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أثر إسرتاتيجية حدائق األفكار يف التفكري االستداللي لدى طالب
الصف الرابع العلمي يف مادة الفيزياء
أ.م .د .فاتن حممود اجلندي  /تدريس الفيزياء

والباحث  :هيثم حنا جورج  /طرائق تدريس الفيزياء
جامعة بغداد  /كلية الرتبية للعلوم الصرفة  /ابن اهليثم /قسم العلوم الرتبوية والنفسية

ممخص البحث:
مشكمة البحث  :تتجسد مشكمة البحث في السؤاؿ اآلتي :
) أثر إستراتيجية حدائؽ األفكار في التفكير االستداللي لدى طالب الصؼ الرابع العممي في مادة الفيزياء).
ىدؼ البحث الحالي إلى  :تعرؼ ) أثر إستراتيجية حدائؽ األفكار في التفكير االستداللي لدى طالب الصؼ الرابع
العممي في مادة الفيزياء ).

وصيغت الفرضية الصفرية اآلتية: -
 ال يوجد فرؽ ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (...0بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبيةالذيف درسوا بطريقة حدائؽ األفكار  ،ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذيف درسوا بالطريقة االعتيادية
في اختبار التفكير االستداللي .
واختار الباحث التصميـ التجريبي لمجموعتي البحث ( التجريبية والضابطة ) ذات الضبط الجزئي
لممجموعتيف التجريبية والضابطة ذاتا االختبار القبمي– ألبعدي لمتفكير االستداللي .
واقتصر البحث الحالي عمى طالب الصؼ الرابع العممي في إعدادية المنصور لمبنيف التابعة لمديرية تربية
بغداد/الكرخ األولى والفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي) ( 2015 - 2014ـ ،والفصوؿ ( السادس  ،والسابع ،
والثامف  ،والتاسع  ،والعاشر ) مف كتاب مادة الفيزياء المقرر.
شعبة (  ) 3المجموعة التجريبية التي
شعبتيف بطريقة السحب العشوائي البسيط إذ اختيرت ُ
واختار الباحثاف ُ
شعبة (  ) 7المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة
درست مادة الفيزياء بإستراتيجية حدائؽ األفكار  ،و ُ
االعتيادية  ،وبمغ عدد طالب العينة (  ) 0.طالباً بواقع (  ) 7.طالباً في كؿ مجموعة .

و ُكوفئ طالب مجموعتي البحث في متغيرات ( اختبار المعرفة السابقػة في الفيزياء  ،درجػػات مادة الفيزياء في
ودرس الباحثاف مجموعتي
نصؼ السنة  ،العمر الزمني محسوباً بالشيػػػػػػور ،الذكاء  ،التفكير االستداللي ) ّ ،

البحث بواقع ثالث حصص أسبوعياً واستمرت التجربة مدة ثالثة أشير.

وطبؽ الباحثاف أداة البحث في نياية الفصؿ الدراسي  ،حيث أعد الباحثاف اختبا ارً لمتفكير االستداللي ضمف

حدود البحث مكوناً مف (  ) 33فقرة مف نوع االختيار مف متعدد وببدائؿ(  ) 7بواقع (  ) 0فقرات لكؿ نوع مف
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أنواع التفكير االستداللي الفرعية ( االستدالؿ التناسبي  ،االستدالؿ االحتمالي  ،االستدالؿ التركيبي  ،واالستدالؿ
االفتراضي )  ،وتػػػـ حساب الصدؽ والثبات ومعامؿ الصعوبػػػػة والقػػػػػوة التمييزيػػػػة وفعاليػػػػة البدائػػؿ الخاطئة لفقراتو
وأظيرت النتائج اإلحصائية باستخداـ الحقيبة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ( )SPSSاآلتي :
 وجود فرؽ ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0.05بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبيةوالضابطة ولصالح المجموعة التجريبية في اختبار التفكير االستداللي .
وفي ضوء نتائج البحث الحالي أوصى الباحثاف عدة توصيات أىميا استخداـ إستراتيجية حدائؽ األفكار في
تدريس مادة الفيزياء وتضمينيا في مقررات مناىج إعداد طمبة كمية التربية لمعموـ الصرفة وباألخص في مادة
المناىج وطرائؽ التدريس .
واقترح الباحثاف إجراء بحوث أخرى لتعرؼ أثر إستراتيجية حدائؽ األفكار في متغيرات تابعة أخرى كاالتجاه والتفكير
الناقد والذكاءات المتعددة و لمواد دراسية ومراحؿ مختمفة .

مشكمة البح ث :

Research Problem

مف خالؿ خبرة الباحثيف في مجاؿ تدريس الفيزياء واإلطالع عمى عدد مف البحوث والدراسات المتخصصة
في مجاؿ طرائؽ تدريس مادة الفيزياء  ،وجد أف تحصيؿ اغمب الطالب ومعدالت نجاحيـ ضعيفة  ،وأنيـ يجدوف
صعوبة في دراسة مادة الفيزياء  ،وىـ بحاجة إلى تنمية تفكيرىـ ومنو تفكيرىـ االستداللي الذي مف الممكف أف
يؤثر عمى قدراتيـ العقمية تجاه مادة الفيزياء.
ولمتحقؽ مف ذلؾ قدمت استبانة استطالع الرأي إلى (  ) 1.مف مدرسي مادة الفيزياء في المدارس الثانوية
واإلعدادية  ،فكانت اإلجابة كاآلتي :
 اإلجابة بخصوص السؤاؿ األوؿ أف  %0.مف أراء مدرسي مادة الفيزياء تشير إلى تدني في تحصيؿ الطالبلمادة الفيزياء في الثالث سنوات األخيرة .
 بخصوص السؤاؿ الثاني فكانت إجابات  % 4.مف مدرسي مادة الفيزياء أنيـ يدرسوف المادة بالطرائؽالتقميدية القائمة عمى المحاضرة واالستجواب  ،وىما ال تحسناف التفكير واالستداللي منو.
 بخصوص السؤاؿ الثالث فكانت إجابات  % 1..مف مدرسي مادة الفيزياء أنيـ ال يعرفوف أي معمومة عفحدائؽ األفكار كإستراتيجية في تدريس مادة الفيزياء .
ومما تقدـ يمكف القوؿ أف ىناؾ قصور في طرائؽ تدريس مادة الفيزياء يؤثر سمبا عمى التفكير وبظمنو التفكير
االستداللي لدى طالب الصؼ الرابع العممي  ،لذا ارتأى البحث الحالي تجريب حدائؽ األفكار كإستراتيجية لتدريس
مادة الفيزياء لتحسيف التفكير االستداللي عند طالب الصؼ الرابع العممي .
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وحدد الباحثاف مشكمة البحث بالسؤاؿ اآلتي :
( ما أثر حدائؽ األفكار في التفكير االستداللي لدى طالب الصؼ الرابع العممي لمادة الفيزياء) ؟

أىمية البحث Research Importance :
لكؿ فرع مف فروع المعرفة طبيعتو الخاصة التي تميزه عف غيره مف فروع المعرفة  ،لذا فأف تدريس أي فرع مف
فروع المعرفة والفيزياء منيا  ،ينبغي أف يعكس طبيعة ىذا الفرع  ،واال يخرج الطالب مف ىذه الدراسة بصورة
(العمرية ) 4 : 3..7 ،

مشوىة منقوصة عنو .

