـ 
النظريات كاريف بيف تمؾ  أنمكذججمع ، اف  337:2016) كنظرية بياجيو البنائية  )عطية،

) رزكقي كاخركف  متعدد األساليب يصبح أنمكذجان تدريسيان متكامبلن في كينكنة كاحدة 
،:2016 98-97. ) 

كبما اف التفكير مف العمميات العقمية الميمة التي يمارسيا الجنس البشرم منذ اف خمقو      
نع ـ اهلل سبحانو كتعالى عمى اإلنساف بنعمة التفكير أكقد  رض ،اهلل )عز كجؿ( عمى ىذه األ

لى التأمؿ كالفحص كتقميب األمكر النظر في الظكاىر الك فامعبما حكلو كا   كنية المختمفة كا 
، قكلو كىي دعكة مباشرة كصريحة ال تقبؿ التأكيؿ ككاجب ديني يتحمؿ اإلنساف مسؤكليتو 

ـْ َكَيَتَفك ُركَف ِفي َخْمِؽ الس َماَكاِت : (ٕ)تعالى ) ال ِذيَف َيْذُكُركَف الّمَو ِقَيامان َكُقُعكدان َكَعَمَى ُجُنكِبِي
{ ، ،كغيرىا مف اآليات َٜٔٔما َخَمْقَت َىذا َباِطبلن ُسْبَحاَنَؾ َفِقَنا َعَذاَب الن اِر( } ب َنارَ  ْرضِ َكاألَ 

ميز اهلل  فِ تاِ يز  الكثيرة التي تدعك الى التفكير كاعماؿ العقؿ الف نعمة العقؿ كالتفكير ىما مَ 
ر مف العمميات العقمية كبما اف التفكي ، االخرل عف المخمكقات )عز كجؿ( بيما االنساف

 ( .276: 2001الميمة التي يمارسيا الجنس البشرم )عبد السبلـ ،
( بانو مف الكاجب عمينا اف نعمـ الطمبة كيؼ يفكركف  (Beyer, 1987كيشير باير      

لـ يتجو المعممكف إلى تعميـ  ذا كاف نعمؿ عمى رفع مستكل القدرة عمى التفكير لدييـ فا

                                      
(7)
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، اف فرص النجاح في حياتيـ األكاديمية كغير األكاديمية تصبح محدكدةالطمبة التفكير ف
ف كيممككف شعكران طبيعيان تجاه ما يعنيو التفكير يف جيديعمى الرغـ مف أف كجكد معممك 

 .(  Beyer , 1987: 47-48الحقيقي ، إال اف الظركؼ داخؿ المدارس لف تكف جيدة ) 
نساف كيتميز العقمي الذم يمتمكو اإل -ي البناء المعرفيكيعد التفكير عنصران أساسيان ف        

بطباعو   اآلجتماعية كبعممو المنتج الذم يجعمو يتناكؿ التأثير مع عناصر البناء المؤلؼ 
م يؤثر كيتأثر    ببقية العمميات المعرفية االخرل كاألدراؾ كالتصكير كالذاكرة كيؤثر آمنيا، 

  .  (17: 2012نتيى،كيتأثر بجكانب الشخصية )العفكف ك م
                                                                      

ف التفكير يبدأ بالمعرفة كينتيي بيا سكاء كاف بصيغة حقائؽ كمفاىيـ قكاعد أك إِ          
دراؾ كىك التفكير ميارات كىي اساسية لجميع المعمكمات في الذاكرة اك عف طريؽ اإل

عمؽ ما أكالفيـ البسيط، اما التفكير ذك المستكل االعمى اك التفكير المنتج ىك فيـ  ساسياأل
ىك معركؼ، كتخطيط كاعي كمراقبة كتقكيـ لممكاقؼ التعميمية  كاتخاذ القرارات كاصدار 

 (.2013:15االحكاـ) العفكف ك كسف،
عف طريؽ تييئة الفرص  فميارات التفكير العميا يمكف أف تتحسف بالتدريب كالممارسة كالتعمـ   

كالمكاقؼ المثيرة لمتفكير، التي تتطمب مف الطمبة تشغيؿ أذىانيـ فييا لفيميا أك لحميا أك إبداع 
-30 :2002شيء جديد منيا، ألف ميارات التفكير ال تختمؼ عف أم ميارة أخرل )جركاف ،

كـ المعرفة (، فيي ال تنمك بالنضج كالتطكر الطبيعي كحده، كال تكتسب مف خبلؿ ترا31
كالمعمكمات فقط، بؿ ال بد أف يككف ىناؾ تعميـ منتظـ كتمريف عممي متتابع يبدأ بميارات 
التفكير األساسية كيتدرج إلى العمميات العقمية العميا، كىذا يمكف تكفيره مف خبلؿ مكاقؼ 

 :2002لدل الطمبة،)النافع ، المنتج مشكقة يمكف مف خبلليا تنمية التفكير اتكتمرين
 (.9 :2003(؛)المصرم،26

المشار إلييما في الخميمي كآخركف  Alkin (  1992ك )  Carin(  1993كترل )      
لشيء كاحد كالفصؿ بينيما مف حيث االصطبلح  مكمبلف( أف التفكير الناقد كاإلبداعي 1996)

الكقت  ، إذ إف التفكير الجيد يتضمف شيئا مف التفكير اإلبداعي كشيئا مف التفكير الناقد في
 لناقدآ التفكير ميارات إلى الحاجة عف بمعزؿ تتـ ال التفكير اإلبداعي نفسو ، كيبلحظ إف ميارة

 التفكير مستحيؿ، فأصحاب أمر اإلبداعي كالتفكير الناقد التفكير بيف الكاضح التمييز حيث إف
 الناقد كيرأف التف بعضيـ لبلستخداـ، كيرل كصبلحيتيا صدقيا لتقكيـ ان أفكار  يكلدكف الناقد



: 2006)السميتي،  نقبلن عف بعضيما بعضا يكمبلف تكليدم فيما اإلبداعي التفكير كأف تقكيمي
52.) 
فبلبد مف التفكير ببدائؿ الحمكؿ كىذا مظير مف مظاىر التفكير ، فعند معالجة قضية ما 

كؿ غير ستبعاد الحملناقد آلآاإلبداعي كنحتاج إلى المظير اآلخر مف التفكير كىك التفكير 
كمف غير الممكف ممارسة أحدىما  ،الممكنة أك غير المبلئمة لذلؾ فيما يسيراف يدا بيد 

كيتككف  التفكير   المنتج   ، (  202-201:  1996بمعزٍؿ عف اآلخر) الخميمي كآخركف ، 
 &Tishman Jay  الجيد مف  مجمكعة مف  القدرات   التفكيرية   الناقدة   كاالبداعية   

Person ,1993 : 150).) 
كما أف التفكير المنتج مثؿ أنكاع التفكير األخرل قد يمارس عمى نحك جيد إذ نسمـ         

:  2008بو كلكنو حيف تنشطو المشاعر كالتصميـ يمكف اف يككف نقديان إبداعيا )جابر ، 
 ىك ر المنتجبة، إذ إف ىدؼ التفكيكيرتبط التفكير المنتج ارتباطان كثيقان باإلبداع كالمكى (،346

جمع معمكمات كاستعماليا بالطريقة المثمى لتحقيؽ فكائد نفعية في حياة الفرد كالمجتمع ، كمف 
اع العمؽ كآتس   اآلىمية،التفكير المنتج المتجدد الكضكح ،كالدقة ، ك  بياالمعايير التي يختص 
  1):2007، كالضبط )شكشؾ ،

في العممية  هأف أىمية التفكير المنتج كدكر تشير االتجاىات الحديثة في التربية الى ك      
ف أىمية ىذا النكع مالتربكية  باتت تحتـ عمى المسؤكليف تفصيؿ دكرة  كزيادة االىتماـ بو، تك

مف التفكير بأنو يجمع بيف أكثر مف نكع مف أنكاع التفكير الفاعمة كالتي أثبتت تجاىميا 
                                                .( 217: 2006خميجي ،)المشركع العربي ال  كدكرىا في العممية التربكية

يعّد التفكير المنتج مف الصفات التي ليس لئلنساف غنى عنيا، كيحتاج االنساف إلى     
التفكير في جميع مراحؿ عمره، كذلؾ لتدبير شؤكف حياتو كعمى ىذا االساس تيتـ  

لعمؿ عمى صياغة االىداؼ التربكية لتطكير كتنمية المؤسسات التربكية بتنمية التفكير، كا
 (.66: 2005التفكير كتعمؿ عمى تنفيذىا )الخضراء، 

فالتفكير المنتج جزءن مف البناء المعرفي لئلفراد فالحياة عبارة عف مجمكعة مف المكاقؼ    
مما كعمى الفرد مكاجيتيا متسمحان بعممو النظرم بدكف الفصؿ بينيما ألم سبب مف األسباب 

يدفعنا إلى عممية التغيير كاالخذ بخطكات صغيرة عمى الطريؽ كعمى فترات حتى نصؿ إلى 
األىداؼ المرغكبة كىي التكافؽ بيف سكؽ العمؿ كاإلنتاج بحيث يصؿ التفكير المنتج )الزيات 

 ،2009 :239.) 



ز تدريس بالشكؿ الذم يركاليتضح مما سبؽ مدل الحاجة الى إعادة النظر في كاقع     
عمى نشاط الطالب كفاعميتو مف خبلؿ المكقؼ التعميمي ، كجعمو أقؿ اعتمادان عمى عمميات 
الحفظ كاالستظيار ، كأكثر قدرة عمى معالجة المعمكمات كممارسة عمميات التفكير . كاف 

كاريف قد يسيـ في تحسيف مستكل إدراؾ  أنمكذجاعتماد نماذج حديثة في التدريس كمنيا 
 تحصيميـ العممي كذلؾ مف خبلؿ المشاركة الفاعمة في الدرس. ك اتيـ العقمية الطمبة كرفع قدر 

 تية:ىمية البحث بالنقاط اآلأ يمكف إظيار مما سبؽ
طرائؽ التدريس التي تؤدم الى الفيـ المتعمؽ لممعرفة العممية بعيدان التأكيد عمى استخداـ  -ٔ

 عف التمقيف المباشر.
ي نماذج تدريس حديثة قائمة عمى رسيف عمى تبن  في مساعدة المد البحث يسيـقد  -ٕ

 النظريات المعرفية.
 كاريف كفاعميتو في التدريس.  أنمكذجقد يكفر ىذا البحث معمكمات ضركرية حكؿ  -ٖ
كتساب المعمكمات كنقؿ اثر آفضؿ ك أزيادة قدرة المتعمـ عمى التفكير بطريقة يد يسيـ في  -ٗ

 .الدرس مف خبلؿ المشاركة الفاعمة في التعمـ
تكجيو نظر مخططي مناىج الفيزياء الى كيفية تخطيط ىذه المناىج مف حيث محتكاىا  -٘

كانشطتيا ك كسائؿ تقكيميا بطريقة تنمي قدرة المتعمـ في ميارات التفكير العامة كميارات 
 التفكير المنتج .

 Aims of the Research The ثالثًا : ىدفا البحث :
 ى: ييدؼ ىذا البحث التعرؼ عم

كاريف في تحصيؿ طبلب الصؼ الثاني المتكسط في مادة  أنمكذجفاعمية التدريس ب-ٔ
 الفيزياء. 

كاريف في التفكير المنتج لدل طبلب الصؼ الثاني المتكسط   أنمكذجفاعمية التدريس ب-ٕ
  .في مادة الفيزياء

 
 
 



 The hypotheses of the Research :رابعًا : فرضيتا البحث 
 دفي البحث صاغ الباحث الفرضيات الصفريتاف االتيتافالتحقيؽ مف ى

( بيف متكسط درجات 0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة )  كال يكجد فرؽ ذ -ٔ
نمكذج كاريف كمتكسط أمادة الفيزياء باستخداـ  ادرسك  طبلب المجمكعة التجريبية الذيف 

بالطريقة االعتيادية في  يانفس مادة الفيزياء  ادرجات طبلب المجمكعة الضابطة الذيف درسك 
 . يختبار التحصيمالا
( بيف متكسط درجات طبلب 0.05) داللة داللة إحصائية عند مستكل  كيكجد فرؽ ذ ال-ٕ

نمكذج كاريف ك متكسط درجات أ ستخداـء باياالفيز  مادة   االمجمكعة التجريبية الذيف درسك 
 .العتيادية في اختبار التفكير المنتجالمادة بالطريقة ا اطبلب المجمكعة الضابطة الذيف درسك 

 
             Limitation of the  Research              :خامسًا : حدود البحث  
  اقتصر البحث الحالي عمى :  
، التابعة الى في المدارس الحككمية النيارية لمبنيفطبلب الصؼ الثاني المتكسط، -ٔ

 .)المركز( لتربية القادسيةالمديرية العامة 
 ـ.  2017- 2016الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي  الككرس-ٕ
الفصؿ السابع)انكسار ك الفصؿ السادس )الضكء كانعكاس الضكء(،  مادة الككرس الثاني-ٖ

الفصؿ التاسع )المكف كالطيؼ الكيرك ك الفصؿ الثامف )العدسات الرقيقة(،ك الضكء(، 
 مغناطيسي(.

 
 
 
 
 

 
 



 The Terms   : تحديد المصطمحات : سادساً 
 :   Effectiveness  الفاعمية -

 عرفو كؿ مف :
( بأنو " العمؿ بأقصى الجيكد لتحقيؽ اليدؼ عف طريؽ بمكغ  2003) الفتبلكم، -

               (.  19: 2003الفتبلكم ،)"   والبمكغ كأسس المخرجات المرجكة كتقكيميا بمعايير
ؿ عمى ( كىك مصطمح إحصائي يدّ Effect size" حجـ األثر) ( بأنو 2003عصر )   -

مجمكعة مف المقاييس اإلحصائية التي يمكف أف يستخدميا الباحث في العمـك التربكية كالنفسية 
لمتعرؼ عمى النتائج التي أسفر عنيا بحثو ، كييتـ بصفة السيما بقياس حجـ األثر الذم 

التابعة التي يقـك عمييا تصميـ بحثو" ) عصر ، تحدثو المتغيرات المستقمة في المتغيرات 
2003  :646. ) 

- (Dives, 2014) بانو 
         (Dives,  2014:26)   حجـ اأَلثر الذم يحدثو المتغير المستقؿ في المتغير

                                                                     التابع
 ( تعريفان نظريان . 2003كيتبنى الباحث تعريؼ عصر )  -

األثر المتكقع مف تدريس مادة الفيزياء  حجـ مقداريا : ويعرفيا الباحث إجرائيا عمى إنَّ 
كيتـ ذلؾ بتحديد حجـ  في تحصيؿ طبلب الصؼ الثاني المتكسط أنمكذج كاريفباستخداـ 

 .االثر أحصائيان 
 Teaching   :التدريس   - 2

 عرفو كؿ مف :
 ( بأنو : 1996الخميمي كآخركف )  -
" ظاىرة معقدة متعددة األبعاد غرضيا أف يتعمـ الطمبة بناءن منظمان مف المعرفة كالميارات   

كفؽ المتطمبات التي طبيعة المادة كخصائص المتعمـ كخصائص المعمـ في إطار منظـ عمى 
زمف مف اإلجراءات كاألنماط السمككية التي يقـك بيا المتعممكف فرادل أك مجمكعات خبلؿ 

:  1996معيف يحركيا المعمـ بما يتبعو مف أساليب كطرائؽ تدريس "  ) الخميمي كآخركف ، 
234 . ) 

 
 



 ( بأنو : 2008قطامي كآخركف )  -
" نشاطان متكاصبل ييدؼ إلى إثارة التعمـ كتسييؿ ميمة تحققو ، كيتضمف سمكؾ التدريس 

مارىا كتكظيفيا بكيفية مقصكدة مف ستثآمجمكعة مف األفعاؿ التكاصمية كالقرارات التي يتـ 
:  2008تعميمي) قطامي كآخركف ،  –المدرس الذم يعمؿ ككسيط في إطار مكقؼ تربكم 

20                                                         .) 
( بأنو " مجمكع اإلجراءات كالنشاطات التعميمية كالتعممية المقصكدة  2011عمي )  -

مف قبؿ المعمـ ، كالتي يتـ مف خبلليا التفاعؿ بينو كبيف المتعمميف بغية تسييؿ كالمتكافرة 
 ( .  147:  2011عممية التعمـ ، كتحقيؽ النمك الشامؿ المتكامؿ لممتعمـ " ) عمي ، 

( تعريفان نظريان ألنو يحقؽ أىداؼ التعمـ  2008كيتبنى الباحث تعريؼ قطامي كآخركف )  -
 احث لدل عينة البحث .التي يريد تحقيقيا الب

في  الباحث يتبعيا التي كالخطكات االجراءاتمجمكعة مف   :بَأنيا اجرائياً  الباحث وعرفيا -
المتكسط  الثاني الصؼ طبلب  بالحسباف خصائص تأخذ كالتيشرح كتكضيح مادة الفيزياء 

 كتحقيؽ اأَلىداؼ المكضكعة . البحث( )عينة
  : مف كؿُ  عرفوModel )) نمكذجاأل
- 1992) Reigeluth)  بأنو تنظيـ يعطي صكرة عف شيء أك يصؼ طريقة لعمؿ ما "

فيك يسند الى اطار نظرم يمثؿ فمسفة كاسسان عممية كيتألؼ مف خطكات تصؼ العبلقات 
                                                  (Reigeluth ,1992:  80) . كاالدكات كالكسائؿ التي ينبغي استعماليا"

نو" مجمكعة االجراءات التي يمارسيا المدرس في الكضع التعميمي أب (2007) بك جادكأفو عرّ -
 (.317: 2007،بك جادكأ) " ساليب تقديميا كمعالجتياأكالتي تتضمف تصميـ المادة ك 

( بأنو " بأنو " شكؿ تخطيطي يتـ فيو تمثيؿ االحداث أك 2011)الخزاعمة كُاخركف ،  -
نيما ، كذلؾ بصكرة محكمة بقصد المساعدة في تفسير تمؾ االحداث الكقائع كالعبلقات بي

 (.295: 2011أك الكقائع غير الكاضحة أك غير المفيكمة ") الخزاعمة كُاخركف ،
 ( .2007تبنى الباحث تعريؼ أبك جادك) التعريؼ النظرم :   



طبلب الفيزياء ل مادةثناء تدريس أىك مجمكعة الخطكات التي يتبعيا الباحث التعريؼ االجرائي)
كالتي تشمؿ تنظيـ المادة الدراسية كأساليب تقديميا بغية المتكسط داخؿ غرفة الصؼ  الثانيالصؼ 

 (.منتجتفكيرىـ الكتطكير تحقيؽ انجاز تحصيمي 
 
 نموذج كاريف أ

 مف: كؿُ عرفو 
( بأنو " مجمكعة مف اإلجراءات المتمثمة بخبرة الطمبة تتيح فرصة 2009)سبلمة ،  -

سة السمكؾ يساعدىـ عمى تككيف أطار فكرم ينظـ المصطمحات الجديدة" )سبلمة ممار 
 . (39-38:  2009كآخركف،

بالتكامؿ بيف النظرية كالتطبيؽ ، كما  حطريقة لمتفكير تسم"( بأنو 2016)رزكقي كاخركف، -
 يمثؿ تمثبلن تخطيطان تسكف بو االحداث كالعمميات كاالجراءات بصكر منطقية قابمة لمفيـ

 (.2016)رزكقي كاخركف، "كالتفسير
تكاممي تركيبي يستند في تككينو عمى اساس نظرية اكزبؿ  أنمكذج( بأنو "2016، عطية) - 

كنظرية بياجيو كيعتمد في اجراءاتو عمى بعض المفاىيـ المشتقة مف ىاتيف النظريتيف مثؿ 
يو في اطار تكاممي ،خريطة المفاىيـ مف نظرية اكزبؿ  مف نظرية بياج ةالمتقدم اتالمنظم

 (337: 2016، عطيةتركيبي  كاحد يتبلءـ مع ظركؼ المكقؼ التعميمي" )
 .(2016)رزكقي كاخركف،تبنى الباحث تعريؼ  التعريؼ النظرم : 

يتككف مف ثماف  خطكات تبدأ مف مراجعة  نمكذج تدريسي كاريف  أنمكذجالتعريؼ االجرائي 
لمتقدـ ، كالنظرة الكمية ، كاالستقصاء ، كالمناقشة ، طة المفاىيـ ، كالمنظـ ايالمعمكمات ، خر 

كالتزكد المعرفي ، كتنتيي بالتطبيؽ ، كالتي تعرضت ليا المجمكعة التجريبية داخؿ غرفة 
 الصؼ.

 
 
 
 



 Achievementالتحصيؿ 
 مف  كؿُ كما عرفو  
يمكف بأنو "محصمة ما يتعممو المتعمـ بعد مركر مدة زمنية محددة ، ك ( 2008)أبك جادك ، -

قياسو بالدرجة التي يحصؿ عمييا في اختبار تحصيمي كما يصؿ إليو المتعمـ مف معرفة 
 (.425:  2008تترجـ إلى درجات".)أبك جادك ،

ىك األداء الفعمي الذم يقدمو الطالب مف خبلؿ نشاطو العقمي ( بأنو "2011،الجبللي) -
مجمكعة درجات اك عبلمات المعرفي في اجاباتو لممكاقؼ االمتحانية بغية الحصكؿ عمى 

 . (25: 2011،الجبللي)" تحدد مستكاه التحصيمي
درجة االكتساب التي يحققيا المتعمـ أكمستكل النجاح الذم "( بأنو 2013)أبكعبلـ،-

 (2013:305)أبكعبلـ،".يحرزه في مادة دراسية أك مجاؿ تعميمي أك تدريبي معيف
 .(2013)أبكعبلـ،تبنى الباحث تعريؼ التعريؼ النظري :

: الدرجات التي يحصؿ عمييا طبلب عينة البحث في االختبار بأنو ويعرفو الباحث إجرائياً 
مف كتاب الفيزياء  االربعة المحددةالتحصيمي الذم أعده الباحث، بعد دراستيـ لمفصكؿ 

 . المقرر لمصؼ الثاني المتكسط
 التفكير المنتج  عرفو كُؿ مف 

-  (Hurson, 2008  )  -: الداة المنيجية التي  تجمع بيف ميارات التفكير االبداعي بأنو  ا
التفسير، ك كمف مياراتو )االفتراضات أك المسممات ، ، ةكالتفكير الناقد لمقياـ باألعماؿ كبجكدة عالي

 ,Hurson( ) األصالةك المركنة ، ك طبلقة ، ك ،  االستنتاجك االستنباط ، ك التقكيـ لمحجج ،  ك 
2008:45  )   .                                                                     

جزءن مف البناء المعرفي لئلفراد فالحياة عبارة عف مجمكعة مف   -: ( 2009الزيات) –   
المكاقؼ كعمى الفرد مكاجيتيا متسمحان بعممو النظرم بدكف الفصؿ بينيما ألم سبب مف 

االخذ بخطكات صغيرة عمى الطريؽ كعمى فترات األسباب مما يدفعنا إلى عممية التغيير ك 
حتى نصؿ إلى األىداؼ المرغكبة كىي التكافؽ بيف العمؿ كاإلنتاج بحيث يصؿ التفكير 

  (.239:  2009المنتج إلى الكسيمة كحؿ جميع المشكبلت التي تكاجينا  )الزيات ، 
ع الخبرة ، كيتطمب دراؾ الحسي مبأنو عممية ذىنية ، يتفاعؿ فييا اإل -( :2015عطية ) -

مجمكعة مف القدرات أك الميارات ، كيسعى الى اكتشاؼ عبلقات جديدة ، أك طرائؽ غير 
 ( .2015:131عطية ،)كبلىمامألكفة، لتحقيؽ ىدؼ معيف، بدكافع داخمية أك خارجية أك 



مـ التي ىداؼ التعّ آؽ تعريفان نظريان ألنو يحقّ   (  (Hurson, 2008كيتبنى الباحث تعريؼ 
 ريد تحقيقيا الباحث لدل عينة البحث .ي

يقـك بيا الطالب ىك مجمكعة عمميات عقمية  -:لمتفكير المنتج  التعريؼ االجرائي
كتككف ىذه  بداعي كيكظفيا إلنتاج أفكار جديدةتجمع بيف ميارات التفكير الناقد كاإل

لدرجة كتقاس با خرمتداخمة في كثير مف المكاقؼ كيعتمد الكاحد عمى اآل عممياتال
التي يحصؿ عمييا طبلب الصؼ الثاني المتكسط مف خبلؿ أجابتيـ عمى فقرات 

 .)االختبار التفكير المنتج( المعد ليذا الغرض
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني
 نظرية (ال)الخلفية             

  : المحـــور األول
 أوالً / النظرية المعرفية

  نموذج كارينأثانياً/   
 التفكير المنتج             ثالثاً/ 

 / دراسات سابقة :  المحور الثاني
 نموذج كارين.أأوالً / دراسات تناولت    

 ثانياً / دراسات تناولت التفكير المنتج



 

َذ انباحث إنى تقسيى ْزا انفصم إنى يحٕسيٍ سئيسييٍ  ًَ  ًْٔا كاَلتي :، َع

،  نمكذج كاريف، أ النظرية المعرفية):/ خمفية نظرية : كتضمف ىذا المحكر  المحػػػور األوؿ
 ( التفكير المنتج 

 ،نمكذج كاريفأدراسات تناكلت )/ دراسات سابقة : كتضمف ىذا المحكر :  المحور الثاني
                           (دراسات تناكلت التفكير المنتج

 : يأتيكسيتـ تناكؿ كؿ محكر بالتفصيؿ ككما  
 ظرية :المحػػػكر األكؿ / خمفية ن

 تمييد :
األسس كالقكاعػػػد الكصكؿ الى إف الجكانب النظرية لمبحث ىي التي تساعد الباحث     

العامة التي تفيد الباحث في دراسة مشكػػمة بحثو  زيادة عمى أنيػػا تساعػػد عمى فيـ 
نتقاء الطرائؽ كاألساليب المنيجية كتقكيـ  المعمكمات عف طريؽ المعمكمات آالمعمكمات ك 
 كتضـ الجكانب النظرية ليذا البحث اآلتي:، التي يضميا

  Cognitive Theory:النظرية المعرفية : أوالً 
كالكقائع ،ككيؼ  األشياء األفراد بيا يدرؾ التي المختمفة بالطرائؽ النظرية ىذه دعاة ييتـ    

ليب ، كاألساCognitive Style المعرفية  باألساليب أساسا يتعمؽ فييا، كىذا يفكركف
ينظر  البيئة، فالفرد مف لممعمكمات تحصيميـ في األفراد إلييا التي يمجأ الطرائؽ ىي المعرفية

 لما سمبي مجرد مستقبؿ ليس بيئتو، فيك نشطة، عمى ،كبطريقة بإحكاـ يقبض أنو عمى إليو
 العالـ مع التعامؿ في مختمفة تمفكف يمتمككف طرائؽلمخا البيئة، كاألشخاص ىذه لو تقدمو

 خاصة ، كيخزنكنيا بطرائؽ معينة ،كيفسركنيا المعمكمات بطرائؽ يستقبمكف خارجي، فيـال
 ال المعرفية كفقا لمنظريات الماضي، كاإلبداع في تخزينيا سبؽ النشطة التي لممعمكمات كفقا
 عمى الحصكؿ في مختمفة طرائؽ الترابطية، كلكنو يمثؿ العبلقات مف مختمفة أنساؽ يمثؿ

 البحث أجؿ مف المعمكمات ىذه بيف الدمج في مختمفة أيضا لجتيا، كطرائؽكمعا المعمكمات
اإلدراؾ،  عمميات عمى التركيز فإف ثـ اإلبداعية، كمف كفاءة لممشكبلت األكثر الحمكؿ عف

المنظركف  بدأ  التي االىتماـ بؤر مف ميمة بؤرة يشكؿ كاف المعرفة أك أساليب كطرائؽ
 السمكؾ بينيا ظاىرة السمككية، كمف الظكاىر مع عامؿالت في طريقتيـ منيا المعركفكف
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 اإلبداع مف العالية الدرجة األفراد ذكك عنده يككف الذم بالمدل ييتـ المنحى اإلبداعي، فيذا
ـ   قد  (.88-87: 1987)عبد الحميد، عقمية لمقياـ بمخاطرات إعدادىـ ت
نظراتيا العامة لتفسير التعمـ  النظريات المعرفية ىي مجمكعة مف النظريات التي تمتقي في   

دراؾ ك فيـ كتنظيـ داخؿ المجاؿ  لدل االنساف إذ ترل أف ما يقـك بو اإلنساف مف تفكير كا 
تعرض   يساس في تفسير التعمـ لكف ىذه النظريات قد تختمؼ في المداخؿ التالبيئي ىك األ

                                    . (8: 2004فييا ىذا التفسير)محمد، 
، كتنظيميا  ،سمكبو في معالجة كتجييز المعمكمات ، مف حيث  ترابطيا  أك النظريات المعرفية 

( ، ككذلؾ تركز عمى العمميات  110: 2016اقيا )رزكقي كاخركف،تس  آكتكامميا ك ، كتمايزىا 
تخاذ القرارات كالتكقعات اكثر مف آك ، كالتخطيط  ،التفكير :التي تحدث داخؿ الفرد مثؿ

ىتماـ بالمظاىر الخارجية لمسمكؾ، كما انيا تعطي تفسيرات  لطرائؽ  حدكث  التعمـ  عف  اآل
طريؽ التركيز عمى الفرد ككؿ مف افكاره ،كخبرات كمياراتيا السابقة 

                                                                                                                                                                                                                            .(2003:37العقمية)الزغكؿ،
 )الزغمكؿالمشار اليو في ( Schwartz, Robbins, 1995كذكر شكارتز كركبنز)

ائؽ حدكث التعمـ، فيي ترل ( إف النظريات المعرفية تمثؿ محاكالت لتفسير طر 2004كمحمد،
فراد لفيـ العالـ المحيط بيـ عف طريؽ استعماؿ العمميات التعمـ عمى انو محاكلة جادة مف األ

فراد نشيطكف كيسعكف في البحث عف دراؾ كالتفكير المتاحة ليـ، إذ  اف األالمعرفية كاإل
ت المناسبة ليا، إذ اف المعرفة مف خبلؿ اعادة ترتيبيا كتنظيميا لغرض فيميا كاتخاذ القرارا

دراؾ كبناء االستجابات المختمفة االفراد بطبيعتيـ يمتمككف استعدادات فطرية تساعدىـ عمى اإل
 (.                                                                      129: 2004ك محمد، مف اجؿ التكيؼ )الزغمكؿ

كجكدة بيف سمككيات األفراد ك كؿ مف أفكارىـ ك خبراتيـ تؤكد أيضان أىمية الركابط الم       
السابقة ك قدراتيـ العقمية مثؿ أساليبيـ في التفكير ك التذكر ك اإلدراؾ ك ما شابو ليذا فإف 
أصحاب النظريات المعرفية يمجئكف إلى استخداـ لغة ك تعابير ك آصطبلحات تختمؼ عف 

مف التكمـ عف المثير ك االستجابة ك التعزيز تمؾ التي يستخدميا السمككيكف ك أنيـ بدال 
: 2003)شكقي، فإنيـ يتكممكف عف الذاكرة ك اإلدراؾ ك االنتباه ك المعنى ك تنظيـ األفكار

61)   . 
كيشير المعرفيكف اف المعرفة تتألؼ مف شبكات معقدة مف المعمكمات إذ تصنؼ 

 م الحقائؽ آشياء كمات عف األالمعمكمات الى فئتيف احداىما، معمكمات تصريحية كىي المعم
خرل معمكمات اجرائية كىي معمكمات عف كيفية عمؿ االشياء مثؿ كالمفاىيـ كالمبادئ كاأل



فالتعميـ يجب اف يركز عمى تطكير المخططات  مف ثـ  االستنتاج التصنيؼ التعميمات ك 
بما ىك قائـ  العقمية لدل التبلميذ بما يعينيـ عمى بناء معرفتيـ كربط المعمكمات الجديدة

لدييـ مف مخططات، كىذا ال يعني تركيـ يعممكف لكحدىـ، بؿ يجب عمى المعمـ تقديـ الدعـ 
سئمة كتزكيدىـ بالمعمكمات الناقصة كتأكيد ربط ثارة التساؤالت كطرح األإالمطمكب ليـ ب

 (. 209-208: 1996المعرفة ببعضيا )الخميمي كآخركف، 
نظرية المعرفية تؤكد دكر االنشطة العقمية التي يقـك بيا ( اف ال2012كيبيف )الزغمكؿ ،     
فراد كما يترتب عمى ىذه االنشطة مف معرفة كنكاتج تعميمية اذ ترل اف مخرجات التعمـ األ

كثر عناصر عممية التعمـ اىمية كال سيما أالمعرفية التي يكتسبيا المتعمـ في مكقؼ ما يعد 
المناسبة   ةنماط السمككيلجديد لديو كتحدد لو األاف ىذه المعرفة ىي التي تكجو التعمـ ا

 ( .                                                               2012:130)الزغمكؿ،
فالنظرية المعرفية تركز عمى كيفية الحصكؿ عمى المعمكمات  عف طريؽ البيئة       

ستدعائيا )عبد اك أسترجاعيا آكيفية  الخارجية التي تحيط بالفرد كتعمؿ عمى معالجتيا كعمى
في تشكيؿ التفكير عمميات (، كتركز ىذه النظرية عمى ثبلثة  139:  2000اليادم ، 

 ستدعاء كىذه العمميات مترابطة ىي:                                                                        كاآل
خمسة التي تعد بمنزلة القنكات التي تصؿ خبليا البناء الحسي : ممثبل في الحكاس ال – ٔ

الدماغ بالعالـ كال يمكف الفصؿ بينيما كىػػػي :الخارجي ، كىي ذات اىمية في تشكيؿ 
         المعمكمات . 

