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Abstract
The present study aims at assessing the effect of (SWOM) strategy in the achievement of
chemistry and the skills of the Meditative Thinking for the female students of the first year
intermediate school. the sample of the study is divided into two groups: the controlling group and the
experimental one.
Keywords: (SWOM) Strategy, skills of the meditative thinking, achievement, chemistry.
الملخص

يهدف البحث الى التعرف على أثر استراتيجية ( )SWOMفي

 .1تحصيل مادة الكيمياء عند طالبات الصف االول المتوسط.
 .2مهارات التفكير التأملي عند طالبات الصف االول المتوسط.

وتم اختيار التصميم التجريبي (ذي الضبط الجزئي) لمجموعتين متكافئتين أحدهما تجريبية واالخرى ضابطة ،واختارت

الباحثة بشكل عشوائي وبطريقة القرعة ثانوية (الصالحات) للبنات من بين مدارس المركز في المديرية العامة لتربية النجف
االشرف ،بعد موافقة المديرية على تسهيل مهمة الباحثة بتطبيق التجربة فيها ،والتي تحتوي على ( )3شعب للصف األول
المتوسط ،واختارت منها بالتعيين العشوائي شعبة (ج) لتمثل المجموعة التجريبية وشعبة (أ) لتمثل المجموعة الضابطة،

واستبعدت الباحثة احصائياً الطالبات الراسبات اذ بلغ عددهن ( )2طالبة ،وبذلك أصبح المجموع الكلي للطالبات الخاضعات
للتجربة ( )80طالبة ،في المجموعتين ،بواقع( )40طالبة لكل مجموعة ،وقد كوفئت مجموعتا البحث في المتغيرات االتية :العمر

محسوباً باألشهر ،الذكاء ،درجات نهاية الكورس االول في مادة الكيمياء ،واختبار المعلومات السابقة في مادة الكيمياء ،واختبار
مهارات التفكير التأملي ،وتحصيل الوالدين ،وحددت المادة العلمية بالفصول الثالثة األخيرة (الرابع ،الخامس ،السادس) من
كتاب الكيمياء للصف االول المتوسط (ط ،)2014 ،6وتم صياغة األهداف السلوكية للمادة التعليمية اذ بلغ عددها ()156هدفا

سلوكياً ،و قامت الباحثة ببناء اختبار التحصيل المكون من ( )40فقرة اختبارية من نوع االختيار من متعدد ذي أربعة بدائل أما

األداة الثانية فقد تمثلت باختبار مهارات التفكير التأملي المكون من ( )30فقرة من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل توزعت

بالتساوي بين خمسة مهارات للتفكير الـتأملي ،وتم استخدام الوسائل االحصائية المناسبة اذ أظهرت النتائج تفوق طالبات
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المجموعة التجريبية اللواتي درسن على وفق استراتيجية سوم ( )SWOMعلى طالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن على
وفق الطريقة التقليدية في اختباري التحصيل ومهارات التفكير التأملي.
الكلمات المفتاحية :استراتيجية سوم ،مهارات التفكير التأملي ،التحصيل ،الكيمياء.
الفصل االول

التعريف بالبحث

اوالً :مشكلة البحث:Research Problem:

يشهد العالم اليوم ثورة معلوماتية علمية وتكنلوجية عارمة في كافة مجاالت الحياة المختلفة اذ يتميز العصر الحالي

بالتغيرات السريعة والتطورات الهائلة في المعرفة العلمية لذا البد من تطوير كافة المجاالت التربوية وبأالخص طرائق وأساليب

التدريس بحيث تكون مناسبة لهذا التطور العلمي الكبير على الرغم من هذا اال ان واقع التعليم في العراق مازال يركز على
أساليب التلقين والحفظ وتتلخص هذه بالطريقة االعتيادية وما يتبع ذلك من إهمال لدور الطالب والمتمثل في الحفظ اآللي للمادة

العلمية والقدرة على استرجاعها في الوقت المناسب عادة عند تقدمه لالختبار ،وهذه الطريقة االعتيادية في التدريس تولد لدى
الطلبة الشعور بعدم الرضا ،وعدم الرغبة للتعلم ،وبالتالي ازدياد أعداد الطلبة منخفضي التحصيل بالمدارس ،ألن المعلومات
المكتسبة بهذه الطريقة ال تشكل لهم أية أهمية في حياتهم ،وال تحل لهم مشكالتهم ،وتنتهي صلتهم بها بانتهاء الدراسة واجتياز

االمتحانات.
الى جانب ذلك أكدت دراسة كل من (الربيعي ،)2013 ،ودراسة (حمزة ،)2015 ،ودراسة (االسدي )2015 ،أن
السبب في ضعف تحصيل الطلبة وفي التفكير يعود إلى عزوف أغلب المدرسين والمدرسات عن اتباع طرائق تدريسية حديثة

التي تساعد بدورها في رفع تحصيل الطلبة وزيادة تفكيرهم في مادة الكيمياء.

لذلك كان ال بد من تعليم الطالبات كيف يفكرن من خالل عرض المواد الدراسية باستراتيجيات تعليمية تساعدهن على
استعمال المعرفة واالستفادة منها واعطائها معنى ،وتدريبهن على التفكير أثناء العملية التعليمية ، ،ومن أولويات التفكير التأملي
تحديد المشكالت واستيعابها واستدعاء األفكار المتعلقة بها ،وتحليل الموقف ،وتكوين فروض محددة ،وتقويم االقتراحات بعناية
وتشجيع كل هذه المؤشرات السابقة أعطت الباحثة الدافع لتحديد أبعاد هذه المشكلة والتي تتجلى في إعادة النظر في
استراتيجيات وطرائق التدريس المختلفة والمستخدمة في التربية العلمية والتطلع بالبحث عن استراتيجيات تساعد على عرض
مهارات التفكير في المادة التعليمية وتؤكد كذلك على ممارسة األنشطة وتأخذ بنظر االعتبار طبيعة البيئة التي تعيشها الطالبات
اليوم وتنسجم مع أهداف تدريس مادة الكيمياء للمرحلة المتوسطة ،ولهذا اختارت الباحثة استراتيجية من استراتيجيات ما وراء
المعرفة كمحاولة للتأكد منها تجريبياً في رفع مستوى التحصيل في مادة الكيمياء عند طالبات الصف االول المتوسط ومهارات

تفكيرهن التاملي ،لذا يمكن حصر مشكلة البحث باإلجابة عن السؤال اآلتي:

 مــــا اثــــر إســــتراتيجية ســــوم ( )SWOMفــــي تحصــــيل مــــادة الكيميــــاء ومهــــارات التفكيــــر التــــأملي عنــــد طالبــــات الصــــفاالول المتوسط ؟

ثانياً :أهمية البحث: Importance Of The Research:

أن مميزات عصرنا الحاضر هو سرعة تزايد المعلومات ويعود السبب في ذلك هو االنتشار الواسع للتقنيات وكذلك تعدد

وسائل نقل المعلومات ونتيجة لهذا التطور الكبير للعلم والتعقد في المجتمع والبيئة أصبح من الضروري الحصول على أساسيات
أن البشرية تعيش عصر
العلم وأنواع المهارات والمعرفة في التعامل واستثمار األسلوب العلمي في التفكير واكتسابه ،والسيما ّ
عالمية التفكير ،عالمية العلم والمعرفة ،عالمية األزمات واالنجازات والحقوق والواجبات وعالمية الطموحات والقيم اإلنسانية وهذا
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يتطلب وعي األجيال وان تتعلم كيف تفكر وتعمل ،مما يؤكد حاجتها للعلم حتى يستطيع الفرد أن يتحمل المسؤولية أتجاه ما
يواجهه من مشكالت ومتغيرات وأزمات لغرض التكيف واالستمرار في هذه الحياة (أبو الوفا وسالمة.)17 :2008 ،

ولقد ُحظي مفهوم التربية باهتمام الفلسفات التي تناولت الطبيعة اإلنسانية وتفسير عمليات التعلم والنمو عند اإلنسان
مما أدى هذا إلى اختالف مفهوم التربية بين الفلسفات التربوية ونظرة المربين إلى دور التربية في حياة اإلنسان فمنهم من ينظر