ومف أنماط التفكير المستخدمة في مادة الفيزياء ىو التفكير االستداللي  ،لذا تعتبر عممية التفكير االستداللي
مف العمميات اليامة التي يؤكد عمييا في تدريس مادة الفيزياء  ،والتي تستخدـ لمتنبؤ بأحداث مستقبمية في صوغ
الفرضيات  ( .قطامي ) 40 - 44 : 3..1 ،
وينبغي الحذر ىنا مف التطبيؽ ألخاطيء لمتفكير االستداللي في مادة الفيزياء  ،الذي يحدث نتيجة لمتسرع في
الوصوؿ إلى النتائج مف مقدمات ومعمومات محدودة  ،أو التسميـ بمقدمات خاطئة ,يؤدي إلى الوصوؿ إلى نتائج
غير صحيحة .

( أبو عاذر ) 3.4 : 3.13،

ومف ىذا المنطمؽ اختيرت حدائؽ األفكار بوصفيا إستراتيجية تدريس لتعالج مشكمة تدني التفكير االستداللي
في مادة الفيزياء .
مف خالؿ ما تقدـ تتجسد أىمية البحث الحالي في اآلتي :
 -1تناوؿ حدائؽ األفكار كإستراتيجية لتدريس مادة الفيزياء  ،تساعد الطالب عمى الرجوع إلى المعرفة السابقة ،
لتحسيف تفكيرىـ االستداللي .
 -3مساعدة مدرسي مادة الفيزياء في التعرؼ عمى حدائؽ األفكار كإستراتيجية في تحسيف التفكير االستداللي عند
الطالب .
 -3مف المؤمؿ أف تعتبر نتائج ىذا البحث منطمقا لمزيد مف البحوث في ىذا المجاؿ أف ىي أظيرت آث ار ايجابيا .
 -7أىمية مرحمة الصؼ الرابع العممي كونيا بداية التخصص العممي لطمبة المرحمة اإلعدادية  ،والتي تسيـ في
بناء شخصية الطالب وتنميتيا في مجاالتيا المعرفية والميارية والوجدانية .

ىدؼ البحث Research Aim :

تعرؼ ) أثر إستراتيجية حدائؽ األفكار في التفكير االستداللي لدى طالب الصؼ الرابع العممي في مادة الفيزياء ).

فرضية البحث Research Hypothesis :
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لمتحقؽ مف ىدؼ البحث صيغت الفرضية الصفرية اآلتية :
 ال يوجد فرؽ ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) ...0بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبيةالذيف درسوا بإستراتيجية حدائؽ األفكار ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذيف درسوا بالطريقة التقميدية
في اختبار التفكير االستداللي .

حدود البحث Research Limitation :
إقتصر البحث عمى :
 -1طالب الصؼ الرابع العممي في المدارس الثانوية واإلعدادية التابعة لممديرية العامة لتربية بغداد ألكرخ 1/
لمعاـ الدراسي (  ) 3.10 -3.17ـ .
 -3الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي (  ) 3.10 – 3.17ـ .
 -3الفصوؿ الخمس األخيرة مف كتاب الفيزياء المقرر لمصؼ الرابع العممي ،السادس ( الضوء )  ،السابع (
انعكاس وانكسار الضوء )  ،الثامف ( المرايا )  ،التاسع ( العدسات الرقيقة )  ،العاشر
( الكيربائية الساكنة والمستقرة ) .

تحديد المصطمحات

 -1حدائؽ األفكار

Terms Determination
 Gardens Ideasعرفيا :

( عمي  ) 3.11 ،بأنيا  " :أنتاج أخصب وأنجح األفكار مف خالؿ المناقشة الجماعية لحؿ المشكمة المطروحة " .
( عمي ) 1. : 3.11 ،

التعريؼ اإلجرائي :

حػػدائؽ األفكػػار  :إسػػتراتيجية فػػي تػػدريس فصػػوؿ مػػادة الفيزيػػاء قيػػد البحػػث لطػػالب الصػػؼ الرابػػع العممػػي وبخمػػس
خطوات ىي ( تييئة جو أسموب حدائؽ األفكار ،أظيار األفكػار العريضػة  ،إعػادة صػياغة األفكػار العريضػة بصػورة
تفصيمية ،تطبيؽ األفكار وتقدير العقبات والمعوقات  ،التنوع و مراجعة التغيير في األفكار ).

 -3التفكير االستداللي  Deductive Thinkingعرفو :

( الجندي  ) 3..2 ،بأنو  " :مسار التفكير الذي يظير فيو األداء العقمي  ،حيث يتقدـ العقؿ بواسطتو مف
معمومات معروفة أو مسمـ بصدقيا أو ثبت صدقيا إلى معرفة المجيوؿ الذي يتمثؿ في نتائج ضرورية ليذه
القضايا أو تمؾ المعمومات  ،دوف االلتجاء لمتجريب " .

التعريؼ اإلجرائي :

73.

( الجندي ) 043 : 3..3 ،
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التفكير االستداللي  :ىو قدرة طالب عينة البحث عمى تفسير الحقائؽ والتنبؤ باالفتراضات مف قضايا مسمـ
بصحتيا بأسموب منظـ  ،وأدراؾ العالقات بيف المفاىيـ العممية واستنتاج نتائج جديدة لـ تكف معروفو والبرىنة
عمى صحتيا والحكـ عمى صالحيتيا ودقتيا  ،مقاساً بالدرجة التي يحصموا عمييا في اختبار التفكير االستداللي

المتمثؿ في قياس أنماطو عمى الترتيب  ( :االستدالؿ التناسبي ،االستدالؿ االحتمالي ،االستدالؿ التركيبي ،

االستدالؿ االفتراضي ) .