البناء المعرفي : كىي مجمكعة الخبليا العصبية في الدماغ التي تشكؿ في  المحصمة  – ٕ
اكرة طكيمة المدل  التي يتـ بيا تخزيف المعمكمات كالمعارؼ النيائية الذاكرة قصيرة المدل كالذ

ـ   نقميا مف خبلؿ البناء الحسي ، كىي تعد ميمة في تشكيؿ المعارؼ كتصنيفيا ضمف  التي ت
 الذاكرة .             

االدراؾ المعرفي: كيشمؿ ىذا عمؿ خبليا الدماغ الخاصة في ادراؾ المثيرات  الى  -ٖ
 عمييا كتقكيميا ،كمف ثـ الجسـ .   معمكمات يمكف الحكـ

                      )عبد اليادم  ،                                    2000 :18 )   
              

كالبنية المعرفية تعبير عف ما تمكف الفرد مف آستيعابو كتمثمو داخميان ، أما المكاءمة فيي 
 العممية

 )عفانة كآخركف،  ديؿ كتغيير البنية المعرفيةالتي مف خبلليا تع 2012: 261).



 التعمـ في النظرية المعرفية:
 عمى كفؽ  النظرية المعرفية . في السمكؾ التعمـ ىك التغيير 
 .  )المتعمـ شريؾ نشط في عممية ) التعميـ 
 .  يأتي التعمـ مف مصادر متعددة 
  داخمي ينتج عنيا يتـ اكتساب المعرفة مف خبلؿ أنشطة معرفية عقمية تتضمف تشفير

نساؽ مييكمة كمنظمة لتيسير أفضؿ ما يمكف مف معالجة أَ بنيات معرفية عبارة عف 
 لممعمكمات لمحصكؿ عمى المعرفة  . 

  ( 2007:103 ، ابك رياش)                                                           
 
 التعميـ في النظرية المعرفية :   

  متيا مع المتعمميف.   ءَ يؿ أك تحكيؿ المعرفة بأفضؿ كأكفأ كسيمة يمكف مبلتكص 
  .  جكىر التعميـ ىك تشجيع المتعمـ عمى استخداـ طرائؽ مبلئمة لمتعمـ 
  .  التعميـ ىك مساعدة المتعمـ عمى تنظيـ معمكماتو كتككيف بنيتو المعرفية 
          .  التقكيـ عنصر أساسي لجكدة التعميـ 

  ( 2007:103 )ابك رياش،                                                             
 
 
 

 خصائص البنية المعرفية:
( 87: 1997كما كرد في )الزيات كالبيي، Flavel)،1979ك)(Ganigh 1975) يذكر    

 االتي:  ةبأف ىناؾ ثبلث الخصائص لمبنية المعرفي
مكانياتو خصائص تتعمؽ بالفرد: كتت -1 ميز بمعرفة الفرد ككعيو بخصائصو الذاتية كا 

 كدكافعو كحالتو الفسيكلكجية.
خصائص متعمقة بالميمة: كتشير إلى أف الفرد نظـ بناءه المعرفي عمى أساس  -2

طبيعة الميمات كخصائصيا كتتطمب البنية المعرفية معرفة الفرد أف تعمـ ميمات 



عالجة فالميمات التي تتطمب التذكر مثبلن معينة يرتبط بممارسة أنكاع معينة مف الم
تتطمب بنى عقمية متكاضعة مقارنة مع الميمات التي تتطمب إصدار األحكاـ كالتي 

 تتطمب قدران عاليان مف البنى العقمية المتطكرة .
خصائص تتعمؽ باالستراتيجية المتبعة في المعالجة: إف االستراتيجيات المعرفية  -3

ى ىدؼ كاضح كمحدد االستراتيجيات ما كراء المعرفية تساعد الفرد في الكصكؿ إل
فإنيا تعمـ الفرد ممارسة التكجيو الذاتي كما أف ممارسة التخطيط كالمراقبة كالتقكيـ 

 لمميمات تساعد عمى تقكية البناء المعرفي لمفرد.
 -( اف لمبنية المعرفية سبعة ابعاد ىي :1997كما يرى )الزيات والبيي،  

بو عدد الترابطات كالمعمكمات البينية بيف المفاىيـ كالحقائؽ كالقكاعد  كيقصد الترابط : -ٔ
 كالقكانيف التي تشكؿ محتكل معرفيا معينا كقد تككف الترابطات قائمة اك مشتقة.

كيقصد بو تمايز فئات المعمكمات كالكحدات ذات الطبيعة النكعية داخؿ  التمايز: -ٕ
 البناء المعرفي لمفرد.

رجة تكامؿ المعمكمات كالكحدات المعرفية في مستكيات تنظيمية كيقصد بو د التنظيـ: -ٖ
 عمى رتبة اك االكثر عمكمية الى االقؿ رتبة اك االقؿ عمكمية.أىرمية مف 

يقصد بو درجة تكامؿ المعمكمات كالكحدات المعرفية التي تشكؿ محتكل  التكامؿ: -ٗ
عمـ أك مشتقا بمعرفة البناء المعرفي لمفرد سكاء أكاف ىذا التكامؿ قائما بمعرفة الم

 المتعمـ.
يقصد بو مدل اتساؽ مككنات محتكل الثبات المعرفي  الثبات أو االتساؽ النسبي: -٘

 لمفرد كنكاتجو لمختمؼ المشكبلت اك االسئمة اك المكاقؼ.
يقصد بو كـ الكحدات المعرفية المفاىيـ كالحقائؽ كالقكاعد كالقكانيف  الكـ المعرفي: -ٙ

ي تشكؿ المحتكل المعرفي المترابط بمجاؿ نكعي معيف اك كالمعطيات اإلدراكية الت
 عدة مجاالت مترابطة داخؿ البناء المعرفي لمفرد.



كيقصد بو الخصائص النكعية كالكيفية كالتنظيمية لمبناء المعرفي  الكيؼ المعرفي: -ٚ
لمفرد حيث يتفاعؿ الكـ المعرفي مع ترابطو كتنظيمو كتمايزه إلنتاج الكيؼ المعرفي 

                        لمفرد .
 (87: 1997)الزيات كالبيي،                                                    

الى بعض النظريات المعرفية كما يظيرىما فكر جاف بياجيو  الباحث تطرؽيسكؼ ك 
 ي:أتكنظرية التعمـ ذم المعنى لصاحبيا ديفيد أكزبؿ ككما ي

 يو نظرية بياج - 1
اف نظرية بياجيو مف النظريات المعرفية كتنتمي إلى المدارس المعرفية كتؤكد كيؼ يتعمـ   

الفرد ؟ ككيؼ يتذكر معارفو ؟ كعما يختمؼ فرد عف فرد اخر مف معارفو بالرغـ مف انيما 
 ( 167: 2007 شاكر،ك خضعا لنفس الظركؼ التعميمية. )محمد 

تيجة لتفاعؿ الفرد مع البيئة التي يعيش فييا ، اذ ال يرل بياجية اف النمك المعرفي ىك ن    
يمعب عامؿ ك ىذه البيئة ، يتعمـ مف خبلؿ الخبرات المباشرة الناجمة عنو فحسب بؿ يتعمـ مع 

                                                                                                  (.2008:218بعامميف ىما النضج كالخبرة) القيسي،  تأثرهالعمر دكرا ىاما مف خبلؿ 
كقد اىتـ بياجيو منذ البداية بأصؿ المعرفة كالكيفية التي مف خبلليا تتطكر المعرفة كنظرا    

لتخصصو في المجاؿ البيكلكجي فقد ادرؾ امكانية تكظيؼ مفاىيـ كمبادئ لفيـ كدراسة 
نصب اىتمامو بالدرجة االكلى حكؿ مسألتيف عمميات النمك المعرفي لدل االفراد كىكذا ا

ككيؼ يتغير ادراكو كالطريقة التي يفكر مف خبلليا ، العالـ الفردف ىما كيؼ يدرؾ يرئيست
   .213):2003،)الزغكؿل العالـ مف مرحمة عمرية إلى اخر  كتفكيره بيذا

ا مع  بيئتو كذلؾ يرل بياجيو أف الذكاء عممية تكيفية يحقؽ مف خبلليا  الفرد  تكازن   
 أبكة )جديدالمكاقؼ مع المحيطة الجديدة، فالذكاء ىك الطرؽ التكيفية التي يستخدميا الفرد 

 (.68  2013 :،غزاؿ
المراحؿ الحسية الحركية كتبدأ مف أربع  الى استطاع بياجيو اف يقسـ مراحؿ النمك العقميك  

حمة قبؿ االجرائية اك المرحمة لحظة الكالدة حتى نياية السنة الثانية مف عمر الطفؿ ثـ المر 
ما قبؿ العمميات الفعمية اك االجرائية كتبدأ مف السنة الثانية مف العمر حتى السادسة مف 
عمر الطفؿ ثـ المرحمة االجرائية الحياتية اك مرحمة العمميات االجرائية المحسكسة كتمتد مف 

لي كاخيران المرحمة االجرائية الكيظير فييا التفكير االستد ةالسنة السادسة الى الثانية عشر 



 ةاك التفكير المجرد كتمتد مف السنة الثانية عشر  ةالشكمية اك تسمى مرحمة العمميات المجرد
 (. 171: 2009،العمكاففاكثر)

كاشار بياجيو الى اف مراحؿ النمك العقمي االربع ليست منفصمة  عف بعضيا البعض انما   
تشكؿ حدكد جامدة غير قابمة لمتغيير كتككف كؿ  و المتداخمة فالسنكات التي كضعيا بياجي

مرحمة نقطة انطبلؽ لتشكيؿ المرحمة التي تمييا فاألبنية العقمية تصبح جزء ال يتجزأ مف 
االبنية العقمية فالتفكير في المرحمة البلحقة يحتكم عمى نكع مف التفكير الذم قبمو كلقد حدد 

خبلؿ مراحؿ نمكه تساعد عمى االنتقاؿ مف  الفردبياجيو عددان مف العكامؿ التي يخضع ليا 
النضج ،الخبرات ،التفاعؿ االجتماعي ،االتزاف) أبك جادكا :مرحمة الى اخرل كىذه العكامؿ 

،2008 :99 .) 
كيؤكد بياجيو اف االنساف يبحث دائمان عف االتزاف ففي حالة فقداف االتزاف نتيجة لتعارض   

بقة سرعاف ما يبدأ الفرد بالبحث عف اجابات لتساؤالتو ، الخبرات الجديدة مع الخبرات السا
كيذكر بياجيو اف فقداف االتزاف ىك)سر النمك( فكمما تعرض الفرد لفقداف االتزاف فانو يحاكؿ 
استعادة اتزانو كيعتقد اف االنساف يتكيؼ معرفيان مع المؤثرات المحيطة كينظـ المعمكمات التي 

 ( .137-1999،135و جيدان )ابك جبللة ،ترد اليو عندما يتفاعؿ مع بيئت
ذىنيان لكؿ حركة يقـك  ان يككف مخططات ذىنية بعد كالدتو فيك يككف مخطط الفردكما اف   

كبناءان عمى ذلؾ فاف البنيو  بيا كمجمكع ىذه المخططات تشكؿ البنية الذىنية مستقببلن،
كمف مرحمة الى  نفسو فردالذىنية تتطكر مع الزمف كتختمؼ مف فرد ألخر كما تختمؼ عند ال

اخرل كقد كرد بياجيو ثبلث عمميات متسمسمة مسؤكلة عف تككيف المعرفة عند االنساف كىي 
 .ككما يمي )التمثيؿ ، التكاـؤ ، التنظيـ(

 
 Assimilation.التمثيؿ : 1
استعار بياجيو ىذا المصطمح مف عمـ االحياء حيث تقابؿ عممية التمثيؿ التي تحدث   

المعدة كالمقصكد بالتمثيؿ ىنا ىك القياـ بعممية سبؽ القياـ بيا مثؿ جمع لمطعاـ في 
المعمكمات حكؿ ظاىرة معينة كينبغي اف تؤدم ىذه العممية الى فقداف الفرد التزانو المعرفي 
أم اف يحدث تعارض بيف المعارؼ الجديدة كمعارؼ الفرد السابقة كيتمثؿ فقداف االتزاف ىنا 

 ؟ في عقؿ الفرد مثؿ ما ىذا ؟ كيؼ يحدث ؟ كلماذا حدث بيذه الصكرةباألسئمة التي تدكر 
  Accommodation.التواـؤ : 2



ىي عممية تعديؿ االستجابة كاستعادة التكازف حيث يحتاج الفرد الى تعديؿ استجابتو اك   
حسب الظركؼ المحيطة بو كقد يككف التغيير كميا اك نكعيان لكي تتكافؽ المعارؼ بتغييرىا 

ديدة مع بنيتو المعرفية كيستعيد اتزانو المعرفي كقد حدث في ىذه المرحمة فيـ خاطئ الج
عندما يعدؿ الفرد المعمكمات لتتناسب مع بنيتو المعرفية كلكي  (misconception)لممفاىيـ 

نية المعرفية لمفرد كتسمى التمثيؿ كالتكاـؤ بالتكيؼ بتضاؼ المعمكمات الجديدة الى ال
(Adaptation) (2003:218)الزغكؿ،تكييؼ المعمكمات أم 

 organization.التنظيـ 3
العممية اعادة تشكيؿ البنيو المعرفية ككؿ مع كؿ تعميـ جديد كيعد بياجيو ىذه  هيتـ في ىذ  

العمميات الثبلث اساسية لحدكث تغيرات في البنية المعرفية لمفرد حيث يعاد ترتيب بنية الفرد 
 .                                                      (  183، 2004محمد ،بيف الفرد كبيئتو )لممعرفة عند كؿ تفاعؿ جديد 

 االتي: المخططكيمكف تمثيؿ عمميات تككف المعرفة الثبلث في 
 

 
 
 
 
 

                                                                                      
     

 ( 1) شكؿ 
 تكوف المعرفة عند بياجيو

 (.88- 78: 1999)ابك جبللة ، 
( الى اف الفرد عندما يككف المعرفة بكاسطة العمميات 1996، ي كاخركفكما اشار )الخميم  

تغير في بنيتو الذىنية أم اف تمؾ العمميات ىي ادكات تفاعؿ بالثبلثة فاف نتائج ذلؾ يككف 
كيربط بينيا كيتكاـؤ معيا اك يكاءميا بما يناسبو االنساف مع بيئتو فيك يجمع معارؼ جديدة 

كمف ثـ تحدث عممية تكاـؤ لممعمكمات الجديدة داخؿ بنيتو الذىني كيشدد بياجيو عمى اف كؿ 
يحدث اال اذا حدث فقداف االتزاف اكالن بيف ما عند الفرد مف معارؼ كبيف المعارؼ  ذلؾ ال

 الجزاء المعرفية في البنية الذىنية ذات العبلقة.كثانيا بيف المعارؼ الجديدة المكاءمة كبقية ا



:نيمكف اف       ستنتج مبادئ رئيسة ينبغي مراعاتيا عند اتباع نظرية بياجيو في تعميـ العمـك
. اف العممية التعميمية ىي عممية نشطة يقـك بيا الفرد بنفسو فيي عممية بحث كتنقيب  ٔ

 عف المعرفة.
لممتعمميف مف خبلؿ تصنيؼ المفاىيـ الى مفاىيـ حسية  . ينبغي مراعاة المستكل العقميٕ

 ده.ر كاخرل مج
. تقديـ الخبرات التعميمية عمى اساس الكظائؼ المعرفية مع اعطاء اىتماـ كاضح   ٖ

 بفقداف االتزاف.
كلذلؾ دعا بياجيو الى االىتماـ بالتخطيط الدقيؽ لمعممية التعميمية كاتاحة الفرصة   

حسب قدراتيـ العقمية كتييئة الفرص التعميمية التي بؾ المعمكمات لممتعمميف الستكشاؼ تم
 تنسجـ مع تفكيرىـ.

 حكيعد التعمـ عممية نشطة يتـ خبلليا تفاعؿ الفرد مع بيئتو كينشئ معمكماتو بنفسو كيسم   
لممتعمميف بالتجريب الحسي ليستنتجكا المعمكمات بأنفسيـ كىذا ىك الفارؽ الرئيس بيف نظرية 

كغيرىا مف النظريات السائدة اما النظريات االخرل فترل اف العمميات التعميمية عبارة بياجيو 
 ( .142-1996:141عف تقديـ المعمكمات لممتعمميف مف قبؿ المعمـ )الخميمي كاخركف ،

 أفكار بياجيو ودورىا في التدريس:
  ميتو لدل الطمبة، لذاالتفكير كتناستعمؿ بياجيو األسئمة التشخيصيػػػػة بيػػػػػػػػدؼ حفز   -ٔ

فيك يفترض عدـ استعماؿ المعمـ ألسئمة تركز عمى قدرة المتعمـ عمى الحفظ كاالستظيار ، 
 بؿ يستعمميا إلثارة تفكيره، عندما يعطي الطمبة إجابة خاطئة.

كػػي يصحح   ليجب عمى المعمـ أال يصحح ىذا الجكاب مباشرة، بؿ يييئ لو فرصا   -ٕ
ذا  نما يسألو كػػيؼ إجابتو بنفسو، كا  أعطى إجابة صحيحة عمى المعمـ أف ال يكتفي بذلؾ، كا 

                        عرفت ذلؾ. 
           يحتاج الى بيئة غنية بالكسائؿ التعميمية المختمفة كاألنشطة المتعددة التي الدرس

          تثير في المتعمـ حب االستطبلع كالبحث كالتقصي                          -ٖ
 الدرا تييئة البيئة التعممية تتطمب تكفير الكقت الكافي لمتعمـ، كىذا يعني عدـ حشك المناىجٗ 

(سبلمة كاخركف،207:2009).  بالحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادئ      
  

 
 



 -نظرية أوزوبؿ في التعمـ ذي المعنى: -2
تجارب الميدانية ( استطاع مف خبلؿ عدد مف ال David Ausubelأف ديفيد اكزكبؿ ) 

في مجاؿ التعميـ المدرسّي معرفة كيؼ يعمؿ المخ البشرّم ؟ ككيؼ يتعمـ المعمكمات 
الجديدة؟  كما يحدث لممعمكمات بعد دخكليا المخ ، كدراسة الحاالت التي يستطيع 
المتعمـ أف يطبؽ ما تعممو في المكاقؼ الجديدة كدكر المعمكمات الجديدة في بنيتو 

مفاىيـ ثبلثة ميمة كىي  إلىمية التعمـ ، ك كضع نظريتو التي تسند المعرفية في عم
 .(   Carin, 1993: 63البنية المعرفية كالمنظمات المتقدمة كخريطة المفاىيـ)

 فيي Ausubelاما المفاىيـ الثالثة التي ذكرىا 
 Cognitive structureالبنية المعرفية: أواًل : 
مى أنيا المحتكل الشامؿ لممعرفة البنائية لمفرد كينظر أكزكبؿ لمبنية المعرفية ع   

 كخكاصيا التنظيمية المتميزة ، كالتي تميز المجاؿ المعرفي لمفرد ، أك ىي العامؿ 
 Carin, 1993:63)كاسترجاعو   كمعناه كاالحتفاظ بو  التعمـ   الرئيس المؤثر في مبنى

             
كبيرة ، إذ أكد في العديد مف كتاباتو أف نجاح  أعطى أكزكبؿ لمفيـك البنية المعرفية أىمية 

التعمـ يرتكز عمى ما يمتمكو الطالب مف معمكمات مختزنة في بنيتو المعرفية ، كلكؿ طالب 
 (.  28:  1998بنيتو الخاصة التي تختمؼ عف اآلخريف  ) منصكر ، 

قدار ما يعرفو كيشير أكزكبؿ إلى ذلؾ بقكلو ، لقمت إف أىـ عامؿ يؤثر في التعمـ ىك م    
 ، (  Ausubel,  1978: 4الطالب مف معرفة ثـ نقـك بالتدريس تبعان لذلؾ " ) 

   Advance Organizersثانيا: المنظمات المتقدمة 
تعد المنظمات المتقدمة مف أىـ ركائز نظرية أكزكبؿ ، كأكثر مفاىيميا التي كانت كالتزاؿ مجاؿ   

  . 214:2000) كدراسة )زيتكف،بحث 
( بأنيا معمكمات كأفكار مركزة لممادة التي سيدرسيا الطبلب  Ausubel ،1978رفيا )فيع

كتعطى في بداية المكقؼ التعميمي  كتككف عمى درجة عالية مف التجريد كالشمكلية كالعمكمية 
حداث التكامؿ  ،كاالتساع ، تتجاكز حدكد ميمة التعمـ ذاتيا  كاليدؼ منيا شرح مادة التعمـ كا 

عناصرىا مف ناحية كما سبؽ تعممو كاكتسابو مف ناحية أخرل ، باإلضافة إلى  كالربط بيف
فائدتيا في معاكنة المتعمـ عمى التمييز بيف المادة الجديدة لممتعمـ كما سبؽ تعممة مف قبؿ 

1978:182- 183) Ausubel, ). 



لدرس (  بأنيا مادة تعميمية تعرض عمى الطالب في بداية ا1999كيعرفيا )أبك جبللة ، 
(، كالمنظمات المتقدمة عادة ما تحتكم  17:  1999لزيادة مستكل التعمـ ) ابك جبللة ، 

عمى تقديـ صيغة لفظية لممفيـك معتمدة في ذلؾ عمى عمر المتعمـ كما يحتكيو في بنيتو 
 .(17:1999المعرفية ككفاية المتعمـ نفسة ، كذلؾ إلعداد المنظـ بالشكؿ المناسب )عراقي ،

قترح أكزبؿ المنظـ المتقدـ ، لتحقيؽ التعمـ ذم المعنى ، كيعني أكزبؿ بالمنظـ لقد ا    
المتقدـ ما يزكد بو المعمـ متعمميو مف مقدمة أك مادة تمييدية مختصرة، تقدـ في بداية 
المكقؼ التعميمي حكؿ بنية المكضكع كالمعمكمات المراد معالجتيا، بيدؼ تكسيع عممية تعمـ 

 .المكضكعالمفاىيـ المتصمة ب
 (Joyce &   Wail, 1996: 271)                                                                 

 خصائص المنظمات المتقدمة:
 تتصؼ بالعمكمية كالشمكلية كالتجريد، ككظيفتيا أف تككف ركيزة معرفية لمتعمـ الجديد. -ٔ
أك المعارؼ الجديدة كما يرتبط بيا  تيدؼ إلى زيادة قدرة المتعمـ عمى تمييز المفاىيـ ، -ٕ

 مف معارؼ كأفكار في البنية المعرفية لدل المتعمـ.
 فوائد المنظمات المتقدمة:

 يستطيع المعمـ مف خبلليا نقؿ مقدار كبير مف المعمكمات إلى المتعمميف. .ٔ
 ينمي االستقبللية كالنقد الذاتي لدل المتعمميف. .ٕ
 سيتـ تعمميا. يزكد المتعمميف بمخطط عاـ لممادة التي .ٖ
 تييئة المتعمميف إلى مكضكع التعمـ الجديد كجعمو مألكفان ليـ. .ٗ
 تزيد مف قدرة المتعمـ عمى اكتساب المعرفة. .٘
 تساعد المتعمميف عمى إجراء المقارنات بيف الخبرات التي يتعممكنيا. .ٙ

 (124-123: 2007)الزغمكؿ كشاكر،                                                   
 
 
 
 
 



 أنواع المنظمات المتقدمة:
 المنظـ الشارح: -ٔ

يستخدـ ىذا المنظـ عندما تككف المادة الجديدة غير مألكفة لممتعمـ كتشتمؿ ىذه      
المنظمات عمى تفاصيؿ إضافية كأفكار تكضيحية تسيـ في تزكيد المتعمـ باألفكار كاألسس 

ية الجديدة، كاالحتفاظ بيا في بيئتو العقمية التي تمكنو مف اكتساب مفاىيـ المادة الدراس
 . (123 :2007المعرفية )الزغمكؿ كشاكر، 

 المنظـ المقارف: .ٕ
كيستخدـ ىذا النكع مف المنظمات المتقدمة عندما تككف بعض المعمكمات التي يتضمنيا     

كمف فكائد مثؿ ىذا النكع مساعدة المتعمـ  ،الدرس أك المكضكع ليست جديدة عمى المتعمـ
جاد التكامؿ بيف المفاىيـ الجديدة كالمفاىيـ المشابية ليا في بنيتو المعرفية كما أنو عمى إي

كجكدة في ينمي القدرة عمى التمييز لدل المتعمـ بيف األفكار الجديدة ، كاألفكار السابقة الم
 .(2008:251،بنيتو المعرفية  )عطية 

 ثالثًا : خريطة المفاىيـ : 
  فييا  البعد تترتب ثنائية   ائط المفاىيـ ىي رسـك تخطيطيةأجمع المربكف عمى أف خر     

كتتدرج إلى   في قمة اليـرالمادة الدراسية في صكرة ىرمية بحيث تككف المفاىيـ األكثر شمكالن 
ة ، المفاىيـ األقؿ شمكاُل التي تككف في قاعدة اليـر كتحاط ىذه  المفاىيـ  بأطر ) دكائر بيضكي

أك خطكط مكتكب عمييا نكع العبلقة بيف   اآلخر بأسيـ البعض أك مربعات( يربط بعضيا
 2005 :311).        بيف العبلقاتعمى  الداللةالمفاىيـ كتككف كظيفة ىذه الخطكط  

 مفاىيـال ،أك الكصبلتالربط كتسمى خطكط  (خطابية،
يتضمنيا  كقد عرفت مف حيث كظيفتيا بأنيا أداة تعمؿ عمى تنظيـ األفكار كالمعاني التي     

كتكضيح العبلقات بيف المفاىيـ لمساعدة المتعمـ عمى تنظيـ  أك الكحدة الدراسية المكضكع
لتعمـ الكحدة الدراسية أك المقرر   ،عطية ) 455:2008).   فيمو معرفتو بقصد تعميؽ 

   الدراسي
 

 ,Novak and Gowin)نقبلن عف ( اليكيدم  307:2005)عند تصميـ خريطة المفاىيـ 
 كقد ذكر ( 1986



دراسي  عمى المعمـ أف يبدأ بتقديـ فكرة المفيـك  كقد يككف ذلؾ بتعريؼ المفيـك  ثـ يساعد 
المعمـ المتعمميف لمتعرؼ عمى المفاىيـ كالعبلقات بينيا كما ىي في بيئتيـ المعرفية ، ككما 

يؼ ىي مكجكدة في الطبيعة ، كبيذا األسمكب فأف المعمـ يساعد المتعمميف عمى تعمـ ك
يتعممكف ، ثـ  يكمؼ   المعمـ المتعمميف عمى استخبلص المفاىيـ ككممات الربط مف الفصؿ 

لكؿ مف ىذه    وكذلؾ لتحديد العبلقات بيف تمؾ المفاىيـ ، كعمى المعمـ أف يبيف  لمطبلب أن  
 المفاىيـ  ككممات الربط  دكر  لتكصيؿ المعنى.

 
                          :عموـأغراض استخداـ خريطة المفاىيـ في تدريس ال

 تساعد المعمـ في تخطيطو لمدرس. .ٔ
 تساعد المعمـ في تنفيذ الدرس كتبيف لو خطة درسو. .ٕ
 تساعد المعمـ في تسييؿ عممية مراجعة مفاىيـ الكحدة. .ٖ
 تساعد المعمـ في عممية تقكيـ المتعمـ. .ٗ
 تساعد عمى ربط المفاىيـ الجديدة بالبنية المعرفية لممتعمـ. .٘
 لممتعمـ ممخصان مركزان لممفاىيـ التي تعمميا. تكفر .ٙ
. تساعد المعمـ عمى اكتشاؼ سكء الفيـ أك األخطاء المفاىيمية عند المتعمميف خبلؿ شبكة  ٚ

 المفاىيـ .     
                                                                                                                                          ( 254 –253:  2015،  الزىيرم)                                                    

. تدريب المتعمـ عمى الفصؿ بيف المعمكمات الرئيسة في المكضكع ، كالمعمكمات ٛ
 اليامشية فيو.

 . تنمي القدرة عمى التفكير االستقصائي لدل المتعمـ.ٜ
 بيا تعممان ذا معنى أكثر ثباتان في ذىف المتعمـ. يككف التعمـ .ٚ

 ( 240: 2008 )عطية ،                                                           
 تساعد المتعمـ في استخراج معاف كثيرة مف المختبر أك المرسـ أك الدراسات الميدانية. .ٛ
 تقدـ لممتعمـ التغذية الراجعة. .ٜ
 إدراؾ أكجو الشبو ، كأكجو االختبلؼ بيف المفاىيـ . . تمكف المتعمـ مفٓٔ
                                                                                                                 (  532:  2007)زيتكف،                 .تدريب المتعمـ عمى اإلبداع كالتفكير التأممي.ٔٔ



بؿ بأف البنية المعرفية منظمة تنظيمان ىرميان تبدأ بالمفاىيـ االكثر شمكالن كعمكمية كافترض اكز 
كتجريدان كالتي يمكف مف خبلليا احتكاء المفاىيـ الفرعية األقؿ شمكالن كاألكثر تمايزان 

 ( .246: 2006كاخركف، كتخصيصان )شبر
ؿ االكثر اىمية في تأثيره كتعتمد نظرية اكزبؿ في جكىرىا عمى افتراض ميـ، كىك اف العام 

في التعمـ ىك مقدار كضكح المعرفة الراىنة كتنظيميا عند المتعمـ ، ىذه المعرفة الراىنة التي 
تتألؼ مف الحقائؽ كالمفاىيـ كالقضايا كالنظريات كالمعطيات االدراكية الخاـ التي تتكافر 

يؤكد اكزبؿ عمى اىمية لممتعمـ في لحظة ما، كىي ما يسميو اكزبؿ البنية المعرفية. إذ 
العرض المكجو المنظـ في العممية التعميمية ، كيعتمد ذلؾ في جكىره عمى التتابع الدقيؽ 
لمخبرات التعميمية بحيث اف الكحدة التي يتـ تعمميا ترتبط ارتباطان كاضحان بما يسبقيا ، كىذا 

دة الجديدة التي سكؼ االتصاؿ بيف البنية المعرفية الراىنة لدل المتعمـ مف ناحية ، كالما
: 1991يتعمميا مف ناحية اخرل ىك ما يجعؿ ىذه المادة الجديدة ذات معنى  ) االزيرجاكم ،

348. ) 
كيذكر اكزبؿ اف التعمـ ذا المعنى يحدث لدل المتعمـ عندما يتمكف بنجاح مف دمج 

، كيحدث خبرات التعميـ الجديدة بالمعمكمات ذات العبلقة بالمكضكع المكجكدة لديو سابقان 
التعمـ عف طريؽ  عممية عقمية تسمى التضميف أك ترسيخ المعمكمات في الذىف تمؾ العممية 
التي تتضمف ايجاد عبلقة بيف المفاىيـ كالمكاد التي يتضمنيا البناء المعرفي السابؽ بطريقة 

معرفي يتـ فييا تغييرىا كتعديميا بحيث تسيـ في انتاج افكار جديدة تساعد عمى نمك البناء ال
 ( .118-117: 2007كتطكيره كتصبح المعمكمات المدخمة مرتبطة بيا)الزغكؿ كشاكر،

( ىك دمج حقيقي منظـ كغير (Novak  1990 كالتعمـ ذك المعنى كما يراه نكفاؾ    
كيقصد بالدمج غير العشكائي لممعرفة ىك أف  ،عشكائي لممعرفة الجديدة في البنية المعرفية

كاعادة  لربط المعرفة الجديدة بالمعرفة التي تمقاىا مف قبؿ. كما يؤكد  الطالب يقـك ببذؿ جيد
أكزكبؿ عمى أىمية المعرفة السابقة المكجكدة لدل المتعمـ، كجكب كضعيا في الحسباف أثناء 
التدريس، إف العامؿ الكحيد كاألكثر أىمية في التعمـ الفعاؿ ىك ما يعرفو المتعمـ مف قبؿ في 

عمينا أف نتأكد مما يعرفو الطالب بالفعؿ ثـ ندرس لو تبعا البنية المعرفية  ف
Novak;1990:31) ) ،   كيرلAusubel  أف ىناؾ تكازف بيف الطريقة التي يتـ بيا تنظيـ

مادة التعمـ، كاألسمكب الذم يتـ بو تنظيـ المعرفة لدل المتعمـ ، أم البنية المعرفية لممتعمـ. 
ة لتخزيف المعمكمات ك تجييزىا عمى نحك مشابو لبنية كيصؼ العقؿ اإلنساني عمى أنو منظكم

مادة التعمـ ، ك معنى ذلؾ أف بنية مادة التعمـ المنظمة تنظيمان ىرميان تقدـ ركائز تقـك عمييا 



 بصرية

المعمكمات الجديدة عند إستقباليا أك التعرض ليا كما تنفع في أف تككف مستكدع تخزينيا بعد 
 . ( 41: 2009اماؿ ، ك ذلؾ  )أبك حطب

 
                                                                                تشمؿ 

  
                   

    
                                                    تشمؿ                                  

 تشمؿ
                                            

                          
 المنظمات المتقدمة مف عمؿ الباحثأنوع ( 2الشكؿ )

  (Ausubel )     أوزبؿ نظرية
طريقة ثابتة في إعداد المنظمات كلكنو كضع ضكابط أك  (Ausubel)ىذا لـ يحدد   

 محددات يتصؼ بيا المنظـ المتقدـ كىي كاآلتي:
 عبارات المنظـ المتقدـ قصيرة كمكجزة.أف تككف جمؿ أك  -ٔ
أف تمثؿ المفاىيـ كالمبادئ كالحقائؽ االساسية لممكضكع كأف تساعد عمى استنتاج  -ٕ

 العبلقات المنطقية التي يمكف اف تربط بينيا.
 تفاصيؿ المادة كافة التي سيجرم تدريسيا.لأف تتصؼ بقدرة استيعابية كتمثيمية  -ٖ
معناه كمحتكاه كال يحتكم عمى معمكمات مخصصة أف يككف المنظـ عامان في لغتو ك  -ٗ

 سيجرم تدريسيا فيما بعد.
 يتسـ المنظـ المتقدـ بالكضكح. -٘
أف يككف لممنظـ المتقدـ قكة تأثيرية عمى تنظيـ المعمكمات في عقؿ المتعمـ بحيث  -ٙ

  يزكد المتعمـ بكسيمة تنظيمية يستكعب مف خبلليا تفاصيؿ المادة الجديدة.
 (244-243: 2011)عبد الباقي،                                               

                                                                 

 المنظمات المتقدمة

 

لمنظمات المقدمة غير ا المقدمة المكتوبة لمنظماتا
 المكتوبة 

 سمعية بيانية المنظمات المقارنة الشارحةالمنظمات 



الى البنية المعرفية عمى أنيا المحتكل الشامؿ لممعرفة البنائية  Ausubel ينظر 
ي العامؿ الرئيسي لمفرد كخكاصيا التنظيمية التي تميز المجاؿ المعرفي لمفرد أك ى

أف  Ausubelالمؤثر في مبنى التعمـ كمعناه االحتفاظ بو كاسترجاعو ك يفترض 
البنية المعرفية لممتعمـ  ىي إطار يتضمف مجمكعة منظمة مف الحقائؽ كالمفاىيـ 
كالقضايا كالتعميمات كالنظريات ذات التنظيـ اليرمي التي تحتؿ المفاىيـ النكعية 

فتشمؿ :   Ausubelتنظيـ ، كما تتضمف البنية المعرفية عند  البسيطة قاعدة ىذا ال
محتكل مادم أك اساسي أك جكىرم مف ناحية كخكاص كطريقة تنظيـ ىذا المحتكل 

 مف ناحية اخرل، لذا فأف دكر البنية المعرفية في التعمـ المعرفي يبدك مف خبلؿ
خصائص البنية المعرفية  إعطاء الفكرة أك المادة الجديدة كمعنى إضافيان يتحدد في ضكء -

 .لممتعمـ
 تخفيض احتمالية فقداف أك نسياف الفكرة الجديدة عف طريؽ ربطيا بغيرىا. -
المحتكل الدائـ  مفجعؿ الفكرة أك المادة الجديدة أكثر قابمية لبلسترجاع حيف تصبح جزءان  -

 المعرفي لمفرد.