إلى التربية على أنها أعداد الفرد للحياة ومنهم ما نظر الى التربية على انها هي الحياة (عطية.)2010:22 ،
فالمناهج الدراسية هي الوسيلة المطلوبة التي يمكن للتربية تحقيق ما ترغب إليه من األهداف الضرورية في تنمية الفرد
والمجتمع ،لذلك فان عملية تطوير المناهج الد ارسية واعادة النظر فيها على وفق التطورات المعاصرة ومواكبة مجريات الحياة في
مختلف جوانبها أمر ضروري وأساسي البد منه وكذلك فان تطوير المناهج أهمية كبرى في أعداد المتعلم وتنمية شخصيته في
كافة الجوانب وبدوره سيصبح قاد ار على تطوير مجاالت الحياة بجوانبها المختلفة(الخوالدة.)15:2007 ،
ومن العلوم المهمة التي يجب االهتمام بها هو علم الكيمياء ويقصد به هو ذلك العلم الذي يبحث في دراسة المواد من
حيث تركيبها وعالقة هذه التراكيب بخواصها وتفاعلها ببعضها لتكوين مواد جديدة (الخطيب ومصطفى.)15 :2008 ،

ولعل ـ ــم الكيمي ـ ــاء اهمي ـ ــة بالغ ـ ــة ف ـ ــي حياتن ـ ــا المعاصـ ـ ـرة لم ـ ــا ل ـ ــه دور كبي ـ ــر ف ـ ــي االس ـ ــتخدامات والتطبيق ـ ــات اليومي ـ ــة المتع ـ ــددة،

وايضـ ـ ـاً ل ـ ــه دور م ـ ــن حي ـ ــث تأثي ارت ـ ــه عل ـ ــى البيئ ـ ــة وعل ـ ــى حي ـ ــاة االنس ـ ــان عل ـ ــى االرض ،ف ـ ــأن اكث ـ ــر م ـ ــا نش ـ ــاهده ف ـ ــي حياتن ـ ــا
اليومي ـ ــة وم ـ ــا نتعام ـ ــل مع ـ ــه ل ـ ــه ارتب ـ ــاط بعل ـ ــم الكيمي ـ ــاء وبالص ـ ــناعات الكيميائي ـ ــة القائم ـ ــة عل ـ ــى ه ـ ــذا العل ـ ــم (الخليل ـ ــي:2008 ،

.)16

اضح في تنفيذ محتوى المناهج وتحقيق أهدافه فهي توضح الخطوات والمهارات
والستراتيجيات وطرائق التدريس اث اُر و ُ
والمعارف المقصودة التي يؤديها المدرس لتحقيق أهداف تعليمية معينة بأسهل السبل الممكنة ،فضالً عن انها تقلل النفقات

والوقت (الخزرجي.)172 :2011 ،

ويزداد االهتمام يوماً بعد يوم بتحسين وتطوير طرائق تدريس العلوم ،وذلك عن طريق استعمال استراتيجيات تدريسية

تثير رغبة المتعلم في حب االستطالع ،وكذلك تسهم في تنمية التعلم الذاتي وتحقق تقدماً في استيعاب المفاهيم العلمية ،واكسابه

القدرة على حل المشكالت (سالمة وأخرون.)17 :2009 ،

وترى الباحثة أن استعمال طريقة التدريس المناسبة وأعداد المنهج الجيد وتوفير الوسائل التعليمية المناسبة وممارسة
األنشطة التعليمية في تدريس (مادة الكيمياء) للصف االول المتوسط من شأنها أن ترفع مستوى تحصيل الطالبات وتزيد من
تفكيرهن وكذلك توظيف ما درسن وتعلمن في مواقف جديدة.

وتوفر استراتيجيات ما وراء المعرفة الفرصة للطلبة بتقييم أنفسهم باستمرار حول ما يعرفون ،وما ال يعرفون ،اذ ّإنهم

فإنهم سيركزون اهتماماتهم ،وقدراتهم على القضايا التي ال يعرفونها للتغلب عليها وعلى الصعوبات
حينما يعترفون بما ال يعرفون ّ
بأنهم يعرفون ،يمكنهم من إدراك المعرفة ،والمهارات
التي تعيق فهمهم للموقف أو الموضوع ،إضافة إلى أن إظهار الطلبة ّ

الكامنة داخلهم ،والتي تمنحهم المزيد من فرص النجاح والتفوق(العتوم وآخرون.)280-279 ،2009 ،

ومن خالل ما سبق ترى الباحثة ان الستراتيجيات ما وراء المعرفة دور كبير في تنمية مهارات التفكير العليا واستنتاج
ِ
استعمالة في حل المشكالت التي تواجه الطلبة في حياتهم اليومية وتمكينهم من امتالك
المعنى الكامن وراء المفاهيم والمبادئ و
األدوات واإلجراءات المناسبة للتحكم في موقف التعلم والتعامل مع المعلومات ،وتوجد العديد من هذه االستراتيجيات المستخدمة
في التدريس منها إستراتيجية التفكير بصوت عال ،تنبأ – الحظ – اشرح ،التدريس التبادلي ،سجالت التفكير ،إستراتيجية دورة
التعلم فوق المعرفية ،سوم ،التساؤل الذاتي ،إستراتيجية (K – W – Lاعرف – أريد أن اعرف – تعلمت) ،المحاكاة ،التلخيص

وغيرها ،لذا ترى الباحثة ضرورة تجريب احدى استراتيجياتها ومنها استراتيجية سوم .))SWOM
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والتي تعد من بين أحدى استراتيجيات تعليم مهارات التفكير مدمجة مع محتوى المواد التعليمية وقد جاءت تلبية لما
تدعو أليه االتجاهات الحديثة في التدريس حول جعل المتعلم محو اًر في عملية التعلم والتعليم وجعل التعلم وظيفياً بما يقدم

للمتعلم ،وتمكينه من توظيف المحتوى الذي يتعلمه في التعامل مع مفردات التعلم ومفردات الحياة ،فضالً عما لها من دور في

تنمية القدرة على التساؤل والمقارنة والتنبؤ وحل المشكالت من خالل ما توفر من مستلزمات التفاعل بين المتعلم والمادة التي
يتعلمها الذي يقود الى نواتج تعلم يوظفها المتعلم في معالجة ما يواجه في حياته من مواقف ومشكالت ،فهي تجعل المتعلم

ايجابياً مشاركاً فعاالً وليس مجرد متلق للمعرفة (عطية.)332-2016:331 ،
ومن خالل ما سبق يمكن تلخيص أهمية البحث بالنقاط اآلتية:

 -1أن هـ ـ ـ ــذا البحـ ـ ـ ــث هـ ـ ـ ــو اول بحـ ـ ـ ــث محلـ ـ ـ ــي يتنـ ـ ـ ــاول اسـ ـ ـ ــتراتيجية سـ ـ ـ ــوم ( )SWOMمـ ـ ـ ــع متغيـ ـ ـ ــري التحصـ ـ ـ ــيل والتفكيـ ـ ـ ــر
التأملي(حسب علم الباحثة).
 -2قـ ــد يوجـ ــه البحـ ــث الحـ ــالي انظـ ــار المختصـ ــين فـ ــي المنـ ــاهج وط ارئـ ــق التـ ــدريس والتربـ ــويين الـ ــى االهتمـ ــام بـ ــالتفكير بص ـ ـورة
عامـ ـ ــة والتفكيـ ـ ــر التـ ـ ــأملي بصـ ـ ــوره خاصـ ـ ــة ،باعتبـ ـ ــاره اصـ ـ ــبح مـ ـ ــن االهـ ـ ــداف الرئيسـ ـ ــية لتـ ـ ــدريس العلـ ـ ــوم واتجاه ـ ـ ـاً حـ ـ ــديثاً

ينادي به التربويون.

 -3أهميـ ــة اسـ ــتراتيجية سـ ــوم ( )SWOMلكونهـ ــا تركـ ــز فـ ــي دمـ ــج مهـ ــارات التفكيـ ــر بـ ــالمنهج الد ارسـ ــي وتسـ ــاعد علـ ــى تحويـ ــل
دور الطالب من متلقي سلبي الى مفكر فعال داخل غرفة الصف.
 -4أهمي ــة عل ــم الكيمي ــاء ف ــي التط ــور العلم ــي الحاص ــل ف ــي ش ــتى مج ــاالت الحي ــاة ،وف ــي مس ــاعدة الطلب ــة عل ــى التكي ــف م ــع
بيئـ ــتهم ،لـ ــذا فـ ــأن تدريسـ ــها يتطلـ ــب مزيـ ــداً مـ ــن العنايـ ــة واالهتمـ ــام فـ ــي اختيـ ــار الط ارئـ ــق واالسـ ــتراتيجيات التدريسـ ــية التـ ــي
تجعل من الطالب محو اًر للعملية التعليمية.