خمفية نظرية ودراسات سابقة
خمفية نظرية :
النظرية البنائية لبياجيو
لقد طور بياجيو نظرية التعمـ البنائية واعتمدت كنظرية بارزة حديثة  ،لذا تعد المدرسة البنائية اآلف أكثر
المداخؿ التربوية التي ينادي بيا التربيوف في العصر الحديث  ،حيث تتداخؿ مع ألنظرية المعرفية في كثير مف النقاط
إال أنيا تتميز عنيا بتأكيدىا عمى توظيؼ التعمـ مف خالؿ السياؽ الحقيقي ،والتركيز عمى أىمية البعد العممي
االجتماعي في إحداث التعمـ  ،األمر الذي أىممتو النظرية المعرفية التي اعتمدت عمى ربط عممية التعمـ بنمو
الطفؿ فقط  ( .أبو عاذر ) 170 - 174 : 3.13 ،
حيث ينظر ( بياجيو ) إلى النمو المعرفي مف منظوريف ىما البنية العقمية والوظائؼ العقمية  ,ويشير البناء العقمي
إلى حالة التفكير التي توجد لدى الفرد في مرحمة ما مف مراحؿ نموه  ,أما الوظيفة العقمية تشير إلى جممة
العمميات

التي

يمجأ

إلييا

الفرد

عند

تفاعمو

مع

مثيرات

البيئة

التي

يتعامؿ

معيا

.

( العواممة ومزاىرة ) 74 : 3..3 ،
وبناء عمى ما تقدـ تعد النظرية البنائية التي رائدىا بياجيو األساس الفمسفي والسايكولوجي لظيور إستراتيجية
حدائؽ األفكار وتطبيقا ليا خصوصا في تدريس مادة الفيزياء  ،فيي أشبو بزراعة نبات جديد مع محاولة تغيير
صفاتو الوراثية واستنباط فصيمة ليا صفات أكثر قوة مف السابقة

حدائؽ األفكار :

تعتبر حدائؽ األفكار إستراتيجية لتوليد األفكار الجديدة في مادة الفيزياء واألفكار ىنا تعتبر مف المباديء
األساسية ليا  ،وبما أف جميع الكائنات الحية تحتاج ألربعة مقومات ضرورية لمحياة وىي ( اليواء  ،الماء ،
الشمس  ،التربة ) فتتأثر بتمؾ العوامؿ سمبا وايجابا  ،لذا فأف أكثر الكائنات الحية التي تحتاج لتمؾ العوامؿ ىي
النباتات  ،فاألفكار البشرية عمى اختالفيا وتنوعيا أشبو بالنباتات الحية  ،حيث أف األفكار في نوعية معينة مف
العقوؿ تعيش أفضؿ مف البيئات الفقيرة .

( عمي ) 33 ، 3.11 ،
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وعوامؿ الخصوبة في حديقة األفكار ىي محصمة اللتقاء القدرة االستداللية بتفكير الطالب  ،التي تؤدي لنشأة
األفكار الجديدة والقدرة عمى إيجاد األفكار البديمة في حاؿ فشؿ الفكرة الجديدة المطروحة( Davis, Gary .
) A.; Houtman , Suzan.E. , 1968 , 2
لذا تتطمب حديقة األفكار إجراءات عديدة تساعد في تييئة العقوؿ عمى إنضاج ثمار األفكار وىي كاألتي :
 -1األفكار العريضة :
ويتطمب ذلؾ القدرة عمى استيعاب كؿ األفكار الجديدة حتى وأف كانت غامضة كاف تقوؿ  ,أريد أفضؿ صورة
لموضوع مادة الفيزياء قيد الدرس  ،وىي بمثابة اليواء لمنبات .
 -3األفكار التفصيمية :
في ىذه المرحمة يتـ التقاط األفكار التفصيمية مف األفكار العريضة  ،وىي ىنا بمثابة الشمس لمنبات  ,وكمما
كاف تفصيؿ الفكرة أكثر كاف فيميا أفضؿ مف قبؿ الطالب .
 -3تقدير العقبات :
ىنا يقوـ المدرس بتشجيع األفكار المثيرة لمتساؤالت ونتيجة لذلؾ تتولد قائمة أفكار  ,لكؿ منيا سمبيات
معوقات تدفع المجموعة لمتعايش في تشخيص تمؾ السمبيات والمعوقات  ,وىذه المرحمة تمثؿ التربة لمنباتات .
 -7التنوع :
اليدؼ مف التنوع ىو لتوليد فكرة مثارة بتفاصيميا تقود إلى أفكار جديدة  ،وىذه المرحمة بمثابة الماء لمنبات
لذا فأف مف ابرز خصائص إستراتيجية حدائؽ األفكار ىو أنيا تسير بطريقة متزامنة ومتوازية .
لذا يمكف تمخيص مميزات حدائؽ األفكار بأنيا :
 -1إستراتيجية جديدة في دراسة األفكار ومعالجتيا .
 -3إستراتيجية ىامة في االستدالؿ يساىـ في التعامؿ مع الفكرة  ,كما يتعامؿ المزارع مع النبتة ومع مصادرىا وما
يناسبيا .
 -3تتطمب عقوؿ متفتحة ناضجة .
 -7تتطمب قدرة عمى التعامؿ مع األفكار وعمى االبتكار.
 -0تتطمب إزالة المعوقات والعيوب التي تتعمؽ بالفكرة عف الفكرة وصقميا واستبداليا باألفضؿ.
 -6وجود خمؿ في فكرة معينة ال يعني إلغائيا بؿ يعني معالجتيا وتطويرىا لمحصوؿ عمى فكرة رائعة ،أو إبداليا
بفكرة جديدة .
 -4عممية بناء حديقة األفكار عممية واحدة وتتـ في وقت واحد دوف الفصؿ بيف مقوماتيا ومراحميا وقدرتيا .
( محمود ) 733 – 737 : 3..6 ،