 (244-243:  2011)عبد الباقي،                                          
كأكدت النظريات المعرفية أىمية النماذج التعميمية بعد التطكر الحاصؿ مف قبؿ عمماء  

النفس ، كدراسة السمكؾ المبلحظ لممتعمـ ، أّف مف كاجب مصمـ النمكذج التعميمّي أف يقدـ 
يبدأ مف  المادة بنحٍك منتظـ بما ُيمكِّف الطالب مف استقباليا بنحٍك منظـٍ كاالحتفاظ بيا ، كأفْ 

حيث ما انتيى إليو المتعمـ مف خبػرات فػي المجػاؿ المقصػكد، كيعّد اكزكبؿ مف العمماء الذيف 
أسيمكا في بناء النماذج التعميمية ، كتمثؿ المنظمات المتقدمة أىـ إنجازاتو ، إذ تنظـ فييا 

حٍك يتكافؽ كالعمميات األفكار كالمفاىيـ كالمبادئ العامة في المادة التعميمية بطريقة ىرمية، كبن
المعرفية لممتعمـ ، كأف نظريتو في التجمع التراكمّي لممادة التعميمية ىي محاكلة لتكضيح 

 (.                                          2002:193كيفية تنظيـ المادة التعميمية بنحٍك يتكافؽ كالعمميات اإلدراكية لممتعمـ )عريفج،
كيفترض ككيؿ  (Jouce and Weil 1986) كما كرد (  قطامي ،2001 : 171)  

 جكيس
" أف  األنمكذج  التدريسّي  خطة يمكف استعماليا في تنظيـ عمؿ المدرس ك ميماتو مف مكاد 
كخبرات تعميمية كتدريسية . إذ إف  التدريس كما يصفانو يتضمف تكفير الظركؼ البيئية التي 

لمحتكل كالميارات  كاألدكار التعميمية  كالعبلقات تضـ عناصر كأجزاء مترابطة كمتكاممة  كا



االجتماعية  ك انكاع االنشطة  كاإلجراءات  كالتسييبلت المادية كالبيئية التي تتفاعؿ فيما 
بينيا لتحدد سمكؾ الطمبة كالمدرسيف  كنماذج التدريس ىي صكرة إيجاد ىذه الظركؼ 

كظيفيا كتكفيرىا في تصميـ بيئات التعمـ كالبيئات كتكافرىا  ك تحدد المكاصفات التي يمكف ت
كتحقيقيا  كىي عبارة عف مخططات تعتمد في أصكليا عمى نظريات نفسية تعميمية ، 
كالمدرس الذم يتبنى أحد ىذه النماذج عميو أف يقـك بمجمكعة مف اإلجراءات السابقة التي 

نفيذ كالتقكيـ  كأْف تيسير عميو عممية تخطيط نشاطاتو التدريسية عمى مستكل األىداؼ كالت
يمارس سمككيات محددة مثؿ : " استثارة اىتماـ المتعمـ  كتكجيو انتباىو  كشرح البنى 
المفاىيمية  كتزكيده بالتغذية الراجعة التي يقترحيا األنمكذج  عمى كفؽ نظرية التعمـ التي 

                           يستند إلييا سكاء أكانت سمككية أـ معرفية أـ غيرىا "
  التدريسي : نموذجاأل 

إّف عمـ تصميـ التدريس قد ترسخ كجكده بظيكر عدد مف النظريات ذات العبلقة بو التي 
( ، ككاف السبب الرئيس في  91 : 2000يطمؽ عمييا نماذج تصميـ التدريس ) زيتكف، 

ات ظيكر ىذه النماذج ىك صعكبة االفادة المباشرة مف االفكار التي يطرحيا اصحاب نظري
التعمـ  لذا جاءت نماذج التدريس لتيتـ بتحديد االجراءات التي يمكف االستعانة بيا في 

بأنو طريقة لمتفكير  نمكذج(، كيراد باأل 139 : 2002الممارسة الفعمية لمتدريس ) عريفج ، 
تسمح بالتكامؿ بيف النظرية كالتطبيؽ، كيعرؼ ايضان بأنو تمثيؿ تخطيطي ترتب بو االحداث 

 : 2011،  محمد كيات كاالجراءات بصكرة منطقية قابمة لمفيـ كالتفسير ) العدكاف كالعمم
التدريس احد المككنات االساسية االربعة لتصميـ التدريس كالتي ىي  أنمكذج( ، كيعد  173

: 
 . المنحنى النظامي 
 . ادكات التصميـ 
  صؿ .اانظمة التك 
  . ( :179  2000) قطامي ،                                 النماذج التدريسية                                                                    

ككاف لبعض النظريات المعرفية اثر كبير في ترسيخ قاعدة رصينة لمبادئ عمـ التصميـ     
تيجة التعميمي منيا نظرية االرتقاء المعرفي لبياجيو الذم ينظر الى التطكر المعرفي بأنو ن

طبيعية لتفاعؿ الفرد مع البيئة ، كيعد بركنر صاحب نظرية االكتشاؼ كاكزبؿ الذم طرح 
بينا اىمية العبلقة بيف التعمـ السابؽ كالتعمـ الجديد بطريقة ذات  قدنظرية التنظيـ المعرفي ، ك 



صؿ معنى ، فاألكؿ قاؿ اف عممية التعميـ يجب اف تبدأ بتدريس االفكار البسيطة اكالن ثـ تف
تدريجيان بشرط اف تتـ عممية الربط بيف التعمـ الجديد كالقديـ في كؿ مرحمة تعميمية كاالخير 
جاء بالمنظمات المتقدمة التي يتـ فييا تنظيـ اىـ االفكار مف العاـ الى الخاص كبشكؿ 
ىرمي في التعميـ ، فساعدت ىاتاف النظريتاف في التعمـ عمى تطكير عمـ التصميـ التعميمي 

 (.:39 2008حيمة، ) ال
 كتبرز أىمية التصميـ التعميمي كاالتي :

 يؤدم تصميـ التعميـ إلى تكجيو االنتباه نحك االىداؼ التربكية . -
 يعمؿ تصميـ التعميـ عمى تكفير الكقت ك الجيد . -
يعمؿ تصميـ التعميـ عمى تسييؿ االتصاالت كالتفاعبلت بيف االعضاء المشتركيف    -

 ميمية .في تصميـ البرامج التع

يقمؿ مف التخبط كالعشكائية، بما يزكده المدرسيف مف صكر كاشكاؿ ترشدىـ إلى كيفية  -
 .داخؿ غرفة الصؼ     سير العمؿ 

 تدعيـ العبلقة بيف المبادئ التربكية كتطبيقاتيا في المكقؼ التعميمي . -

  اندماج الطالب في عممية التعميـ كاالعتماد عمى جيده الذاتي في التعمـ. -
 (  40 : 2008)الحيمة ،                                                           

التدريس ىك خطة محكمة كمعدة بعناية لتصميـ منيج معيف كتدريسو في غرفة  أنمكذجإّف  
الصؼ أك في االكضاع التعميمية االخرل، فيك يعنى باختيار األساليب كاالستراتيجيات 

ميمية المناسبة لكضع منياج أك اختيار المحتكل المناسب كأساليب التدريس كطرائؽ التع
التدريس المناسبة كاستعماؿ االنشطة كالكسائؿ المتكافقة مع المحتكل كذلؾ اختيار أساليب 

، كيرل بركنر اف النماذج تتسـ بطابع  (Reigeluth , 1993:107)  بةالتقكيـ المناس
جمكعة مف القكاعد عمى نحك مسبؽ تمكف مف انجاز تحصيمي افضؿ تكجييي إذ انيا تقترح م

في مجاؿ بعض المعمكمات كالميارات مما تكفر العديد مف الكسائؿ لتقكيـ االداء كيراعي 
  لقكانيف التي تحكـ عممية التعمـالتعمـ الخصائص المعرفية لمطالب كالمبادئ كا أنمكذج

 ( . :111 2007)الزغمكؿ، 
 
 



 :  لتدريسأىمية نماذج ا
اف فف التدريس ىك عممية ابداع تعمؿ عمى احداث تغييرات جكىرية في البناء المعرفي 
لمطمبة ، كمف ىذا المنطمؽ يصبح التعميـ مف الناحية المفاىيمية تفكيران بمعنى انو ينطكم 
عمى استعماؿ معرفة سابقة كنماذج خاصة ، تتعمؽ بفف التدريس الذم يشتمؿ بدكره عمى 

،  كطة تصمة بعضيا ببعض كتبيف الكيفية التي يتعمـ بيا الطمبة )الياشميفرضيات م
2008 : 13. ) 

 تي : نمكذج التدريسي يتمثؿ باآلكأىـ ما يتسـ بو األ
يتسـ بطابع تكجييي مف خبلؿ مجمكعة مف القكاعد عمى نحك مسبؽ تمكف مف   -

 انجاز تحصيمي أفضؿ في مجاؿ المعمكمات كالميارات .      
عمـ تعتمد عمى األسس النظرية المشتقة مف نظريات التعمـ ، إذ انيا تعد أداة ت -

 الجانب التطبيقي لنظريات التعمـ . 
تكفير الحد األدنى مف اليقيف في ككف المفيـك قد تـ اكتسابو مف خبلؿ عمميات  -

 التعريؼ كالتصنيؼ كالتعميـ التي يقـك بيا الطالب . 
 لجيد في سعة الذاكرة .  تساعد النماذج عمى تكفير الكقت كا  -

 (              12 : 1991)دمياطي ،                                                             
كيرل الباحث اف اىمية النماذج التدريسية تأتي مف خبلؿ اكتساب التدريسييف لمميارات 

 م الى تحقيؽ اىداؼ المادة الدراسية.كالخبرات التي تؤىميـ لتطبيؽ ىذه النماذج مما يؤد
 نموذج  : مف أىـ الخصائص التي يتميز بيا األ 

 االختزاؿ : يختزؿ الكاقع المعقد أك المتشابؾ كبالتالي يبسط الكاقع، كالتمكف مف فؾّ  -ٔ
دراؾ طبيعة العبلقات المتحكمة فيو كيتضمف االختزاؿ تعريفان لمكاقع ال يمكف تمثيؿ  مككناتو كا 

انب الكاقع التعميمي الف الكاقع أشد تعقيدان مف التمثيؿ التخطيطي الذم يقدمو جميع جك 
 .  نمكذجاأل
التركيز : كيعمؿ عمى ابراز بعض الخصائص كذلؾ بالتأكيد عمى بعض المككنات  -ٕ

كالعبلقات األمر الذم يعطي الدارسيف مركنة كبيرة في التعامؿ مع الكاقع كتكظيفيـ 
  .ي يتـ تحديدىالممخططات كالخطكات الت

 (  :211 2009)جامع ،                                                              



التصافو بتجاكز حدكد الكظيفة  نمكذجاالكتشاؼ: ىك القيمة المنيجية الكشفية لؤل-ٖ
 الكصفية كالتحميمية بؿ يتجاكز إلى قدرتو عمى مساعدة الباحثيف عمى تطكير كاكتشاؼ نماذج
جديدة أكثر فعالية كبمكرتيا كىك أقرب إلى الكاقع  التعميمي الذم يمكنيـ مف إدخاؿ تعديبلت 

األصؿ ليضـ عددان أكبر مف المحاكالت التي تشمؿ عددان مف العبلقات  نمكذجعمى األ
 ( .166 : 2004الجديدة )الحمكز ، 

 نموذج التدريسي الجيد: معايير األ 
التدريسي  نمكذجخذىا بعيف االعتبار عند تحديد األألممدرس ىناؾ معايير عديدة البد      

 المبلئـ لبحثو كألىدافو كاالجراءات التي ينكم اتباعيا ، كتمؾ المعايير ىي:
األىمية: تتحدد أىمية األنمكذج بقيمة األىداؼ التي يمكف تحقيقيا بدقة، كسيكلة،  -ٔ

تحقيؽ نكاتج مرغكب بيا، كتتحدد  كامكانية استعمالو، كتكظيفو في مكاقؼ محددة تساعد في
اىمية االنمكذج في تسييؿ عممية التعمـ استنادان الى خصائص الطالب، كالعمميات التعميمية 

 لدل الطمبة بكفاءة كفعالية.
الدقة كالكضكح : يتصؼ األنمكذج التدريسي بالدقة كالكضكح إذا ما تكافرت فيو  -ٕ

 الخصائص اآلتية:
 فتراضاتو كمسمماتو، كمفاىيمو.آستيعاب خطكاتو، ك آة الفيـ كالكضكح، كسيكل -أ
 الخمك مف المبس ك الغمكض. -ب
 الترابط كاالتساؽ في عناصره، كمككناتو ترابطان، كاتساقان داخميان: -جػ

 (208: 2001)قطامي ، 
االقتصادم  نمكذجالتدريس الجيد ىك األ أنمكذجاالقتصاد كالبساطة : يرل بركنر أف  -ٖ

دان أدنى مف المفاىيـ المفسرة إلجراءاتو كمعارفو التكضيحية، كال يتطمب جيدان الذم يتطمب ح
 كبيران مف المدرس لتنفيذ إجراءاتو كأنشطتو التدريسية.

التدريسي بالشمكؿ، أك اإلحاطة، اذا ضـ مجمكعة مف  نمكذجالشمكؿ : يتصؼ األ -ٗ
يو، كيمكف أف يككف شامبلن العناصر في عبلقة يمكف أف تككف ترابطية، أك سببية، أك تفسير 

 عندما يتضمف العناصر اآلتية:
 معالجة اكبر عدد ممكف مف متغيرات العممية التدريسية. -أ
 خصائص الطمبة، كاساليب تعمميـ. -ب
 أساليب اتصاؿ الطمبة مع المكاقؼ كاالحداث. -جػ
 استعدادات الطمبة المفاىيمية. -د



 التقكيـ. اإلجراءات الصفية التدريسية، كاساليب -ىػ
 استراتيجية التغذية الراجعة.  -ك

 ( 178 -177: 2000كاخركف،)قطامي                                                 

 نمكذج التدريسي(خصائص األ(   )3شكؿ )
 ، الفميح كأخركف )2009 :126)
إذ يعد بعض  كتركز نماذج التدريس عمى عممية التفكير أكثر مف أخذ المعرفة جاىزة   

العمماء اف طريقة الكصكؿ الى المعرفة العممية أكثر أىمية مف تمقييا جاىزة ، ألنيا طريقة 
 (. 52:  1999العمماء في البحث عف المعرفة كالتكصؿ إلييا)النجدم كآخركف ، 

 نموذج كاريف :أثانيًا : 
ي العممية التدريسية كاريف مف النماذج التي اجتمعت فيو كؿ الميزات التي ترم أنمكذجيعد  

في تككينو عمى اسس نظرية  نمكذجالى تحقيقيا  كطكرتُيا ارثر كاريف ، كيستند ىذا األ
اكزبؿ كنظرية بياجيو كيعتمد في اجراءاتو عمى بعض المفاىيـ المشتقة مف ىاتيف النظريتيف 

بياجيو في المنظـ المتقدـ ك خريطة المفاىيـ مف نظرية اكزبؿ كدكرة التعمـ مف نظرية  :مثؿ
مف سبع  نمكذجاطار تكاممي تركيبي كاحد يتبلءـ مع ظركؼ المكقؼ التعميمي  كيتككف األ

خطكات اك اجراءات تدريسية متتابعة كمرتبة ترتيبان منطقيا تكجو الممارسات التدريسية داخؿ 
 .   122:2016)) رزكقي كاخركف ، حجرة الصؼ

 
                                                                       



 كاريف :وتتمثؿ ىذه الخطوات باآلتي :  أنموذجخطوات 
مراجعة المعمكمات السابقة : تنشيط البنية المعرفية كذلؾ باستثارة كعي كادراؾ الطمبة  -ٔ

بالخبرات المرتبطة بمكضكع التعمـ ، حيث يتـ ربط المعارؼ السابقة ذات العبلقة 
 المتقدـ لتككيف بنية معرفية متكاممة .لدل الطالب بفكرة المنظـ 

التنظيـ اليرمي لممحتكل : كيتـ ذلؾ بتنظيـ مفاىيـ المحتكل عمى شكؿ خريطة  -ٕ
المفاىيـ ، ام تنظيـ المفاىيـ بشكؿ متدرج مف المفاىيـ االكثر عمكمية الى االقؿ 

 عمكمية كتكضيح العبلقة بينيا .
رس بنحك يساعد الطالب عمى صياغة المنظـ المتقدـ : عبارة مصاغة تسبؽ الد -ٖ

تخزيف كاسترجاع معمكمات المادة الدراسية بالمعمكمات المراد تعمميا ، كما يساعد 
  .عمى ربط محتكل المادة التعميمية

تعريؼ المفيـك : يشترط اف تككف العبارة المصاغة لتعريؼ المفيـك متضمنة  -ٗ
 الخصائص المميزة لو. 

     
                                                                                                                                                                      (442: 2011)جكدت،

 ان مرحمة تقديـ المنظـ المتقدـ : يعرض المدرس المنظـ المتقدـ عمى الطمبة مكتكب -٘
 قديـ المنظـ المتقدـ كاألتي :عمى السبكرة أك شفييا كيتـ ت

 تحديد الخصائص المميزة لكؿ مفيـك في المنظـ كشرح معانييا. -
 اعطاء امثمة لكؿ مفيـك كخصائصو . -
 تكرار نطؽ كؿ مفيـك اذ كاف مصطمحا جديدا . -
استعماؿ مبادئ التمايز التدريجي : يعد التمايز التدريجي ثاني أبرز مفاىيـ نظرية  -ٙ

كة تقديـ المنظـ المتقدـ ، كالتمايز التدريجي عممية تحميؿ اكزبؿ كىك خطكة تمي خط
االفكار الكبيرة الى االفكار االقؿ فاألقؿ ، كيككف بإظيار الفركؽ كالتمييز بيف 
االفكار ، كيستمر ىذا التمييز تدريجيا مع المفيـك العاـ اك الفكرة الكبيرة حتى يصؿ 

 فكار االكلية  .الى مجمكعة المفاىيـ اك األ



رساء المعمكمات ا  حمة تقكيـ البنية المعرفية : كتيدؼ ىذه المرحمة الى تثبيت ك مر  -ٚ
 تية :الجديدة في البيئة المعرفية لمطالب كتتضمف االجراءات اآل

استعماؿ التكفيؽ التكاممي : كتتـ تمؾ العممية بتحديد التشابيات الميمة المشتركة بيف  -
حمة التمايز التدريجي االختبلؼ بيف االفكار كالمفاىيـ المتعمقة بعد اف أظيرت مر 

 المفاىيـ ، مما يؤدم الى اكتساب الطمبة لممفاىيـ  .
التعمـ االستقبالي النشط : كيعني ذلؾ إّف الطالب ال يككف سمبيا، بؿ عميو أف  عمى حث -

تي : مطالبة الطمبة يقـك بالعديد مف االنشطة الصفية كاالنشطة الخارجية كيتـ ذلؾ كاآل
فكيا معاني المعمكمات الجديدة بمغتيـ الخاصة التي تتحد في ضكء االطار اف يذكركا ش

المرجعي لكؿ منيـ ، كمطالبة الطمبة اف ينظركا لممفاىيـ الجديدة مف زكايا متعددة)سبلمة 
 (.311-310: 2009كاخركف، 

كاريف كىذه الحقائؽ تتمثؿ  أنمكذجكىناؾ عدة حقائؽ تساعد في تعميـ المفيـك باستعماؿ 
 تي :آلبا

 غراض الطمبة لسد الحاجة لدييـ .أاف تككف الخبرة متصمة بغرض مف  -ٔ
 تتيح الخبرة لمطمبة فرصة ممارسة السمكؾ الذم يراد منيـ تعممو . -ٕ
 تشمؿ الخبرة عمى مشكمة تكتسب القكاعد كالمفاىيـ عف طريؽ القياـ بيا . -ٖ
 ة ما .تكجيو المجيكد الى اكتساب القكاعد كالمصطمحات البلزمة لحؿ مشكم -ٗ
 تترؾ الخبرة في نفس الطالب اثارا عميقة عف المعمكمات التي يستعمميا . -٘
يككف في الخبرة ما يساعد الطمبة عمى تككيف اطار فكرم ينظـ القكاعد  -ٙ

 كالمصطمحات الجديدة .
تشتمؿ الخبرة عمى مكاقؼ كثيرة مختمفة تسمح لمطالب باستعماؿ القكاعد  -ٚ

  .كالمصطمحات التي اكتسبيا

  ( 253: 2013، كسماء) زاير                                                   
لقد استطاع اكزبؿ مف خبلؿ عدد مف التجارب الميدانية في مجاؿ التعميـ ، معرفة كيؼ 
يعمؿ المخ البشرم ، ككيؼ يتعمـ المعمكمات الجديدة ؟ كما يحدث لممعمكمات بعد 



يستطيع الطالب اف يطبؽ ما تعممو في المكاقؼ دخكليا لممخ ، كدراسة الحاالت التي 
الجديدة في بنيتو المعرفية في عممية التعمـ ، كىي نظرية التعمـ المفظي التي تقـك عمى 
ثبلثة مفاىيـ ميمة كىي البنية المعرفية كالمنظمات المتقدمة كخريطة المفاىيـ    ، اف 

الحفظ كقد شدد اكزبؿ في التعمـ ذم المعنى مف كجية نظر اكزبؿ افضؿ مف التعمـ ب
نظريتو عمى التعمـ ذم المعنى ، كالغرض المنظـ لمعممية التعميمية لتكفير التتابع الدقيؽ 
لمخبرات التعميمية بحيث ترتبط الخبرة الجديدة التي يتعمميا الطالب بالخبرات السابقة 

(  38 : 2008،  ارتباطان كثيقان بالتفاعؿ كالتكامؿ معيا كصكالن الى خبرة جديدة  ) عطية
. 

المعرفة كالتعمـ الذاتي كالبحث   أىمية أنمكذج كاريف يساعد الطمبة عمى اكتسابأنو     
التركيز عمى المفاىيـ كتعمميا كعرض المادة إلى جانب َذلؾ عف مصادر خارجية 

 ت متسمسمة كمنظمةبخطكا
ضكف ليا إذ يحاكؿ المدرس بمساعدة الطمبة عمى التغمب عمى الصعكبات التي يتعر 
كبيف الصؼ عند تعمـ مبدأ أك مفيـك ، ككذلؾ يكجو المتعمـ لكيفية الربط بيف ما تعممو داخؿ 

تطبيؽ ذلؾ في حياتو اليكمية كالتطبيؽ خطكة ميمة ينتج عف تنفيذىا ترسيخ القاعدة 
                                            المستنبطة في أذىاف الطمبة كيقيس المدرس بالتطبيؽ درجة إفادة الطبلب مف الدرس

 ( 313 -310: 2009) سبلمة كآخركف ، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    
 

 (4شكؿ)
 نمكذج كاريفأمراحؿ 

                                                                                         
                                                                                         

                                                                                                                             126) 2016:  ،رزكقي كاخركف                                                    (
 

 المنظـ المتقدـ

 مناقشة نتائج النشاط

 خريطة المفاىيـ   

 النشاط االستقصائي

 سجيؿ البيانات عف نتائج المتعمميفت

 تحريرم

 التمييد

 مراجعة المعمكمات السابقة

 النظرة التكاممية

 لمفاىيـ مف خبلؿتقديـ ا

 ؿ استطاع المتعمموفى
في  يؼ المفيـوظتو 

 االنشطة
 التطبيؽ

 تحريرم
ؿ استطاع ى

ؽ يتطب المتعممكف
 المفيـك

 تزكيد معرفي لممفاىيـ الكاردة

 ممخص ختامي لمخطكات التي اشتمؿ عمييا



 
 نموذج كاريف: أل التربوية  تطبيقاتال
 :  نمكذجكاريف نبيف ما ىك دكر المدرسة  في تطبيؽ ىذا األ أنمكذجبعد أف استعرضنا  
مى االستيعاب كاالندماج تتحمؿ المدرّسة مسؤكلية العرض كالتنظيـ لمساعدة الطمبة ع -أ

 كالتخزيف .
 تساعد طمبتيا عمى اإلدراؾ الكمي لما يعرض أماميـ مف خبرات مجزأة . -ب
 تستحضر مع طمبتيا الخبرات السابقة المرتبطة بمحتكل الدرس . -ج
كتستعمؿ كذلؾ )المنظـ المتقدـ ( الذم يقدـ المعمكمات فيككف مقدما كشارحا  -د

 لجديدة .لممكضكعات كلممعمكمات ا
كبيذا تيدؼ المدرّسة ىنا إلى مساعدة الطالب في دمج الخبرات الجديدة بالمعمكمات  -ىػ

 .المخزكنة لدل المتعمـ كجعميا ذات فائدة كمعنى 
كمف مياـ المدرّسة أيضان إعداد ) المخططات كاألشكاؿ ( كذلؾ الستعماليا في أثناء  -ك

 عرض المادة التعميمية .
ة تفصيبل لما تتضمنو المادة الدراسية التي يتـ إعدادىا عمى كفؽ كما تقدـ المدرسّ  -ز

 المفصؿ أما تفصيبل عمكديا أك تفصيبل أفقيان . نمكذجاأل
، كالمثاؿ  -ح  كلؤلمثاؿ. -كتعنى المدرّسة أيضان بممارسة عمميات تعريؼ المفيـك
لتطكرية( كيمبي تنظـ المحتكل التعميمي تنظيما يتناسب مع مستكل الطمبة) النمائية كا -ط

 حاجاتيـ المعرفية كيساعدىـ بما يييئ ليـ مف مكاقؼ .
(Peck.,1981;.290)                                                                 

   
 
 
 
 
 
 
 



 
  Proactive Thinkingثالثًا: التفكير المنتج: 

   
كالذم أشار إليو بمـك  ((Romiszowski,1981ستعممو آالتفكير المنتج ىك لفظ         
كالتكليفات المختمفة مف ىذه العمميات كغيرىا، في حيف  ، كالتقكيـ، كالتركيب  ،كالتحميؿ

لى حكـ يمكف الدفاع عنو كانتاج لو قيمة كقد يتضمف أتؤدم ىذه العمميات إلى فيـ  عمؽ كا 
اتخاذ قرارات كيتطمب تخطيطان لما تفعؿ كتقكؿ كتخيبلن لمكاقؼ كاستدالؿ كالنظر في آراء ك 

كأحكاـ أك تكليد منظكرات جديدة العبارة تعبر عف فكرة اف ىذا النكع مف التفكير ال يقتصر 
عمى تحميؿ الحجج المكجكدة كالمجادالت بؿ ييتـ ايضان بتكليد االفكار كلو عكاقب 

 (. 139: 2008لمفعؿ)جابر، 
اجية حقان فإذا ما بحثنا عندما نفكر سكاء أكاف اآلف أـ بعد حيف، أف ذلؾ يحمؿ صفة اإلنت

في األجكبة في ىذا المجاؿ ، غالبان ما نتكصؿ إلييا بشكؿ سيؿ، كلكف المجابية مع 
العمميات الحقيقية فمثؿ ىذا النكع ستتكلد لدل المرء فكرة ابداعية، كميما كاف مكضكعيا يبدأ 

ف االجكبة المرء بفيـ كادارؾ المكضكع ، سيككف عندىا صاحب عممية تفكير منتج كذلؾ ال
 . تشمؿ المشكبلت الحقيقية كافة بدالن عف التناكؿ السطحي ليا حصريا 

كيميائية يقـك بيا الدماغ كىذا  ايكيشار إلى اف التفكير المنتج ما ىك اال عممية ب        
يعني اف ىذه العممية تؤثر كتتأثر بالبيئات المختمفة لمفرد كىي البيئة البيكلكجية )   الحيكية( 

يئة النفسية كالبيئة االجتماعية كالبيئة الجغرافية. فالعبلقة بيف عممية التفكير ككؿ شكؿ كالب
مف اشكاؿ البيئة المذككرة ىنا كمنيا اختبلؿ التكازف اليرمكني في اطار البيئة البيكلكجية( قد 
يعكؽ الدماغ عف اداء ميماتو كارتفاع نسبة السكر في الدـ أك انخفاضيا قد يؤدم إلى 

صياغة المستقبؿ  في التفكير  أنمكذج( يكضح 5ت كظيفية في الدماغ كالشكؿ )مشكبل
 .(230،  2006)ياميف،  المنتج

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

   

 

       

 (5الشكؿ)

 صياغة المستقبؿ في التفكير المنتج

 (230،  2006)ياميف،

التفكير المنتج قد يمارس عمى نحك أفضؿ إذ نسمـ بو كلكنو حيف تنشطو المشاعر      
كالتصميـ يمكف اف يككف نقديان إبداعيا ، كيرتبط التفكير المنتج ارتباطان كثيقان باإلبداع 
كالمكىبة، إذ إف ىدؼ التفكير المنتج ىك جمع معمكمات كاستعماليا بالطريقة المثمى لتحقيؽ 

ائد نفعية في حياة الفرد كالمجتمع ، كمف المعايير التي يختص بيا التفكير المنتج المتجدد فك 
الكضكح ،كالدقة ، كاالىمية ،كاتساع العمؽ ، كالضبط ، كيمكف لممعمميف تحفيز الطمبة عمى 
تطبيؽ قدرات التفكير المنتج السابقة مف خبلؿ طرح االسئمة عمى الطمبة كاثارتيا لكؿ قدرة 

 (.Schlichter & Palmer, 1993: 119-123درات التفكير المنتج ) مف ق
ك يتـ تعميـ ميارات التفكير المنتج جنبان إلى جنب تعميـ المحتكل المتضمف لمكتاب المدرسي  

كيقـك مدرس المادة بصكرة فردية أك بصكرة تعاكنية مع زمبلء المينة بإدماج أنشطة تعميـ 
أطار بيئة الصؼ العادية كلجميع الطمبة في الصؼ كجرل التفكير المنتج في المنيج كفي 

 ابعاد

 انموهبة

 انزكاء

 االبذاع

انتحص

 يم

 آخشى

 المتعددة الذكاءات

 قمياديه انتفو

 اكاديمي

انتخيط 

 االستشاتيجي

 انتقاوات

 انفىون

انعهوو 

 االجتماعية

 االقتصاد

 انشياضة

 )حذدها( آخشى
 االىداؼ كتحديد الرؤية بناء

 العبكر نقاط

 المجتمع
 االقميـ
 العالـ

 االبذاع

 انزكي

انمسؤ

 ول

 انمحيط انطبيعي 

 انمحيط االجتماعي

االمكاوات وانفشص 

 انمتاحة

 التدريب التعميـ: التطكير الية
 العمؿ! 

 خصائص 
 كسمات
 الشخصية

 الكاقعية 



تراعي الفركقات الفردية بيف الطمبة مف حيث     نشطة تعميـ التفكير المنتج بصكرةتطكير ا
      القدرات العقمية كالميكؿ كاالىتمامات كمستكل الدافعية. 