 -5أهمية المرحلة المتوسطة بوصفها حلقة الوصل بين ما يدرسه الطلبة في المرحلة االبتدائية والمرحلة االعدادية.
 -6قـ ــد يسـ ــتفيد القـ ــائمون علـ ــى شـ ــؤون التربيـ ــة والتعلـ ــيم مـ ــن نتـ ــائج البحـ ــث مـ ــن اجـ ــل حـ ــث مدرسـ ــات مـ ــادة الكيميـ ــاء بصـ ــوره
خاصة ومدرسات العلوم بصوره عامة على استخدام استراتيجية سوم في التدريس.
ثالثاً :هدفا البحثObjectives Of The Research :
يهدف البحث للتعرف على:

.1أثر استراتيجية سوم( )SWOMفي تحصيل مادة الكيمياء عند طالبات الصف االول المتوسط.
.2أثر استراتيجية سوم( )SWOMفي مهارات التفكير التأملي عند طالبات الصف االول المتوسط.
رابعاً :فرضيتا البحثHypotheses Of The Research:

لغرض التحقق من هدفي البحث تم صياغة الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين:

 .1ال يوج ـ ــد ف ـ ــرق ذو دالل ـ ــة احص ـ ــائية عن ـ ــد مس ـ ــتوى دالل ـ ــة ( )05 ،0ب ـ ــين متوس ـ ــط درج ـ ــات طالب ـ ــات المجموع ـ ــة التجريبي ـ ــة
اللـ ـ ـواتي يدرس ـ ــن الم ـ ــادة المق ـ ــررة بأس ـ ــتراتيجية س ـ ــوم( )SWOMومتوس ـ ــط درج ـ ــات طالب ـ ــات المجموع ـ ــة الض ـ ــابطة اللـ ـ ـواتي
يدرسن المادة المقررة بالطريقة االعتيادية في االختبار التحصيلي في مادة الكيمياء للصف االول المتوسط.

 .2ال يوج ـ ــد فـ ـ ــرق ذو داللـ ـ ــة إحصـ ـ ــائية عن ـ ــد مسـ ـ ــتوى داللـ ـ ــة ( )0.05بـ ـ ــين متوس ـ ــط درجـ ـ ــات طالبـ ـ ــات المجموعـ ـ ــة التجريبيـ ـ ــة
الل ـ ـ ـ ـواتي يدرسـ ـ ـ ــن المـ ـ ـ ــادة المقـ ـ ـ ــررة بأسـ ـ ـ ــتراتيجية سـ ـ ـ ــوم ( )SWOMومتوسـ ـ ـ ــط درجـ ـ ـ ــات طالبـ ـ ـ ــات المجموعـ ـ ـ ــة الضـ ـ ـ ــابطة
الل ـ ـواتي يدرسـ ــن المـ ــادة المقـ ــررة بالطريقـ ــة االعتياديـ ــة فـ ــي أختبـ ــار مهـ ــارات التفكيـ ــر التـ ــأملي فـ ــي مـ ــادة الكيميـ ــاء للصـ ــف
االول المتوسط.
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خامساً :حدود البحثLimitation Of The Research:
يقتصر البحث على الحدود االتية:

الحــــــد البشــــــري :طالبـ ـ ــات الصـ ـ ــف األول المتوسـ ـ ــط فـ ـ ــي ثانوية(الصـ ـ ــالحات) فـ ـ ــي محافظـ ـ ــة النجـ ـ ــف (مدينـ ـ ــة النجـ ـ ــف) للعـ ـ ــام
الدراسي ()2016-2015م.

الحد ألزماني :الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ()2016 -2015م.

الحــــــد المكــــــاني :الم ـ ــدارس المتوس ـ ــطة والثانوي ـ ــة النهاري ـ ــة الحكومي ـ ــة الخاص ـ ــة بالبن ـ ــات ف ـ ــي مرك ـ ــز محافظــ ــة النج ـ ــف للع ـ ــام
الدراسي ()2016-2015م

الحــــد المعرفــــي:الفصـ ــول الثالثـ ــة األخي ـ ـرة مـ ــن كتـ ــاب الكيميـ ــاء للصـ ــف االول المتوسـ ــط وهـ ــي (ال اربـ ــع ،والخـ ــامس ،والسـ ــادس)
المقرر تدريسه من و ازرة التربية ،ط ،6لسنة2014م

سادساً :تحديد المصطلحاتDefinition of the Terms :
اوالً :األثر:Effect :

عرفهــــا (النجـ ــار وحسـ ــن )2003 ،هـ ــو" محصـ ــلة تغيـ ــر مرغـ ــوب فيـ ــه يحـ ــدث فـ ــي المـ ــتعلم نتيجـ ــة لعمليـ ــة التعلـ ــيم المقصـ ــود "
(النجار وحسن.)2003:7 ،



وتعريف ـ ــه الباحث ـ ــة اجرائيـ ـ ـاً بأن ـ ــه ":مق ـ ــدار التغي ـ ــر ال ـ ــذي يحدث ـ ــة ت ـ ــدريس م ـ ــادة الكيمي ـ ــاء بأس ـ ــتراتيجية س ـ ــوم ف ـ ــي التحص ـ ــيل
ومهـ ــارات التفكيـ ــر التـ ــأملي عنـ ــد طالبـ ــات الصـ ــف االول المتوسـ ــط وتقـ ــاس الـ ــدرجات التـ ــي تحصـ ــل عليهـ ــا الطالبـ ــات عنـ ــد
اجابتهن على اختبار التحصيل واختبار مهارات التفكير التأملي الذان اعدتهما الباحثة الغراض البحث.

ثانياً :االستراتيجية:strategy:

بأنها " :خطط موجهة ألداء المهمات بطريقة ناجحة ،أو إنتاج نظم لخفض مستوى التشتت
عرفها (ّ )2000 ،Schunk
بين المعرفة الحالية للفرد واألهداف التي يرغب في تحقيقها" (.)113 ،2000 ،Schunk



وتعريـ ـ ــف الباحثـ ـ ــة اجرائي ـ ـ ـاً بأنهـ ـ ــا :مجموعـ ـ ــة مـ ـ ــن اإلج ـ ـ ـراءات والخط ـ ـ ـوات والوسـ ـ ــائل المختـ ـ ــارة سـ ـ ــلفاً مـ ـ ــن الباحثـ ـ ــة والتـ ـ ــي
تخطـ ـ ــط السـ ـ ــتخدامها اثنـ ـ ــاء تـ ـ ــدريس المجموعـ ـ ــة التجريبيـ ـ ــة لتحقيـ ـ ــق أهـ ـ ــداف محتـ ـ ــوى الـ ـ ــدرس وتقـ ـ ــاس فاعليتهـ ـ ــا باختبـ ـ ــار

التحصيل واختبار التفكير التأملي.
ثالثاً :إستراتيجية سوم:SWOM strategy :

عرفها (الهاشمي والدليمي:)2008 ،بأنها "من االتجاهات الحديثة في تدريس المهارات فوق المعرفية وترمي إلى تحسين

التعلم وانتاجه ألعداد جيل وا ٍع يفكر بطرائق شمولية من خالل مجموعة من االفكار واالسئلة المنظمة التي يتبعها المدرس

والطالب عند دراسة موضوع معين " (الهاشمي ،الدليمي :2008 ،ص .)141


وتعرفهـ ـ ــا الباحثـ ـ ــة أجرائي ـ ـ ـاً بأنهـ ـ ــا :مجموعـ ـ ــة مـ ـ ــن االج ـ ـ ـراءات المتسلسـ ـ ــلة والمترابطـ ـ ــة والتـ ـ ــي تتضـ ـ ــمن مهـ ـ ــارات (التسـ ـ ــائل
والمقارن ـ ــة وتوليـ ـ ــد االحتم ـ ــاالت والتنبـ ـ ــؤ وح ـ ــل المشـ ـ ــكالت واتخ ـ ــاذ الق ـ ـ ـرار)من مه ـ ــارات التفكيـ ـ ــر ،والتــ ــي يـ ـ ــتم مــ ــن خاللهـ ـ ــا
تدريس مادة الكيمياء لطالبات الصف االول المتوسط (المجموعة التجريبية).

رابعاً :التحصيلAchievement :

عرفها (أبو جادو )2008 ،بأنةُ ":محصلة ما يتعلمه المتعلم بعد مرور مدة زمنية محددة ،ويمكن قياسه بالدرجة التي

يحصل عليها في اختبار تحصيلي لمعرفة مدى نجاح اإلستراتيجية التي يضعها ويخطط لها المدرس لتحقيق أهدافه وما يصل

إليه المتعلمون من معرفة تترجم إلى درجات" (أبو جادو.)2008:425 ،
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وتعرفـــــه الباحثـــــة إجرائيـــــا بأنه ـ ــا":محص ـ ــلة مـ ــا تعلمت ـ ــه الطالب ـ ــات عينـ ــة البح ـ ــث م ـ ــن معلوم ـ ــات ف ـ ــي م ـ ــادة عل ـ ــم الكيمي ـ ــاء
للص ـ ــف االول المتوس ـ ــط بع ـ ــد م ـ ــرور م ـ ــدة التجرب ـ ــة ،مقاسـ ـ ـاً بال ـ ــدرجات الت ـ ــي يحص ـ ــلن عليه ـ ــا ف ـ ــي االختب ـ ــار التحص ـ ــيلي
الذي أعدته الباحثة لهذا الغرض ".