733

2016

جملة البحوث الرتبوية والنفشية

العدد ( )15

دراسات سابقة :
المحور األوؿ  :الدراسة التي تناولت حدائؽ األفكار بوصفيا متغي ار مستقال :
 -1عمي (  : ) 3.11أجريت الدراسة في العراؽ  -بغداد  ،وىدفت إلى معرفة " فاعمية العصؼ الذىني وحدائؽ
األفكار في تحصيؿ مادة األحياء وتنمية التفكير الناقد والذكاءات المتعددة لدى طالبات الصؼ الخامس العممي " .
وأظيرت نتائج الدراسة إلى وجود فرؽ داؿ إحصائيا بمستوى داللة (  ) ...0بيف متوسط درجات طالبات
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في العصؼ الذىني
 ،وحدائؽ األفكار.
ب .المحور الثاني  :الدراسات التي تناولت التفكير االستداللي متغي ار تابعا:
 -1الحسني (  : ) 1444أجريت الدراسة في العراؽ  -بغداد  ،وىدفت إلى معرفة أثر أسئمة التفكير العميا في
اكتساب المفاىيـ الفيزيائية والتفكير االستداللي لدى طالب الصؼ الرابع العاـ في مادة الفيزياء.
وأظيرت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) ...0بيف متوسط درجات
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اختباري( اكتساب المفاىيـ الفيزيائية والتفكير
االستداللي ) البعدي ولصالح المجموعة التجريبية .
 -3صبري (  : ) 3..3أجريت الدراسة في العراؽ  -بغداد  ،وىدفت إلى معرفة اثر أنموذجي سكماف ورايجموث
في التحصيؿ والتفكير االستداللي لدى طالب المرحمة الثانوية في مادة الفيزياء .
وأظيرت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات التحصيؿ والتفكير
االستداللي لممجموعة التجريبية األولى التي درست باستعماؿ أنموذج سكماف والمجموعة التجريبية الثانية التي
درست باستعماؿ أنموذج رايجموث  ،ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات التحصيؿ والتفكير
االستداللي لممجموعتيف التجريبيتيف والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية لصالح المجموعة
التجريبية .
 -3العتيبي (  : )3..4أجريت الدراسة في السعودية – مكة المكرمة  ،وىدفت إلى معرفة القدرة عمى التفكير
االستداللي والتفكير االبتكاري وحؿ المشكالت وعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي في مادة العموـ لدى عينة مف طالبات
الصؼ السادس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة .
وأظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود اثر داؿ إحصائي عند مستوى (  ) 0.05لكؿ مف رتب درجات طالبات
الصؼ السادس االبتدائي عمى القدرة عمى التفكير االستداللي والتفكير االبتكاري وحؿ المشكالت في العموـ ورتب
مستوى تحصيميف في مادة العموـ .
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إجراءات البحث :
التصميـ التجريبي :
واختػػػػار الباحػػػػث التصػػػػميـ التجريبػػػػي لمجمػػػػوعتي البحػػػػث ( التجريبيػػػػة والضػػػػابطة ) ذات الضػػػػبط الجزئػػػػي
لممجموعتيف التجريبية والضابطة ذاتا االختبار القبمي– ألبعدي لمتفكير االستداللي .
كما موضح في المخطط (. )1

ت

المجموعة
المجموعة

1

التجريبية

التكافؤ
 اختبار المعرفة السابقة -درجات مادة الفيزياء في

المتغير

المتغير

المستقؿ

التابع

حدائؽ األفكار

التفكير
االستداللي

نصؼ السنة
 -العمر الزمني محسوبا

2

المجموعة الضابطة

باألشير
 اختبار الذكاء -اختبار التفكير االستداللي

المخطط (  ) 1التصميـ التجريبي لمبحث
واختيرت إعدادية المنصور لمبنيف قصديا مف بيف المدارس التابعة إلى المديرية العامة لتربية محافظػػػة بغػػػػػداد
/الكرخ األولػػػػػػى .
شعبتيف اعتمدتا بطريقة السحب العشوائي
شعب واختيرت ُ
اختيار عينة البحث الحالي  :ضمت المدرسة سبعة ُ
شعبة ( ) 3لتمثؿ طالب المجموعة التجريبية التي درست مادة الفيزياء عمى وفؽ إستراتيجية
البسيط  ،إذ اختيرت ُ
شعبة ( )7لتُمثؿ طالب المجموعة الضابطة التي درست مادة الفيزياء بالطريقة االعتيادية .
حدائؽ األفكار ،و ُ

إجراءات الضبط :

تكافؤ مجموعتي البحػث :
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قبؿ التجربة تـ إجراء التكافؤ اإلحصائي في المتغيرات التي قد تؤثر في نتائج البحث وىي كاآلتي  ):المعرفة
السابقة في الفيزياء  ،درجات مادة الفيزياء في نصؼ السنة  ،العمر الزمني محسوباً باألشير  ،اختبار الذكاء ،
التفكير االستداللي ) .

وتـ الحصوؿ عمى بعض بيانات المتغيرات المذكورة آنفاً مف سجالت المدرسة بمساعدة اإلدارة.

ضبط المتغيرات الدخيمة

أ -السالمة الداخمية لمبحث :
تتـ سالمة البحث داخمياً بتطبيؽ الصدؽ الداخمي عمى نحو يمف خاللو معرفة الفرؽ في نتائج التجربة

لمجموعتي البحث إلى تأثير المتغير المستقؿ فقط وليس إلى عوامؿ دخيمة  ( .عبد الرحماف وعدناف ( : 3..4 ،
478 - 480
وبالرغـ مف إجراءات التكافؤ بيف طالب مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في خمسة متغيرات التي قد
تؤثر في المتغيرات التابعة  ،تـ تفادي اثر بعض المتغيرات الدخيمة التي قد تؤثر بطريقة أو بأخرى عمى سالمة
وسير التجربة ومف ثـ نتائجيا مثؿ ( تحديد المحتوى وظروؼ التجربة والحوادث المصاحبة ليا واالندثار التجريبي
واختيار طالب العينة وسرية التجربة والمادة الدراسية والوسائؿ التعميمية ومكاف التجربة وموقؼ االختبار واختيار
مجموعتي البحث )  ،لذا تـ تحديدىا والسيطرة عمييا مف أجؿ حجب تأثيرىا عمى المتغيرات التابعة .
ب -السالمة الخارجية لمبحث  :ىناؾ عدة ضوابط يمكف اف تؤثر في طبيعة المتغير المستقؿ لذلؾ البد مف ضبط
ىذه العوامؿ واتاحة المجاؿ لممتغير المستقؿ وحده بالتأثير عمى المتغير التابع وقد ضبطت ىذه المتغيرات كما
يمي  ( :تنظيـ جدوؿ اسبوعي وأداة القياس والظروؼ الفيزيقية وتفاعؿ االختبار مع التجربة وتفاعؿ الظروؼ
التجريبية مع التجربة ) .

مستمزمات البحث :

 -1تحديد المحتوى  :حددت المادة العممية التي درست لطالب مجموعتي البحث أثناء مدة التجربة بعد أف
األطالع عمى خطط مدرسييـ السنوية واليومية ومواضيع كتاب مادة الفيزياء المقرر لمصؼ الرابع العممي لمفصوؿ
(السادس والسابع والثامف والتاسع والعاشر) لمعاـ الدراسي )  ) 3.10 – 3.17ـ وعف آلية تطبيؽ نظاـ
الكورسات المطبؽ ألوؿ مرة عمى الصؼ الرابع العممي .