    (217: 2006خميجي ،)المشركع العربي ال                                              
اف تعميـ التفكير في أثراء الفرص التربكية التي تكفرىا المدرسة العادية إلى جانب      

متبلؾ الكفايات البلزمة لتطكير أنشطة كتدريبات في مجاؿ تعميـ التفكير المنتج ، تبنى آ
ية الكحدة الدراسية، أنشطة التفكير المنتج كتتراكـ عمى المكاد التعميمية القائمة كتندمج في بن

ثرائية" ام ترتيبات خاصة كال ام زيادة في الكقت إذ ال يترتب عمى ذلؾ تكظيؼ الكحدات "اإل
المخصص لمحصة الصفية اضؼ إلى ذلؾ عدـ زيادة العبء الدراسي لمتدريسي بمعنى انو 

لمتاح تـّ أثراء المحتكل التعميمي كجرل تفعيؿ دكر التدريسي كاالستثمار أكثر في الكقت ا
 .David & Rimm,1998:5)  (لمتعميـ كالتعمـ 

كما تطكر التفكير المنتج مف خبلؿ االنشطة التي تشجع عمى تكليد االفكار كانتاجيا 
( في Khatena, 1995بدكف نتيجة معينة أك حؿ معيف في الذىف، كىذا ما اكدتو كاتينا )

ة االمريكية عمى التفكير االبداعي تجربتو لتدريب طمبة الجامعة "مارشاؿ" في الكاليات المتحد
باستعماؿ  الكممات، كاشار إلى انو عند زيادة التدريب تصؿ التقدـ مممكس في القدرة عمى 
التفكير االبداعي، يعّد التفكير المنتج مف الصفات التي ليس لئلنساف غنى عنيا، كيحتاج 

اتو كعمى ىذا االساس االنساف إلى التفكير في جميع مراحؿ عمره، كذلؾ لتدبير شؤكف حي
تيتـ  المؤسسات التربكية بتنمية التفكير، كالعمؿ عمى صياغة االىداؼ التربكية لتطكير 

 (. 66: 2005كتنمية التفكير كتعمؿ عمى تنفيذىا )الخضراء، 
في مساعدة المتعمميف عمى تكسيع عقكليـ كرؤية  ميمان كتمعب ميارات التفكير المنتج دكران 

يدة كالتفكير في إمكانات كاحتماالت عدة، إشارتو إلى اف التدريس المدعـ االشياء بطريقة جد
كيشمؿ التفكير المنتج عمى تحكيؿ ، بتشجيع التفكير المنتج يحسف التفكير االبداعي كينميو 

االشياء أك األفكار كتعّرؼ العناصر، ككصؼ االستراتيجيات كاعداد التصميـ كعرض 
 (                                                   313: 2005)السركر،  .ديد الكظائؼ كاالمثمة األخرل المكاضيع كالمكاقع كالمصادر كتح

كعند استخداـ مكىبة التفكير المنتج المكجكدة كالمطركحة عميؾ البد مف التفكير في      
خص اخر صكر كثيرة مختمفة غير عادية مف ناحية ، محاكلة التفكير بأفكار لف يفكر بيا ش

المكاىب المتعددة حيث يسيـ  أنمكذجمف ناحية اخرل، كالتفكير المنتج ىي أحد عناصر 
 عمى دعـ ميارات التفكير المنتج كتطكير ميارات التفكير الناقد االبداعي )السركر نمكذجاأل

 (.6:  2010،كثائر



    االبداعية      كيتككف التفكير المنتج  الجيد مف مجمكعة مف القدرات التفكيرية الناقدة ك  
          (Tishman  Jay & Person  ,1993: 150)                              
                                             

 كيقـك المعمـ أك قائد الجماعة بتحديد ككضع مراحؿ التفكير المنتج عف طريؽ:  
 عؿ تنظيـ الصؼ بالطريقة التي يككف فييا الطمبة مستعديف كمييئيف لمتفا -ٔ
تشجيع الطمبة عمى تكجيو كثير مف االسئمة عف المكضكع أك المشكمة كتكفير الكقت  -ٕ

 لمتفكير كتسجيؿ كشؼ بعض االفكار. 
تشجيع الطمبة عمى المشاركة باإلجابات المختمفة كغير العادية كالمتعددة كقبكؿ كؿ  -ٖ

 االجابات. 
دك إّنيا ركتينية عف طريؽ تكجيو مساعدة الطمبة عمى نقؿ الفئات أك االنكاع عندما يب -ٗ

 خرل التي تستطيع المشاركة فييا؟االسئمة مثاؿ: ما االنكاع األ
شياء التي تشجيع االصالة عف طريؽ االسئمة مثاؿ: مالذم تفكر فيو كيختمؼ عف األ -٘

 سجمناىا في القائمة؟ حاكؿ اف تفكر في شيء اليفكر فيو احد آخر. 
طريؽ دعكة الطمبة الضافة التفاصيؿ أك التكسعات  حكاـ كاالتقاف عفتشجيع اآل -ٙ

     كالزيادات لجعؿ االفكار أك الحمكؿ أكثر كماالن أك أكثر متعة.
ساليب صالة كتشجيع الطرائؽ كاألأختبار افضؿ االفكار لدييـ أك أكثرىا آتكميؼ الطمبة ب -ٚ

 الفّعالة كغير العادية كعرض النتائج كتنفيذ الحمكؿ كانجازىا.
  (Maker & Nielson, 1995 ،55-54: 2007( ، في )العدكاني .) 

  التفكير المنتج: استراتيجيات
تحديد المشكمة بصكرة دقيقة يساعد عمى إزالة الحكاجز التي تنشأ مف األفكار المسبقة  - ٔ

 التي تعكؽ ىذا النكع مف التفكير
مادية أـ غير مادية ، تحديد المشكمة مف حيث التناقضات المكجكدة فييا سكاء أكانت  - ٕ

   .مف أجؿ صياغتيا بطريقة يترتب عمييا تحسيف بعض خصائصيا
البحث عف مشكبلت سابقة محمكلة ، كاالسترشاد بالمؤشرات المعيارية التي ينجـ عنيا  -ٖ 

  .التناقض
  .البحث عف حمكؿ معركفة يمكف أف تقاس عمييا المشكمة مكضع الدراسة -ٗ

Hurson, 2008 :92)                                                                  
 



 مكونات التفكير المنتج :
 كفيما يمي شرح لكؿ مككف مف مككنات التفكير المنتج
 نكاع التفكير لتككيف التفكير المنتج كىيآكأكد عمماء النفس المعرفيف عمى كجكد نكعيف مف 

 بداعي كير اإل(التفٕالتفكير الناقد ) (ٔ) :
كالتفكير المنتج ىك مجمكعة مف عمميات عقمية تضـ التفكير الناقد كالتفكير االبداعي بطريقة 

 )  Bloomإبداعية، كالتفكير المعرفي يستخدـ لئلشارة إلى المستكيات العميا في تصنيؼ )بمـك
ال ياضية ك لؤلىداؼ التربكية التي تضـ )التحميؿ، التركيب( كىك تفكير ال تقرره عبلقات ر 

يمكف تحديد خط السير فيو بصكرة كافية بدكف عممية تحميؿ المشكمة كيتضمف حمكؿ مركبة 
 .( 35: 2016)االسمر،أك متعددة كإصدار حكـ كأبداء الرأم 

( اف التمييز بيف التفكيريف الناقد 95-48: 1999)الحارثي،  نقبلن عفكيعتقد "باكؿ"
لتفكير الجيد تتضمف مزايا متشابية مف حيث اف كاالبداعي امر مستحيؿ ذلؾ الف انكاع ا

كمييما نكعي كيتسـ بالجدة كاف الفرؽ بينيما ليس في النكع بؿ في الدرجة كالتركيز، كاف 
مستكل التفكير االبداعي العالي يككف في الغالب مستكل تفكير ناقد عاٍؿ كالعكس صحيح.   

   
ستعماؿ المعايير أالحمكؿ في مجمكعات ك  االنشطة لمتفكير الناقد كالتفكير االبداعي ككضعك 

الختبار حؿ امثؿ لممشكمة أك الفكرة مف أجؿ مزيد مف التطكر، كتحدث ىذه االنشطة بعد 
جابات غير عادية كيعد الشخصية األساسية كىك اف التفكير االبداعي يساعد الناس إانتاج 

فضؿ كذلؾ لتمبية عمى التكيؼ مع العالـ المتغير بسرعة، كما يساعد اليجاد حمكؿ ا
  . (Schlichter & Palmer1993:180 )االحتياجات المختمفة

 :كفيما يمي شرح لكؿ مككف مف مككنات التفكير المنتج
 التفكير الناقد: -1

كقد يخطئ الكثيركف باعتقادىـ اف التفكير الناقد نمط حديث العيد إذ أف )سقراط( كضع 
المعتقدات العامة المألكفة كالتفاسير كفرز جدكؿ عمؿ لمتفكير الناقد أم الشؾ التأممي في 

تمؾ االدلة المعقكلة كالمنطقية عف تمؾ التي تركؽ لممصالح االنكية الذاتية الفطرية 
 (.57: 2002)العزاكم، 

اف التفكير الناقد يتضمف عناصر مف القيـ كالعكاطؼ كاالحكاـ الشخصية كحقيقة  
كالشخصية في ام عمؿ يستيدؼ  االمر انو يصعب الفصؿ بيف العكامؿ المكضكعية



( عمى أف التفكير الناقد ينطكم عمى بعديف Meyer 1991المعرفة كيعبر "ماير" )
 ميميف ىما:

ُبعد معرفي يستدعي كجكد منظكر أك أطار لتحميؿ القضايا كالمكاد المرتبطة بميداف  -1
 المعرفة.

بأثارة االسئمة.  ُبعد انفعالي يضـ العناصر اآلتية )أ( االتجاىات العامة المرتبطة -2
لجة المسائؿ )ب( التعميؽ المؤقت إلصدار االحكاـ الشخصية. )ج(االستمتاع بمعا

 (65:  1999)جركاف ،  الغامضة كالمتشابكة.
 ( استراتيجيات مساعدة ألصحاب التفكير الناقد ىي: (Ennis,1985كقدـ 

دليؿ كاالسباب كافية اف يتخذ مكقفان عندما يككف الك اف يككف المفكر الناقد منفتح الذىف 
كاف يككف مطمعا بشكؿ جيد عمى المعمكمات  كاف يسعى إلى الدقة بقدر ما يسمح 
المكضكع بذلؾ، اف يأخذ بالحسباف الحالة ككؿ كاف يتعامؿ بطريقة منتظمة مع اجزاء 
الكؿ المعقد كاف يبحث عف البدائؿ كاف يسعى لمحصكؿ عمى االسباب كاف يسعى 

مقضية أك المشكمة كاف يحتفظ بذىنو باالىتماـ االساسي أك لمحصكؿ عمى نص كاضح ل
االصمي، كاف يستعمؿ مصادر مكثكقة كيذكرىا، كاف يبقى عمى عبلقة كثيقة بالمكضكع 

 (Ennis 1985: 89)                            الرئيس، كاف يككف حساسان لممشاعر
                                                                                     
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 أستراتيجيات تعميـ التفكير الناقد:.

ستراتيجيات التي تحاكؿ تعميـ التفكير الناقد ،كقد صنؼ بينكر ىناؾ العديد مف اال 
( استراتيجيات التفكير الناقد Binker, Jensonand Kreklou 1990كجنسكف ككريكمك )

 ( 1) مخططإلى نكعيف 

 (1) مخطط
   أستراتيجيات تعميـ التفكير الناقد                              

 (88: 2009) العتـك ، كآخركف، نقبلن عف                                               

 

 
 

 االستراتيجيات االنفعالية
Affective strategies 

 استراتيجيات المعرفية
Cognitive strategies 

استراتيجيات تركز عمى تطكير القدرة عمى التعميـ  عمى التفكير بأستقبللية تامة استراتيجيات تركز 
 كاالبتعاد عف التبسيط.

استراتيجيات تعمؿ عمى تطكير القدرة عمى  
 التبصر

استراتيجيات تركز عمى تطكير الحجج ك البراىيف 
 كالحقائؽ.

 استراتيجيات تطكر العقؿ المنفتح
 فعاالت كاالفكاراستراتيجيات تكازف بيف االن

استراتيجيات تركز عمى تطكير القدرة عمى عقد المقارنات 
بيف المعتقدات كالحجج ك االفكار كالحقائؽ كمعرفة اكجو 

 الشبو أك التناقض.

استرتيجيات تركز عمى تطكير القدرة عمى النقد كالتقديـ  استراتيجيات تركز عمى تطكير الجرأة كالمبادأة
 ائؽ كاالفتراضات.لمحمكؿ كاالفكار كالحق

استراتيجيات تركز عمى تطكير سمات االخبلص 
 كالصبر كالتحمؿ

 استراتيجيات تركز عمى تطكير القدرة عمى التساؤؿ. 

استراتيجيات تركز عمى تطكير الثقة بالحجج 
 كالبراىيف كاالسباب

استراتيجيات تركز عمى تطكير التفكير بالتفكير الكاعي  
 بو



 قياس التفكير الناقد:
جرت محاكالت كثيرة لقياس التفكير الناقد كطكرت مقاييس متعددة ليذا الغرض كمف 

( لمتفكير الناقد 1985،االختبارات المعركفة التي حاكلت قياس التفكير الناقد  اختبار )ككرناؿ
Cornellcritical Thinking test. 
  Ross Test of Higher Cognitive processesكاختبار)ركس( لمعمميات المعرفية

 New jersey Test of Reasoning Skillsكاختبار"نيكجيرسي" لمميارات المنطقية 
 .The Ennis –Weircritical Thinking Essay Test)،1985كاختبار "إينس ككير" )
( لمتفكير الناقد 1964اختبار )كاطسف كجميسر،  الى جانب ذلؾتبارات كقد حاكلت ىذه االخ

 المستعمؿ في ىذه الدراسة قياس القدرات اآلتية:
القدرة عمى االستدالؿ المنطقي، كالقدرة عمى التحميؿ، كالتركيب، كالتقييـ، كالقدرة عمى 

القدرة عمى التفسير، االستنباط، كالقدرة عمى أدراؾ االفتراضات، كالقدرة عمى االستنتاج، ك 
ككذلؾ القدرة عمى تقكيـ الحجج، كقد اختمفت طرائؽ القياس في اختبارات التفكير الناقد 
فبعضيا يقيس التفكير الناقد عف طريؽ فقرات كاسئمة مف نكع االختيار مف متعدد أك بياف 
ي درجة صحة أك خطأ الفقرة أك ما أذا كانت معمكمات معينة متضمنة أك غير متضمنة ف

كفي بعضيا اآلخر يقاس التفكير الناقد مف خبلؿ مكاقؼ معينة يطمب  نص أك فقرة معطاة،
                   .فييا مف المفحكص االستجابة ليا بطرائؽ تكشؼ عف قدرتو عمى التفكير الناقد
Norris & Ennis, 1989: 40-45) )  

باحث المتاح في البيئة العربية ( االكحد في حدكد عمـ ال1964كُيعّد أختبار )كاطسف جميسر
 لقياس التفكير الناقد كفي ضكء الميارات الخمس. 

كُيعد االختبار مف أكثر االختبارات التي اعتمدىا الباحثكف في مجاؿ التربية كعمـ  
النفس ككنو يتسـ بدرجة عالية مف الصدؽ كالثبات زيادة عمى ذلؾ فاف تصميـ مكاقفو  

لمستجيب أماـ مشكبلت نفسية كاجتماعية كتربكية كاقتصادية كطريقة اعداد فقراتو تضع ا
تشكؿ عينات مناسبة لقياس قدراتو عمى التفكير الناقد كقد ُبني ىذا االختبار الذم كاف مكجيان 

عتمادان عمى القدرات التقكيمية التي عرضيا جيمفكرد في آفما فكؽ  الثامنةلطمبة الصفكؼ 
 ( . 152 :2004نظريتو لمتككيف العقمي )عمي،

 جكانب لمتفكير ىي: ةكاطسف جميسر ثبلث  كيتضمف  اختبار
 الحاجة إلى أدلة كشكاىد تدعـ اآلراء كالنتائج قبؿ الحكـ عمى مكثكقيتيا. -1



تحديد اساليب البحث المنطقي التي تسيـ في تحديد قيـ ككزف االنكاع المختمفة مف  -2
 االدلة كأّييا يسيـ في التكصؿ إلى نتائج مقبكلة.

 ة  استعماؿ  كؿ االتجاىات كالميارات السابقة .ميار  -3
 (706: 1990)قطامي ،                                                        

أف التفكير الناقد يشترؾ مع التفكير اإلبداعي مف حيث العمميات الذىنية التي يتطمبيا كىي 
يات التي تجعؿ التعميـ متقدمان كفعاالن عمميات التطبيؽ كالتحميؿ كالتركيب كالتقكيـ كىي العمم

كفؽ  العمميات العقمية العميا ىي العناصر المشتركة بيف مجمكعة العمميات البلزمة لمتفكير 
االبداعي كمجمكعة العمميات البلزمة لمتفكير الناقد فالعناصر المشتركة ىي المكممة بالنسبة 

و مع ميارات التفكير اإلبداعي مف خبلؿ ليما ، كىنا برز دكر التفكير الناقد كأىمية تمازج
التصكر كالتنظيـ، التحميؿ، الطبلقة ،المركنة ،التركيب ،كالتقكيـ ،كاإلصالة )االماـ كاسماعيؿ 

فقد (  Watson – Classerتصنيؼ ) كاطسف ككبلسر ( )(، 163-165، 2010،
كيـ الحجج، معرفة االفتراضات، التفسير، تق)صنؼ الميارات الرئيسة لمتفكير الناقد 

 يأتككما ي(. Watson – Classer, 1991: 120)االستنباط، االستنتاج( 
معرفة االفتراضات : القدرة عمى التمييز بيف درجة صدؽ معمكمات محددة كعدـ  .ٔ

 صدقيا ، كالتمييز بيف الحقيقة كالرأم ، كالغرض مف المعمكمات المعطاة .
مى التفسيرات المنطقية ، كتقرير فيما إذا التفسير : القدرة عمى تحديد المشكمة كالتعرؼ ع .ٕ

 كانت التعميمات كالنتائج المبنية عمى معمكمات معينة مقبكلة أـ ال .
تقكيـ الحجج : قدرة الفرد عمى تقكيـ الفكرة ، كقبكليا أك رفضيا ، كالتمييز بيف المصادر   .ٖ

صدار الحكـ عمى مدل ك فاية األساسية كالثانكية ، كالحجج القكية كالضعيفة كا 
 المعمكمات .

االستنباط : قدرة الفرد عمى تحديد بعض النتائج المترتبة عمى مقدمات ، أك معمكمات   .ٗ
 سابقة ليا .

.االستنتاج : قدرة الفرد عمى استخبلص نتيجة مف حقائؽ معينة مبلحظة أك مفترضة ،  ٘
 ة . كيككف لديو القدرة عمى إدراؾ صحة النتيجة أك خطئيا في ضكء الحقائؽ المعطا

           (78: 2009،  كآخركف)العتـك                                                          



اف نظريات التفكير الناقد تؤكد عمى اف قدرات التفكير الناقد نمائية كتنمك بتقدـ العمر كتبدأ 
رة ثّـ ( سنة كال تستقر اال في سف الخامس عشٕٔ-ٔٔبالظيكر لدل األفراد في عمر )
 تصبح شبو ثابتة في سف الرشد.

 
                                           Creative Thinkingالتفكير االبداعي  -2

                  
ْيعّد التفكير االبداعي مف اعمى مستكيات التفكير فيك مف مستكل التفكير المركب كاف      

قيد، كيعزل ىذا الغمكض كالتعقيد إلى عكامؿ عدة تحديد مفيكمو مازاؿ يعتريو الغمكض كالتع
منيا اختبلؼ اتجاىات الباحثيف ككجيات نظرىـ العممية فضبلن عف تنكع اىتماماتيـ العممية 
كالمدارس الفكرية التي ينتمكف إلييا أضافة إلى تعدد جكانب مفيـك التفكير االبداعي بحد 

 ذاتو.
داعي بأنو: القدرة عمى خمؽ افكار جديدة (   التفكير االب(Ennis,1985عّرؼ "إينس "

كاصيمة كاستمياميا، في حيف عّرؼ التفكير الناقد بأنو: القدرة عمى تقكيـ االفكار االبداعية، 
كالنتائج االيجابية المتكخاة مف تطبيؽ تمؾ االفكار عمى المستكييف النظرم كالعممي. زيادة 

كالنتائج بناء عمى تكافر معمكمات كثيرة  عمى ذلؾ فإف التفكير االبداعي يربط بيف االسباب
 حكؿ المشكمة في حيف اف التفكير الناقد يعمؿ عمى تقكيـ التعميؿ كالبرىاف لتفسير المكضكع. 

اف"االبداع ىك الكحدة المتكاممة لمجمكعة مف العكامؿ الذاتية كالمكضكعية التي تقكد إلى 
لنكع مف التفكير الجماعة". كُيعّد ىذا تحقيؽ انتاج جديد اصيؿ كذم قيمة مف قبؿ الفرد أك ا

ذم أىمية عند الفرد كالمجتمع بسبب الناتج االبداعي الذم ينجز نتيجة كجكد افراد لدييـ 
القدرة عمى االبداع بمختمؼ مجاالت الحياة أذا تكافرت لمفرد البيئة المناسبة لنمك تفكيره 

االبداعي يتطمب تكافر شرط (، كيمكف القكؿ اف التفكير 9: 1990االبداعي )االلكسي، 
الجدة في االنتاج كتفيد الجدة في تحديد معنى التفكير االبداعي بشرط  استعمالو في بعديف 
االنتاج كالعممية ام اف العبلقة بيف جدة االنتاج االبداعي كالعممية االبداعية تتخذ أحدل 

 الصكر اآلتية :
 البداعي .جدة االنتاج كجدة العممية كىك ارقى صكر التفكير ا -1

 (218، 2009)العتـك كاخركف،                                                  



جدة االنتاج كعدـ جدة العممية فمثبل قد يتكصؿ الباحث إلى انتاج مادة جديدة مثؿ  -2
 مادة الببلستؾ كلكف بأساليب معركفة لدل المتخصص .

ندسة الذم يتكصؿ إلى الحؿ الذم عدـ جدة االنتاج كجدة العممية مثؿ طالب كمية الي -3
تكصؿ إليو "اقميدس" مف قبمو مف دكف اف يعرؼ ذلؾ اما عدـ جدة االنتاج كعدـ جدة 

             العممية كىذا ال ينتمي لمعممية االبداعية. 
 (222:   1995)غانـ،                                                          

                                                                                                                       
 :مميزات التفكير االبداعي 

يعكس التفكير االبداعي ظاىرة متعددة االكجو كالجكانب، كلديو قدرة عمى انتاج الجديد اك  -1
 بما يمكف كصفو بجدة االنتاج.

 يتصؼ التفكير االبداعي بالمركنة كالطبلقة الفكرية أك االصالة كالحساسية لممشكبلت. -2
يفصح التفكير االبداعي عف نفسو في شكؿ انتاج جديد يمتاز بالتنكيع كالقابمية لمتحقؽ  -3

 (.163: 2009كيتصؼ بالفائدة كالقبكؿ  االجتماعي ) عبد العزيز، 
  قياس القدرة االبداعية 

( إلى إّف العبلقة بيف اختبارات الذكاء كاختبارات االبداع ىي عبلقة 2003 تشير ) السركر،
طردية في مستكيات قدرة الذكاء العادم كما دكنو كتختفي الفركؽ بينيما عندما ترتفع 

كىذا يؤكد بانو ليس بالضركرة كؿ ذكي مبدع بؿ  I.Q( 120مستكيات الذكاء إلى ما بعد )
تميز بالحد االدنى مف الذكاء ، كما اف اختبارات الذكاء ال بالضركرة اف يككف كؿ مبدع اف ي

% مف المبدعيف كىذا ما أشار اليو " تكرانس"، كما تّعد القدرات ٓٚتكشؼ اال عف ما نسبتو 
( إحدل االبعاد األساسية المككنة لممكىبة كالتفكؽ كاف  Creativity Abilitiesاالبداعية )

أساسيان يدؿ عمى المكىبة كيظير أنتاج التفكير االبداعي  القدرة عمى التفكير االبداعي مؤشران 
في مجاالت الحياة المختمفة كقد تعددت مقاييس القدرة االبداعية كمف اشير مقاييس االبداع 

  -كىي:
 
 
 



 مقياس  " تورانس "  -1
ييدؼ ىذا المقياس إلى الكشؼ عف الطمبة ذكم التفكير االبداعي لتنمية قدراتيـ      

في ظؿ الظركؼ التربكية المناسبة ليـ، كيتألؼ المقياس مف اختباريف فرعييف ىما االبداعية 
) الصكرة المفظية كيتككف مف أنمكذجيف لفظي )أ(، كلفظي )ب( كالصكرة الشكمية كيتككف مف 
أنمكذجيف شكمي )أ(، كشكمي )ب( كيقيس ىذا المقياس ابعاد )الطبلقة كالمركنة كاالصالة( 

تكافر دالالت الصدؽ  الى جانب ذلؾلعنكنو كالخركج مف المأزؽ إلى جانب قياس بعد ا
 (.  73:  2007كالثبات فيو، )العداكني،

 اختبار جيمفورد التفكير االبداعي  -2
قاـ " جيمفكرد " بأعداد بطارية اختبارات لمتفكير االبداعي تتناكؿ اختبار العبلقة كاختبار 

ماؿ المحتممة كعمؿ األشياء كاختبار مشكبلت االستعبلمات البديمة كاختبار المترتبات كاالع
عيداف الثقاب كاختبار الزخرفة ، كتأتي صبلحية ىذه االختبارات بكجو عاـ لمستكل المرحمة 
الثانكية كما بعدىا .عمى الرغـ مف أف "جيمفكرد" يذكر اف بعض اختباراتو تصمح لمستكل  

بلقة كالمركنة كاالصالة اختبارات أخرل لقياس التفكير االبداعي األخرل كىي الط
 ( .ككما يمي56: 1996)الركساف،

الطبلقة : كيقصد بيا القدرة عمى تكليد عدد كبير مف البدائؿ كالمترادفات اك االفكار اك   -ٔ
المشكبلت اك االستعماالت عند االستجابة لمثير معيف كالسرعة كالسيكلة في تكليدىا ،فيي 

ة عد   لممعمكمات اك خبرات سبؽ اف تعمميا كتتضمفتمثؿ في جكىرىا عممية تذكر كاستدعاء 
 )الحيمة، الفكرية ،كطبلقة االشكاؿ  48:2008). نكاع منيا الطبلقة  .  المفظية، كالطبلقة آ
المركنة: كتعني قدرة الفرد اك مياراتو في عدـ االستمرار في  العمؿ عمى انماط قائمة -ٕ

نماط القائمة الى افكار جديدة .كبمعنى اخر االفكار ، كتغير ىذه اال         كمحددة مف 
الذىنية لؤلشياء كالمكاقؼ المتعددة كالمتباينة ، كاالنتقاؿ     قدرة الفرد عمى تغير زكايا رؤياه

عند فكرة معينة اك اطار محدد    الحر بيف فئات االفكار دكف اقتصاره اك جمكده اك تكقفو 
                                        (.      تنكع كنة ىك مدلمف االفكار كاف المحؾ االساسي لقدرات المر 

 االفكار كتباعدىا   )الزيات،2006 :510
االصالة: كتعني التميز في التفكير كالندرة كالقدرة عمى النفاذ الى ما كراء المباشر -ٖ

د كالقبكؿ كالمألكؼ مف االفكار ام القدرة عمى انتاج استجابات اصيمة تتميز بالجدة كالتفر 



كتقاس عف طريؽ كمية االستجابات غير المألكفة كالتي تعبير افكارا مقبكلة لمشاكؿ محددة  
      .-220) 219: 2010مثيرة )غبارم كابك شعيرة ،

 
                                                                       

 المحور الثاني : دراسات سابقة
 دراسات السابقة  :أواًل : عػرض ال

 تمييد  -
الباحثيف الذيف لدييـ خبرات سابقة فيي  تعتبر الدراسات كالبحكث السابقة ثمرة نجاح

بمثابة تراثان عمميان كتراكميان يمكف في ضبللو االستفادة مف جيكد الباحثيف حيث اف الباحث 
رة شمكلية الجيد ىك الذم يبدا مف حيث انتيى االخريف حيث اف ىذه الدراسات تعطي نظ
آلخر ما تكصؿ الية العمماء كالباحثكف كالقادة التربكيكف كما اف الخبرة الميدانية 

كالتطبيقات العممية كاالمثمة الكاقعية كما تعطي الشعكر كاالحساس بالمسؤكلية االجتماعية  
 كتربط العمـ بالمجتمع .

كلما لـ  غيرات بحثولدراسات ذات الصمة بمتأطمع الباحث عمى مجمكعة مف البحكث كا    
مشابيو لبحثو )عمى حد عممو( لذلؾ سيتـ عرض خبلصة مكجزة لعدد مف      يجد دراسة 

حصؿ عمييا الباحث  بقصد اإلفادة  منيا في زيادة الفيـ        الدراسات السابقة التي 
ف كاري أنمكذجاإلطار النظرم  كاالطبلع       كالمعرفة كمعرفة المصادر البلزمة لكتابة 

كيفية عرض النتائج كتفسيرىا،  المستخدمة  كاالستفادة منيا في كعمى الكسائؿ اإلحصائية
 كعرضيا لتكضيح يفكليذا تـ تقسيـ الدراسات كتصنيفيا عمى محكر 

 :عامة لمتغيرات ىذا البحث ككاآلتيالصكرة ال 
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حجـ   ىدؼ الدراسة المرحمة مكاف السنة الدراسة ت
 أىـ النتائج جنس

فاعمية أنموذج كاريف في التحصيؿ  االبتدائية صرم 1997 مغاوري 1
وتنمية كؿ مف عمميات العمـ 

االساسية واتجاىات تالميذ المرحمة 
االولى مف التعمـ االساس نحو مادة 

 العمـو .
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وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف  -2
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أثر أنموذج كاريف في اكتساب 
اىيـ االحيائية واستبقائيا لدى المف

 طالب الصؼ الثاني المتوسط
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 ذكور

 وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف -1
المجموعتيف التجريبية والضابطة في اكتساب 
 .المفاىيـ االحيائية لصالح المجموعة التجريبية

وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف  -2
بار المجموعتيف التجريبية والضابطة في اخت

 ة.التفكير التأممي  لصالح المجموعة التجريبي
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2014 
 

االوؿ  العراؽ
 المتوسط

أثر أنموذج كاريف في تحصيؿ  .
 مادة مبادئ االحياء

 عند طالبات الصؼ االوؿ متوسط  
 وتفكيرىف المنظومي
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وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف  -1
التحصيؿ المجموعة التجريبية والضابطة في 

 لصالح المجموعة التجريبية  
وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف  -2

المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار 
 التفكير المنظومي   لصالح المجموعة التجريبية



 يف :كار  أنموذجبمتعمقة  : مؤشرات ودالالت عف الدراسات السابقةأوالً 

جرم الباحث مكازنة بيف الدراسات في بعض يبعد أف ُعرضْت الدراسات السابقة ،س        

كالجنس، كاألدكات المستعممة في تمؾ  المؤشرات مثؿ: اليدؼ ، كاالجراءات ، كحجـ العينة ،

لكي نتمكف مف تحديد مدل االستفادة منيا في ىذا البحث ، الكسائؿ االحصائية، ك  الدراسات،

 تي:أيككما 

 مكاف الدراسة

ك  (2012ابك رغيؼ ) تباينت الدراسات في مكاف اجراءىا فمنيا اجريت في العراؽ كدراسة

، اما ( 1997( كبعضيا اجريت في مصر مثؿ دراسة مغاكرم )2014) جاعدكدراسة 

 فقد اجريت في العراؽ .، الدراسة الحالية 

 المرحمة الدراسية

لمدراسة فتباينت ما بيف المرحمة االبتدائية كما في  يدانان ماما المرحمة الدراسية التي كانت 

 جاعد(  كدراسة 2012( كالمتكسطة كما في دراسة ابك رغيؼ )1997دراسة مغاكرم )

 ( كىذا يتفؽ مع الدراسة الحالية  2014)

 الجنس

( كبل الجنسيف 1997تباينت الدراسات في جنس افراد العينة فقد اختارت دراسة مغاكرم )

( ذككرآ 2012ابك رغيؼ )دراسة (  كاختارت 2014)  جاعد دراسة كاناث كاختار ذككر 

 .كىذا يتفؽ مع الدراسة الحالية 

 



 حجـ العينة

 في دراسة مغاكرم تمميذا كتمميذة (75) تباينت الدراسات في حجـ العينة فتراكحت بيف

(اما 2014) جاعدطالبة  في  65( ك2012في دراسة ابك رغيؼ )  ( طالبا (61( 1997)

 .طالبان  54البحث الحالي فأف عينتو 

 المادة الدراسية

كاريف ( في مادة العمـك  أنمكذج) استخدمت الدراسة فقد اما اختيار الدراسات لممكاد الدراسية 

( 2012االحياء كما في دراسة ابك رغيؼ ) عمـ ( كمادة1997كما في دراسة مغاكرم )

كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة ابك ( 2014)جاعداالحياء كما في دراسة  عمـ كمادة

 . (2014جاعد)دراسة كمع ( 2012رغيؼ)

 

 ىدؼ الدراسة

كاريف في التحصيؿ كتنمية  أنمكذجاختمفت الدراسات في اليدؼ فمنيا ىدؼ الى معرفة اثر 

 في  كاثرىا  ( 1997كؿ مف عمميات العمـ االساسية كاتجاىات كما في دراسة مغاكرم )

 مادة  تحصيؿ   كاثرىا (2012االحيائية كما في دراسة ابك رغيؼ ) يـ المفاى  اكتساب

،أما الدراسة الحالية  (2014جاعد) دراسة  في كما   المنظكمي  كتفكيرىف  االحياء مبادئ 

( في التحصيؿ كالتفكير المنتج  Carinكاريف )  أنمكذجفاعمية التدريس بىدفت الى معرفة 

 في مادة الفيزياء

 



 

 اسةاداة الدر 

تباينت الدراسات السابقة مف حيث عدد االختبارات كالمقاييس، سكاء كانت مف اعداد    

( 2012أـ جاىزة، فبعض الدراسات اعتمدت اختباران كاحد كما في دراسة ابك رغيؼ )الباحث 

دراسات اخرل اختباريف  عمى عمى اختبار اكتساب المفاىيـ االحيائية ، في حيف اعتمدت

اختيار مف متعدد كاختبار تحصيمي لعمميات العمـ ( كدراسة  مغاكرم   تحصيمي )اختبار

( )اختبار تحصيمي اختيار مف متعدد كاختبار 2014) جاعد( كاعتمدت دراسة 1997)

اختباريف عمى لقياس ميارات التفكير المنظكمي( اما ىذه الدراسة  فاف الباحث اعتمدت 

 منتج.التحصيمي كاختبار لقياس التفكير  االختبار)

 الوسائؿ االحصائية 

تباينت الكسائؿ اإلحصائية المعتمدة في الدراسات السابقة كذلؾ تبعان الختبلؼ متطمبات      

كؿ دراسة في معالجة بياناتيا، فمنيا استخدـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف غير 

اسة الحالية ( كستستخدـ الدر 2014)كدراسة جاعد    (2012ابك رغيؼ ) متساكيتيف كدراسة

 .   لعينتيف مستقمتيف متساكيتف  t-test)االختبار التائي )

 

 
 
 
 



 التفكير المنتجبثانيًا : دراسات متعمقة 

 ( 3مخطط )                                              
 التفكير المنتجب دراسات متعمقة

 
 

حجـ   مكاف ىدؼ الدراسة المرحمة السنة الدراسة ت
 أىـ النتائج جنس

أثر استخداـ برنامجيف إثرائييف  االبتدائية 2009 العكري 1
في تنمية التفكير المنتج 

لمتالميذ  لتحصيؿ الدراسيوا
الموىوبيف في الصؼ الرابع 

 .االبتدائي بمممكة البحريف

البح
 ريف

ذ(75)
كور 
 +اناث

النتائج فعالية كؿ مف البرنامج التدريبي القائـ  وأظيرت
عمى الذكاءات المتعددة )والمطبؽ عمى المجموعة 

التجريبية األولى( وبرنامج كورت لتعميـ التفكير)والمطبؽ 
التجريبية الثانية( وذلؾ في تنمية كؿ  جموعةعمى الم

مف التفكير المنتج وخصائص التمميذات الموىوبات 
أظيرت النتائج تفوؽ المجموعة  والتحصيؿ، كما

التجريبية األولى، التي درست البرنامج القائـ عمى 
 .(الذكاءات المتعددة

كما لـ توجد فرؽ ذات داللة احصائية في مستويات 
 بيف الذكور واالناث.  التفكير المنتج

 
 الرساـ 2

 
2012 

 
برنامج تدريبي قائـ  عمى أبعاد  االبتدائية

التعمـ في تنمية بعض ميارات 
التفكير المنتج لدى الطمبة في 

 دولة الكويت
 الكويت

89 
ذكور 
 واناث

إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي  1
 قبميدرجات تالميذ مجموعة البحث في التطبيقيف ال

 .والبعدي الختبار التفكير المنتج لصالح التطبيؽ البعدي
عدـ وجود أي أثر ذي داللة إحصائية بيف أفراد  2

 المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى اختبار التفكير
المنتج قبؿ تطبيؽ البرنامج التعميمي عمى جميع أبعاد 
اختبار التفكير المنتج  وعمى الدرجة الكمية لالختبار، 

   ذا يؤكد تكافؤ المجموعتيفوى
عبد  3

السميع 
 الشيف

 نموذج أويجامي في تنميةفاعمية  االعدادية 2012
التفكير المنتج واالداء االكاديمي 

في الرياضيات لمتالميذ ذوي 
اإلعاقة السمعية في المرحمة 

 االعدادية

 مصر

22 
 ذكور

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي  -1
 مجموعة البحث في التطبيقيف القبميدرجات تالميذ 

 والبعدي الختبار التفكير المنتج لصالح التطبيؽ البعدي
 ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي  -2

درجات تالميذ مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي 
 والبعدي لصالح التطبيؽ البعدي لبطاقة المالحظة

. 
             