خامساً :المهارة:Skill:

عرفها (العفون )2012 ،بأنها " :نشاط عقلي جسمي منسجم ،منظم وقد يكون عقلياً فقط ،واالداء الماهر هو اداء

متناسق منظم يتسم بالدقة والسرعة ،والشخص الماهر يتسم اداؤه بالمرونة والقدرة على التكيف والسرعة والدقة والتناسق والتنظيم
واالنسجام والثبات " (العفون.)28 :2012 ،


وتعــــرف الباحثــــة اجرائيــــاً :بأنه ــا مجموع ــة م ــن االنش ــطة والعملي ــات والفعاليـــات المختلف ــة الت ــي يؤديه ــا الفـــرد بدق ــة وكفائ ــه
عالية واتقان وبأقل وقت وجهد.

سادساً :التفكير التأملي:Reflective thinking:

عرفها (مجيد)2008 ،بأنهُ" :التفكير الذي يتأمل فيه الفرد الموقف الذي امامه ويحلله الى عناصره ويرسم الخطط الالزمة
لفهمه بهدف الوصول الى النتائج التي يتطلبها الموقف وتقويم النتائج في ضوء الخطط الموضوعة ،وهذا النمط من التفكير

يتداخل مع التفكير االستبصاري ومع التفكير الناقد (مجيد.)38 :2008 ،


وتعــ ــرف الباحث ـ ــة اجرائيـ ـ ـاً بأنهـ ـ ــا ":ق ـ ــدرة الطالب ـ ــات عين ـ ــة البحـ ـ ــث عل ـ ــى التبص ـ ــر ف ـ ــي االعمـ ـ ــال التــ ــي تق ـ ــود الــ ــى تحليـ ـ ــل
االج ـ ـراءات والق ـ ـ اررات والن ـ ـواتج وتقـ ــويم الن ـ ـواتج التـ ــي تـ ــم الوصـ ــول اليهـ ــا ويقـ ــاس بالـ ــدرجات التـ ــي تحصـ ــل عليهـ ــا الطالبـ ــات

من خالل اجابتهن على فقرات اختبار التفكير التأملي المعد لهذا الغرض.
سابعاً :الصف االول المتوسط:

هو الصف االول من الصفوف الثالثة للمرحلة المتوسطة في نظام التعليم في العراق يقبل فيه الطالب الناجحون من

الصف السادس من المرحلة االبتدائية والذين يكون متوسط اعمارهم من ( )13_12سنة.
الفصل الثاني
خلفية نظرية ودراسات سابقة

المحور األول :خلفية نظريةTheoretical framework :

اوالً :استراتيجية سوم ()SWOM

تســـــميتها وخطواتهـــــا :لقـ ــد ظهـ ــرت اتجاهـ ــات حديثـ ــة فـ ــي تـ ــدريس مهـ ــارات التفكيـ ــر ودمجهـ ــا ضـ ــمن المـ ــنهج الد ارسـ ــي بهـ ــدف
تحس ـ ــين ال ـ ــتعلم ونتاجات ـ ــه ،ولمواكب ـ ــة م ـ ــا يس ـ ــتجد ف ـ ــي عمليت ـ ــي ال ـ ــتعلم والتعل ـ ــيم ،به ـ ــدف إع ـ ــداد جيــ ــل وا ٍع يفك ـ ــر بطريق ـ ــة

ش ـ ــمولية ،وبشـ ـ ــكل ناق ـ ــد ومبـ ـ ــدع ،بـ ـ ــدالً م ـ ــن أن يتلقـ ـ ــى المعلوم ـ ــة وال يتفاعـ ـ ــل معهـ ـ ــا وال يع ـ ــرف كيـ ـ ــف يحلله ـ ــا ومـ ـ ــن هـ ـ ــذه

االتجاه ـ ـ ــات اس ـ ـ ــتراتيجية س ـ ـ ــوم( )SWOMالقائم ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى أس ـ ـ ــاس دم ـ ـ ــج مه ـ ـ ــارات التفكي ـ ـ ــر ب ـ ـ ــالمحتوى الد ارس ـ ـ ــي ،إذ تق ـ ـ ــوم

اس ــتراتيجية س ــوم

)(SWOM

عل ــى دم ــج مه ــارات التفكي ــر أي دم ــج الع ــادات والعملي ــات العقلي ــة المنتج ــة والمهـــارات

واالستراتيجيات العقلية المعرفية بشكل واضح ومحدد في تدريس المنهج (الهاشمي ،والدليمي.)141 ،2008:
وترتكز إستراتيجية سوم ()SWOMعلى ست مهارات أساسية من مهارات التفكير الناقد واإلبداعي وهي:
 .1مهـــــارة التســـــاؤل :وه ـ ــي م ـ ــن المه ـ ــارات الت ـ ــي يـ ـ ـراد تنميته ـ ــا ل ـ ــدى الم ـ ــتعلم واف ـ ــادة الم ـ ــتعلم م ـ ــن أثره ـ ــا ف ـ ــي العملي ـ ــة
التعلمي ـ ــة ونـ ـ ـواتج ال ـ ــتعلم لم ـ ــا للتس ـ ــاؤل م ـ ــن دور ف ـ ــي ق ـ ــدح ال ـ ــذهن وأث ـ ــارة التفكي ـ ــر وج ـ ــذب االنتب ـ ــاه وتنش ـ ــيط ال ـ ــتعلم

باشراك المتعلم في عملية التعلم (عطية.)333 :2016 ،
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 .2مهارة المقارنة :وقد يزداد فهمنا لألشياء والظواهر واألحداث عندما نضعها ونالحظها ،ولكن يتعمق فهمنا لها عندما
نقارنها مع غيرها من الظواهر المختلفة (عبيدات ،وأبو السميد.)337 :2007 ،

 .3مهـــــارة توليـــــد االحتمـــــاالت :تتص ـ ــل اجـ ـ ـراءات ه ـ ــذه الخط ـ ــوة بمه ـ ــارة تولي ـ ــد االحتم ـ ــاالت وتنميته ـ ــا ل ـ ــدى المتعلم ـ ــين،
وفيهـ ــا يطلـ ــب مـ ــن المتعلمـ ــين توظيـ ــف التسـ ــاؤالت ومـ ــا جـ ــرى حولهـ ــا مـ ــن عـ ــرض أفكـ ــار والمقارنـ ــة ومـ ــا جـ ــرى فيهـ ــا
م ـ ــن تحل ـ ــيالت لتولي ـ ــد االحتم ـ ــاالت المتوقع ـ ــة أو المترتب ـ ــة عل ـ ــى األح ـ ــداث أو األفك ـ ــار الت ـ ــي يتض ـ ــمنها الموض ـ ــوع أو
تفسير النتائج أو تعليلها وربطا بأسبابها (عطية.)334 :2016 ،
 .4مهـــــارة التنبـــــؤ :ويقصـ ــد بهـ ــا المهـ ــارة التـ ــي تسـ ــتعمل مـ ــن جانـ ــب شـ ــخص مـ ــا يفكـ ــر فيمـ ــا سـ ــيحدث فـ ــي المسـ ــتقبل.
وبالنسبة إلى الطلبة فهي تمثل التفكير فيما سيجري في المستقبل (سعادة.)2011:561 ،

 .5مهــــارة حــــل المشــــكالت :وتتص ــل اجـ ـراءات ه ــذه الخط ــوة بتنمي ــة الق ــدرة عل ــى ح ــل المش ــكالت ل ــدى الطلب ــة ل ــذلك فه ــي
تبـ ــدأ ببلـ ــورة مشـ ــكالت معينـ ــة يمكـ ــن تلمسـ ــها فـ ــي الموضـ ــوع الجديـ ــد وم ـ ــا ي ـ ـرتبط ب ـ ــه ووضـ ــعها أمـ ــا الطلبـ ــة ومطـ ــالبتهم
بالبحـ ـ ــث عـ ـ ــن حلـ ـ ــول لهـ ـ ــا وصـ ـ ــياغة هـ ـ ــذه الحلـ ـ ــول بأشـ ـ ــكال قابلـ ـ ــة للتطبيـ ـ ــق والممارسـ ـ ــة األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي يسـ ـ ــهم بتزويـ ـ ــد

المتعلمـ ــين بوسـ ــائل يوظفونهـ ــا فـ ــي معالجـ ــة المواقـ ــف التـ ــي قـ ــد يتعرضـ ــون لهـ ــا س ـ ـواء فـ ــي قاعـ ــة الـ ــدرس أم فـ ــي الحيـ ــاة
العامة (عطية.)335 :2016 ،
 .6مهـــــارة اتخـــــاذ القـــــرار :هـ ــي عمليـ ــة تفكيـ ــر ته ـ ــدف إلـ ــى انتقـ ــاء أفضـ ــل الب ـ ــدائل أو الحل ـ ــول الممكن ـ ــة للم ـ ــتعلم فـ ــي موق ـ ــف
معين من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف الذي يسعى اليه (أبو أسعد.)152 :2009 ،

اهداف استراتيجية ( :)SWOMالستراتيجية سوم اهداف متعددة من اهمها ما يأتي:

أ.