 -3تحديد األىداؼ السموكية  :تـ صياغة ( )300ىدفاً سموكياً  ،بواقع ( )113ىدفاً سموكياً لمستوى التذكر
و( )71ىدفاً سموكياً لمستوى االستيعاب و( )33ىدفاً سموكياً لمستوى التطبيؽ و()34ىدفا سموكيا لمستوى التحميؿ

و(  ) 33ىدفا سموكيا لمستوى التركيب و(  ) 10ىدفا سموكيا لمستوى التقويـ .
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 -3إعداد الخطط التدريسية  :تـ إعداد الخطط التدريسية اليومية لمموضوعات التي ستدرس في التجربة  ،فكانت
( )36خطة لتدريس المجموعة التجريبية بإستراتيجية حدائؽ األفكار و( )36خطة لتدريس المجموعة الضابطة
بالطريقة االعتيادية  ،وعرضت عمى المتخصصيف في المناىج وطرائؽ تدريس مادة الفيزياء خطتيف نموذجيتيف
مف ىذه الخطط لإلفادة مف آرائيـ فييا .

أداة البحث :
إف طبيعة البحث الحالي تتطمب إعداد أداة اختبار لمتفكير االستداللي أعده الباحثاف كاآلتي :
 إعػػداد اختبػػار التفكيػػر االسػػتداللي  :تػػـ أعػػداد اختبػػار لمتفكيػػر االسػػتداللي بعػػد أف تبنػػى تعريػػؼ بياجيػػو لمتفكيػػراالسػػػػػػػتداللي  ،فقػػػػػػػد عرفػػػػػػػو بأنػػػػػػػو  " :القػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى حػػػػػػػؿ المشػػػػػػػكالت باسػػػػػػػتخداـ العمميػػػػػػػات المنطقيػػػػػػػة " .
( واردزورث ) 40 : 144. ،
واستناداً إلى التعريؼ أعد اختبار لمتفكير االستداللي ضمف حدود البحث مكوف مف ( )33فقرة مف نوع

االختيار مف متعدد وببدائؿ ( )7بواقع ( )0فقرات لكؿ نوع مف أنواع التفكير االستداللي الفرعية ( االستدالؿ
التناسبي  ،االستدالؿ االحتمالي  ،االستدالؿ التركيبي  ،واالستدالؿ االفتراضي)  ،وأصبػػػػح االختبار جاىػػػػػػػػ ازً .

صدؽ االختبار :

أ.

لقياسو ويحقؽ األىداؼ التي وضع مف أجميا
ال ما وضع
تـ التحقؽ مف صدؽ االختبار
وجعمو يقيس فع ً
ُ
ُ
وذلؾ باالعتماد عمى الصدؽ الظاىري وصدؽ المحتوى .
الصدؽ الظػاىري  :عرضػت فقػرات االختبػار عمػى عػدد مػف المتخصصػيف فػي الفيزيػاء وطرائػؽ تدريسػيا وفػي

العموـ التربوية والنفسية إلبداء آرائيـ في صالحية فقػرات االختبػار ,وبعػد الحصػوؿ عمػى آرائيػـ عػدلت بعػض الفقػرات
وتـ إعادة صياغة بعضيا اآلخر .

ب.

صػػدؽ المحتػػوى  :بعػػد أعػػداد اختبػػار التفكيػػر االسػػتداللي تػػـ عرضػػو عمػػى المتخصصػػيف وقػػد حػػازت فق ػرات

االختبار عمى نسبة اتفاؽ أكثر مف (  ) %0.منيـ تقريبا  ،وبذلؾ فأف فقرات االختبار تعد صالحة

.

تعميمات االختبار :

ػو
بعػػد التأكػػد مػػف صػػالحية فق ػرات االختبػػار وصػػدقيا  ،حػػددت التعميمػػات الالزمػػة باالختبػػار وكيفيػػة اإلجابػػة عػػف فقراتػ ُ
ػو لمعينػػة االسػػتطالعية  ،فخصصػػت أسػػئمة فق ػرات االختبػػار مػػف نػػوع اختيػػار مػػػػػف متعػػدد درجػػػػة واحػػػػدة
ليتسػػنى تقديمػ ُ
لإلجابة الصحيحة وصفػػػػ ارً لمفقرة التػػي تكوف إجابتيا غير صحيحة ،وعوممػت الفقػرة المتروكػة أو التػي تحمػؿ أكثػر مػف

إجابة واحدة معاممة اإلجابة غير الصحيحة .
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التجربة االستطالعية :
مف أجؿ التحقؽ مف وضوح فقرات االختبار
اتو إحصائياً
عنو وتحميؿ فقر ُ
وصالحيتو والزمف المستغرؽ لإلجابة ُ
ُ
ثباتو  ،طبؽ اختبار التفكير االستداللي عمى عينة استطالعية مماثمة لعينة البحث تكونت مف
والتأكد مف
ُ

(  ) 1..طالب مػػػف طالب الصؼ الرابع العممي في إعدادية المأموف لمبنيف لمشعبتيف ( أ ) و ( ب ) في يوـ
األحد (  ) 3.10/1/7ـ  ،وتوصؿ الباحثاف إلى زمف اإلجابة عف فقرات االختبار مف خالؿ حساب متوسط زمف
اإلجابة وذلؾ بتسجيؿ الوقت عمى ورقة إجابة كػػػػؿ طالب عند انتيائيـ  ،فكاف متوسػػػط زمػػػػف اإلجابة عػػػػف
فقػػػػػرات اختبار التفكير االستداللي بيف (  ) 0. – 7.دقيقة  ،وبذلؾ عد متوسط الزمف المستغرؽ لإلجابة عمى
فقرات االختبار بػػ(  ) 70دقيقة  ،وأشرؼ الباحثاف عمى تطبيؽ االختبار والحظ أف تعميمات اإلجابة وفقرات االختبار
كانت واضحة لمطالب .