ميارات التفكير المنتج المتضمنة  يةالثانو  2016 االسمر 5
في محتوى مناىج الرياضيات 
لممرحمة االساسية العميا ومدى 
 ااكتساب طمبة الصؼ العاشر لو

 110 فمسطيف
ذكور 
 واناث

عدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية بيف 
الطمبة الذكور واالناث بالصؼ العاشر االساسي في 

 المنتج في الرياضيات. محافظة رفح في ميارات التفكير 



 :بالتفكير المنتج متعمقة : مؤشرات ودالالت عف الدراسات السابقةثانياً 
في بعض جرم الباحث مكازنة بيف الدراسات ي،س المذككرة آنفان بعد أف ُعرضْت الدراسات         

 كالجنس، كاألدكات المستعممة في تمؾ الدراسات، المؤشرات مثؿ: اليدؼ ، ، كحجـ العينة ،
 تي:ألكي نتمكف مف تحديد مدل االستفادة منيا في ىذا البحث ، ككما يالكسائؿ االحصائية، 

 مكاف الدراسة

كدراسة ك  (2009) العكرم كدراسة البحريفتباينت الدراسات في مكاف اجراءىا فمنيا اجريت في 
( أجريت في مصر 2012)عبد السميع الشيف دراسةك  الككيت( اجريت في 2012) الرساـ

 فقد اجريت في العراؽ .، ، اما الدراسة الحالية ( أجريت في فمسطيف2016كدراسة االسمر)
 المرحمة الدراسية

بتدائية كما في لمدراسة فتباينت ما بيف المرحمة اال ميدانااما المرحمة الدراسية التي كانت 
( 2016( الثانكية كما في دراسة االسمر )2012(كدراسة الرساـ)2009دراسة العكرم )
( كىذا يتفؽ مع 2016( ، كدراسة االسمر )2012)الشيف عبد السميعكاالعدادية كما 
 .الدراسة الحالية

   الجنس

 (الرساـ كدراسة (2009) العكرم دراسة اختارت فقد العينة افراد جنس في الدراسات تباينت
 السميع عبد دراسة  كاختار كاناث ذككر الجنسيف كبل( 2012) االسمر كدراسة( 2012
 . الحالية الدراسة مع يتفؽ كىذا ذككرا( 2012)الشيف

 
 حجـ العينة

في دراسة  تمميذ كتمميذة( (75 تباينت الدراسات في حجـ العينة فتراكحت بيف
 عبد دراسة  ان طالب ((22ك ((2012الرساـفي دراسة   تمميذ كتمميذة(  89ك) ((2009العكرم
البحث الحالي  ((2016رماالسفي دراسة   تمميذ كتمميذة (110ك) (2012)كالشيف السميع

 .طالبان  ٗ٘فأف عينتو 
 
 



 المادة الدراسية

 العكرمفي مادة العمـك كما في دراسة  التفكير المنتجفقد طبؽ اما اختيار الدراسات لممكاد الدراسية 
 (2012)كالشيف السميع عبدكما في دراسة  الرياضيات ( كمادة2012)دراسة الرساـ( ك 2009)
 السميع عبد كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة في الرياضيات( (2016رماالسدراسة ك 

 .(2012)كالشيف
 ىدؼ الدراسة

داعي كالناقد تنمية ميارات التفكير المنتج )التفكير االباختمفت الدراسات في اليدؼ فمنيا ىدؼ الى 
 الرساـكما في دراسة كتنمية بعض ميارات التفكير المنتج ( 2009) العكرمكما في دراسة (
 الشيف السميع عبد ما في دراسةير المنتج كاالداء االكاديمي في الرضيات ككتفكتنمية ال (2012)
محتكل  ميارات التفكير المنتج الكاجب تكافرىا في(  2016كىدفت دراسة االسمر) ، (2012)

فاعمية التدريس أما الدراسة الحالية ىدفت الى معرفة  لممرحمة األساسية العميا مناىج الرياضيات
 ( في التحصيؿ كالتفكير المنتج  في مادة الفيزياءCarinكاريف )  أنمكذجب

 اداة الدراسة

أـ الباحث  تباينت الدراسات السابقة مف حيث عدد االختبارات كالمقاييس، سكاء كانت مف اعداد   
التفكير ( عمى اختبار 2012) الرساـجاىزة، فبعض الدراسات اعتمدت اختباران كاحد كما في دراسة 

تحصيمي  اختيار مف متعدد  اختباريف )اختبار عمى ، في حيف اعتمدت دراسات اخرل المنتج
 (2012) كالشيف السميع عبددراسة كذلؾ ( ك 2009) العكرم( كدراسة   التفكير المنتجكاختبار 
مقياس لميارات التفكير  اعتمدتدراسة االسمر  اما (االكاديمي ارباختك  التفكير المنتج)اختبار 
تحصيمي كاختبار لقياس التفكير  االختباراما ىذه الدراسة  فاف الباحث اعتمدت اختباريف ) المنتج
 المنتج.

 الوسائؿ االحصائية 
ت السابقة كذلؾ تبعان الختبلؼ متطمبات كؿ تباينت الكسائؿ اإلحصائية المعتمدة في الدراسا 

دراسة في معالجة بياناتيا، فمنيا استخدـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف غير متساكيتيف 
 (2012) كالشيف السميع عبددراسة كذلؾ ( ك 2012) الرساـكدراسة  ( 2009) العكرم كدراسة

 .   فِ يمتساكيت مستقمتيفِ  لعينتيفِ   t-test)كستستخدـ الدراسة الحالية االختبار التائي )
 



 ثالثًا : مدى اإلفادة مف الدراسات السابقة :
 اختيار التصميـ التجريبي المناسب . -ٔ
التعرؼ عمى اإلجراءات المنيجية التي اتبعت في تمؾ الدراسات كاتخاذ اإلجراءات التي  -ٕ

 تناسب ىذا البحث .
 تحديد حجـ العينة . ككذلؾ إعداد أداتي البحثاإلفادة مف الدراسات السابقة في كيفية  -ٖ 
 المساىمة الفعالة في إعداد الخطط التدريسيةك  صياغة األىداؼ السمككية بكضكح كدقة أكثر -  ٗ
كذلؾ مف  المنتجالتعرؼ عمى الخطكات التي اتبعيا الباحثكف في بناء اختبار التفكير  -٘

 سات السابقة .خبلؿ االطبلع عمى االختبارات المماثمة في الدرا
االطبلع عمى الكسائؿ االحصائية المستخدمة في ىذه الدراسات الختيار الكسائؿ  -ٙ

 االحصائية المناسبة لمبحث الحالي .
 التعرؼ عمى نتائج ىذه الدراسات كمقارنتيا بنتائج البحث الحالي . -ٚ

  اإلفادة مف المصادر كالمراجع التي تناكلتيا الدراسات السابقة . -ٛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الفصل الثالث
 ) إجراءات البحث (

 البحث  منهجأوالً : 
 .للبحث ثانياً : التصميم التجريبي

 . اً : مجتمع البحث وعينتهلثثا
 .إجراءات الضبطرابعا:  

 . خامساً: السالمة الخارجية للتصميم التجريبي
 . إعداد مستلزمات البحثسادساً:  

 سابعاً: أداتا البحث .
 اءات تطبيق التجربة .: إجر ثامناً 
 : الوسائل االحصائية .تاسعاً 



 

  
 منيجية البحث واجراءاتو

ٌؿ لتمؾ اإلجراءات :  وفيما يأتي عرض مَفصَّ

 اجراءات البحث: 
تحديد التصميـ التجريبي كتحديد مجتمع ك  منيجية البحث تتناكؿ عرضان إلجراءات البحث ابتداءن مف     

ع جراءات الضبط كا  جراءات تطبيؽ التجربة كتطبيؽ أداتي البحث كعينتو كا  داد مستمزمات البحث كأدكاتيا كا 
 البحث كعرض الكسائؿ اإلحصائية المستعمؿ.

  أواًل : منيجية البحث :
اعتمد الباحث منيج البحث التجريبي، آلنو أكثر مبلءمة لطبيعة بحثو ، كالذم عرفو )عبد الرحمف      

ركؼ المحددة لظاىرة مف الظكاىر كمبلحظة كتفسير التغيرات ( بأنو: "تعديؿ مقصكد لمظ2007كعدناف، 
 ( .474: 2007التي تطرأ عمييا" )عبد الرحمف كعدناف، 

كيعد المنيج التجريبي مف أكثر المناىج التي تتمثؿ فييا معالـ  الطريقة العممية بصكرة كاضحة، كتمثؿ      
أف تؤثر في العبلقة بيف المتغير المستقؿ كالمتغير البحكث التجريبية أدؽ أنكاع البحكث العممية التي يمكف 

 ( .:374  2009التابع  في التجربة  )ممحـ، 
 : التصميـ التجريبي لمبحث:ثانياً 
التصميـ التجريبي ىك مخطط كبرنامج عمؿ لكيفية تنفيذ التجربة كنعني بالتجربة تخطيط الظركؼ      

يقة معينة ثـ مبلحظة ما يحدث )عبد الرحمف كعدناف، كالعكامؿ المحيطة بالظاىرة التي ندرسيا بطر 
(، كاختيار التصميـ التجريبي المبلئـ،اذ يضمف الدقة العممية كالكصكؿ الى نتائج مكثكقة في 487: 2007

 ( .152: 2001اإلجابة عف االسئمة التي تطرحيا تمؾ المشكمة  )رؤكؼ،
فئتيف( ذا الضبط الجزئي لمجمكعتي البحث التجريبية كاختار الباحث التصميـ التجريبي )المجمكعتيف المتكا

نمكذج أكالضابطة ذاتا اآلختبار البعدم ، نظران الحتكاء  البحث الحالي عمى متغير مستقؿ كاحد كىك )
 كاريف (  كمتغيريف تابعيف ىما )التحصيؿ( ك )التفكير المنتج( ، كما مكضح في 

 
 

 (.ٗالمخطط )



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( التصميـ التجريبيٗالمخطط )
 : مجتمع البحث وعينتو:ثالثاً 
ُيقصد بمجتمع البحث جميع األفراد الذيف يككنكف جزءان مف مكضكع المشكمة التي يسعى الباحث الى      

مجتمع البحث (، كتألؼ 14: 2007دراستيا، كبالتالي يمكف أف تعمـ عمييـ نتائج البحث )السعداكم، 
الحالي مف جميع طبلب الصؼ الثاني المتكسط في المدارس المتكسطة النيارية الحككمية التابعة لممديرية 

 ( ـ.2017-2016العامة لتربية في محافظة الديكانية لمعاـ الدراسي )
قة اما العينة فيي مجمكعة جزئية مف المجتمع ليا خصائص مشتركة، كال تكضع ام قيكد عمى طري     

(، كاختار الباحث بصكرة عشكائيو مدرسة متكسطة ) فجر 162: 2001الحصكؿ عمى العينة )ابك عبلـ، 
 (.                                                                 1االسبلـ ( التابعة لممديرية العامة لتربية الديكانية بعد حصكؿ المكافقة كما في ممحؽ )

"  ،اذ تـ اختيار شعبتيف كبطريقة القرعة فكانت ٖبالطريقة العشكائية "بلب فقد اختيرت اما عينة الط  
شعبػػػػػػة ) د( تمثؿ المجمكعة التجريبية كشعبة ) أ ( تمثؿ المجمكعة الضابطة كبعد استبعاد الطبلب 

                                      
تمت عممية اختيار الشعبتيف) أ (،) د( بطريقة السحب العشكائي البسيط، إذ كتب الباحث أسماء  ٖ

 آلفصغيرة ككضعيا في كيس كسحبت كرقتاف فكانت الكرقتاف المسحكبتاف تحمالشعب عمى أكراؽ 

 لمستقؿالمتغير ا التكافؤ المجموعة ت
المتغير 
 التابع

1 
 

 التجريبية
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 الفيزياء. 
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 التحصيؿ
 و

التفكير 
 المنتج

 ة االعتياديةالطريق
 الضابطة 2



 

ان في كؿ شعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة) ( طالب27( طالبان بكاقع)54الراسبيف) إحصائيان ( في الشعبتيف) د، أ( كاف العدد الكمي)
 1)مجمكعة( ككما مكضح في الجدكؿ)

 (1جدكؿ )                                       
 عدد الطالب عينة البحث في المجموعتيف )التجريبية والضابطة( قبؿ االستبعاد وبعده

 الشعبة المجموعة ت
عدد الطالب 

 قبؿ االستبعاد

عدد 

 يفالراسب

ب عدد الطال

 بعد االستبعاد

المجموع 

 الكمي

 27 4 31 د التجريبية 1
54 

 27 3 30 أ الضابطة 2

 
 : إجراءات الضبط:رابعاً 
الضبط يعني التحكـ في العكامؿ التي يحتمؿ اف تؤثر في الظاىرة السمككية التي ىي مكضكع الدراسة   

داخمة في الظاىرة المراد دراستيا باجراء تحكمان يتيح معرفة اثرىا عمى انفراد اك التحكـ في المتغيرات ال
التثبت اك المساكات بينيا لكي التؤثر في نتائج التجربة، كذلؾ بتثبيت ىذا العكامؿ مف حيث المقدار كالنكع  

 (.480: 2007)عبد الرحمف كعدناف، 
 وتشمؿ اجراءات الضبط ما ياتي:

 السالمة الداخمية لمتصميـ التجريبي: .أ 
داخميان عمى نحك يمكف مف خبللو أف يعزل الفرؽ في نتائج التجربة بيف المجمكعة  تتـ سبلمة البحث     

التجريبية كالمجمكعة الضابطة إلى تأثير المتغير المستقؿ كليس إلى عكامؿ دخيمة. كىذا ما يطمؽ عميو 
 تية :( كقبؿ البدء بالتجربة عالج الباحث األمكر اآل478: 2007بالصدؽ الداخمي )عبد الرحمف كعدناف، 

 
 تكافؤ طالب  مجموعتي البحث: .1

كافئ الباحث طبلب مجمكعتي البحث التجريبية كالضابطة ، مف خبلؿ ضبط بعض المتغيرات التي      
، كدرجات الككرس ، كالذكاء  تحصيؿ الكالديفمف المحتمؿ أف تؤثر عمى نتائج التجربة كىي )العمر الزمني ، ك

                                                                                                                             
كسحبت الكرقة األكلى لتككف المجمكعة التجريبية فكانت الشعبة ) د(، أّما الكرقة التي تحمؿ اسـ  اسمي الشعبتيف) أ ، د(  في كيس آلفأسماء الشعبتيف )أ، د( ثـ كضع الباحث الكرقتيف المتيف تحم

 .( فكانت المجمكعة الضابطةة ) أ الشعب



 

ات الفيزيائية السابقة ، كالتفكير المنتج( ، كذلؾ لغرض االبقاء عمى األثر ، كالمعمكم االكؿ  في مادة الفيزياء
 الذم سيتركو المتغير المستقؿ .

 :العمر الزمني لمطالب باألشير 
(، كتـ الحصكؿ عمى 2017/  2/  19كيقصد بو عمر الطالب باألشير حتى يـك بدء التجربة )     

رشد التربكم( مف ممفات الطبلب )البطاقة المدرسية( المكجكدة البيانات الخاصة بيذا المتغير )بمساعدة الم
(، إذ بمغ 4لدل ادارة المتكسطة، كتـ تسجيؿ سنة التكلد لكؿ طالب كحساب العمر الزمني باالشير ممحؽ )

( 2.85( شيران بانحراؼ معيارم مقدارُه )172.93المتكسط الحسابي ألعمار طبلب المجمكعة التجريبيػػػة )
( 3.36( شيران بانحراؼ معيارم مقدارُه )171.59لحسابي ألعمار طبلب المجمكعة الضابطة )كالمتكسط ا

( لعينتيف مستقمتيف متساكيتيف t – testكلممقارنة بيف المتكسطيف استعممت الباحث اآلختبار التائي )
ىك ما يدؿ عمى ( ك 2( كىي أقؿ مف القيمة الجدكلية البالغة )1.58( المحسكبة )tبالعدد، كقد بمغت قيمة )

( كىذا يدؿ عمى تكافؤ 52( كدرجة حرية )0.05عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
 ( 2طبلب المجمكعتيف بالعمر الزمني باألشير قبؿ إجراء التجربة ككما مبيف في الجدكؿ )

 
 (2جدوؿ)

 ينة البحث في المجمكعتيفالداللة اإلحصائية لمتكسطي أعمار طبلب ع                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجمكعة
عدد 

 الطبلب

المتكسط 

 الحسابي

اآلنحراؼ 

 المعيارم

 القيمة التائية
 مستكل    الداللة

 الجدكلية المحسكبة (0.05اإلحصائية )

 2.85 172.93 27 التجريبية
 غير داؿ 2.000 1.582

 3.36 171.59 27 الضابطة



 

 

 : تحصيؿ الوالديف- 

لتحصيؿ الدراسي لكؿ مف االب كاالـ الطبلب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كقد تـ الحصكؿ يقصد بو ا   

داللة استخراج عمى البيانات المتعمقة ليذا المتغير مف البطاقات المدرسية الخاصة بكؿ طالب كبعد التأكد مف 

(، ظيرأف الفرؽ لـ يكف ذم ٕام )كاَ الفرؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في ىذا المتغير باستعماؿ مربع ك

(، كىذا يعني تكافؤ مجمكعتي 5( كلبلميات )(5( كدرجة حرية لبلباء  0.05داللة احصائية عند مستكل ) 

 ( 3البحث احصائيا في ىذا المتغير.الجدكؿ ) 

 ( 3جدوؿ )                                              

 ر تحصيؿ الوالديفتكافؤ مجموعتي البحث في متغي

 التعميمي المستوى
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 6 5 5 4 7 0 تجريبية

 غير دالة 3.357 1.833

 8 4 5 2 8 0 ضابطة

 54 المجموع

 االـ
 

 4 3 7 5 7 1 تجريبية
 

1.369 
 

 5 1 4 7 8 2 ضابطة  غير دالة 3.357

 54 المجموع

 
 
 
 



 

 : الذكاء 
ُيعر ؼ الذكاء "بأنو القدرة عمى التعمـ كفيـ البديييات كالمكائمة مع المكاقؼ الجديدة كالذكاء كممة      

كياسة كحسف التصرؼ مجردة تصؼ ضركب السمكؾ التي تصدر عف الطالب كتدؿ عمى الفطنة كال
 ( .124: 2011كاالختيار" )الجبللي، 

لمقارنة درجة ( (Ravenاختبار المصفكفات المتتابعة لػ )رافف(  2017/  20/2طبؽ الباحث بتاريخ   
ذكاء مجمكعتي البحث التجريبية كالضابطة، إذ انو يعتبر مف أشير اآلختبارات المتحررة مف الثقافة آلنو 

 ( .2007:449ي الفظيو في قياس الذكاء )ابكحماد،اليعتمد عمى النكاح
ح االستخداـ لمبيئة العراقية كمناسب لمفئة العمرية لعينة الكما انو يتصؼ بدرجة مف الصدؽ كالثبات كص 

البحث ، كما يعد مف أكثر مقاييس الذكاء شيكعان كاستخدامان في قياس القدرة العقمية العامة بكصفو كاحدان 
(.  حيث اف اختبار )رافف(  396: 2000اء المتحررة مف عامؿ المغة )عبلـ ،مف اختبارات الذك

لممصفكفات المتتابعة القياسية يتضمف خمس مجمكعات ) ا ، ب ، ج ، د ، ىػ ( كتحتكم كؿ مجمكعة مف 
( فقرة 60( فقرة اختباريو مما يعني اف المجمكع الكمي لفقرات اآلختبار )12ىذه المجمكعات عمى )

تتدرج ىذه المجمكعات كبضمنيا الفقرات مف السيؿ الى الصعب ىذا كقد تـ ترتيب المجمكعات  اختبارية،
 (.       5حسب العمميات العقمية كما في مخطط )

 
 العمميات العقمية التي يقيسيا اختبار رافف   فقرات المجمكعة

 تتطمب تكممة نمط اك مساحة ناقصة  )أ(
 بيف األشكاؿ تتطمب نكعا مف قياس التماثؿ  )ب(
 تتطمب التغير المنتظـ في أنماط األشكاؿ )ج(
 تتطمب إعادة ترتيب الشكؿ اك تبديمو اك تغييره بطريقة منتظمة  )د(
دراؾ العبلقة بينيما )ق(  تتطمب تحميؿ األشكاؿ إلى أجزاء عمى نحك منتظـ كا 

مية( الختبار رافف لمذكاء                                           ( يبيف تقسيـ المجاميع الخمس) لمعمميات العق5مخطط )               
 (.53: 1989)نادر، 

كتتككف كؿ فقرة مف شكؿ ىندسي معيف أك رسـ ُحذؼ جزء منو ، كعمى الطالب اف يختار مف بيف   
مف مجمكعة أشكاؿ )أك احتماالت أك بدائؿ( الجزء الذم يكمؿ الشكؿ الناقص . كتحتاج ىذه العممية 

دراكا ن لمعبلقة كالركابط بيف األشكاؿ )أك االحتماالت( لكؿ فقرة ، ليكتمؿ  الطالب فيما ن كقكة مبلحظة كا 



 

المعنى الكامف في كؿ منيا، كىذا ىك حؿ المعضمة في كؿ فقرة مف فقرات المجمكعة )الدباغ ك آخركف ، 
1983  :32 – 33 . ) 
ليبلئـ  البيئة العراقية ، كبعد عرضو  1983غ عاـ كقد قنف ىذا اآلختبار مف الدكتكر فخرم الدبا 

عمى مجمكعة مف الخبراء  كالمختصيف  في  مجاؿ التربية كعمـ النفس  تـ اخذ كؿ المجمكعات ككنيا 
تتبلئـ مع العمر الزمني لطبلب الصؼ الثاني المتكسط عرض الباحث اختبار رافف لممصفكفات عمى 

ربية كعمـ النفس ، كقد طبؽ عمى مجمكعتي البحث التجريبية مجمكعة مف الخبراء كالمختصيف في الت
( ، 5.32( كانحراؼ معيارم )39.04(  إذ بمغ متكسط درجات المجمكعة التجريبية )4كالضابطػة  ممحؽ )

 -t( ، كباستخداـ  اآلختبار التائي ) 4.09( بانحراؼ )41.33كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة )
test  ِلعينتيِف مستقمتيف )   (أظيرت النتائج أف قيمةt ( المحسكبة )( اقؿ مف قيمة )1.49t  الجدكلية )

( ، كبذلؾ تعد مجمكعتا البحث متكافئتيف في 52(  كدرجة حرية )0.05( عند مستكل داللة )2البالغة )
 (4متغير الذكاء. كما في الجدكؿ )

 (4جدكؿ)                                            
 إلحصائية لمتكسطي الذكاء لدل طبلب عينة البحث في المجمكعتيفالداللة ا

 المجمكعة
عدد 

 الطبلب
 المتكسط الحسابي

اآلنحراؼ 

 المعيارم

مستكل    الداللة   القيمة التائية

 الجدكلية المحسكبة (0.05اإلحصائية )

 5.32 39.41 27 التجريبية
 غير داؿ 2.000 1.49

 4.09 41.33 27 الضابطة

 
 المعمومات الفيزيائية السابقة: أختبار 
( فقرة مكضكعية مف نكع 20قاـ الباحث ببناء اختبار المعمكمات الفيزيائية السابقة ، كتككف اآلختبار مف )     

التي سبؽ اف درست (، اختيرت فقرات اآلختبار مف مادة الفيزياء 4كما مبيف في ممحؽ ) االختيار مف متعدد
،  الدراسية السابقة التي ليا عبلقة في المكضكعات التي ستدرس في أثناء التجربةلمطبلب في السنكات 

كلمتأكد مف مدل كضكحيا كمبلئمتيا لطبلب الثاني المتكسط )عينة البحث( كلبياف صدؽ فقرات اآلختبار 
رحات كبعد االخذ باآلراء كالمقتتـ عرض فقرات اآلختبار عمى مجمكعة مف المحكميف في طرائؽ التدريس،  



 

، كتـ تطبيؽ اآلختبار عمى طبلب تـ إجراء بعض التعديبلت البسيطة ليصبح اآلختبار جاىزان لمتطبيؽ 
( كتـ تصحيح إجابات الطبلب كذلؾ بإعطاء 2017/  2/ 21مجمكعتي البحث يـك الثبلثاء المكافؽ )

عطاء )صفر( لمفقرة ذات البديؿ الخاطئ كلمفقرة  التي تحمؿ أكثر مف )درجة كاحدة( لمفقرة الصحيحة كا 
( درجة كأقؿ درجة لئلختبار ىي )صفر( درجة 20اختيار كلمفقرة المترككة فكانت أعمى درجة لئلختبار )

كتـ إيجاد المتكسط الحسابي كاآلنحراؼ المعيارم لدرجات الطبلب في كبل المجمكعتيف كباستعماؿ 
لعدد لمعرفة الفركؽ بيف المجمكعتيف، أظيرت ( لعينتيِف مستقمتيِف متساكيتيِف باt – testاآلختبار التائي )

( كدرجة 0.05( أنو ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة )t – testنتائج اآلختبار التائي )
( المحسكبة t( في اختبار المعمكمات السابقة لمادة الفيزياء لطبلب عينة البحث كبمغت قيمة )52حرية )

( كبذلؾ تعد مجمكعتي البحث متكافئتيف في 2( الجدكلية كالبالغة )t( كىي اقؿ مف قيمة )0,296)
 ( الحقان.5المعمكمات السابقة لمادة الفيزياء، ككما مبيف في الجدكؿ )

 (5جدكؿ)                                        
 جمكعتيفالداللة اإلحصائية لمتكسطي المعمكمات الفيزيائية السابقة لدل طبلب عينة البحث في الم

 المجمكعة
عدد 

 الطبلب

المتكسط 

 الحسابي

اآلنحراؼ 

 المعيارم

مستكل الداللة  القيمة التائية

اإلحصائية 

0.05) ) 
 الجدكلية المحسكبة

 3.333 8.821 27 التجريبية
 غير داؿ 2.000 0.296

 2.986 8.571 27 الضابطة

 
 :درجات اختبار الكورس االوؿ في مادة الفيزياء 
( ـ 2017–2016لقد تـ الحصكؿ عمى درجات اختبار الككرس االكؿ لمادة الفيزياء لمعاـ الدراسي )    

لطبلب عينة البحث مف سجؿ الدرجات المكجكد لدل أدارة المدرسة، كتـ إيجاد المتكسط الحسابي 
( لعينتيف t – testكاآلنحراؼ المعيارم لدرجات الطبلب في كبل المجمكعتيف كباستعماؿ اآلختبار التائي )

مستقمتيف متساكيتيف بالعدد لمعرفة الفركؽ بيف المجمكعتيف أظيرت النتائج أنو ال يكجد فرؽ ذك داللة 
( في درجات اختبار الككرس االكؿ لمادة الفيزياء 52( كدرجة حرية )0.05إحصائية عند مستكل الداللة )

( 2( الجدكلية كالبالغة )tمف قيمة ) ( كىي أقؿ1.07( المحسكبة )tلطبلب عينة البحث إذ بمغت قيمة )



 

كبذلؾ تعد مجمكعتي البحث متكافئتيف في درجات اختبار الككرس االكؿ لمادة الفيزياء، ككما مبيف في 
 (. 6الجدكؿ )

 (6جدكؿ)                                                
لدل طبلب عينة البحث في  ؿ( التحصيؿ الدراسي السابؽ)الككرس االك  الداللة اإلحصائية لمتكسطي

 المجمكعتيف

 المجمكعة
عدد 

 طبلب

المتكسط 

 الحسابي

اآلنحراؼ 

 المعيارم

مستكل الداللة  القيمة التائية

 الجدكلية المحسكبة ((0.05اإلحصائية 

 8.89 65.33 27 التجريبية
 غير داؿ  2.000 1.07

 7.28 63.20 27 الضابطة

 
 :اختبار التفكير المنتج 

تـ تطبيؽ اختبار التفكير المنتج الذم ُأعد مف قبؿ الباحث ، لغرض التكافؤ بيف طبلب المجمكعتيف     
( ـ، كبعد تصحيح اإلجابات كالحصكؿ 2017/  2/  22في يـك  االربعاء المكافؽ )التجريبية كالضابطة ، 

نتيف مستقمتيف متساكيتيف ( لعيt – test(، كبأستخداـ اآلختبار التائي )4عمى درجات الطبلب الممحؽ )
( 52( كدرجة حرية )0.05بالعدد أظيرت النتائج أنو ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

( كىي أقؿ مف 0.899( المحسكبة )tفي درجات اختبار التفكير المنتج لطبلب عينة البحث إذ بمغت قيمة)
تي البحث متكافئتيف في اختبار التفكير المنتج، كما مبيف ( كبذلؾ تعد مجمكع2( الجدكلية البالغة )tقيمة )

 (.7في الجدكؿ )
                                      

 
 
 
 
 
 
 



 

 (7جدكؿ)
 الداللة اإلحصائية لمتكسطي درجات اختبار التفكير المنتج لدل طبلب عينة البحث في المجمكعتيف

 المجمكعة
عدد 

 الطبلب

المتكسط 

 الحسابي

اآلنحراؼ 

  المعيارم

مستكل الداللة  القيمة التائية

 الجدكلية المحسكبة ((0.05اإلحصائية 

 1.531 17.96 27 التجريبية
 غير داؿ 2.000 0.899

 2.064 17.52 27 الضابطة

 
 : السالمة الخارجية لمتصميـ التجريبي :خامساً 

بحثو عمى مجتمع البحث في  كتعني اف يككف البحث صادقا بالدرجة التي تمكف الباحث مف تعميـ نتائج
(، ككذلؾ أف يككف البحث 499: 2007الظركؼ كاالجراءات التجريبية نفسيا )عبد الرحمف كعدناف، 

صادقان بالدرجة التي تمكف فييا الباحث مف تعميـ نتائج بحثو خارج العينة كفي مكاقؼ تجريبية مماثمة كىذا 
 التحقؽ مف السبلمة الخارجية كما يأتي: (، كتـ392: 2000ما نسميو بالصدؽ الخارجي )ممحـ، 

عمى المتغيريف التابعيف )التحصيؿ ،  مع المتغير المستقؿ تـ ضبط المتغيرات التي قد تؤثر
 كالتفكير المنتج(  مف خبلؿ القياـ باإلجراءات اآلتية :

يعة االخيرة مف كتاب درست مجمكعتا البحث المادة الدراسية نفسيا متمثمةن بالفصكؿ الرا المادة الدراسية : -1
 2016لمعاـ الدراسي ) ( ـ لمؤلفو: قاسـ عزيز محمد كآخركف2013، لسنة )ٙ،  طالفيزياء ، لمصؼ الثاني 

 ( ـ2017 -
( حصة لكؿ مف مجمكعتي البحث كبمعدؿ 16حددت المدة الزمنية لتطبيؽ التجربة بكاقع )المدة الزمنية :  -2

 . حصتيف اسبكعيان 
احث بتدريس مجمكعتي البحث بنفسو طكؿ مدة إجراء التجربة ، تبلفيان لمفركؽ الناتجة عف قاـ البالمدرس :  -3

 االختبلؼ في الطرائؽ كاألساليب المستخدمة مف مدرس آلخر .
تدرس أف تـ تنظيـ الجدكؿ االسبكعي لمدركس بعد االتفاؽ مع إدارة المدرسة ،عمى توزيع الحصص :  -3

عدد الحصص المحددة لمادة الفيزياء ىي حصتيف أسبكعيان ، لذلؾ أف كبما  مجمكعتا البحث في اليـك ذاتو ،
 ( . 6كزعت كما في المخطط )

   



 

االياـ                             ت
 المجمكعة

 الخميس االربعاء

 الرابع الدرس الثانيالدرس   التجريبية ٔ
 الثالث الدرس الرابع الدرس الضابطة ٕ
 صص لمجمكعتي البحث( تكزيع الح6المخطط )  

مما يسيؿ تقسيـ المجمكعات كلتكفر درس الباحث المجمكعتيف في مختبر الفيزياء لسعتو  الظروؼ البيئية : -5
 االدكات كالمستمزمات البلزمة العداد درس جيد.