ومفكـ ـ ـرين يتص ـ ــفون ب ـ ــالتعلم ال ـ ــذاتي المس ـ ــتمر
إعـ ـ ـداد جي ـ ــل واع يفك ـ ــر بطريق ـ ــة ش ـ ــمولية وبش ـ ــكل ناق ـ ــد ومب ـ ــدعُ ،منتج ـ ــينُ ،

مدى الحياة.

ب .دمج مجموعة من المهارات والعمليات والعادات العقلية بطريقة طبيعية في المواقف التعليمية.
ت .تحويـ ـ ــل العمليـ ـ ــة التعليميـ ـ ــة مـ ـ ــن التلقـ ـ ــين إلـ ـ ــى ط ارئـ ـ ــق تعتمـ ـ ــد علـ ـ ــى التفكيـ ـ ــر والتحليـ ـ ــل واالسـ ـ ــتنتاج والتقـ ـ ــويم .واكتسـ ـ ــاب
مهارات في التعلم الذاتي.

ث .إعداد جيل قادر على التعامل مع المشكالت الحياتية بنفسه ،وقادر على اتخاذ الق اررات.
(الهاشمي والدليمي.)143 :2008 ،
ثانيــــاً :التحصــــيل الدراســـــي :ويعـ ــد التحصـ ــيل عنص ـ ـ اًر اساسـ ــياً مـ ــن عناصـ ــر العمليـ ــة التعليميـ ــة اذ يعمـ ــل علـ ــى زيـ ــادة دافعيـ ــة
الطالـ ــب عنـ ــدما يخمـ ــن أن انجـ ــازه سـ ــوف يقـ ــيم فـ ــي ضـ ــوء معـ ــايير التفـ ــوق بالمقارنـ ــة بـ ــالطالب االخ ـ ـرين ،فـ ــان االختبـ ــار

التحصـ ــيلي يقـ ــيس تحصـ ــيل الفـ ــرد فـ ــي موضـ ــوعات معينـ ــة ،واتقـ ــان مهـ ــارات فـ ــي ميـ ــدان مـ ــا ،ومـ ــدى أفادتـ ــه فـ ــي التعلـ ــيم

والخب ـ ـرة بالنس ـ ــبة ال ـ ــى االخـ ـ ـرين م ـ ــن زمالئـ ــه ،وف ـ ــي بع ـ ــض االحي ـ ــان ك ـ ــذلك يه ـ ــدف ال ـ ــى تش ـ ــخيص نـ ـ ـواحي ال ـ ــنقص ف ـ ــي
هذه الموضوعات ،أو بعض المهارات االساسية (حمدان.)38 :2006 ،
ثالثــــاً :التفكيــــر :يع ــد التفكي ــر م ــن أب ــرز الص ــفات الت ــي تس ــمو ببن ــي البش ــر ع ــن غي ــرهم م ــن المخلوق ــات وهـــو م ــن الحاجـــات
المهم ــة الت ــي ال تس ــتقيم حيات ــه ب ــدونها ويحت ــاج االنس ــان اليه ــا فـــي جمي ــع م ارح ــل عمـ ـره لتـ ــدبير شـــؤون حيات ــه وق ــد ح ــث

القـ ـ ـرآن الكـ ـ ـريم النـ ـ ــاس علــ ــى التفكيــ ــر فـ ـ ــي ملكــ ــوت اهلل وصـ ـ ـوالً الـ ـ ــى االيم ـ ــان بالخــ ــالق ،وجعـ ـ ــل التفكيــ ــر مــ ــن السـ ـ ــمات
المميزة ألصحاب العقول الراجحة (عتوم.)1 :2012 ،
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رابعاً :التفكير التأملي:

يبدأ التفكير التأملي عندما يشعر االنسان باالرتباك ازاء مشكلة او موقف او ظاهرة ما يواجهها ويرغب في ايجاد حالً

لها فيعمل على تحديدها وفرض فروض الحل ومحاولة اختبارها وانتقاء االفضل ،ونقصد بهذا النوع من التفكير أن يتأمل
االنسان الموقف الذي أمامه ويحلله الى عناصره ويرسم الخطط الالزمة لفهمه حتى يصل الى النتائج التي يتطلبها هذا الموقف

ثم يقيم النتائج في ضوء الخطط التي وضعت له ،وان هذا النوع من التفكير يهتم بفحص أسس االفكار والبحث في مقوماتها
استناداً الى البراهين واالدلة (الجبوري.)69 :2012 ،

المحور الثاني :دراسات سابقةPrevious Studies:

إن الدراسات والبحوث السابقة تشكل تراثاً هاماً ومصد اًر غنياً البد أن يطلع عليه الباحث قبل البدء بالبحث (ملحم،
ّ
.)98 ،2010
وتعد من الوسائل المفيدة في تحديد ماهية مشكلة البحث وااللمام بأبعادها والوقوف على ما وصل اليه االخرون في هذا

المجال ،مما يساعد في تحديد المشكلة وحجم ونوع العمل الذي ستقوم به الباحثة.

وبعد اطالع الباحثة على عدد من أدبيات الموضوع والمراجع والدوريات ومكتبات جامعاتنا .حاولت ان تختار من

الدراسات السابقة ما يتفق مع بحثها من حيث المتغيرات واالهداف واإلجراءات.
وعليه ارتأت اإلشارة إلى الدراسات السابقة وفقاً للتسلسل الزمني اذ قسمت الباحثة الدراسات الى قسمين االول تناولت

استراتيجية سوم ( ،)SWOMبينما يتضمن القسم الثاني دراسات تناولت التفكير التأملي وعلى النحو اآلتي:
اوالً :دراسات تناولت استراتيجية سوم( )SWOMبحسب تسلسلها الزمني:

 -1المـــــالكي ( :)2012الموسـ ــومة بـ ـ ـ (أثـ ــر اسـ ــتراتيجية سـ ــوم ( )SWOMفـ ــي تحصـ ــيل قواعـ ــد اللغـ ــة العربيـ ــة واالحتفـ ــاظ بـ ــه
لدى طالب الصف الخامس األدبي)(المالكي:2012 ،

 -2حســــــين ( :)2012الموسـ ـ ــومة بـ ـ ـ ـ (فاعليـ ـ ــة اسـ ـ ــتراتيجية سـ ـ ــوم ( )SWOMفـ ـ ــي تحصـ ـ ــيل مـ ـ ــادة الكيميـ ـ ــاء لـ ـ ــدى طالبـ ـ ــات
الصف الخامس العلمي).

 -3خليــــــل ( :)2013الموسـ ـ ــومة بـ ـ ـ ـ (أثـ ـ ــر اسـ ـ ــتراتيجية سـ ـ ــوم ( )SWOMفـ ـ ــي تحصـ ـ ــيل مـ ـ ــادة التـ ـ ــاريخ واالحتفـ ـ ــاظ بـ ـ ــه لـ ـ ــدى
طالبات الصف الرابع االدبي).

ثانياً:دراسات تناولت التفكير التأملي:

( -1الحـارثي:)2011 ،الموسـومة ب )أثـر األســئلة السـابرة فــي تنميـة التفكيـر التــأملي والتحصـيل الد ارسـي فــي مقـرر
العلوم لدى طالبات الصف األول المتوسط في مدينة مكة المكرمة).

( -2البطــــــي :)2012 ،الموس ـ ــومة ب(اث ـ ــر اس ـ ــتخدام اس ـ ــتراتيجية ال ـ ــذكاءات المتع ـ ــددة ف ـ ــي التحص ـ ــيل والتفكي ـ ــر الت ـ ــأملي لــ ــدى
طالب الصف الثالث المتوسط في مادة الفيزياء).

( -3علي:)2014 ،الموسومة ب(أثر مهارات التفكير التأملي في االداء التعبيري لدى طالب الصف الرابع العلمي).