التحميؿ اإلحصائي لفقرات االختبار :
بعد حساب زمف اإلجابة وتصحيح إجابات الطالب رتبت درجاتيـ تنازلياً مف أعمى درجة إلى أدنى درجة

الممحؽ (  , ) 11وقُسمت أوراؽ اإلجابة عمى مجموعتيف واختيرت نسبة (  ) %0.مف المجموعة العميا و

الدنيا لتحميؿ فقرات االختبار وكما يأتي :
(  ) %0.مف المجموعة ُ

أ .صعوبة فقرات االختبار :

بعد حساب معامؿ صعوبة الفقرات بالنسبة لألسئمة وجدت أنيا مقبولة إذ كانت المعامالت محصورة بيف
( )..46 – ..76لمتجربة االستطالعية الختبار التفكير االستداللي( .عودة )344 : 1444 ،

ب .تمييز فقرات االختبار :

يقصد بتمييز الفقرة  " :أف تكوف األداة مميزة بحيث تظير الفروؽ الفردية بيف الطالب فال ىي بدرجة مف
السيولة بحيث يستطيع الجميع اإلجابة عنيا بدرجة واحدة وال ىي بدرجة مف الصعوبة بحيث ال يجيب عنيا إال
قمة قميمة "  ( .محسف ) 344 : 3..0 ،
وتـ حساب معامالت القوة التمييزية لألسئمة حيث كانت تتراوح بػػػػيف ( )..4. -..34لمتجربة االستطالعية
في اختبار التفكير االستداللي  ،وانيا جيدة حيث أف الفقرات تكوف جيدة إذا كاف معامؿ تميزىا ما بيف
( . )..0. – ..3.

( الظاىر وآخروف ) 13. : 1444 ،

ج .فعالية البدائؿ الخاطئة :

بعد حساب فعالية البدائؿ الخاطئة باستخداـ معادلة معامؿ فعالية البدائؿ وجد أف معامالت فعالية البدائؿ
الخاطئة سالبة مما يدؿ عمى فعاليتيا .

( الظاىر وآخروف ) 131 : 1444 ،
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د .ثبػػػػػػػات االختبػػػػػػػار  :تػػػػػػػـ حسػػػػػػػاب ثبػػػػػػػات فقػػػػػػػرات اختبػػػػػػػار التفكيػػػػػػػر االسػػػػػػػتداللي بمعادلػػػػػػػة
(كيودر – ريتشارد سوف )20إذ بمغ معامؿ ثباتو ( . )..036
وىػو معامؿ مناسب في االختبارات المقننة والتي تجيز تطبيقو عمى طالب الصؼ الرابع العممي لمجموعتي البحث .
( أبو لبدة ) 333 : 3..0 ،
وبعد التأكد مف صدؽ وثبات االختبار والتحميؿ اإلحصائي لفقراتو َّ
عد االختبار جاى ازً لمتطبيؽ .

إجراءات تطبيؽ التجربة :
 -1تطبيؽ التجربة :
طبقت التجربتو البحثية في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي ()3.10 - 3.17ـ ،والتي بدأت يوـ
األحد ( )3.17/3/10ـ وانتيت يوـ األحد الموافؽ ( )3.10/0/14ـ  ،إذ درست مجموعتي البحث بواقع ثالث
حصص أسبوعياً لكؿ منيما.
 -3تطبيؽ االختبار :

بعد االنتياء مف تدريس المحتوى الدراسي لطالب مجموعتي البحث تـ تحديد موعداً لتطبيؽ اختبار التفكير

االستداللي ألبعدي في يوـ الخميس المصادؼ ( )3.17/0/17ـ .
 -3تصحيح االختبار :

بعد االنتياء مف تطبيؽ االختبار صححت أوراؽ االختبار ودونت درجات المجموعتيف وأصبحت مييأة
لممعالجة اإلحصائية وصوالً إلى النتائج المتعمقة بأىداؼ البحث الحالي.

الوسائؿ اإلحصائية  :استخدمت الوسائؿ اإلحصائية المناسبة في البحث الحالي باالستعانة بالبرنامج اإلحصائي
( )SPSSوكاآلتي :
 -1المتوسطات الحسابية .
 -3االنحراؼ المعياري .
 -3االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف (. )t-test
 -7معادلة كيودر – ريتشاردسوف . )K-R20( 20
 -0معامؿ صعوبة الفقرات الموضوعية .
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 -6معامؿ تمييز الفقرة .
 -4فعالية البدائؿ الخاطئة .
 – 0معادلة حجـ األثر ( . ) D

عرض النتائج وتفسيرىا

تـ التحقؽ مف ىدؼ البحث الحالي ( اثر إستراتيجية حدائؽ األفكار في التفكير االستداللي لدى طالب الصؼ
الرابع العممي في مادة الفيزياء )  ،مف خالؿ التحقؽ مف صحة الفرضية الصفرية اآلتية :
 ال يوجد فرؽ ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) ...0بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبيةالذيف درسوا بإستراتيجية حدائؽ األفكار ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذيف درسوا بالطريقة التقميدية
في اختبار التفكير االستداللي .

 التحقؽ مف صحة الفرضية الصفرية:لغرض التحقؽ مف الفرضية الصفرية الثانية تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لدرجات طالب
المجموعتيف (التجريبية والضابطة) والداللة اإلحصائية في اختبار التفكير االستداللي ،وكما موضح في الجدوؿ
( .)1وكاف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية (  ) 33.40بانحراؼ معياري ( , ) 4.0474في حيف بمغ
متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة ( )17.00بانحراؼ معياري ( )4.130.4ويالحظ أف ىناؾ فرقاً بيف
المتوسطيف لصالح المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة التجريبية .

ولقياس داللة الفرؽ بيف المتوسطيف استخدـ الباحثاف اختبار( )t-testلعينتيف مستقمتيف  ،إذ بمغت القيمة التائية
المحسوبة (  )7.40.وىي أكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة ( )2عند مستوى داللة ( )...0ودرجة حرية
( ، )40وىذا يعني وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار عمميات التفكير
االستداللي ولصالح المجموعة التجريبية  ،وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية الثانية وتقبؿ الفرضية البديمة التي
تحدد وجود فرقا بيف طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في التفكير االستداللي يعزى الستخداـ إستراتيجية
حدائؽ األفكار في تدريس مادة الفيزياء  ،وكما موضح في الجدوؿ ( . ) 1
الجدوؿ ( ) 1

المجموعة

عدد

الطالب

المتوسط

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

73.

درجة

الحرية

القيمة التائية

الداللة اإلحصائية
عند مستوى
()0.05
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نتائج

المحسوبة

االخت

الجدولية

بار
التائي
لدرجا
ت
اختبار

التجريبية
الضابطة

7.
7.

4.0474

33.40

4.130.4 17.00

دالة لصالح
40

7.40.