لـ يحدث بأف ترؾ أك تسرب أحد الطبلب اثناء إجراء التجربة ماعدا بعض حاالت  اآلندثار التجريبي : -6
 غياب الفردية ، كالتي تكاد تككف متساكية لطبلب مجمكعتي البحث .ال

 : إعداد مستمزمات البحث : سادساً 
 تحديد المادة العممية : -1

لطبلب مجمكعتي البحث في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي  حدد الباحث المادة العممية التي درست
االخيرة مف كتاب الفيزياء لمصؼ الثاني المتكسط ، الطبعة  ةرابع( ـ ، كالتي شممت الفصكؿ ال2017 - 2016)

 اآلتية : االربعةالسادسة ،كتـ تحديد المادة الدراسية بالفصكؿ 
 الفصؿ السادس )الضكء كانعكاس الضكء(  .أ 
 الفصؿ السابع )المرايا(. .ب 
 الفصؿ الثامف )العدسات الرقيقة(.  .ج 
 الفصؿ التاسع )المكجات الكيركمغناطيسية(.  .د 

  الغراض السموكية:صياغة ا -ٕ

مف االمكر الميمة التي تييئ لممعمـ البيئة المناسبة لمتعميـ الجيد لمدركس ذىنيان ككتابيان، كيجب أف يككف    
االعداد الكتابي يعتمد صياغة االغراض السمككية، كىذه الطريقة اجرائية منظمة المجاؿ فييا لمعشكائية، 

جرائو إِ ة، كتساعده في ممارسة المكقؼ التعميمي بكؿ متطمباتو كبكؿ يسر كسيكل هكتتيح لممعمـ ممارسة دكر 
 ، كتحد بذلؾ اليدر في الكقت كالجيد بالنسبة لممعمـ كالطالب. 
      (                                                     114-  113: 2003)ككافحة،                                                             

لذا فأف االغراض السمككية يقصد بيا صفات محددة كمرغكب فييا يجب أف تظير في سمكؾ المتعمـ      
كمف الممكف مبلحظتيا أك قياسيا في نياية التدريس اك في نياية مرحمة معينة مف مراحؿ التدريس 

       (.                                             299: 2009)الزاممي كاخركف،



 

( 135المقرر تدريسيا في مدة التجربة، كعمى كفؽ ذلؾ تـ صياغة ) الربعو كتـ تحميؿ محتكل الفصكؿ
( 29( غرضان لمفصؿ السابع، )22( غرضان سمككيان لمفصؿ السادس، ك)48غرضان سمككيان معرفيان بمعدؿ )

ؼ بمـك (غرضان لمفصؿ التاسع، فقد اعتمد الباحث عمى تصني36غرضان لمفصؿ الثامف،)
(BLOOM (المعرفي كشمؿ جميع المستكيات المعرفية) التذكر، كاالستيعاب، كالتطبيؽ، كالتحميؿ، كالتركيب

 ، كالتقكيـ(.
 

 (8جدوؿ )

 األغراض السموكية لممجاؿ المعرفي ومستوياتيا لمفصوؿ االربعة االخيرة مف كتاب الفيزياء المقرر لطمبة الصؼ الثاني المتوسط

 
السمككية عمى الخبراء المتخصصيف في مجاؿ التربية كالتعميـ كطرائؽ التدريس كتـ عرض ىذه االغراض 

( لبياف آرائيـ حكؿ دقة صياغة االغراض السمككية، كمدل مبلءمتيا لمستكياتيا المعرفية ،كفي 3ممحؽ)
ضكء مقترحاتيـ كمبلحظاتيـ أذ استعمؿ الباحث معادلة ككلمكركؼ سميرنكؼ بيف اراء الخبراء مف ناحية 

أييد صبلحية االغراض السمككية أك رفضيا ، إذ تقارف قيمة ككلمكركؼ سميرنكؼ المحسكبة مع الجدكلية ت
كاعتبرت معياران لصبلحية االغراض السمككية، تـ إجراء تعديؿ عمى بعض األغراض السمككية كبقي عدد 

 (.9(  كما في الجدكؿ)135االغراض )
 
 
 
 

  
 
 

 المستكل                  
 المحتكل التعميمي    

 المجمكع تقكيـ تركيب تحميؿ التطبيؽ الفيـ التذكر

 48 3 3 4 8 12 18 الفصؿ السادس
 22 1 1 2 3 6 9 الفصؿ السابع
 29 2 2 4 3 8 10 الفصؿ الثامف
 36 2 3 4 4 10 13 الفصؿ التاسع

 135 8 9 14 18 36 50 المجمكع



 

 (9جدوؿ )
 دؽ الظاىري باستخداـ كولمكروؼ سميرنوؼ  لألغراض السموكيةالص                      

 الرافضوف الموافقوف الفقرات اآلختبار

قيمة 
كولمكروؼ 
  سميرنوؼ
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 القرار

2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،15 ،
16 ،18 ،21 ،22 ،23 ،27 ،30 ،31 ،32 ،
35 ،36 ،37 ،39 ،40 ،42 ،43 ،44 ،46 ،
47 ،48 ،49 ،50 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،
57 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،
67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،72 ،74 ،76 ،78 ،
80 ،83 ،85 ،86 ،89 ،92 ،92 ،97 ،98 ،
99 ،100 ،102 ،103 ،104 ،109 ،110 ،

111 ،112 ،115 ،116 ،117 ،119 . 

 تقبؿ كما ىي داؿ 5 .0 - 21

1 ،6 ،8 ،17 ،19 ،20، 24 ،25 ،26 ،28 ،
29 ،33 ،34 ،38 ،41 ،45 ،51 ،58 ،73 ،
75 ،77 ،79 ،84 ،87 ،88 ،90 ،91 ،93 ،
96 ،101 ،105 ،106 ،107 ،108 ،113 ،

114 ،118 ،121 ،125 ،126 ،127. 

 تقبؿ كما ىي داؿ 0.41 1 20

120 ،122 ،123 ،124 ،128 ،129 ،130 ،
131 ،132 ،134 ،135.  

 داؿ  0.376 2 19
بعد  تقبؿ

 التعديؿ

 داؿ 0.333 6 15 95، 82، 81، 14
تقبؿ بعد 
 التعديؿ

 
 
 

                                      
*

 41عٌنة الخبراء أقل من  طبقت هذه المعادلة آلن( .Conover 1999: 429) 

 جامعة القادسٌة/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ،                                                                *** أ.د .هشام هنداوي هوٌدي /
 معة القادسٌة / كلٌة التربٌة    أ.د .علً صكر جابرالخزاعً ،جا

 أ.م .د.علً رحٌم محمد جامعة القادسٌة/كلٌة التربٌة

 (1.481( هً: )71( ودرجة حرٌة )1.10القٌمة الجدولٌة الحرجة لكولمكروف سمٌرنوف عند مستوى داللة  )  



 

 إعداد الخطط التدريسية: -3 
اف التخطيط لمتدريس ىك عممية عقمية اساسيا التصكر المسبؽ لممكاقؼ التعميمية التي يييئيا المدرس      

لطمبة في ظؿ الظركؼ لتحقيؽ األىداؼ التربكية بفاعمية في مدة زمنية معينة لمستكل محدد مف ا
 (.170: 1997كاالمكانات المتكافرة )الخكالدة كآخركف، 

فالخطة التدريسية ىي اطار اك مجمكعة مف االجراءات اك ىي الخطكة المنظمة كالمترابطة التي      
يضعيا المدرس لنجاح عممية التدريس كتحقيقيا لؤلىداؼ التعميمية التي يسعى الى تحقيقيا كالتي تجنبو 

رتجالية كالعشكائية كتساعده عمى اكتشاؼ صعكبات تنفيذ المنيج المدرسي كعيكبو )عبد السبلـ، اال
2001 :72) 
تتمثؿ أىمية الخطط الدراسية في ككنيا تجنب المدرس العشكائية في العمؿ كيتيح لو الفرصة لمتفكير      

مف المخصص عمى اآلنشطة المسبؽ باألىداؼ التعميمية كتحديدىا كتكضيحيا كالتكزيع المسبؽ لمز 
 (.192: 2010التعميمية كالتقكيمية )اليماني كاخركف، 

أعد الباحث مجمكعة مف الخطط التدريسية لطبلب مجمكعتي البحث في ضكء محتكل الفصكؿ      
( 32(ـ بكاقع )2017 – 2016، لمعاـ الدراسي )ٙاالربعة األخيرة مف كتاب الفيزياء لمصؼ الثاني، ط

( خطة 16لمجمكع الحصص الدراسية إذ أصبح عدد الخطط التدريسية لممجمكعة التجريبية )خطة تدريسية 
( خطة تدريسية أيضان التي درست 16كاريف كلممجمكعة الضابطة ) أنمكذجكالتي درست كفقان لخطكات 

يف مف الخطط التدريسية عمى عدد مف أنمكذجعمى كفؽ الطريقة التقميدية )المتبعة( كعرض الباحث 
( لبياف آرائيـ كمقترحاتيـ 3تخصصيف في مجاؿ طرائؽ تدريس العمـك كطرائؽ تدريس الفيزياء ممحؽ )الم

بشأف مدل مبلءمتيا لمحتكل المادة كاألغراض السمككية التي صيغت ليا، كبناءن عمى اتفاؽ آراء أكثر مف 
أ  -8حة في الممحؽ )%( منيـ تـ إجراء التعديبلت عمى ىذه الخطط لتأخذ صيغتيا النيائية كالمكضٓٛ)

 ، ب(.
 

 : أداتا البحث:سابعاً 
أداتيف لقياس المتغيريف التابعيف، أحداىما اختبار التحصيؿ لمادة  بناء مف متطمبات ىذا البحث     

 الفيزياء كاألخرل اختبار لمتفكير المنتج، كفيما يأتي تكضيح لكؿ منيما.
 

 بناء اختبار التحصيؿ لمادة الفيزياء 
 التحصيمي: اآلختبار
ُيع رؼ اآلختبار التحصيمي بأنو "طريقة منظمة لتحديد مستكل تحصيؿ الطبلب لمعمكمات كميارات       

في مادة دراسية كاف قد تعمميا مف خبلؿ إجاباتو عف عينة مف االسئمة التي تمثؿ محتكل المادة الدراسية" 



 

ـ األدكات لجمع المعمكمات المطمكبة (، كتّعد آختبارات التحصيؿ مف أى744: 2000)قطامي كآخركف، 
لعممية التقكيـ التربكم كبشكؿ خاص التقكيـ الصفي سكاء كانت ىذه اآلختبارات مقننة أـ مف إعداد المعمـ 

،اختبار التحصيمي ىك االداة االكلى لقياس أثر المتغير المستقؿ في المتغير التابع  (81: 1985)الغريب، 
، كلبناء اآلختبار التحصيمي في ضكء المادة الدراسية لمادة الفيزياء آتب ع الباحث  األكؿ )التحصيؿ( لمبحث الحالي

 ( 7الخطكات اآلتية  ، كما مكّضح في المخطط )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 (7المخطط )
 )خطوات بناء اآلختبار التحصيمي مف إعداد الباحث (

 
 
 
 ؼ مف اآلختبار : اليد 

اليدؼ مف اآلختبار قياس تحصيؿ طبلب الصؼ الثاني المتكسط )المجمكعة التجريبية كالضابطة(  إف 
 لمممكضكعات قيد البحث اثناء مدة التجربة .( ـ، 2017-2016لمادة الفيزياء لمعاـ الدراسي )

 تحديد المادة العممية : -1
 مف كتاب الفيزياء لمصؼ الثاني المتكسط  يرة حددت المادة العممية بالفصكؿ االربعة االخ

 تحديد عدد الفقرات : -2

 تحديد المادة العممية

 تحديد عدد الفقرات 

 عداد جدوؿ المواصفاتإ 

 صياغة فقرات االختبار 

 صياغة تعميمات االختبار 

 صدؽ االختبار 

 الصدؽ الظاىري 

 

 الخصائص السايكومترية

 

 يالتطبيؽ االستطالع

 

 صدؽ المحتوى

 

 معامؿ الصعوبة

 

 الثبات

 

فعالية البدائؿ 
 الخاطئة 

 

 معامؿ التمييز

 االختبار بصيغتة النيائية 

 

 اليدؼ مف االختبار

 



 

بعد االستعانة بآراء العديد مف المدرسيف ك المحكميف لتحديد عدد الفقرات كبعد اطبلعيـ عمى االغراض 
د  ( فقرة مف نكع االختيار مف متعد40، اآلختبار مككف مف)السمككية كمحتكل المادة الدراسية ، تـ االتفاؽ 

إعداد الخارطة -3أع د الباحث آختباران لقياس تحصيؿ الطبلب لممكضكعات المشمكلة بالبحث، ،
 : اآلختبارية )جدوؿ المواصفات(

لضماف شمكلية فقرات اآلختبار لممستكيات العقمية كالمحتكل الدراسي كتكزيعيا بنحك عادؿ كمكضكعي، 
نكعان ككمان كعدد الصفحات لممادة الدراسية لحساب كلحساب الكزف النسبي تـ اعتماد اإلغراض السمككية 

الكزف النسبي لممكضكع، كبذلؾ يتـ تحديد عدد الفقرات التي تقيس األىداؼ المتعمقة بأجزاء محتكل المادة 
 (.302: 2008العممية، كىذا يحقؽ صفة الشمكؿ لئلختبار )عطية، 

اآلختبارات التحصيمية آلنيا تتضمف تكزيع  كتعد الخارطة اآلختبارية مف المتطمبات االساسية في اعداد
فقرات اآلختبار عمى األفكار الرئيسة لمحتكل المادة الدراسية كاالغراض السمككية التي يسعى اآلختبار 
لقياسيا، كيشار في ىذا الجدكؿ عادة الى نسب مئكية )اكزاف( تعكس األىمية النسبية لكؿ مجاؿ مف 

 ( .                                                    59 :1990السمكؾ )االماـ كاخركف،  مجاالت المحتكل كلكؿ نمط مف انماط
أعد الباحث جدكؿ المكاصفات بحيث تضمف الفصكؿ الرابعة التي تـ تناكليا أثناء التجربة  بيدؼ تكزيع 

كم ، كتـ ايجاد كزف كؿ فقرات اآلختبار عمى جميع المادة التي شممت بالبحث كبشكؿ يغطي المادة بشكؿ متسا
 فصؿ إعتمادان عمى عدد الصفحات مف خبلؿ المعادلة اآلتية :

       عددالحصص                                                                                      
                                       111 ×ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    الوزف النسبي لكؿ فصؿ = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عدد الحصص الكمية لممادة                         
 

 كايجاد الكزف النسبي لكؿ مستكل مف مستكيات االغراض السمككية مف خبلؿ المعادلة اآلتية :
                                             عدد االغراض لكؿ مستوى                                   

                                       111 ×الوزف النسبي لكؿ مستوى = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
 مادةعدد االغراض الكمية لم                               

 
بعد أف تـ ايجاد كؿ مف الكزف النسبي لكؿ فصؿ كالكزف لكؿ مستكل ، تـ  ِإيجاد عدد االسئمة لكؿ خمية مف خبلؿ 

 المعادلة اآلتية :  
عدد الفقرات الكمية × الوزف النسبي لكؿ مستوى × عدد االسئمة لكؿ خمية = الوزف النسبي لكؿ فصؿ 

لذا تـ اعداد خريطة اختبارية تتضمف  (10في الجدكؿ )كما مكضح  (.152: 1998)عكدة، لإلختبار 
 الفقرات بحسب المكضكعات الدراسيمحتكل المادة لمفصكؿ االربعة المشمكلة بالبحث، ككزعت 

 



 

 (10جدكؿ )                                           
 الخارطة اآلختبارية )جدوؿ المواصفات( الختبار التحصيؿ الدراسي
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    عػػػػػػػدد الفقػػػػػػػػػػرات                                 

14 1 1 1 2 4 6 38% 6 6 
8 0 1 1 1 2 3 19% 3 7 
8 0 1 1 1 2 3 19% 3 8 

11 1 1 1 1 3 4 25% 4 9 

42 
2 4 4 5 11 16 100% 16 
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 صياغة فقرات اآلختبار : -4

صاغ الباحث فقرات اآلختبار مف نكع االختيار مف متعدد آلنو يمتاز بالمكضكعية كالمركنة كالثبات   
 97:  2009بمكضكعية كاممة ) عبلـ،  كال يتأثر بعامؿ التخميف ، الى جانب ذلؾ أنو يمكف تقييـ اإلجابة

( فقرة مكزعة عمى محتكل  42( ، كباالعتماد عمى الخارطة اآلختبارية التي أعدىا الباحث تـ صياغة ) 
المادة العممية ، كمغطية لبلغراض السمككية ككؿ فقرة تحتكم عمى أربعة بدائؿ ، كاحد منيا فقط صحيح ، 

 ؿ كتجنب النمطية في مكقع البديؿ الصحيح.كقد راعى الباحث التجانس بيف البدائ
 صياغة تعميمات اآلختبار : -5
 تعميمات اإلجابة : -أ

حدد الباحث التعميمات الخاصة باآلختبار ككيفية اإلجابة عنو بشكؿ كاضح كمبسط مف خبلؿ إعطاء مثاؿ 
 (9تكضيحي يكضح كيفية اإلجابة ، كما مكضح في الممحؽ )

 
 
 تعميمات التصحيح : -ب

حدد بدرجة كاحدة لئلجابة الصحيحة كصفران لئلجابة الخاطئة ، كما تـ معاممة اإلجابة المترككة معاممة  إذ
( درجة ، كما 20( درجة كبمتكسط حسابي بمغ )40ػػػػػػػػػ 0 اإلجابة الخاطئة . كبذلؾ تراكحت درجة اآلختبار الكمية مابيف )

 ( .9مكضح في الممحؽ )
 

 



 

 صدؽ اآلختبار : -7
ختبار يمثؿ إحدل الكسائؿ الميمة في الحكـ عمى صبلحيتو ، فمف معاني صدؽ اآلختبار ىك صدؽ اآل

 ( 334: 2009انو يقيس ما كضع لقياسو ) ممحـ، 
 كينقسـ إلى قسميف :

 الصدؽ الظاىرم . -أ
 صدؽ المحتكل . -ب
 صدؽ البناء )التطبيؽ االستطبلعي( -ج
 الصدؽ الظاىري : -أ

مف ذكم عمى مجمكعة مف المحكميف كالمختصيف  آلختبار التحصيمي بصيغتو األكليةفقرات ا قاـ الباحث بعرض
(، إلبداء آرائيـ حكؿ الشكؿ العاـ لئلختبار كصبلحية فقراتو 3ممحؽ )االختصاص في طرائؽ التدريس كالفيزياء 

تـ حساب بما يبلئـ طبلب الصؼ الثاني المتكسط، كتـ اجراء التعديبلت  في ضكء اآلراء كالمبلحظات، ك 
( بعد أخذ رأم خبراء عند 0.391قيمة ككلمكركؼ سميرنكؼ لكؿ فقرة كمقارنتيا مع القيمة الجدكلية البالغة )

كبناء عمى  ( فقرة 40فأصبح اآلختبار مككنا مف) كحذفت فقرتاف  ( كأظيرت النتائج0.05مستكل داللة )
 (.11كما مكضح في جدكؿ) ةماتقدـ تـ تعديؿ صياغة بعض الفقرات كتغير بعض البدائؿ الضعيف

 
 (11جدكؿ)                                         

 فقرات اآلختبار التحصيمي بصيغتو األكلية الصدؽ الظاىرم

 صدؽ المحتوى :ب.
تكل قاـ الباحث باعداد جدكؿ المكاصفات )الخريطة اآلختبارية(  كما مكضح في لمتأكد مف صدؽ المح

( ، كذلؾ لضماف تمثيؿ الفقرات لممحتكل الدراسي كاالغراض السمككية  كعميو أصبح اآلختبار جاىزان 10الجدكؿ )
 ( .9لمتطبيؽ بصيغتو النيائية ، الممحؽ )

                                      
 ( ُحسبت قٌمة كولمكروف سمٌرنوف عند درجة حرٌةn-1=15( ومستوى داللة )والبالغ0.05 ) 0.361ة 

 الرافضوف الموافقوف فقرات اآلختبار
قيمة كولمكروؼ 

 المحسوبة  سميرنوؼ
 القرار الداللة

1 ،2 ،5 ،6 ،7 ،13 ،16 ،17 ،18 ،22 ،23 ،
28 ،32 ،34 ،36 

 تبقى الفقرة كما ىي دالة 0.5 0 16

3 ،4 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،14 ،15 ،19 ،20 ،
21،24  ،25 ،26 ،27 ،29 ،30 ،31 ،33 ،35 ،
37 ،38 ،39 ،40، 41. 

 تبقى الفقرة بعد التعديؿ دالة 0.429 1 15

 حذؼ الفقرة غيردالة 0.219 11 5 39،42



 

 :(التطبيؽ االستطالعي  صدؽ البناء) -ج
 اآلختبار عمى العينة اآلستطالعية االولى : تطبيؽ -أ

ضمف مجتمع  متكسطة المتنبي لمبنيف ( طالب مف30تـ تطبيؽ اآلختبار عمى عينة مككنة مف )      
 البحث كمف غير عينة البحث ، كذلؾ لمتأكد مف:

 ب ( طبل5بعد تسجيؿ انتياء اكؿ ) ) :4وضوح الفقرات والزمف الالـز لإلجابة عف فقرات اآلختبار
( دقيقة، كتبيف كضكح 40) زمف ( طبلب ( في اإلجابة تـ  آحتساب المتكسط الزمني فكاف5كاخر)

 فقرات اآلختبار مف خبلؿ قمة اسئمة الطبلب حكؿ فقراتو. 
 : صياغة تعميمات تصحيح اإلجابات عف اآلختبار 

ي تككف إجابتيا ية لجميع فقرات اآلختبار ِإذ أعطيت درجة كاحدة لمفقرة التأنمكذجكضعت إجابة 
صحيحة ، كصفر لمفقرة التي تككف إجابتيا خاطئة كتعامؿ الفقرة المترككة أك التي تحمؿ أكثر مف 

 .(9)ممحؽ ( درجة  40إجابة معاممة الفقرة الخاطئة كبذلؾ أصبحت الدرجة الكمية لئلختبار ) 
  :( ٔاإلجابة إما )المكضكعية إلى ثبات التصحيح، آلف درجة الفقرات ال تحتاج ثبات التصحيح

 لئلجابات الصحيحة اك )صفر( لئلجابات الخاطئة أك المترككة أك ذات اإلجابتيف.
 تطبيؽ اآلختبار عمى العينة اآلستطالعية الثانية : -ب

بعد اف تاكد الباحث مف كضكح فقرات اآلختبار التحصيمي كتعميماتو بصيغتو االكلية، اعيد تطبيؽ    
ية ثانية، كذلؾ لمتاكد مف الخصائص السايككمترية لئلختبار، مككنة مف اآلختبار عمى عينة آستطبلع

( طالب مف طبلب مجتمع البحث )مدرستي الخضراء  ، البياء التابعة لمديرية تربية الديكانية( كمف 100)
 ا عشكائيان مف مجتمع البحث.نغير العينة التي استخدمت في الدراسة، اختير 

طبيؽ اآلختبار، كبعد فحص اإلجابات رتب الباحث الدرجات تنازليا ثـ اشرؼ الباحث بنفسو عمى ت     
% مف إجابات الطبلب لتمثؿ 27% مف إجابات الطبلب لتمثؿ المجمكعة العميا ك ادنى 27اخذ اعمى 

 (.12المجمكعة الدنيا، كحسبت عدد اإلجابات الصحيحة لممجمكعتيف العميا كالدنيا كما مكضح في ممحؽ )
 حصائي لفقرات اآلختبار التحصيمي :التحميؿ اإل -7

أف اليدؼ مف تحديد الخصائص السايككمترية لئلختبار أك ما يعرؼ بتحميؿ فقرات اآلختبار إحصائيان     
كفعالية ىك معرفة مدل صبلحيتو لمتطبيؽ، كتتضمف ىذه العممية الكشؼ عف صعكبة الفقرات كقكة تمييزىا

 ( .100: 2001)كاظـ، البدائؿ
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 2اإلجابة /نهوا أ الب+الزمن المستغرق من أخر خمس ط البزمن االختبار =الزمن المستغرق من اول خمس ط 



 

 
 ه العممية حساب اآلتي:وتشمؿ ىذ
 معامؿ صعوبة الفقرة:  -ٔ

 يشير مستكل صعكبة الفقرة الى نسبة المفحكصيف الذيف اجابكا عف الفقرة بشكؿ صحيػػح      
، كالغاية مف   كالفقرة السميمة ىي التي ال تككف سيمة إلى الحد الذم يتمكف الجميع مف اإلجابة عنيا

لفقرات ذات الصعكبة المناسبة كحذؼ الفقرة الصعبة جدا أك حساب معامؿ صعكبة الفقرة ىك آختيار ا
 (.45: 2001السيمة جدا )سعد، 

( 12ممحػػػػؽ ) (0.74 -0.39كقد كجد الباحث إف معامؿ الصعكبػة لمفقرات المكضكعية يتراكح بيف )     
–0,20ح بيف )كيرل كثير مف عمماء القياس كالتقكيـ أف المدل المقبكؿ لمعامؿ الصعكبة ىك الذم يتراك 

 (13(.كما مكضح في ممحؽ)17: 2007( )الكبيسي، 0.80
 لذا تعد جميع فقرات اآلختبار جيدة كذات معامؿ صعكبة مناسب.     

 التمييز لمفقرات: -2 
يعني معامؿ تمييز الفقرة مدل قدرتيا عمى التميز بيف المجمكعتيف العميا كالدنيا بالنسبة إلى الصفة     

 (.293: 1998تبار)عكدة، التي يقيسيا اآلخ
%  27تـ ترتيب الدرجات الكمية في العينة اآلستطبلعية ترتيبا تنازليا كتـ فرز مجمكعتيف بكاقع اعمى   

% لمجمكعة الدرجات الدنيا ، كطبقت معادلة التمييز لكؿ فقرة مف  27لمجمكعة الدرجات العميا كأدنى 
(، 12( ممحؽ )0.77 – 0.25مؿ التمييز يتراكح بيف )( فقرة، فكاف معا40الفقرات المكضكعية البالغة )

كعميو تككف فقرات اآلختبار مقبكلة؛ آلنيا ضمف المدل المحدد لقبكؿ القكة التمييزية التي ال تقؿ قيمتيا عف 
 (12(. كما مكضح في ممحؽ)13: 2002( )الظاىر كآخركف، 0.20)

 فعالية البدائؿ:-3
المجمكعتيف  طبلبعف طريؽ مكازنة أعداد المجيبيف عنو مف إف الحكـ عمى صبلح بديؿ ما يتـ      

العميا كالدنيا ، كاف يجذب البديؿ الخاطئ عددا مف المجيبيف مف كؿ مجمكعة، كاف يككف عدد طبلب الفئة 
 (.131: 2002الدنيا الذيف اختاركه اعمى مف عدد طبلب الفئة العميا   )الظاىر كآخركف، 

ئؿ عمى درجات المجمكعتيف العميا كالدنيا تبيف أف البدائؿ الخاطئة جميعيا كبعد حساب فعالية البدا     
سالبة، مما يدؿ عمى انيا قد جذبت العدد األكبر مف طبلب المجمكعة الدنيا أكثر مف جذبيا لطبلب 

 ( .13المجمكعة العميا كليذا تقرر اإلبقاء عمييا دكف الحاجة إلى إبداليا، ممحؽ )
     
 



 

 ر:ثبات اآلختبا -5
يقصد بو قدرة اآلختبار عمى إعطاء نفس النتائج باستمرار إذا ما تكرر تطبيقو تحت نفس      

الظركؼ، فإذا كاف اآلختبار يقيس فعبل ما صمـ لقياسو فانو البد كاف تككف لو نسبة ثبات عاليػػػػػػػة 
فقراتو في قياس  ، كيعد الثبات احد مؤشرات التحقؽ مف صدؽ اآلختبار كاتساؽ(240: 2004)النبياف،

إذ أف اآلختبار الصادؽ بطبيعتو يككف ثابتان، في حيف اآلختبار الثابت قد ال يككف ،ما كضع  ألجمو
: 2004صادقان، كبيذا فأف الثبات ضركرم لئلختبار، كلكنو ليس بديبلن عػف الصػػػػػػدؽ )ابك حكيج، 

68.) 
إذ إنيا تستخدـ عندما تككف  (20يتشاردسكف ر  -تـ حساب ثبات اآلختبار باستعماؿ معادلة ) ككدر      

( كىذه الطريقة تؤدم إلى الحصكؿ عمى متكسط جميع معامبلت الثبات ٔاإلجابة عمى الفقرة ثنائية )صفر،
(، كقد بمغت قيمة 142: 2010النصفية الممكنة كأنيا مف أكثر الطرائؽ استعماال" )المنيزؿ كعدناف، 

(، فاآلختبارات تتفاكت في القيمة المقبكلة بحسب الغرض، حيث يعتمد 0.88معامؿ الثبات المحسػػػػػػػػػػكب )
ذلؾ عمى دقة القرار الذم سيترتب عمى نتائج اآلختبار، كقد أشار ،إلى إف القرارات إذا كانت عمى مستكل 

 (.366: 1998( )عكده، 0.65جماعات فربما يصؿ المعامؿ المقبكؿ إلى )
ي صيغتو النيائية عمى فقرات اآلختبار كأصبح اآلختبار جاىزا لمتطبيؽ ف كبيذا تـ اإلبقاء عمى جميع     

 عينة البحث
 اختبار التفكير المنتج 

 اعد الباحث  اختبار التفكير المنتج في الفيزياء كفقا لمخطكات اآلتية : 
)عينة البحث( عمى  الصؼ الثاني المتكسط قياس قدرة الطبلب: تحديد اليدؼ مف اآلختبار -ٔ

 . المنتجالتفكير 
 االطالع عمى االدبيات والدراسات السابقة : -2

التفكير  اطمع الباحث عمى االدبيات كالدراسات السابقة المتعمقة بالتفكير المنتج عمى المستكم العربي       
كمجاؿ التفكير  يتألؼ بصكرتو النيائية مف بعديف أك مجاليف ىما مجاؿ التفكير الناقد المنتج

 االبداعي
 : المنتجغة فقرات اآلختبار وتحديد ميارات التفكيرصيا -3

يتألؼ بصكرتو  اختبار التفكير المنتج بعد االطبلع عمى األدب التربكم المتعمؽ بمكضكع البحث      
( فقرة مكزعة عمى خمس 20االكلية مف بعديف أك مجاليف ىما مجاؿ التفكير الناقد الذم يتألؼ مف )

( 4( فقرة تقكيـ حجج ك )4( فقرة تفسير ك )4االفتراضات اك المسممات ك ) ( فقرة معرفة4ميارات بكاقع )
( فقرة االستنتاج. أما مجاؿ التفكير اإلبداعي الذم تككف مف ثبلث ميارات ىي الطبلقة 4فقرة استباط ك )



 

 ( فقرات6كالمركنة كاألصالة حيث تككف مف ست فقرات كلكؿ فقرة مكقفاف أك عبارتاف كبذلؾ أصبح العدد)
 (14ممحؽ) .تقيس القدرة عمى التفكير اإلبداعي 

كقد اتبع الباحث الخطكات االتية في عممية بناء ميارات )التفكير الناقد( كميارات)التفكير االبداعي(   
 ككما يأتي :

  التخطيط لئلختبار كذلؾ بتحديد المجاالت التي تغطييا فقراتو ، حددت مجاالت اآلختبار في ضكء
و  لخمس ميارات االكلى التفكير المنتج كبلسر لمتفكير الناقد –منيا اختبار كاطسف القدرات التي تض

 اختبار  " تكرانس كسيد خيراهلل لقياس التفكير االبداعي لثبلث ميارات االخيرة مف التفكير المنتج كىي
 أواًل: صياغة فقرات التفكير الناقد

 :  Recognition Of Assumptionمعرفة االفتراضات أك المسممات   1-

كىي العممية الفكرية التي يقـك بكاسطتيا الفرد بالتعرؼ عمى افتراضات أك مسممات         
( مكاقؼ كيتألؼ كؿ مكقؼ مف ىذا 4متضمنة في قضايا معطاة . يتألؼ ىذا اآلختبار مف )

ذا كاف ( افتراضات مقترحة ، كعمى الطالب أف يقرر فيما إ3، 2اآلختبار مف عبارة تمييا )
االفتراض )كارد( أـ )غير كارد( في ضكء محتكل العبارة ، كقد أعطيت التعميمات الخاصة 

 باآلختبار كصفان كاضحان محدكد البدائؿ كمثاالن تكضيحيان ليا . 