( -4الســـــعدي:)2015 ،الموسـ ــومة ب (أثـ ــر أنمـ ــوذجي (بيركنـ ــز وباليـ ــث) و(آدي وشـ ــاير) فـ ــي اكتسـ ــاب طلب ـ ــة الصـ ــف ال اربـ ــع
العلمي للمفاهيم الفيزيائية و تفكيرهم التأملي).

وســــتقوم الباحثــــة بعــــرض مــــوجز للدراســــات الســــابقة أعــــاله علــــى شــــكل جــــدول يســــتعرض أهــــم النقــــاط المطلــــوب

إيضاحها لكل دراسة كما يأتي:
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 جوانب االفادة من الدراسات السابقة

 .1اإلفادة من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة البحث وبيان أهميته.
 .2تعزيز الخلفية النظرية للدراسة الحالية.
 .3اختيار التصميم التجريبي المناسب للبحث الحالي وأهدافه.
.4

إجراء التكافؤ االحصائي بين مجموعتي البحث في بعض المتغيرات.

 .5وضع تصور مسبق لكيفية تحقيق اهداف بحثه.
 .6التعرف على اإلجراءات البحثية وكيفية اختيار العينة واعداد األدوات المستعملة في البحث والوسائل اإلحصائية التي
عولجت بها البيانات.
الفصل الثالث

منهج البحث واجراءاته

أوالً :منهج البحث والتصميم التجريبي:

نظ ـ ـ اًر لطبيعـ ــة بحثنـ ــا التـ ــي تبحـ ــث فـ ــي(اثـ ــر اسـ ــتراتيجية سـ ــوم فـ ــي تحصـ ــيل مـ ــادة الكيميـ ــاء ومهـ ــارات التفكيـ ــر التـ ــأملي

عنـ ــد طالبـ ــات الصـ ــف األول المتوسـ ــط) ،فـ ــان المـ ــنهج المناسـ ــب لهـ ــذا البحـ ــث هـ ــو مـ ــنهج البحـ ــث التجريبـ ــي ،والـ ــذي هـ ــو عبـ ــارة
عـ ــن المـ ــنهج الـ ــذي تقـ ــوم مـ ــن خاللـ ــه الباحثـ ــة عامـ ــدة بمعالجـ ــة عوامـ ــل معينـ ــة ،تحـ ــت شـ ــروط مضـ ــبوطة ضـ ــبطا دقيقـ ــا ،كـ ــي
تتحقق من كيفية حدوث شرط أو حادثة معينة ،وتحد من أسباب حدوثها(شحاته.)208 :2009 ،
ويعـ ــد اختي ـ ــار التصـ ــميم التجريب ـ ــي أول ـ ــى الخط ـ ـوات الت ـ ــي تقـ ــع عل ـ ــى ع ـ ــاتق الباحث ـ ــة عن ـ ــد إجرائهـ ــا تجربته ـ ــا العملي ـ ــة،

إذ ان سـ ــالمة التصـ ــميم وصـ ــحته ،همـ ــا الضـ ــمان األسـ ــاس للوصـ ــول إلـ ــى نتـ ــائج سـ ــليمة ودقيقـ ــة ،واإلجابـ ــات المناسـ ــبة ألسـ ــئلة
بحثها واختبار فرضياتها (الجابري وداود.)103 :2015 ،
وبم ـ ــا أن البح ـ ــث يتض ـ ــمن متغيـ ـ ـ اًر مس ـ ــتقالً واح ـ ــداً ومتغيـ ـ ـرين ت ـ ــابعين ،ل ـ ــذا اعتم ـ ــدت الباحث ـ ــة التص ـ ــميم التجريب ـ ــي ذو

المجمـ ـ ــوعتين المتكـ ـ ــافئتين (مجموعـ ـ ــة تجريبيـ ـ ــة ومجموعـ ـ ــة ضـ ـ ــابطة ذو الضـ ـ ــبط الجزئـ ـ ــي) ذات االختبـ ـ ــار البعـ ـ ــدي للتحصـ ـ ــيل
ومهارات التفكير التأملي ،والمخطط ( )1يوضح ذلك.
مخطط ( )1التصميم التجريبي للبحث
المجموعة

التكافؤ

المتغير المستقل

التجريبية

 .1العمر الزمني

استراتيجية سوم

 .2التحصيل الدراسي للوالدين
 .3اختبار الذكاء (رافن )Raven

الضابطة

 .4درجات الكورس االول لمادة الكيمياء
 .5اختبار المعلومات السابقة

الطريقة االعتيادية

المتغير التابع

األختبار

 .1التحصيل

 .1اختبار التحصيل

 .2مهارات التفكير

 .2اختبار مهارات

التأملي

التفكير التأملي

 .6اختبار مهارات التفكير التأملي

ثانياً :مجتمع البحث وعينتهPopulation & Sample of The Research :
 .1مجتمع البحثResearch Population:

وقـ ـ ـ ــد تحـ ـ ـ ــدد مجتمـ ـ ـ ــع البحـ ـ ـ ــث بطالبـ ـ ـ ــات الصـ ـ ـ ــف األول المتوسـ ـ ـ ــط فـ ـ ـ ــي المـ ـ ـ ــدارس الثانويـ ـ ـ ــة والمتوسـ ـ ـ ــطة (النهاريـ ـ ـ ــة

الحكومي ـ ــة) التابع ـ ــة ال ـ ــى مديري ـ ــة تربي ـ ــة محافظ ـ ــة النج ـ ــف االش ـ ــرف (المرك ـ ــز) ف ـ ــي مرك ـ ــز محافظ ـ ــة النج ـ ــف االش ـ ــرف للع ـ ــام
الد ارس ـ ـ ـ ــي ( ،)2016 -2015والموزع ـ ـ ـ ــات عل ـ ـ ـ ــى ( )50مدرس ـ ـ ـ ــة ثانوي ـ ـ ـ ــة ومتوس ـ ـ ـ ــطة ،والب ـ ـ ـ ــالغ ع ـ ـ ـ ــددهن ( )8459طالب ـ ـ ـ ــة،
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ملح ـ ــق رق ـ ــم ( )3بحس ـ ــب إحص ـ ــائيات مديري ـ ــة التخط ـ ــيط التابع ـ ــة للمديري ـ ــة العام ـ ــة لتربي ـ ــة النج ـ ــف االش ـ ــرف ،والت ـ ــي حص ـ ــلت
عليها الباحثة بموجب الكتاب الصادر من جامعة بابل  /كلية التربية األساسية.
 .2عينة البحثResearch Sample :

فقـ ــد اختـ ــارت الباحثـ ــة بشـ ــكل عش ـ ـوائية وبطريقـ ــة السـ ــحب العش ـ ـوائي البس ـ ــيط ،ثانويـ ــة (الصـ ــالحات) للبنـ ــات مـ ــن بـ ــين

مـ ــدارس المركـ ــز فـ ــي المديريـ ــة العامـ ــة لتربيـ ــة النجـ ــف االشـ ــرف ،وتـــم استحصـ ــال موافقـ ــة المديريـ ــة علـ ــى تسـ ــهيل مهمـ ــة الباحثـ ــة
بتطبي ـ ـ ــق التجرب ـ ـ ــة فيهـ ـ ــا ،ملح ـ ـ ــق ( ،)2والتـ ـ ــي تحت ـ ـ ــوي عل ـ ـ ــى ( )3شـ ـ ــعب للص ـ ـ ــف األول المتوسـ ـ ــط والب ـ ـ ــالغ ع ـ ـ ــددهن ()125
طالبـ ــة ،واختـ ــارت منهـ ــا بـ ــالتعيين العش ـ ـوائي شـ ــعبة (ج) لتمثـ ــل المجموعـ ــة التجريبي ـ ــة وعـ ــدد طالباتهـ ــا ( )42وشـ ــعبة (أ) لتمثـ ــل
المجموع ـ ــة الض ـ ــابطة وع ـ ــدد طالباته ـ ــا ( ،)40واس ـ ــتبعدت الباحث ـ ــة جمي ـ ــع الطالب ـ ــات ال ارس ـ ــبات لك ـ ــونهن يم ـ ــتلكن خبـ ـ ـرة س ـ ــابقة
ممـ ــا قـ ــد يـ ــؤثر سـ ــلبا أو إيجابـ ــا علـ ــى نتـ ــائج البحـ ــث ،إذ بلـ ــغ عـ ــدد الطالبـ ــات ال ارسـ ــبات ( )2طالبـ ــة مـ ــع السـ ــماح لهـ ــن بالـ ــدوام

فـ ـ ــي مجموعـ ـ ــات البح ـ ـ ـث حفاظـ ـ ــا علـ ـ ــى النظـ ـ ــام المدرسـ ـ ــي ،وبـ ـ ــذلك أصـ ـ ــبح المجمـ ـ ــوع الكلـ ـ ــي للطالبـ ـ ــات الخاضـ ـ ــعات للتجربـ ـ ــة
( )80طالبة في المجموعتين ،بواقع( )40طالبة لكل مجموعة ،والجدول( )3يوضح ذلك.
جدول ()3

عدد طالبات مجموعتي البحث قبل االستبعاد وبعده
الشعبة

المجموعة

عدد الطالبات قبل االستبعاد

عدد الطالبات الراسبات

عدد الطالبات بعد االستبعاد

أ

الضابطة

40

_

40

ج

استراتيجية سوم

42

2

40

82

2

80

المجموع

ثالثاً :تكافؤ مجموعتي البحثEquivalent of The Groups Research:

تم أجراء التكافؤ بين مجموعتي عينة البحث في عدد من المتغيرات اهمها:

 .1العمر الزمني للطالبات محسوباً باألشهر.
 .2اختبار الذكاء.