3

المجموعة
التجريبية

التفكير
االستداللي البعدي والداللة اإلحصائية لطالب
المجموعتيف ( التجريبية والضابطة )

تـ حساب قيمة حجـ األثر( ) Dباالعتماد عمى قيمة مربع إيتا (  )  2لممتغير المستقؿ إستراتيجية حدائؽ األفكار
(  ) 1.134وىذا يدؿ عمى

في المتغير التابع الثاني (التفكير االستداللي) فوجد أف قيمتة (  ) Dتساوي

أف حجـ أثر التدريس بإستراتيجية حدائؽ األفكار كاف كبي ارً  ،وكما موضح في الجدوؿ ( . ) 3
الجدوؿ ( ) 3

حجـ األثر إلستراتيجية حدائؽ األفكار ( المتغير المستقؿ ) في التفكير االستداللي
( المتغير التابع الثاني )

المتغير المستقؿ

المتغير التابع

إستراتيجية حدائؽ

التفكير االستداللي

القيمة التائية
المحسوبة

7.40.

األفكار

731

درجة
الحرية

قيمة مربع
إيتا
( )

األثر ()D

..373

1.134

2

40

قيمة حجـ

حجـ األثر
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ثانياً  :تفسير النتائج :

أ -تفسير النتائج فيما يتعمؽ بالتفكير االستداللي :
يعزى تفوؽ طالب المجموعة التجريبية التي ُدرست ( بإستراتيجية حدائؽ األفكار) عمى طالب المجموعة
الضابطة التي ُدرست ( بالطريقة االعتيادية ) في اختبار التفكير االستداللي  ،إلى أف :
 -1التدريس بإستراتيجية حدائؽ األفكار ساعد عمى استثارة طالب المجموعة التجريبية مف خالؿ العروض العممية

 ،حيث تعود الطالب فيما سبؽ عمى قصور في استخداـ األجيزة المختبرية  ،واف المشاركة الفعالة واقباليـ عمى
عممية التعمـ لـ يحقؽ تعمـ محتوى المادة فحسب وانما ساعد عمى تنشيط تفكيرىـ االستداللي أيضا .
 -3إجراءات التدريس بإستراتيجية حدائؽ األفكار أثارت اىتماـ الطالب وجعمتيـ محور العممية التعميمية مف
خالؿ تطبيؽ خطوات اإلستراتيجية وما تتضمنو مف تنوع في عرض ( األفكار العريضة ثـ يمييا عرض األفكار
التفصيمية  ،والعقبات  ،والتنوع ) واتباعيا باألمثمة وربط المعمومات الجديدة بالمعمومات السابقة واستخداـ التفكير
االستداللي لكؿ موضوع .
 -3منح طالب ألمجموعة التجريبية فرصة لطرح أفكارىـ االستداللية واعطائيـ المجاؿ لمناقشتيا مما ساعد عمى
تحسيف التفكير االستداللي لدييـ .
 - 7التدريس بإستراتيجية حدائؽ األفكار زاد مف اىتماـ طالب المجموعة التجريبية في التعرؼ عمى الظواىر
الطبيعية التي تحدث في حياتيـ اليومية واعطاء التفسير االستداللي ليا .
واتفقت نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة الحسني ( )1444و ( صبري )3..3 ،و ألعتيبي

( ، )3..4

حيث استخداـ إستراتيجيات ونماذج وطرائؽ تدريس حديثة ساعدت في تحسيف التفكير االستداللي عند طالب
الصؼ الرابع العممي في مادة الفيزياء  ،واختمفت معو كونو استخدـ إستراتيجية حدائؽ األفكار .

االستنتاجات :

اظيرت نتائج البحث الحالي اث ارً ايجابياً كبي ارً إلستراتيجية حدائؽ األفكار في تفكير طالب الصؼ الرابع العممي
االستداللي.

التوصيات :
في ضوء نتائج البحث التي توصؿ إلييا أوصى الباحثاف باآلتي :
وم ّدرسي مادة الفيزياء باستراتيجيات التدريس الحديثة وبضمنيا إستراتيجية حدائؽ
 -1ضرورة تعريؼ ُمدرسات ُ
األفكار والتي ىي مادة وطريقة لطالب الصؼ الرابع العممي كونيا أسيمت في زيادة تفكيرىـ االستداللي .
 -3تضميف دليؿ المدرس لمادة الفيزياء لممرحمة اإلعدادية

بإستراتيجية حدائؽ األفكار وخطواتيا وخططيا

وأنشطتيا  ،مف قبؿ المديرية العامة لممناىج ولمتطوير في وزارة التربية .
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 -3تضميف إستراتيجية حدائؽ األفكار كإستراتيجية ذات اثر ايجابي في تدريس مادة الفيزياء في مقررات مناىج
إعداد طمبة كمية التربية لمعموـ الصرفة وباألخص في مادة المناىج وطرائؽ التدريس.
المدرسيف إلى أىمية تنمية جوانب التفكير االستداللي لدى الطالب وتنظيـ النشاطات
المدرسات و ُ
 -7توعية ُ
التربوية داخؿ الصؼ وربطيا بالبيئة الخارجية  ،مما يؤدي إلى انتقاؿ اثر التعمـ وزيادة النتاجات التعميمية
وبالتالي تحقيؽ األىداؼ التعميمية والتربوية المنشودة .
ومدرسي مادة الفيزياء بإعداد اختبارات لمتفكير االستداللي شبيية باألداة المتبعة في ىذا
 -0توجيو ُمدرسات ُ
البحث وتعويد الطمبة عمى التساؤؿ واالستفسار والتجريب عند اكتساب المعمومة بدال مف استقباليا بالحفظ
والتمقيف.

المقترحات :
في ضوء نتائج البحث اقترح الباحثاف إجراء الدراسات اآلتية استكماال لمبحث وىي:
 -1دراسة مماثمة لمبحث الحالي ولمراحؿ دراسية أخرى ولمواد دراسية أخرى .
 -3مقارنة بيف إستراتيجية حدائؽ األفكار واستراتيجيات تعميمية أخرى وأثرىا في والتفكير االستداللي ولمختمؼ
المراحؿ الدراسية .
 -3أثػػػػػػػػػػػػػػػر اسػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ إسػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجية حػػػػػػػػػػػػػػػدائؽ األفكػػػػػػػػػػػػػػػار عمػػػػػػػػػػػػػػػى متغيػػػػػػػػػػػػػػػرات تابعػػػػػػػػػػػػػػػة أخػػػػػػػػػػػػػػػرى
( االتجاه  ،التفكير الناقد ،الذكاءات المتعددة) .
 -7اثر برنامج تدريبي مقترح لمدرسي مادة الفيزياء حوؿ استخداـ إستراتيجية حدائؽ األفكار في تحصيؿ طمبتيـ
وتفكيرىـ االستداللي .
" The Effect of Gardens Ideas Strategy on Deductive Thinking Among Fourth - Grade
" Science Students in Physics
Researchers:
Assis prof. Dr. Fatin Mahmod Al –Joundy/ teaching physics