 :       Interpretationالتفسير  -2

المقترحة تترتب منطقيان  كىك العممية الفكرية التي يحكـ بيا الفرد عمى ما إذا كانت االستنتاجات       
( مكاقؼ 4عمى المعمكمات المعطاة أـ ال عمى فرض أف ىذه المعمكمات صحيحة . يتألؼ اآلختبار مف )

( تفسيرات مقترحة كالمطمكب الحكـ عمى ىذه 2،3، كيتألؼ كؿ مكقؼ مف ىذا اآلختبار مف عبارة يمييا )
ر صحيح( عمى كفؽ ما جاء في العبارة كقد التفسيرات عمى كفؽ بديميف )التفسير صحيح ، التفسير غي

 أعطيت التعميمات الخاصة باآلختبار كصفان كاضحان لحدكد البدائؿ كمثاالن تكضيحيان ليا .

 : Deductionاالستنباط   3- 

كىك العممية الفكرية التي يقـك بيا الفرد الشتقاؽ نتائج الربط بيف مجمكعة معطاة مف         
بيف قضيتيف تنتج عنيا قضية ثالثة تسمى القضيتيف المقدمتيف كالقضية  الحقائؽ ، أم العبلقة

( مكاقؼ ، كيتألؼ كؿ مكقؼ مف مقدمتيف تمييما 4الناتجة تسمى النتيجة . يتألؼ ىذا اآلختبار مف )
( نتائج مقترحة كتفترض التعميمات أف يعد الطالب المقدمتيف صادقتيف ، كالمطمكب الحكـ 2،3)



 

كفؽ بديميف )النتيجة مترتبة ك النتيجة غير مترتبة( في ضكء محتكل المقدمتيف ، عمى النتائج عمى 
 كقد أعطيت التعميمات الخاصة باآلختبار كصفان كاضحان لحدكد البدائؿ كمثاالن تكضيحيان ليا . 

 : Evaluation  Of  Argumentتقكيـ الحجج   4-

الحجج القكية كالحجج الضعيفة بناءان عمى ىك العممية الفكرية التي يميز بيا الفرد بيف         
أىميتيا كصمتيا بالسؤاؿ المقدـ ، صمـ ىذا اآلختبار لقياس القدرة عمى التمييز بيف الحجج كاألدلة 

القكية كالميمة كالمتصمة اتصاالن مباشران بالسؤاؿ المقدـ ، كالحجج الضعيفة قميمة األىمية كالبعيدة عف 
( مكاقؼ كيتألؼ كؿ مكقؼ مف سؤاؿ حكؿ مكضكع 4آلختبار مف )السؤاؿ المقدـ ، يتألؼ ىذا ا

( أجكبة مبررة بحجج معينة كالمطمكب الحكـ عمى الحجة كفؽ بديميف )ضعيفة ، 2،3معيف ، تميو )
 قكية( ، كقد أعطيت التعميمات الخاصة باآلختبار كصفان كاضحان لحدكد البدائؿ كمثاالن تكضيحيان ليا .

  : Inferenceاالستنتاج  /  - 5

كىك العممية الفكرية التي يقـك الفرد بكاسطتيا بالتكصؿ إلى آستنتاجات معينة بدرجات متفاكتة        
( مكاقؼ كيتألؼ كؿ مكقؼ 4مف الدقة بناء عمى حقائؽ كبيانات معطاة ، يتألؼ ىذا اآلختبار مف )

( 2،3ئؽ صادقة ، تمييا )مف ىذا اآلختبار مف عبارة يفترض إف يتعامؿ معيا الطالب عمى أنيا حقا
فقرات آستنتاجات كالمطمكب فحص كؿ آستنتاج عمى حدة في ضكء البيانات المعطاة . لتقرير في 

أك بياناتو ناقصة كقد أعطيت التعميمات الخاصة باآلختبار  ما إذا كاف االستنتاج صحيحان أك خاطئان 
 كصفان كاضحان لحدكد البدائؿ كمثاالن تكضيحيان ليا .

 ة تعميمات اآلختبار :صياغ -4

حدد الباحث التعميمات الخاصة باآلختبار ككيفية اإلجابة عنو ، كما مكضح في الممحؽ تعميمات اإلجابة : -أ
(15. ) 

 تصحيح اآلختبار:  -ب
( ٔ( مكاقؼ، أعطيت درجة )20فكير الناقد بشكؿ مكاقؼ كعددىا )تبعد صياغة فقرات اآلختبار ال       

يحة كدرجة )صفر( إلى االستجابة الخاطئة كقد حسبت الدرجة الكمية لكؿ إلى االستجابة الصح
 .مستجيب عمى اآلختبار كبلن بكاسطة جمع درجات استجابتو عمى اآلختبارات الفرعية الخمسة جميعيا

 صدؽ اآلختبار: -5
 الصدؽ الظاىري : -أ

 ليتحقؽ الباحث مف صدؽ اآلختبار قاـ ما يأتي:



 

جمكعة مف المحكميف كالمختصيف في مجاؿ التربية كعمـ النفس كطرائؽ التدريس قاـ بعرض اآلختبار عمى م
(، إلبداء آرائيـ حكؿ الشكؿ العاـ لئلختبار كصبلحية فقراتو بما يبلئـ طبلب الصؼ الثاني 3ممحؽ )

المتكسط، كتـ  ِإجراء التعديبلت  في ضكء اآلراء كالمبلحظات، كتـ حساب قيمة ككلمكركؼ سميرنكؼ لكؿ 
( كأظيرت 0.05( بعد أخذ رأم خبراء عند مستكل داللة )0.391قرة كمقارنتيا مع القيمة الجدكلية البالغة )ف

 (12النتائج صبلحية جميع فقرات اآلختبار جدكؿ )
 (12جدكؿ )                                                 

 سميرنوؼ  الصدؽ الظاىري الختبار التفكير الناقد باستخداـ كولمكروؼ                            
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 : االتساؽ الداخمي )صدؽ البناء( : -ب
تدؿ طريقة صدؽ البناء عمى اف كؿ فقرة مف فقرات االختبار تسير في المسار الذم يسير فيو       

االختبار الكمي المطمكب كالذم يمثؿ المفيـك الكمى المتماسؾ لمخاصية التي يراد قياسيا، فكؿ فقرة يجب 
مع الفقرات االخرل في االختبار، اف عدـ  انسجاـ فقرات االختبار يعني ضركرة حذفيا أك اف تنسجـ 

استبداليا، لذلؾ يجب معرفة مدل ارتباط درجة كؿ فقرة مع الدرجة الكمية لبلختبار، كيمكف التحقيؽ مف 
عمى عمـك  ـذلؾ مف خبلؿ التأكد مف العبلقة االرتباطية بيف اداء الطبلب عمى ىذه الفقرات كادائي

 (.249 :2009االختبار كىذا ىك المحؾ الذم يؤدم الى صدؽ البناء )الزاممي كاخركف، 
( لايرمف اجؿ التحقؽ مف صدؽ البناء استخدـ الباحث معامؿ االرتباط الثنائي النقطي )بكينت بايس      

كتبيف أف جميع  (0.05أظيرت النتائج أف معامبلت االرتباط جميعيا دالة احصائيان عند مستكل داللة )
( عند 0.139فقرات االختبار ذات معامبلت ارتباط دالة احصائيان عند مقارنتيا بالقيمة الجدكلية كالبالغة )

(، كبذلؾ تعد فقرات االختبار صادقة لما كضعت لقياسو، كما 52كدرجة الحرية) (0.05مستكل داللة )
 .(13يتضح مف خبلؿ الجدكؿ )

 

قيمة ككلمكركؼ  الرافضكف المكافقكف الفقرات اآلختبارية
 المحسكبة  رنكؼسمي

 القرار الداللة

2 ،3 ،5 ،9 ،10 ،12 ،
14 ،15 ،16،20 

 دالة 0.5 0 20
تبقى الفقرة 

 كما ىي

1 ،4 ،6 ،7 ،8 ،11 ،
13  ،17 ،18 ،19 

 دالة 0.41 1 19
تبقى الفقرة 
 بعد التعديؿ



 

 
 
 

 (13جدكؿ )                                                
 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية الختبارالتفكير الناقد                               

 تقويـ الحجج التفسير االفتراضات او المسممات الميارات
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ت

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة

 الكمية لالختبار

0.26 0.27 0.31 0.23 0.31 0.23 0.35 0.22 0.30 0.27 

 االستنتاج االستنباط  الميارات
 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ت

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة

 الكمية لالختبار

0.29 0.26 0.40 0.24 0.28 0.21 0.35 0.29 0.38 0.27 

 
 التطبيؽ االستطالعي لإلختبار وشمؿ مرحمتيف:  -6
 الستطالعي االوؿ : مرحمة التطبيؽ ا - أ

ييدؼ ىذا التطبيؽ التعرؼ عمى كضكح تعميمات اآلختبار، ككضكح فقراتو ، كالكشؼ عف الفقرات 
               الغامضة كغير الكاضحة ، كمحاكلة تعديميا ، كالزمف المستغرؽ لئلجابة عف ىذا اآلختبار.                                            

مف  ( طالبان 30تطبيؽ اآلختبار بصكرتو االكلية عمى عينة آستطبلعية مككنة مف )قاـ الباحث ب 
، كطمب الباحث مف الطبلب تأشير حاالت الغمكض في التعميمات كفي الفقرات  متكسطة المتنبي لمبنيف

في أثناء اإلجابة كاالستفسار عنيا بيدؼ تعديميا أك تصكيبيا. كبعد اآلنتياء مف اإلجابة، اّتضح أف 
( دقيقة لكؿ 40التعميمات كانت كاضحة كالفقرات مفيكمة كاف الزمف المستغرؽ لئلجابة عف اآلختبار كاف )

اآلختبار التفكير الناقد كقد تـ حساب الزمف عف طريؽ متكسط الزمف الذم آستغرقو أكؿ خمسة طبلب 
 كآِخر خمسة طبلب انتيكا مف اإلجابة.

 التطبيؽ االستطالعي الثاني : -ب
تاكد الباحث مف كضكح فقرات اآلختبار الناقد كتعميماتو بصيغتو االكلية، اعيد تطبيؽ اآلختبار  بعد اف

( 100عمى عينة آستطبلعية ثانية، كذلؾ لمتاكد مف الخصائص السايككمترية لئلختبار، مككنة مف )
يكانية( طالب مف طبلب مجتمع البحث )مدرستي الحسف ، كالحر الرياحي التابعة لمديرية تربية الد



 

اشرؼ الباحث بنفسو  كمف غير العينة التي استخدمت في الدراسة، آختيركا عشكائيا مف مجتمع البحث،
% مف 27عمى تطبيؽ اآلختبار، كبعد فحص اإلجابات رتب الباحث الدرجات تنازليا ثـ اخذ اعمى 

مكعة الدنيا، % مف إجابات الطبلب لتمثؿ المج27إجابات الطبلب لتمثؿ المجمكعة العميا ك ادنى 
 كحسبت عدد اإلجابات الصحيحة لممجمكعتيف العميا كالدنيا .

 التحميؿ اإلحصائي لفقرات اآلختبار-7
 :وتشمؿ ىذه العممية حساب اآلتي 

: يقصد بالتميز قدرة الفقرة عمى بياف الفركؽ الفردية بيف االفراد الذيف يعرفكف التميز لمفقراتمعامؿ  – ٔ
ذيف اليعرفكف اإلجابة الصحيحة لكؿ فقرة مف فقرات اآلختبار)العبيدم اإلجابة الصحيحة كبيف ال

( كلمتأكد مف تميز فقرات اآلختبار قاـ الباحث بترتيب درجات الطبلب تنازليان كاختار 2006:208كاخركف،
ز %(  كتـ تطبيؽ معادلة تميز الفقرات  ككاف معامؿ التمي27المجمكعتيف المتطرفتيف العميا كالدنيا بنسبة )

 (. 14( كما في الجدكؿ )0.77-0.40لمفقرات يتراكح بيف )
 ( 14جدكؿ )                                             

 معامؿ تمييز فقرات اآلختبار التفكير الناقد                               
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ت

 0.59 0.74 0.59 0.41 0.70 0.51 0.48 0.55 0.51 0.74 معامؿ تميز الفقرات

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ت
 0.55 0.51 0.59 0.62 0.77 0.62 0.51 0.40 0.66 0.59 معامؿ تميزالفقرات

 
  Reliabilityالثبات   -ٔ

ثبات اآلختبار ىك خاصية أخرل يجب التحقؽ منيا لمتأكد مف صبلحية اآلختبار قبؿ تطبيقو ،         
ة قياس اآلختبار لمصفة التي يقيسيا ، يقاؿ أف اآلختبار ثابت إذا قاس الصفة بّدقة كيقصد بالثبات مدل دق

  (.2001:41كثبات مف مرة إلى أخرل كفي ظركؼ مماثمة )الناشؼ ،

إف ىذا المعامؿ يزكد الباحثيف بتقدير جيد في   استخداـ معامؿ الفاكركنباخ لحساب الثبات االختبار اذا ثـ
ذه الطريقة عمى حساب االرتباطات بيف المعامبلت لمجمكعة الثبات عمى الفقرات أغمب المكاقؼ، كتقـك ى

( كاالتساؽ الداخمي يتحقؽ إذا كانت الفقرات تقيس 354:  1998جميعيا الداخمة في اآلختبار )عكدة ، 
أك  المفيـك نفسو ، كيعد معامؿ إلفا معامؿ ثبات مناسب لحساب التجانس الداخمي لمفقرات ثنائية التصحيح



 

لثبات (، كقد بمغ معامؿ ا2001:155) أبك عبلـ،الدرجات ذات المدل الكاسع مف الدرجات )عديدة التدرج( 
 ( كتعد قيمة جيدة جيدان.0.88البلختبار ككؿ )

 : )اختبار التفكير المنتج لميارات)التفكير االبداعي 
 إعداد الصيغة األولية لإلختبار .. 1
كمنيا اختبار تكرانس ,ارات كالمقاييس ذات العبلقة بالتفكير االبداعيبعد اطبلع الباحث عمى اآلختب   

فقرات  6كاختبار سيد خير اهلل، تـ صياغة مكاقؼ اآلختبار كفقراتو كقد تضمف اآلختبار بصيغتو األكلية ) 
 ( ، فضبل عف إعداد تعميمات لمطبلب تكضح كيفية اإلجابة عف فقرات اآلختبار .

 ومترية لإلختبار:.تحديد الخصائص السايك2
  Validity Indicatorsمؤشرات الصدؽ 

يقاؿ اف اآلختبار صادؽ إذا كاف يقيس السمة أك القدرة أك االستعداد أك الميؿ أك الغرض الذم كضع  .الصدؽ:
 (. 114: 2000عيسكم، المف أجؿ قياسو )

 كقد حسب الصدؽ اآلختبار بطريقتيف
 صدؽ اآلختبار )الصدؽ الظاىري(: -أ
يقصد بصدؽ اآلختبار ىك اآلختبار الذم يقيس ما كضع اآلختبار مف أجؿ قياسو،       

( لمصدؽ اىمية كبيرة في بناء صفات اآلختبار الجيد كفي اتخاذ القرار الذم 248: 2013)اليعقكبي،
(، الى اف أفضؿ طريقة لمتحقؽ مف صدؽ 583: 2010يتعمؽ باآلنتقاء كالتكجيو  )سميماف كرجاء ،

 عرضو عمى مجمكعة مف المختصيف كالخبراء .  الظاىرم ىي

قاـ الباحث بعرض اآلختبار عمى مجمكعة مف المحكميف كالمختصيف في مجاؿ التربية ، ممحؽ   
( ألبداء آرائيـ كمبلحظاتيـ حكؿ الشكؿ العاـ لئلختبار كصبلحية فقراتو كمدل تمثيميا ، بما يبلئـ 3)

لباحث ليذا الغرض قيمة ككلمكركؼ سميرنكؼ المحسكبة طبلب الصؼ الثاني المتكسط، كقد استخدـ ا
( كتـ اجراء التعديبلت البلزمة في ضكء تمؾ اآلراء 0.361لمقارنتيا مع القيمة الجدكلية البالغة )

 ( يكضح ذلؾ.15كالمبلحظات، كالجدكؿ)
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 (15جدكؿ )                                        

 كولمكروؼ سميرنوؼ اآلختبار التفكير المنتج )التفكير االبداعي(الصدؽ الظاىري باستخداـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :البناء ب. صدؽ 
يقصد بصدؽ البناء )أكاالتساؽ الداخمي( بأف كؿ فقرات االختبار يجب أف تشكؿ البناء الكمي          

المطمكب، كالذم يمثؿ المفيـك الكمي المتماسؾ لمسمة المقاسة فكؿ فقرة مف فقرات االختبار يجب أف 
حذفيا أك استبداليا. كيمكف ذلؾ  تنسجـ مع الفقرات االخرل في االختبار كأف عدـ إنسجاميا يعني ضركرة

بكساطة التحقؽ مف العبلقة االرتباطية بيف اداء الطمبة عمى كؿ فقرة كأدائيـ عمى االختبار ككؿ، كىك 
 المحؾ الذم يكصؿ الى صدؽ بناء االختبار.

 (249:  2009)الزاممي كآخركف،                                                             
كقد تـ التأكد مف صدؽ البناء )أكاالتساؽ الداخمي( لبلختبار بكساطة حساب معامبلت ارتباط         

( عند مستكل 0.19بيرسكف بيف درجة كؿ فقرة كالدرجة الكمية لبلختبار، كمقارنتيا بالقيمة الجدكلية البالغة )
حسكبة لمعامبلت ارتباط ( ، فأظيرت النتائج أف القيمة الم98( كدرجة حرية )(0.05داللة إحصائية

 (.16كما مكضح في جدكؿ) ،بيرسكف أكبر مف القيمة الجدكلية مما يعني أنيا دالة إحصائيان 
 
 

                                      
 ( ُحسبت قٌمة كولمكروف سمٌرنوف عند درجة حرٌةn-1= 5( ومستوى داللة )والبالغة 0.05 )0.361 . 

 الرافضوف الموافقوف فقرات اآلختبار

قيمة 
كولمكروؼ 
  سميرنوؼ
 المحسوبة

 القرار الداللة

 دالة 0.5 0 20  6 ،5 ،  4  ،2 ، 1
تبقى الفقرة 

 كما ىي

 دالة 0.429 1 19  3
تبقى الفقرة 
 بعد التعديؿ



 

 
 (16جدكؿ)

 معامؿ إرتباط كؿ فقرة بالدرجة الكمية
مستوى الداللة االحصائية  القيمة الجدولية معامؿ االرتباط الفقرة

(0.05) 
 دالة 0.19 0.32 1
 الةد 0.19 0.34 2
 دالة 0.19 0.34 3
 دالة 0.19 0.45 4
 دالة 0.19 0.42 5
 دالة 0.19 0.38 6

 
 )التطبيؽ االستطالعي لإلختبار( وشمؿ مرحمتيف:-3

 مرحمة التطبيؽ االستطالعي االوؿ :  -أ 
ييدؼ ىذا التطبيؽ التعرؼ عمى كضكح تعميمات اآلختبار، ككضكح فقراتو ، كالكشؼ عف الفقرات 

ير الكاضحة ، كمحاكلة تعديميا ، كالزمف المستغرؽ لئلجابة عمى ىذا اآلختبار، قاـ الباحث الغامضة كغ
( طالبان ، كطمب الباحث مف 30بتطبيؽ اآلختبار بصكرتو االكلية عمى عينة آستطبلعية مككنة مف )

بيدؼ الطبلب تأشير حاالت الغمكض في التعميمات كفي الفقرات في أثناء اإلجابة كاالستفسار عنيا 
تعديميا أك تصكيبيا. كبعد اآلنتياء مف اإلجابة، اّتضح أف التعميمات كانت كاضحة كالفقرات مفيكمة كاف 

( دقيقة لكؿ اآلختبار التفكير االبداعي كقد تـ حساب 30الزمف المستغرؽ لئلجابة عف اآلختبار كاف )
 طبلب آنتيكا مف اإلجابة. الزمف عف طريؽ متكسط الزمف الذم آستغرقو أكؿ خمسة طبلب كآِخر خمسة

 مرحمة التطبيؽ االستطالعي الثانية: -ب
بعد تأكد الباحث مف كضكح فقرات اآلختبار كتعميماتو كالزمف المستغرؽ لئلجابة  كلغرض التحقؽ مف 
الخصائص السايككمترية لفقرات اآلختبار طبؽ اآلختبار مرة ثانية عمى عينة آستطبلعية مككنة مف 

( طالب كمتكسطة 51تيارىـ مف طمبة الصؼ الثاني لمتكسط الحسف لمبنيف بكاقع )( طالب تـ اخ100)
 ( طالبان ، كقد أشرؼ الباحث بنفسو عمى التطبيؽ في كمتا المدرستيف.49الحر الرياحي بكاقع )

 تعميمات تصحيح اآلختبار-4
 اعتمد الباحث في تصحيح الذيف استعممكا ىذه النكع مف اآلختبارات كاآلتي: 

 : حساب درجة الطالقة:                     أوالً 



 

تـ منح درجة كاحدة لكؿ إستجابة صحيحة يكتبيا الطالب كبذلؾ تككف طبلقة تفكير الطالب = عدد     
 االفكار التي يكتبيا الطالب بعد حذؼ االفكار المكررة أك غير ذات صمة بالسؤاؿ

 : حساب درجة المرونة :ثانياً 
لجميع االفكار التي تنتمي الى فئة أك مجمكعة كاحدة. كبذلؾ تـ تصنيؼ  تـ منح درجة كاحدة    

استجابات الطالب الى فئات أك مجمكعات ، ثـ تـ منح كؿ مجمكعة أفكار درجة مركنة كاحدة ميما بمغ 
عدد أفكار الفئة ، كبذلؾ تككف درجة المركنة = عدد الفئات في إجابة الطالب عف كؿ فقرة مف فقرات 

 اآلختبار.
كتقاس بالقدرة عمى ذكر إجابات جديدة كغير شائعة كغير مألكفة في الجماعة  ::درجة االصالة-ثالثا

ـّ تككف درجة االصالة مرتفعة إذ كاف تكرارىا االحصائي   التي ينتمي إلييا الفرد، كمف ث
السيد   عبد  قميبلن كغير مألكؼ كقد كزعت الدرجات كاآلتي كما تـّ االعتماد عمى معيار تصحيح االصالة

 ( فقد حسبيا عمى النحك اآلتي :ٜٜٗٔ)٘نكر 

تدكيف جميع استجابات المفحكصيف مف إفراد العينة ، عف فقرات كؿ جزء مف أجزاء اآلختبار مع  -ٔ
 تكرارات كؿ استجابة أماميا . 

ء )كقد تـ حذؼ األفكار الخرافية كاألفكار العامة غير المحددة كاألفكار التي ال معنى ليا في كؿ جز  -ٕ
 ىذا الحذؼ عند حساب الطبلقة كالمركنة أيضان( .

( مرات عند جميع أفراد العينة . كتتكافر فييا ٖ -ٔتحديد الفكرة األصيمة بأنيا الفكرة التي تكرر بيف ) -ٖ
( ٖ -ٔصفات الغرابة كغير التقميدية كاستبعاد األفكار المألكفة كالتقميدية حتى لك كاف تكرارىا يقع بيف )

 ة . مر 

 مرة( مف استجابات جميع أفراد العينة  ٔ( ثبلث درجات لكؿ فكرة تتكرر مرة كاحدة )ٖتمنح ) -ٗ

                                      
 ( بحيث تعطى الدرجات عمى كفؽ نسبة ٘-ٔناؾ سّمـ لبلصالة مف) في النسخة القديمة مف إختبار تكرانس في التفكير االبداعي كاف ى

( ٕٓٓٓنزكالن ، كيشير كركبمي )( درجات كىي أعمى درجة كىكذا ٘التي تتكرر بنسبة قميمة جدان تعطى ) جابات، فاإل جاباتتكرار اإل
التي تتكرر مرة  اإلجابةيأتي: ح كماعمى تصحيح االصالة بحيث أصب( الى اف ىناؾ تعديبلن أخيران ظير ٕٛٓٓالمذككر في خطاب )

                                                                    التي تتكرر أكثرمف ذلؾ تعطى صفران.     اإلجابةالتي تتكرر مرتيف تعطى درجة كاحدة ، ك  اإلجابةكاحدة تعطى درجتيف ، ك 
                                                                                                      (ٕٜٔ: ٕٛٓٓ)خطاب،

                                                                   
0

 
 ( ممحؽ الى محاضرة " قياس االبداع " الدراسات العميا ٕٕٔٓ/ٔ/ٕ٘كاظـ عبد نكر )الماجستير / قسـ التربية كعمـ النفس –ـ – 

 جامعة بابؿ –كمية التربية لمعمـك االنسانية 



 

 ( مرتيف مف استجابات جميع إفراد العينة.ٕ( درجتاف لكؿ فكرة تتكرر )ٕتمنح ) -٘
 .( مرات مف استجابات أفراد العينةٖ( درجة كاحدة فقط لكؿ فكرة تتكرر )ٔتمنح ) -ٙ

الكمية الختبار التفكير المنتج لميارات )الطبلفة، المركنة، االصالة( تـ حساب الدرجة  لحساب الدرجة
 الكمية لكؿ طالب بجمع درجات الطبلقة + المركنة + االصالة  لجميع فقرات .

 لتوضيح طريقة تصحيح اآلختبار: 

 لغرض تكضيح طريقة تصحيح اآلختبار فاف الباحث يضرب المثاؿ االتي :
 حد طمبة عينة التطبيؽ عف الفقرة االكلى كاآلتي:كانت اجابة ا

اكتب  اكبر عدد ممكف مف استخدامات )المواد ادناه ( عمى نحو أفضؿ واستخداـ مياراتؾ البحث عف  .ٔ
 ؟ استخدامات ال نعرفيا 

 
 
   

 المغناطيس  - أ
 :اإلجابة

 تستعمؿ في جذب القطع الحديدية. .ٔ
 يستعمؿ لمعرفة االتجاىات االربعة. .ٕ
 لكشؼ المعادف.يستعمؿ في ا .ٖ
 يستعمؿ في صناعة السماعات كالمعب االطفاؿ. .ٗ

 :تصحيح اإلجابة
  :الطالقة 

تعرض اإلجابة رقـ كاحد عمى ميارة الطبلقة فيستحؽ الطالب درجة كاحدة آلف إجابتو صحيحة         
يضان فيك يشير الى تأثر الغناطيس جذب قطع الحديد، كتعرض اإلجابة رقـ اثنيف عمى ميارة الطبلقة ا

كيستحؽ الطالب درجة كاحدة ىنا آلف إجابتو صحيحة فيك يشير بالنسبة لمقطب الشمالي المغناطيسي. 
كذلؾ يستحؽ درجة كاحدة عف إجابتو رقـ ثبلثة فيك يشير الى التنقيب عف المعادف، كيستحؽ درجة كاحدة 

ع درجات عمى ميارة عف إجابتو رقـ اربعة فيك يشير الى ظاىرة اكرستد، كىكذا استحؽ الطالب أرب
 عمى نفس تصحيح الدرجة. 23ككذلؾ فقرة  22الطبلقة في فقرة 

 :المرونة 



 

ماذا يحدث لو اف نظاـ االشياء تغير فأصبح عمى النحو الذي سيأتي ذكره  فيما بعد ، حاوؿ اف تفكر 
 .  في اكبر عدد ممكف مف اإلجابات التي ال يفكر بيا زمالَؤؾ

 القمرتكيؼ اآلنساف لمعيش في  -23
 يتكفر االككسجيف يجيب أف -ٔ
 يجيب تكفر الماء. -ٕ
 يجيب تكفر الييدركجيف . -ٖ

 يجب اف يككف ىناؾ نباتات كاشجار .

( تجمع في فئة كاحدة فيي تشير الى تأثر الغازات في الحياة الكائنات ٔ،ٕ،ٖيظير اف اإلجابات )       
ركنة )التمقائية( تمثؿ اآلنتاج االبداعي الحية فالطالب يستحؽ درجة كاحدة عف ىذه الفئة باعتبار اف الم

لفئات المعاني، اما اإلجابة الرابعة فيي مف فئة مختمفة آلنيا تشير الى تأثر كجكد النباتات في حياة 
يستحؽ درجة كاحدة ىنا عف ىذه الفئة، كليذا اصبحت درجتو عمى ميارة المركنة اثنيف فقط.ككذلؾ فقرة 

 في ميارة المركنة. 24
 : االصالة 

اكبر عدد مف االستعماالت التي تعدىا استعماالت غير عادية )إي ال يفكر بيا زمالئؾ (  اوال: اذؾ
 .لألشياء اآلتية والتي تعتقد أنيا تجعؿ ىذه األشياء أكثر فائدة وأىمية

 -العجمة: –25
 تستخدـ في الدراجات اليكائية كالنارية.-ٔ
 ات .تستخدـ في نقؿ الحركة في جياز ابطاؿ المتفجر -ٕ
 تستخدـ في الرافعات الصغيرة كالكبيرة . -ٖ    
 تستخدـ في منظكمات اطبلؽ الصكاريخ المكجية-

تكرار كعند قسمو ىذا العدد عمى عدد افراد العينة البالغ  7كبعد عد تكرار اإلجابة االكلى كانت النتيجة 
تحؽ عمييا الطالب أم % لذا التعد ىذه اجابة اصيمة كاليس5% كىي اكثر مف7ستككف النتيجة  100

% لذا فالطالب يستحؽ درجة كاحدة ؛ آلف 5تكراران أم بنسبة  5درجة ، اما اإلجابة الثانية فكاف تكرارىا 
تكراران  16%( تستحؽ درجة كاحدة ، اما اإلجابة الثالثة فكاف تكرارىا 5-4اإلجابات التي تتكرر بنسبة )

التعد اصيمة كاليستحؽ الطالب عمييا أم درجة  اما  % لذا فاف اإلجابة5% كىك اكثر مف 16أم بنسبة 
% لذا فالطالب يستحؽ عمييا درجتيف ؛ آلف اإلجابات التي 3مرة أم بنسبة  3اإلجابة الرابعة فكاف تكرارىا 

اصالتيا كعميو ستككف الدرجة الكمية  26%( تستحؽ درجتيف ثـ حساب فقرة 99.3-2تتكرر بنسبة )



 

، اما الدرجة 26ككذلؾ تحسب أصالة فقرة  25لمفقرة  3= 2+0+1+0فيي: لمطالب عمى ميارة االصالة 
 الكمية لمطالب كاآلتي: درجة الطبلقة + درجة المركنة+ درجة االصالة .

 
 مرحمة التحميؿ اإلحصائي لفقرات اآلختبار:  -4

 وتشمؿ ىذه العممية حساب اآلتي:
 التميز لمفقرات اآلختبار :: - ٔ
رة عمى اف تمّيز الفركؽ الفردية بيف الطمبة الذيف يممككف السمة أك يعرفكف اإلجابة يقصد بالتمييز قدرة الفق 

الصحيحة عف الفقرة كالذيف ال يممككف السمة أك اليعرفكف اإلجابة الصحيحة عف الفقرة )االماـ كآخركف، 
1990 :114. ) 
العينة اآلستطبلعية المككنة لمحصكؿ عمى المجمكعتيف المتطرفتيف تـ ترتيب الدرجات الكمية لطمبة       
مف  اإلجابات  الحاصمة  عمى أعمى الدرجات  ٙ%(27( طالب ترتيبان تنازليان ، ثـ أخذ أعمى )100مف )

%( مف اإلجابات الحاصمة  عمى   أكطأ الدرجات )المجمكعة الدنيا( ، 27)المجمكعة العميا( ، كأدنى )
أقصى تبايف ممكنيف ، كلتتكزع الدرجات إعتداليان أك كذلؾ بيدؼ تحديد مجمكعتيف تتصفاف بأكبر حجـ ، ك 

 (. 45: 2007قريبان منو )الكبيسي،
كتـ حساب المتكسط الحسابي، كاآلنحراؼ المعيارم لدرجات  المجمكعتيف  لكؿ  فقرة مف فقرات   

ف طريؽ (  كاتضح  ع2.01اآلختبار، كتمت المقارنة بيف القيمة التائية المحسكبة كالجدكلية  البالغة   )
( 0.05نتائج التحميؿ االحصائي إف كؿ كاحدة مف الفقرات كانت مميزة عند مستكل داللة إحصائية )

 (17في جدكؿ) ( ككما مكضح52كدرجة حرية )
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 القػػكةالػػى أفضػػؿ نسػػبة مئكيػػة مػػف االفػػراد ينبغػػي أف تشػػتمؿ عمييػػا كػػؿ مػػف المجمػػكعتيف لكػػي يكػػكف  Kelley (1955)تكصػػؿ كيمػػي  6

لحقيقيػة لبلفػراد ، ككجػد حدار لمدرجات الكمية في االختبار في تقدير الػدرجات اآلنفي ذلؾ أسمكب تحميؿ ا استعمؿالتمييز أكثر دقة . ك 
لػػػذلؾ أكصػػػى عنػػػد تحميػػػؿ مفػػػردات االختبػػػار االعتمػػػاد عمػػػى ( 27.2678تسػػػاكم) أف النسػػػبة المئكيػػػة التػػػي تقابػػػؿ أقصػػػى قيمػػػة لمدالػػػة

 الكسطى.       46% مف االفراد في كؿ مف المجمكعتيف المتطرفتيف ، كاستبعاد% 27النسبة
 ( 284: 2000)عبلـ ،                                                                                              



 

 (17جدكؿ)
 قيـ اآلختبار التائي لمعامؿ التمييز باسمكب العينتيف المتطرفتيف الختبار التفكير االبداعي

 الداللة مستوى القيمة التائية المجموعة الدنيا ياالمجموعة العم الفقرة
 (0.05) االحصائية

 
 كسطمتال

 الحسابي
 اآلنحراؼ
 المعيارم

 كسطمتال
 الحسابي

 اآلنحراؼ
 المعيارم

 الجدكلية المحسكبة

 دالة 2.01 3.89 2.45 3.62 2.37 6.18 1
 دالة 2.01 5.27 2.44 3.66 2.09 7.51 2
 دالة 2.01 6.05 3.41 6.77 4.35 13.22 3
 دالة 2.01 7.39 2.85 4.85 3.65 11.44 4
 دالة 2.01 5.87 2.19 3.14 3.45 7.77 5

 دالة 2.01 4.98 2.68 6.18 2.32 9.59 6

 
 الثبات : تـ استخراج الثبات بطريقتيف -2

  معامؿ ثبات الفاكرونباخ -أوالً 
بلؿ تطبيقو مرة كاحدة عمى عينة ممثمة كىك اسمكب يستعمؿ في تقدير معامؿ ثبات اآلختبار كذلؾ مف خ

 (. 444: 2004مف المفحكصيف ،)النبياف، 
استخرج معامؿ الثبات عمى كفؽ ىذه الطريقة لئلختبار ككؿ ككذلؾ لكؿ مككف مف مككناتو كذلؾ مف     

 ( طالب ككما 100خبلؿ الدرجات التي حصؿ عمييا طمبة عينة الثبات البالغة)
يرت نتائج معامؿ ثبات عاٍؿ لئلختبار كمككناتو ككما مبيف في الجدكؿ ( كقد اظ16مكضح في ممحؽ)

(18). 
 