 .3درجات الكورس األول لمادة الكيمياء.
 .4اختبار المعلومات السابقة.
 .5اختبار مهارات التفكير التأملي.
 .6التحصيل الدراسي للوالدين.

رابعاً :ضبط المتغيرات الدخيلةControl Of The Internal Variables :
ويقص ـ ــد ب ـ ــالمتغيرات الدخيل ـ ــة)Variables

(Intervening

 " :أنه ـ ــا المتغيـ ـ ـرات الت ـ ــي يمك ـ ــن ان ت ـ ــؤثر ف ـ ــي

المتغيـ ـ ــر التـ ـ ــابع وال يسـ ـ ــتطيع الباحـ ـ ــث أن يوقـ ـ ــف أثرهـ ـ ــا ،وال يـ ـ ــدخل هـ ـ ــذا المتغيـ ـ ــر فـ ـ ــي تصـ ـ ــميم البحـ ـ ــث وال يخضـ ـ ــع لسـ ـ ــيطرة
الباح ـ ــث ولكن ـ ــه ي ـ ــؤثر ف ـ ــي نت ـ ــائج البح ـ ــث أو ف ـ ــي المتغي ـ ــر الت ـ ــابع ت ـ ــأثي اًر غي ـ ــر مرغ ـ ــوب في ـ ــه ،وال يس ـ ــتطيع الباح ـ ــث مالحظ ـ ــة

المتغيـ ـ ــر الـ ـ ــدخيل أو قياسـ ـ ــه ،لكنـ ـ ــه يفتـ ـ ــرض وجـ ـ ــود عـ ـ ــدد مـ ـ ــن المتغي ـ ـ ـرات الدخيلـ ـ ــة ويأخـ ـ ــذها بنظـ ـ ــر االعتبـ ـ ــار عنـ ـ ــد مناقشـ ـ ــة
النت ـ ـ ــائج وتفس ـ ـ ــيرها ويمك ـ ـ ــن ال ـ ـ ــتخلص م ـ ـ ــن أثره ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن طري ـ ـ ــق ض ـ ـ ــبطها أو تحيي ـ ـ ــدها " (الجب ـ ـ ــوري ،)199 :2013 ،وعلي ـ ـ ــه

حاولت الباحثة ضبط المتغيرات غير التجريبية التي ترى أنها تؤثر في سالمة التجربة وعلى النحو االتي:
 .1الحوادث المصاحبة للتجربة
 .2االندثار التجريبي
 .3اختيار العينة
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. .4النضج

 .5أداتا القياس

 . 6أثر اإلجراءات التجريبية
خامساً :مستلزمات البحثResearch Procedures :

 .1تحديد المادة العلميةThe Subjest Determine :

حـ ـ ــددت الباحثـ ـ ــة المـ ـ ــادة العلميـ ـ ــة التـ ـ ــي تقـ ـ ــوم بتدريسـ ـ ــها لطالبـ ـ ــات مجمـ ـ ــوعتي البحـ ـ ــث خـ ـ ــالل مـ ـ ــدة إج ـ ـ ـراء التجربـ ـ ــة

الفصـ ـ ــل الد ارسـ ـ ــي الثـ ـ ــاني(الكورس الثـ ـ ــاني) مـ ـ ــن العـ ـ ــام الد ارسـ ـ ــي ( )2016 – 2015م ،وهـ ـ ــي الفصـ ـ ــول (ال اربـ ـ ــع ،الخـ ـ ــامس،
السادس) من كتاب مادة الكيمياء المقرر تدريسه للصف األول المتوسط.

 .2تحديد األغراض السلوكية:

تع ـ ــد األغـ ـ ـراض الس ـ ــلوكية النـ ـ ـواتج المرغ ـ ــوب فيه ـ ــا ف ـ ــي عملي ـ ــة ال ـ ــتعلم ،وان تحدي ـ ــدها يع ـ ــد امـ ـ ـ اًر ف ـ ــي غاي ـ ــة األهمي ـ ــة،

فهـ ــي تسـ ــاعد علـ ــى اختيـ ــار طريقـ ــة التـ ــدريس والوسـ ــائل التعليميـ ــة واألنشـ ــطة والوسـ ــائل المصـ ــاحبة وأس ـ ــاليب التقـ ــويم المالئمـ ــة
لمحت ـ ــوى الم ـ ــادة ،وق ـ ــد عرض ـ ــت األغـ ـ ـراض الس ـ ــلوكية عل ـ ــى مجموع ـ ــة م ـ ــن الخبـ ـ ـراء والمحكم ـ ــين ف ـ ــي مج ـ ــال التربي ـ ــة وط ارئ ـ ــق
تـ ــدريس العلـ ــوم وعلـ ــم الـ ــنفس ،لبيـ ــان آرائهـ ــم فـ ــي سـ ــالمتها ومـ ــدى مالئمتهـ ــا لمس ـ ــتوياتها المعرفي ـ ــة ،وتغطيتهـ ــا لمحتـ ــوى المـ ــادة
الد ارس ـ ــية واج ـ ــرت الباحث ـ ــة بع ـ ــض التع ـ ــديالت اذ بل ـ ــغ ع ـ ــدد االه ـ ــداف كم ـ ــا ه ـ ــو ( )156ه ـ ــدفاً س ـ ــلوكيا وق ـ ــد ع ـ ــدت األه ـ ــداف

صالحة إذا حصلت على نسبة أتفاق ( )%80فأعلى من اراء المحكمين والمختصين.
 .3أعداد الخطط التدريسيةpreparing daily instructional plan :

تع ـ ــرف الخط ـ ــة التدريس ـ ــية بأبس ـ ــط ص ـ ــورها بأنه ـ ــا العملي ـ ــة الت ـ ــي يق ـ ــوم به ـ ــا الم ـ ــدرس بوض ـ ــع تص ـ ــور قبل ـ ــي للمواق ـ ــف

التعليميـ ــة التـ ــي سـ ــتتم فـ ــي الـ ــدرس لتحقيـ ــق األهـ ــداف السـ ــلوكية المرغـ ــوب تحقيقهـ ــا عنـ ــد الطلبـ ــة ،وفـ ــي ضـ ــوء محتـ ــوى الفصـ ــول
المق ــرر تدريس ــها فـــي فت ـ ـرة إجـ ـراء التجرب ــة تـ ــم إعـ ــداد خط ــط تدريسـ ــية لمجم ــوعتي البح ــث التجريبيـ ــة والضـــابطة اذ تـــم اعـ ــدادها

من خالل الخطوات االتية:

 .1ت ـ ــم االط ـ ــالع عل ـ ــى االدبي ـ ــات ورس ـ ــائل الماجس ـ ــتير وال ـ ــدكتوراه واالس ـ ــتفادة م ـ ــن مدرس ـ ــات الم ـ ــادة والمختص ـ ــين ف ـ ــي كيفي ـ ــة
صياغة الخطط التدريسية.
 .2تم اعداد خطط تدريسية نموذجية لمجموعتي البحث.
 .3عرض ـ ــت الخط ـ ــط التدريس ـ ــية عل ـ ــى االس ـ ــاتذة والمختص ـ ــين ف ـ ــي ط ارئ ـ ــق ت ـ ــدريس العل ـ ــوم وعل ـ ــم ال ـ ــنفس الترب ـ ــوي والمشـ ـ ـرفين
االختصاص ومدرسات المادة وقد طلب منهم:



قراءة الخطط.



ابداء المالحظات.



تعديل الخطط.



صحة الخطط من الناحية العلمية واللغوية.