Haitham George Hanna / methods of teaching physics

Baghdad University/ College of Education for pure science / Ibn Al-Haitham
Abstract :
The current research aims to know the effect of gardens ideas strategy on deductive thinking among fourthgrade
science
students
in
physics.
To investigate from the aim of the research, researchers put the following zero hypothesis:
- No statistically significant differences at the level of significance (0.05) between the students mean scores of
the two groups on indicative thinking test.
;The research was carried out on the scientific fourth grade male students in Al – Mansour in Baghdad
belong to Education Directorate Al- Karkh /1, for the Academic Year (2014-2015) A.D.
) Prepared research requirements included ] selected the scientific subject chapters ( 5,6,7,8,9 and 10
from physics text book, the formulation of behavioral objectives, prepared instructional plans for the
experimental groups and control groups[ , after the presentation to a group of specialists .
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The researchers applied the research tool by themself, indicative thinking test of (32), according to their
psychometric properties.
The research sample was selected intentionally by the researchers which consisted of (80) male students,
Randomized into two groups (40) students in experimental group and (40) students in control group.
The two groups students have been equalization by the following variables: (Pre physics knowledge,
physics scores at mid-year, age in month, intelligence, indicative thinking).
Experimental group students studied by using indicative thinking strategy and the control group students
studied by using traditional method, researcher studied the two research groups by himself three lessons per
week.
Research tool was applied, indicative thinking test.
Statistical tools used to deal with the results.
The results showed (There is a statistically significant difference) between the experimental & control
group students on indicative thinking test, favor the experimental group students.
According to mentioned above , the researchers had a number of recommendations which including
to use gardens ideas strategy in teaching physics.
In light of the results, Researchers suggested making similar studies in several subjects, and the stages of a
study to identify the impact in the achievement, and the attitude towards physics subject and other variables.

المصادر العربية واألجنبية

: المصادر العربية
.  عماف،  دار الثقافة، 1 ط،  االتجاىات الحديثة في تدريس العموـ: ) 3.13 ( ،  سناء محمد،  أبو عاذر- 1
.  عماف، دار الفكر لمنشر، مباديء القياس النسبي والتقييـ التربوي: )2008( ،  أبو لبدة سبع محمد- 3
 " إسراع النمو المعرفي مف خالؿ تدريس العموـ وأثره عمى تنمية: ) 3..3 ( ،  أمنية السيد،  الجندي- 3
، "  الجمعية المصرية لمتربية العممية، التحصيؿ والتفكير االستداللي والناقد لدى تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي
.  القاىرة، 3  المجمد،  التربية العممية وثقافة المجتمع، المؤتمر العممي السادس
 " أثر أسئمة التفكير العميا في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية: ) 1444 ( ،  عماد حسف عبد الزىرة،  الحسني- 7
 جامعة، ) ( رسالة ماجستير غير منشورة، " والتفكير االستداللي لدى طالب الصؼ الرابع العاـ في مادة الفيزياء
.  بغداد، ابف الييثـ/  كمية التربية لمعموـ الصرفة، بغداد
 " اثر أنموذجي سكماف ورايجموث في التحصيؿ والتفكير االستداللي: ) 3..3 ( ،  وعد محمد نجاة،  صبري- 0
 كمية التربية،  جامعة بغداد، )  ( رسالة ماجستير غير منشورة، "لدى طالب المرحمة الثانوية في مادة الفيزياء
.  بغداد،  ابف الييثـ/ لمعموـ الصرفة
 مباديء القياس والتقويـ: )1444 (، وجودت عزت عبد اليادي،  وجاكميف ترجياف،  زكريا محمد، الظاى ر- 6
. عماف،  دار الثقافة، 1 ط، في التربية
 األنماط المنيجية وتطبيقاتيا في العموـ: ) 3..4 ( ،  أنور حسيف وعدناف حقي زنكنة،  عبد الرحمف-4
.  بغداد،  مطبعة بغداد، 3  ج، اإلنسانية والتطبيقية
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 - 0العتيبي  ،ميا محمد بف حميد  " : ) 3..4 ( ،القدرة عمى التفكير االستداللي والتفكير االبتكاري وحؿ
المشكالت وعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي في مادة العموـ لدى عينة مف طالبات الصؼ السادس االبتدائي بمدينة
مكة المكرمة "  ( ،رسالة ماجستير غير منشورة )  ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى  ،مكة المكرمة .
https://drmaha.wordpress.com
 - 4عمي  ،سميـ توفيؽ  " : ) 3.11( ،فاعمية العصؼ الذىني وحدائؽ األفكار في تحصيؿ مادة األحياء وتنمية
التفكير الناقد والذكاءات المتعددة لدى طالبات الصؼ الخامس العممي " ( ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ) ،
جامعة بغداد  ،كمية التربية لمعموـ الصرفة  /ابف الييثـ  ،بغداد .
 - 1.العمرية  ،صالح الديف  : )3..7( ،طرؽ تدريس العموـ  ،مكتبة المجتمع العربي  ،عماف.
 -11العواممة  ،حابس  ،ومزاىرة  ،أيمف ( : )3..3سيكولوجية الطفؿ عمـ نفس النمو  ،ط ، 1األىمية لمنشر
والتوزيع  ،عماف.
 - 13عػودة  ،أحمػد سميمػاف  : )1999 ( ،القيػاس والتقويـ فػػػي العممية التدريسية ،ط ،3دار األمؿ  ،أربد .
 - 13قطامي  ،نايفة  : ) 3..1 ( ،تعميـ التفكير لممرحمة األساسية  ،ط ، 1دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع
 ،عماف .
 – 17محسف  ،عمػػػي عطيػػػػػة  : ) 2008 ( ،االستراتيجيات الحديثػة في التدريس الفعاؿ ،ط ، 1دار صفاء
لمنشر والتوزيع  ،عماف .
 - 10محمود  ،صالح الديف عرفة  : ) 3..6 ( ،تفكير بال حدود  ،رؤى تربوية معاصرة  ،ط ،1عالـ الكتب
لمنشر ،القاىرة .
 - 16واردزورث  ،بي جي ( : )144.نظرية بياجيو في االرتقاء المعرفي  ،ترجمة فاضؿ االزيرجاوي وآخروف ،
مراجعة موفؽ الحمداني  ،دار الشؤوف الثقافية  ،بغداد .
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*ممحوظة :كؿ ما يتعمؽ باختبار التفكير االستداللي أو الخطط التدريسية موجود في كمية التربية لألقساـ العممية
/ابف الييثـ /مكتبة قسـ العموـ التربوية والنفسية  ،وعند الباحثيف عمى عنواف بريدىما االلكتروني.
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