 (18الجدوؿ )

 معامؿ الثبات الختبار التفكير االبداعي
 معامؿ الثبات بطريقة الفاكرونباخ ميارات الختبار التفكير االبداعي

 0.81 طالقة
 0.80 مرونة
 0.83 أصالة

 0.81 الدرجة الكمية
 



 

( كرقة إجابة مف أكراؽ اإلجابة 20لمتحقؽ مف ثبات تصحيح اآلختبار، اختار الباحث عشكائيان )      
%( مف مجمكع أكراؽ اإلجابة 20( كرقة إجابة ، كقد مثمت نسبة مقدارىا )100لعينة البناء البالغ عددىا )

 ، كاستخرج ثبات تصحيح اآلختبار بطريقتيف ىما:
 :الثبات عبر الزمف 

جاد ثبات تصحيح اآلختبار عبر الزمف ، قاـ الباحث بفحص أكراؽ اإلجابة لممرة االكلى ، كبعد الي        
 Pearsonأسبكعيف مف الفحص االكؿ أعاد فحصيما  كبتطبيؽ معادلة معامؿ ارتباط بيرسكف 

Coefficient of Correlation  بمغت درجة االتساؽ بيف تصحيحي الباحث مع نفسو بمركر الزمف
 (.18ما مكضح في جدكؿ )( ك0.91)
 :الثبات عبر المصححيف 

كيعني حصكؿ الطالب عمى الدرجة نفسيا اذا قاـ شخص آخر بفحص إجابات اآلختبار ، كىذا     
النكع مف الثبات يتـ عندما يطمب مف الفاحصيف أف يقكما بعممية الفحص بأف يفحص كؿ منيما اإلجابات 

رجة االرتباط بيف مجمكعتي الدرجات )المنيزؿ كعدناف ، نفسيا ، كعمى نحك مستقؿ ، كمف ثـ تحسب د
2010 :150.) 
كالستخراج ثبات فحص اآلختبار عبر المصححيف ، تـ عمؿ نسختيف مف اكراؽ اإلجابة نسخة منيما      

كنسخة يفحصيا الباحث كبشكؿ منفرد ٚيتـ فحصيما مف قبؿ أحد مدرسي الفيزياء لمصؼ الثاني المتكسط
بمغت درجة  Pearson Coefficient of Correlationؽ معادلة معامؿ ارتباط بيرسكف كمستقؿ. كبتطبي

 (.         18( كما مكضح في جدكؿ)0.89االتساؽ بيف الباحث كالمصحح اآلخر )
 (18جدكؿ)                                          

 كبيف المصححيفدرجة االتساؽ في تصحيح اآلختبار عبر الزمف                    
 درجة الثبات نوع الثبات ت
 0.91 الباحث مع نفسو عبر الزمف 1
 0.89 الباحث مع مصحح آخر 2

 يتضح مف جدكؿ أعبله اف درجتي الثبات جيدتاف يمكف االطمئناف الييما كالكثكؽ بيما. 
 
 
 

 

                                      
  / طرائؽ تدريس الفيزياء مسمـ محمد جاسـ ـ. ـ2



 

 (19الجدوؿ )
 منتجمعامؿ ثبات التصحيح الباحث مع نفسو ومع باحث آخر ميارات التفكير ال

 ميارات التفكير المنتج
 )طبلقة،المركنة ، االصالة (

 معامؿ ثبات تصحيح الباحث
 مع باحث آخر مع نفسو

 0.88 0.91 طبلقة
 0.92 0.92 مركنة
 0.87 0.89 أصالة

 0.89 0.91 الدرجة الكمية

( فقرات  6مف ) كبذلؾ تككف إجراءات بناء اآلختبار قد استكممت كأصبح اآلختبار بصكرة النيائية يتككف
 ( .15)الممحؽ

     Test- Retestإعادة اآلختبار -: ثانياً 
لمتحقؽ مف ثبات اآلختبار استعمؿ الباحث طريقة إعادة اآلختبار، عمى عينة آستطبلعية مؤلفة مف       

( طالب. ، كبعد مضي أسبكعيف أعيد تطبيؽ اآلختبار عمى طبلب العينة نفسيا كتحت الظركؼ 30)
أشرؼ الباحث نفسو عمى تطبيقو في المرتيف، كبذلؾ اصبح لكؿ طالب درجتاف، تـ حساب  نفسيا كقد

( 0.78معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجتي التطبيؽ االكؿ كالتطبيؽ الثاني، فبمغ معامؿ الثبات بيرسكف )
ف معامؿ كىك معامؿ ثبات عاٍؿ يمكف االطمئناف اليو كالكثكؽ بو ، اذ يعد معامؿ االرتباط عاٍؿ اذا كا

 –سبيرماف  أعادة الباحث اآلختبار باستخداـ معادلة( فأكثر ،ثـ 0.7االرتباط بيف التطبيؽ االكؿ كالثاني)
 (.  0.79فبمغ معامؿ الثبات ) لتصحيح معامؿ ثبات اآلختبار براوف

ثبات كقاـ الباحث باستخراج معامؿ الثبات لميارات التفكير المنتج بطريقة الفاكركنباخ فبمغ معامؿ ال
( كىك معامؿ ثبات عاٍؿ يمكف االطمئناف اليو كالكثكؽ بو ككذلؾ استخراج معامؿ الثبات بطريقة 0.77)

( ثـ استخداـ الباحث معامؿ الثبات 20( كما مكضح في الجدكؿ)0.78أعادة اآلختبار فبمغ معامؿ الثبات)
 ة الدراسة.( بيف اآلختباريف، كاصبح اآلختبار جاىزان التطبيؽ عمى عين0.76بيرسكف)

 
 
 
 
 
 
 



 

 (20جدكؿ)
 معامؿ الثبات اآلختبار التفكير المنتج                            

ميارات  ت
التفكير 

 جالمنت

معامؿ الثبات 
بطريقة 

 الفاكرونباخ

معامؿ الثبات 
بطريقة اعادة 

 اآلختبار
معرفة  1

 االفتراضات
0.78 0.80 

 0.78 0.80 التفسير 2
 0.79 0.70 تقويـ الحجج 3
 0.77 0.72 االستنباط 4
 0.81 0.76 االستنتاج 5
 0.79 0.81 طالقة 6
 0.79 0.83 مرونة 7
 0.76 0.81 أصالة 8
 0.78 0.77 الدرجة الكمية 
 تطبيؽ أداتي البحث .

 التحصيمي تطبيؽ اختبار -1
ة يـك الخميس المكافؽ لغاي( ـ ك 2017 - 2016الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي ) بعد اآلنتياء مف تدريس

 ( ـ .30/4/2017( ـ طبؽ الباحث اآلختبار التحصيمي يكـ األحد المكافؽ )2017/ 27/4)

 تطبيؽ اختبار التفكير المنتج-2
بعد اآلنتياء مف تطبيؽ التجربة تـ اخبار طبلب مجمكعتي البحث التجريبية كالضابطة عف مكعد تطبيؽ 

ـ تطبيؽ اختبار التفكير المنتج عمى مجمكعتي البحث في كقت اآلختبار قبؿ أسبكع مف تطبيقو ، كقد ت
( مكقفا  20تالؼ اآلختبار بصكرتو النيائية مف )  كاحد بتاريخ الصكرة النيائية الختبار التفكير المنتج

( 6( بدائؿ لكؿ مكقؼ كيقيس اآلختبار خمسان مف ميارات التفكير المنتج ، ك)2،3اختياريا تضـ بكاقع) 
 (                                                          15ابداعية تقيس ثبلث ميارات مف ميارات التفكير المنتج  ممحؽ )  مكقؼ مقالية

 : إجراءات تطبيؽ التجربة :ثامناً 



 

أعد الباحث المستمزمات كاألدكات الخاصة بالبحث : ) االغراض السمككية ، ك الخطط التدريسية   اآلختبار  -ٔ

 حصيمي ، ك اختبار التفكير المنتج ( .الت

كافأ الباحث طبلب مجمكعتي البحث قبؿ إجراء التجربة في االسبكع األكؿ مف الفصؿ الدراسي الثاني في  -ٕ

 بعض المتغيرات :) العمر الزمني، ك المعمكمات الفيزيائية السابقة ، ك الذكاء ( .

منتج عمى مجمكعتي البحث يـك االربعاءالمكافؽ باشر الباحث التجربة بتطبيؽ اختبار التفكير ال -ٖ

 ( ـ الغراض التكافؤ . 22/2/2017)

مف الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي ( 23/2/2017بدأ الباحث التدريس الفعمي يـك الخميس المكافؽ ) -ٖ

 ( ـ .2017/ 27/4لغاية يـك الخميس المكافؽ )( ـ ك 2017 - 2016)

 أنمكذجلبحث بنفسو كبكاقع حصتيف اسبكعيان لكؿ مجمكعة ، درست المجمكعة التجريبة بدرس الباحث مجمكعتي ا  -ٗ

 كاريف في حيف درست الضابطة بالطريقة االعتيادية .

 ( ـ .30/4/2017طبؽ الباحث اآلختبار التحصيمي يكـ االحد المكافؽ ) -٘

 ( ـ .2017/ 2/5المكافؽ ) الثبلثاءطبؽ الباحث اختبار التفكير المنتج يـك  -ٙ

                                                 : الوسائل اإلحصائية تاسعا  
 17االصدار    SPSSاعتمد الباحث في التحميؿ االحصائي لنتائج بحثيا عمى الحقيبة االحصائية    

 لمعرفة االتي:  Microsoft office Excel  2007 كما استخدمت برنامج معالج البيانات
 

 بار التائي لعينتيف مستقمتيف ذي النيايتيف:اآلخت
استخدمو الباحث احساب التكافؤ بيف المجموعة الضابطة والتجريبية ،وكذلؾ الختبار الفرضية 

 البحث،واالستخراج القوة التميزية لفقرات التفكير المنتج :
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 :إف   إذ
X1  :األكلى لمفئة الحسابي الكسط 

: X2 ثانيةال لمفئة الحسابي الكسط 
: S1   األكلى المجمكعة   تبايف     ،: S2:   الثانية المجمكعة   تبايف 
: n1   األكلى العينة أفراد عدد 
: n2:  الثانية العينة أفراد عدد                                                                           

      ( 202:  2006،  سميـ)                                                           
   معادلة تميز الفقرة 

 أليجاد التميز لفقرات اآلختبار التحصيمي 
  :معامؿ تمييز الفقرة   .1

 استعمؿ في حساب قكة تمييز كؿ فقرة مف فقرات اآلختبار المكضكعية :
 
 

  =P 
 
P.قوة تمييز الفقرة : 

 جابات الصحيحة لممجموعة العميا.   : مجموعة اإل
 : مجموعة اإلجابات الصحيحة لممجموعة الدنيا.

                                                                                     : نصؼ مجموع عدد األفراد في كؿِّ مف المجموعتيف العميا والدنيا.
 307): 2008) ابك لبدة ،                                                                 

  
 :معامؿ الصعوبة:  وأليجاد صعوبة اآلختبار التحصيمي 
 : معادلة معامؿ الصعوبة . 

 
N

NN
D 21  

 D   معامؿ الصعكبة = 
 N1  عميا.= عدد الذيف أجابكا عف الفقرة إجابة صحيحة مف الفئة ال 
 N2 .عدد الذيف أجابكا عف الفقرة إجابة صحيحة مف الفئة الدنيا = 

N  .( 48 :2005)الدليمي كعدناف،                        = عدد طبلب المجمكع مف الفئتيف 
   معامؿ ارتباط بيرسوف :

 



 

 استعمؿ الستخراج ثبات التصحيح بالنسبة لفقرات اآلختبار االتفكير المنتج :   
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 = r معامؿ ارتباط بيرسكف 
 = y درجة الفقرات 

X  درجة اآلختبار = 
N  (166: 2006) رضكاف ،                              = عدد طبلب العينة 
 
استعمؿ الباحث ىذه المعادلة لتصحيح معامؿ ثبات اآلختبار، بعد استخراج معامؿ براوف:  –معامؿ سبيرماف  -

 يرسكف. ارتباط ب
 ر                                          2            
 =___________       ر ث ؾ

 1ر +                 
 إذ تمثؿ: 

 ر ث ؾ= معامؿ الثبات الكمي. 
 ( 259، 2001ر = معامؿ ارتباط بيرسكف.                                       )الخكلي، 

 :فعالية البدائؿ الخاطئة

 
 D                :      فعالية البدائؿ الخاطئة 

       pu         عدد الذيف اختاروا البديؿ في المجموعة العميا : 
        PL       عدد الذيف اختاروا البديؿ نفسو في المجموعة الدنيا  : 

        n       عدد االفراد في المجموعتيف   :            

                  ( Brown, 2001: 15)     
 ( 21معادلة كيودر ريتشاردسوف )Kuder-Richardson Formula – 20  : لحساب ثبات

 -:التحصيمي إختبار
 

K.R20= 

 حيث أف:



 

K.عدد الفقرات التي يتككف منيا اآلختبار : 
Pi نسبة األشخاص الذيف أجابكا عف الفقرة :i )إجابة صحيحة )معامؿ الصعكبة. 
qi نسبة األشخاص الذيف لـ يجيبكا عف الفقرة :i ( = 1إجابة صحيحة-pi.) 

 تبايف الدرجة الكمية عمى اآلختبار.: 
 (213: 2010)العبسي،                                                                     

 
  :كلحساب حجـ االثر استخدمت المعادلة االتية 

 استخدمت في حساب حجـ اثر المتغير المستقؿ في المتغيرات التابعةحساب حجـ األثر:  معادلة
  ولحساب حجـ األثر استخدمت معادلة كوىيف وىي كما 

 

 
  إذ أف :

             ، 
             ، 

  
                                                                                                                                                            
 ٍٍ( Salking,2007:302) 

-Kolmogorovاختبار كولومجروؼ سيمرنوؼ استخدمت الستخراج التكافؤ بيف مجموعتي البحث : 
Smirnov                                                        -Test  

                    F  =  K 
     Fاكبر فرؽ مطمؽ بيف نسبة التكرارات المتجمعة = 

n   1  عدد المحكميف المكافقيف = 
   n 2 (377 :2015، = عدد المحكميف الرافضيف                               ) االسدم كسندس  

          

 -: ( Cronbach Alpha Equation)   معادلة ألفا كرونباخ  



 

اعتمدت ىذه العبلقة لحساب معامؿ ثبات اآلختبار ألتحصيمي )اتساؽ فقرات اآلختبار( ك ثبات فقرات 
 أختبار التفكير المنتج عمى كفؽ العبلقة :
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2حيث إف  

iS:-  . تبايف الفقرة الكاحدة 

    2

xS:-     . تبايف الدرجات الكمية 

            : n- (140: 2007)التؿ كاخركف،                                         عدد الفقرات 

 
 
 
 
 



 

 
 الفصل الرابع

 ) عرض النتائج وتفسيرها (
 أوالً : عرض النتائـج .

  تفسير النتائـج .ثانياً : 

 ثالثاً : االستنتاجــات . 

 رابعاً : التوصيـــات . 

 خامساً : المقترحـــات .

 

 



 

 
، ثـ بياف يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج كتفسيرىا في ضكء معطيات البحث كىدفو كفرضياتو 

 .كالتكصيات كالمقترحات االستنتاجات التي تـ التكصؿ إلييا
 أواًل :عرض النتائج : 

 لمتحقؽ مف الفرضية الصفرية االولى المتعمقة بالتحصيؿ الدراسي وىي : -1
( بيف متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية 0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ك) ال يكجد فرؽ ذ

 كاريف كمتكسط درجات طبلب المجمكعة الضابطة الذيف درسكا أنمكذجستخداـ آالذيف درسكا مادة الفيزياء ب
 المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية في االختبار التحصيمي ( 

متحقؽ مف ىذه الفرضية تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لدرجات طبلب ل         
 مجمكعتي البحث التجريبية كالضابطة في االختبار التحصيمي لمادة الفيزياء  .

( في 6.48( كاالنحراؼ المعيارم )29.51مجمكعة التجريبية )إذ بمغ المتكسط الحسابي لدرجات ال        
 ( .4.66( كاالنحراؼ المعيارم )23.48حيف بمغ المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة الضابطة )

( لعينتيف مستقمتيف ، أظيرت النتائج كجكد فرؽ ذم داللة (t - testكباستخداـ االختبار التائي         
 ( .21( ، كما مكضح في الجدكؿ )52( كبدرجة حرية )05 .0ة )إحصائية عند مستكل دالل

 
 (21الجدكؿ )

 نتائج االختبار التائي لمعرفة داللة الفرؽ بيف متكسط درجات تحصيؿ طبلب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة      
عدد  المجموعة ت

 الطالب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 ئيةالقيمة التا
 

مستوى الداللة 
 (0.05االحصائية )

 الجدولية المحسوبة      

 داؿ
 2.000 3.929 52 6.48 29.51 27 التجريبية 1

 27 الضابطة 2
 

23.48 4.66 

كىذه النتيجة تؤدم إلى رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة التي تشير إلى كجكد فرؽ ذم     
( بيف طبلب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار 0.05دالؿ ) داللة إحصائية عند مستكل



 

الفرؽ بيف المتكسط الحسابي لطبلب يكضح ( 6الشكؿ البياني )ك المجمكعة التجريبية  لمصمحةالتحصيمي 
 المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التحصيؿ الدراسي .

                      
 (6الشكؿ )

 الحسابي لطبلب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التحصيؿ الدراسي  الفرؽ بيف المتكسط
كاريف( في المتغيرات التابعة )التحصيؿ ،  أنمكذجالباحث حجـ األثر لممتغير المستقؿ ) حسبك         

ة التفكير المنتج( ، كذلؾ الف مستكل الداللة اإلحصائية بمفردىا، كعمى ىذا النحك نجد أف مفيـك حجـ الدالل
اإلحصائية لمنتائج يعبر عف مدل الثقة التي نكلييا لنتائج الفركؽ أك العبلقات بصرؼ النظر عف حجـ  الفرؽ 
، أك حجـ االرتباط ، بينما يركز مفيـك حجـ االثر عمى الفرؽ ، حجـ االرتباط بصرؼ النظر عف مدل الثقة 

 .  (Cohen1988)طريؽ حساب معادلة التي نضعيا في النتائج ، لذلؾ يفضؿ أف تحدد قكة ىذا االثر عف 
  ولحساب حجـ األثر استخدمت معادلة(Cohen1988 ) وىي كما 

 

 
                                                                      (Salking,2007:302) 

 (  .22كمقارنتيا بالجدكؿ المرجعي لمستكيات حجـ التأثير ، الجدكؿ )
كؿ مرجعي مقترح لتحديد مستكيات حجـ التأثير بالنسبة لكؿ مقياس مف مقاييس حجػـ جد (22الجدكؿ ) 

 التأثيػػر
 

                                                         

 حجـ التأثيػر قيمة حجـ االثر المحسوبة

D كبيػر متوسط صغير 
 فأكثر 0.8 0.5 2 .0



 

Heiman,2011,281) )  

التجريبية  ةكاريف( في المتغير التابع )التحصيؿ( بيف طبلب المجمكع أنمكذجير )كلحساب حجـ تأث
  (.23كالضابطة قاـ الباحث بحساب معادلة ككىيف ، كما في الجدكؿ )

 
 

 (23الجدكؿ )
 ( كحجـ التأثيرdالمتغير المستقؿ كالتابع كالقيمة التائية ك )

 المتغير التابع المتغير المستقؿ
القيمة التائية 

 لمحسوبةا
 حجـ التأثير dقيمة القيمة التائية الجدولية

 أنمكذج 
 كاريف

 1.069 2 3.929 التحصيؿ
 

 عالي

( في التحصيؿ الدراسي 1.069حجـ االثر لممتغير المستقؿ)أنمكذج كاريف( بمغ ) ( أف23كيظير في جدكؿ)
الية  (   الحجـ   األثر    المشار  Cohen1988كىك  مؤشر  كبير  حسب   معيار   )

(Heiman,2011,281(جدكؿ ، )22) 
 وىي : المنتج لمتحقؽ مف الفرضية الصفرية الثانية المتعمقة بالتفكير  -2

( بيف متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية 0.05)ال يكجد فرؽ ذا داللة إحصائية عند مستكل داللة )
ت طبلب المجمكعة الضابطة الذيف درسكا كاريف كمتكسط درجا أنمكذجالذيف درسكا مادة الفيزياء باستخداـ 

لغرض التحقؽ مف ىذه الفرضية تـ حساب  ، المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية في اختبار التفكير المنتج
لدرجات طبلب  مجمكعتي البحث التجريبية كالضابطة في اختبار  كاالنحراؼ المعيارمالمتكسط الحسابي 

 .  التفكير المنتج
( في 2.83) كاالنحراؼ المعيارم( 22.88لحسابي لدرجات المجمكعة التجريبية )إذ بمغ المتكسط ا

 (.2.29) كاالنحراؼ المعيارم( 18.62حيف بمغ المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة الضابطة )
( لعينتيف مستقمتيف متساكيتيف ، أظيرت النتائج كجكد فرؽ ذم (t – testكباستخداـ االختبار التائي 

 ( .24( ، كما مكضح في الجدكؿ )52( كبدرجة حرية )0.05ية عند مستكل داللة )داللة إحصائ
 (24الجدكؿ )

نتائج االختبار التائي لمعرفة داللة الفرؽ بيف متكسط درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار 
 التفكير المنتج



 

 المجموعة ت
عدد 

 الطالب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  القيمة التائية
االحصائية 

(0.05) 
 الجدولية المحسوبة

 داؿ 2 6.076 52 2.83 22.88 27 التجريبية 1
 2.29 18.62 27 الضابطة 2
كىذه النتيجة تؤدم إلى رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة التي تشير إلى كجكد فرؽ ذم داللة  

( بيف طبلب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير المنتج 0.05عند مستكل دالؿ )إحصائية 
( الفرؽ بيف المتكسط الحسابي لطبلب المجمكعتيف 7كيكضح الشكؿ البياني )، المجمكعة التجريبية  ةحمصمل

 التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير المنتج .

 
 ( ٚالشكؿ ) 

 سط الحسابي لطبلب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير المنتج الفرؽ بيف المتك 
 

ريبية كاريف( المتغير التابع )التفكير المنتج( بيف طبلب المجمكعتيف التج أنمكذجكلحساب حجـ تأثير )
 ( .25( ، كما مكضح في الجدكؿ )d) ب قيمةكالضابطة قاـ الباحث بحسا

 (25الجدكؿ )
 ( كحجـ التأثيرdقؿ كالتابع كالقيمة التائية ك )المتغير المست

 

 



 

 

 المتغير التابع المتغير المستقؿ
القيمة التائية 

 المحسوبة
القيمة التائية 

 الجدولية
 حجـ التأثير dقيمة

 أنمكذج
 كاريف 

 متكسط 0.643 2 6.076 التفكير المنتج

( في التفكير المنتج كىك 0.643مغ )حجـ االثر لممتغير المستقؿ)أنمكذج كاريف( ب ( أف25كيظير في جدكؿ)
 (22(،جدكؿ)Heiman,2011,281( الحجـ األثر المشار الية)Cohen1988مؤشر متكسط حسب معيار )

 ثانيًا : تفسير النتائج :
 : )الفرضية االولى (تفسير النتائج المتعمقة بالتحصيؿ الدراسي  -1

ية االكلى( تفكؽ طبلب المجمكعة التجريبية الذيف أظيرت النتائج المتعمقة بالتحصيؿ الدراسي )الفرض      
كاريف عمى طبلب المجمكعة الضابطة الذيف درسكا بالطريقة االعتيادية في االختبار  أنمكذجدرسكا باستخداـ 

( (2014جاعد  دراسة ك (  1997دراسة مغاكرم )  معمع الدراسات السابقة كىذا يتفؽ التحصيمي لمادة الفيزياء 
كاريف عمى المجمكعة الضابطة التي  أنمكذجلحالية تفكؽ المجمكعة التجريبية التي درست عمى كفؽ الدراسة امع 

كيرجع الباحث ذلؾ  المجمكعة التجريبية لمصمحةاالختبار التحصيمي في  درست عمى كفؽ الطريقة االعتيادية
 كيمكف أف يعزل ذلؾ إلى: ة :اآلتيالتفكؽ إلى األسباب 

كاريف كفؽ خطكاتو قد جعؿ الطبلب في مكقؼ صفي جديد لـ يكف مألكفان لدييـ مف  أنمكذجأف استخداـ  -ٔ
قبؿ السيما أف تدريسيـ كاف بالطريقة االعتيادية مما تطمب منيـ التفاعؿ مع المادة الدراسية مف جية كمع 

 الطبلب في حالة عمؿ جماعي . أأنمكذجمدرسيـ كبعضيـ البعض مف جية أخرل حيث جعؿ ىذا 
كاريف أدل إلى تعمـ الطبلب تحديد كحؿ المشكبلت اليامة المتعمقة بمادة الفيزياء  أنمكذجستخداـ أف ا -ٕ

 كبالتالي انتقؿ أثر التعمـ إلى المكاقؼ التعميمية الجديدة مما حسف مف تحصيميـ .
مية كاريف الفرصة لمطبلب بأف يتبعكا خطكات منطقية متتابعة مما سيؿ مف عم أنمكذجأتاح التدريس ب -ٖ

 التعمـ.
تنظيـ المحتكل تعمؿ عمى ايجاد  خطكاتوكاريف ممتع لمعظـ الطبلب مف خبلؿ  أنمكذجيعد استخداـ  -ٗ
 لدييـ مما زاد مف دافعيتيـ لمتعمـ .ممتع ، ككف ىذا النمط مف التدريس كاالستقصاء  النظرة التكامميةك
 : ()الفرضية الثانيةتفسير النتائج المتعمقة بالتفكير المنتج  -2

)الفرضية الثانية( تفكؽ طبلب المجمكعة التجريبية الذيف درسكا المتعمقة بالتفكير المنتج أظيرت النتائج 
عمى طبلب المجمكعة الضابطة الذيف درسكا بالطريقة االعتيادية في اختبار التفكير كاريف  أنمكذجباستخداـ 
عمى التفكير المنتج  في اختبارؽ المجمكعة التجريبية جميع النتائج عف تفك مع الدراسات السابقة  ا تتفؽكىذالمنتج 



 

( 2012) الرساـ كدراسة(  (2009 العكرمالتي درست عمى كفؽ الطريقة االعتيادية مثؿ دراسة  المجمكعة الضابط
في اختبار التفكير المنتج كقد أظيرت الدراسة الحالية تفكؽ المجمكعة التجريبية  (2012)كالشيف السميع عبد كدراسة

 :اآلتية ع الباحث ذلؾ التفكؽ إلى األسبابكيرج  المجمكعة الضابطة مىع
تضع الطالب في حالة عدـ أتزاف ، ساىـ كبشكؿ كبير في  منظـ متقدـأف تصميـ مكاقؼ الدرس عمى شكؿ  -ٔ

مقياـ ل البناء المعرفيك  الحمكؿ كالكصكؿ الى االبداع النقدملدل الطبلب مف خبلؿ  المنتجتحسيف ميارات التفكير 
 المناسبة . ةعاليباألعماؿ كبجكدة 

كاف  كاإلبداع النقدمكاقتراح الحمكؿ المناسبة  يتفاعؿ فييا االدراؾ الحسي مع الخبرة  ميارات التفكير المنتجأف  -ٕ
 لدل الطبلب .  المنتج مما أدل إلى رفع مستكل التفكير  كاريف أنمكذجمع خطكات تتبلءـ  ميارات التفكير المنتج

مف خبلؿ تشكيؿ مجمكعات تعمـ صغيرة كتزكيد  في االستقصاء العمؿ التعاكني بيف الطبلب كاريف أنمكذجع شج -ٖ
ىذه المجمكعات بمشكمة معينة لمعمؿ عمى حميا كمناقشة ىذا الحؿ مع المجمكعات االخرل ، كؿ ىذا أعطى مساحة 

 . المنتجى زيادة مستكل التفكير إلالتكافؽ بيف العمؿ كاإلنتاج بحيث يصؿ مف الحرية ليـ في استنتاج 
 لميارات يمت كبشكؿ كبير في اكتساب الطبلبسأ نمكذجفي ىذا األ تنكع مصادر الحصكؿ عمى المعمكمات -ٗ

 .المنتج التفكير
 ثالثًا: االستنتاجات 

 -:اآلتيفي ضكء النتائج التي تكصمت اليو البحث الحالي استنتج الباحث 
 : اآلتينتج الباحث في ضكء نتائج البحث الحالي أست

المتكسط في مادة  الثاني الصؼذك أثر كاضح في رفع مستكل التحصيؿ لدل طبلب  كاريف أنمكذجالتدريس كفقان  -ٔ
 الفيزياء . 

المتكسط  الثاني الصؼلدل طبلب  المنتجذك أثر كاضح في رفع مستكل التفكير  كاريف أنمكذجالتدريس كفؽ   -ٕ
 في مادة الفيزياء

 لتوصياترابعًا : ا
 :اآلتيأكصى الباحث في ضكء االستنتاجات بعدد مف التكصيات كىي ك

لما لو مف أثر  في تدريس مادة الفيزياء لممرحمة المتكسطة ،  كاريف أنمكذجستخداـ اتشجيع المدرسيف عمى  -1
  .المتكسط الثاني لطبلب الصؼ المنتجايجابي في تحسيف التحصيؿ كالتفكير 

 ستخداـ الطرائؽادـ االقتصار عمى استخداـ الطريقة االعتيادية في التدريس ، كضركرة تكجيو المدرسيف إلى ع -ٕ
 مما ليا مف دكر إيجابي في رفع مستكل التحصيؿ لدل الطبلب . باألخص  كاألساليب التدريسية الحديثة جكالنماذ

 أنمكذجتدريس  الفيزياء مثؿ  مف خبلؿ استخداـ النماذج الحديثة في المنتجتدريب الطبلب عمى ميارات التفكير  -ٖ
 . كاريف

 كتزكيدىا باألدكات كالمستمزمات الضركرية . المدرسيةضركرة االىتماـ بكاقع المختبرات  -ٗ



 

ضمف مفردات مادة طرائؽ التدريس في كميات التربية كالتربية األساسية كعمؿ الدكرات التدريبية  نمكذجادخاؿ األ -٘
 . كاريف أنمكذجستخداـ ادريسية عمى كيفية تدريس الفيزياء بالجادة لتدريب أعضاء الييأة الت

 خامسًا: المقترحات
 اآلتية:قترح الباحث اجراء عدد مف الدراسات كالبحكث ياستكماال ليذه الدراسة 

المتكسطة   اجراء دراسة مماثمة ليذه الدراسة عمى مكاضيع تربكية كنفسية اخرل، في مراحؿ  -ٔ
، التأمميكاريف في متغيرات اخرل كالتفكير  أنمكذجب فاعمية التدريسدراسة حكؿ  كاالعدادية كالجامعية اجراء

 كالتفكير المنظكمي ، كالتفكير الكجداني كغيرىا .
لكي  العمـككاريف كبيف نماذج تدريسية اخرل لـ تدرس في تحصيؿ  أنمكذجاجراء دراسة مكازنة بيف  -ٕ

 ىذه النماذج في البيئة التربكية العراقيةكانسجاـ  ءمةاف نكشؼ مف خبلليا عف مدل مبل نستطيع
 لحؿ المشكبلت . أخرلكأثر نماذج  نمكذجإجراء دراسة مقارنة بيف أثر ىذا األ -ٖ
 إجراء دراسة مماثمة ليذا البحث آخذيف بالحسباف متغير الجنس . -ٗ
 ة الفيزياء .في تعديؿ بعض المفاىيـ الفيزيائية الخاطئة لماد كاريف فاعمية أنمكذجإجراء دراسة لمكشؼ عف  -٘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Abstract : 

ment Carin Modelon achieveThe Effects of  The aim of  research is identify 

Proactive  Physics Subject and Theirintermediate  Male in of the second 

Thinking . 

To achieve the aims of this research formulated the two nil hypothesis as 

following : 

 1-There is no statistically significant difference at the level of significance 

(0.05)  between experimental group students which studied by Carin model 

of two , and which control group students which studied on Physics by 

normal way achievement test . 

2-There is no statistically significant difference at the level of significance 

(0.05)  between experimental group students which studied  by Carin model 

, and control group students which on studied  proactive thinking. 

To investigate hypotheses research , The researcher depend on experimental 

design a partial adjustment of two sets of search experimental search and 

control of post test 

The research sample consisted (54) students from boys were selected and 

distributed  randomly as two groups : experimental group (27)student and 

control group (27)student , the equivalence between two groups based on 

the following variables: (Intelligence , previous information in Physics , 

Proactive thinking test )  

The researcher Prepared (40) item multiple-choice achievement test , and 

(26) item multiple-choice proactive thinking test . It had been confirmed 

psychometric characteristics of the two tests . 



 

After the application of the two tests , data was collected and processed 

statically using samples (t-test) for independent samples and unequal results 

showed : 

 

1-There is statistically significant difference between the experimental and 

control group students on achievement test for the experimental group.  

2-There is statistically significant difference between the experimental and 

control group students on  , Proactive thinking test for the experimental 

group. 

In light of the result the researcher finding asset of suggestion and 

recommended the important on Carin model in teaching physics and 

conduct similar studies with other subsidiary variables for different stages.    
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