 .4تـ ــم االخـ ــذ بالمالحظـ ــات والتعـ ــديالت التـ ــي ابـ ــداها السـ ــادة الخب ـ ـراء للمرحلـ ــة الد ارسـ ــية ،وقـ ــد أظهـ ــرت النتـ ــائج قبـ ــول هـ ــاتين
الخطتين مع إجراء بعض التعديالت عليها ، ،إذ حددت نسبة اتفاق ( )%80لقبولها لتكون بالصيغة النهائية.
 .5تـ ــم تهيئـ ــة خطـ ــط تدريسـ ــية بالمـ ــادة الد ارسـ ــية المقـ ــرر تدريسـ ــها وبالطريقـ ــة تـ ــتالءم مـ ــع المتغيـ ــر المسـ ــتقل (اسـ ــتراتيجية سـ ــوم)
على المجموعة التجريبية والطريقة االعتيادية على المجموعة الضابطة وبواقع ( )16خطة تدريسية لكل طريقة.

 .6اصبحت الخطط جاهزة للتطبيق.
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سادساً :أداتا البحثTools of the Research :

اوالً :بناء االختبار التحصيلي:

يعـ ــد االختبـ ــار التحصـ ــيلي جـ ــزًء مهم ـ ـاً مـ ــن العمليـ ــة التعليميـ ــة التـ ــي هـ ــي برمتهـ ــا عمليـ ــة منظمـ ــة ومخطـ ــط لهـ ــا مسـ ــبقا
وتسـ ــير علـ ــى وفـ ــق أهـ ــداف محـ ــددة وان االختبـ ــار الـ ــذي يجريـ ــه المـ ــدرس يهـ ــدف مـ ــن خاللـ ــه معرفـ ــة مـ ــا تحقـ ــق مـ ــن األهـ ــداف

التعليمية والبد أن يكون االختبار مخططاً ومعداً له مسبقاً (العجيلي وآخرون.)18 :2001 ،

وبع ـ ــد اس ـ ــتعانة الباحث ـ ــة ب ـ ــآراء ع ـ ــدد م ـ ــن مدرس ـ ــي ومدرس ـ ــات م ـ ــادة الكيمي ـ ــاء وال ـ ــذين يقوم ـ ــون بت ـ ــدريس الم ـ ــادة وآراء

المتخصصـ ــين ف ـ ــي ط ارئ ـ ــق ت ـ ــدريس العل ـ ــوم1بع ـ ــد اطالعه ـ ــم علـ ــى األغـ ـ ـراض الس ـ ــلوكية لمحت ـ ــوى الفص ـ ــول ال ـ ــثالث م ـ ــن كتـ ـ ـاب
مـ ــادة الكيميـ ــاء للصـ ــف األول المتوسـ ــط (الكتـ ــاب المقـ ــرر) ،تـ ــم االتفـ ــاق علـ ــى تحديـ ــد فق ـ ـرات االختبـ ــار ب ـ ــ( )40فق ـ ـرة اختباريـ ــة
من نوع االختيار من متعدد ذي أربعة بدائل لكل فقرة اختبارية.
ثانياً :بناء اختبار مهارات التفكير التأملي:

لعـ ــدم تمكـ ــن الباحثـ ــة م ـ ــن الحصـ ــول علـ ــى اختبـ ــار ج ـ ــاهز لمهـ ــارات التفكي ـ ــر الت ـ ــأملي خ ـ ــاص بالكيميـ ــاء لـ ــذلك قام ـ ــت

بإعـ ــداد اختبـ ــار لمهـ ــارات التفكيـ ــر التـ ــأملي بمـ ــا يخـ ــدم أهـ ــداف البحـ ــث ويـ ــالءم طبيع ـ ــة المرحلـ ــة المتوسـ ــطة والمرحلـ ــة العمريـ ــة
للطالبـ ــات و بعـ ــد االطـ ــالع الباحثـ ــة علـ ــى مجموعـ ــة مـ ــن االختبـ ــارات التـ ــي تقـ ــيس مهـ ــارات التفكيـ ــر التـ ــأملي تـ ــم االشـ ــارة إليهـ ــا
ف ـ ــي الفص ـ ــل الث ـ ــاني -الد ارس ـ ــات الس ـ ــابقة وباالعتم ـ ــاد عل ـ ــى االدبي ـ ــات والد ارس ـ ــات الس ـ ــابقة والمختص ـ ــين م ـ ــن اص ـ ــحاب الخبـ ـ ـرة
تـ ــم إعـ ــداد فق ـ ـرات االختبـ ــار والـ ــذي تضـ ــمن ( )30فق ـ ـرة مـ ــن نـ ــوع االختيـ ــار مـ ــن متعـ ــدد بأربعـ ــة بـ ــدائل توزعـ ــت بالتسـ ــاوي بـ ــين
خمسة مهارات للتفكير الـتأملي والتي تم ذكرها سابقاً.

سابعاً :إجراءات تطبيق التجربة:

تم تطبيق التجربة وفقاً للخطوات اآلتية:

 .1اتفقـ ـ ــت الباحثـ ـ ــة مـ ـ ــع إدارة المدرسـ ـ ــة علـ ـ ــى تنظـ ـ ــيم جـ ـ ــدول الـ ـ ــدروس األسـ ـ ــبوعي لتـ ـ ــدريس مـ ـ ــادة الكيميـ ـ ــاء للصـ ـ ــف األول
المتوسط منذ بداية الكورس الثاني وفق كتاب تسهيل المهمة الصادر من المديرية العامة لتربية النجف.
 .2قبل البدء بتدريس طالبات مجموعتي البحث قامت الباحثة بإجراءات التكافؤ بين المجموعتين وكما يأتي:
أ -طبق اختبار الذكاء في يوم االثنين الموافق ( )2016 /2 /22م.

ب -طبق اختبار المعلومات السابقة لمادة الكيمياء في يوم الثالثاء الموافق ( )2016 / 2 /23م.
ج -طبقت الباحثة اختبار مهارات التفكير التأملي في يوم االربعاء الموافق ( )2016 /2 /24م لغرض التكافؤ.
 .3باشـ ــرت الباحثـ ــة بتطبيـ ــق تجرب ـ ــة (التـ ــدريس الفعلـ ــي للم ـ ــادة الد ارسـ ــية)على طالبـ ــات مجمـ ــوعتي عين ـ ــة البحـ ــث فـ ــي ثانوي ـ ــة
(الص ـ ــالحات) للبن ـ ــات ف ـ ــي ي ـ ــوم االح ـ ــد المواف ـ ــق ( )2016 / 2 /28م ،.وبواق ـ ــع حصـ ـ ـتين أس ـ ــبوعيا لك ـ ــل مجموع ـ ــة م ـ ــن

مجموعتي البحث.

 .4حرص ـ ــت الباحث ـ ــة عل ـ ــى أن ي ـ ــتم ت ـ ــدريس طالب ـ ــات مجم ـ ــوعتي البح ـ ــث ُكـ ـ ـالً بالطريق ـ ــة المح ـ ــددة له ـ ــا اذ درس ـ ــت المجموع ـ ــة
التجريبي ـ ــة وه ـ ــي ش ـ ــعبة (ج) عل ـ ــى وف ـ ــق اس ـ ــتراتيجية س ـ ــوم ،بينم ـ ــا درس ـ ــت المجموع ـ ــة الض ـ ــابطة وه ـ ــي ش ـ ــعبة (أ) عل ـ ــى

وفـ ـ ـ ــق الطريقـ ـ ـ ــة االعتياديـ ـ ـ ــة ودرسـ ـ ـ ــت الباحثـ ـ ـ ــة مجمـ ـ ـ ــوعتي البحـ ـ ـ ــث بنفسـ ـ ـ ــها وحسـ ـ ـ ــب الجـ ـ ـ ــدول األسـ ـ ـ ــبوعي ،إذ تـ ـ ـ ــدرس
مجموعتي البحث في األيام نفسها (األحد ،والثالثاء) وبواقع حصتين أسبوعياً لكل مجموعة.

 .5انتهت الباحثة من تطبيق التجربة في يوم االحد الموافق ( )2016/4 /24م.
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 .6بع ـ ــد انته ـ ــاء الباحث ـ ــة م ـ ــن ت ـ ــدريس مجم ـ ــوعتي البح ـ ــث المـ ـ ـادة الد ارس ـ ــية المق ـ ــررة ت ـ ــم تطبي ـ ــق االختب ـ ــارات (أدوات البح ـ ــث)
في التواريخ اآلتية:

أ -االختب ـ ـ ــار التحص ـ ـ ــيلي :طب ـ ـ ــق ف ـ ـ ــي ي ـ ـ ــوم الثالث ـ ـ ــاء المواف ـ ـ ــق ( )2016/4 /26م ،بع ـ ـ ــد إخب ـ ـ ــار الطالب ـ ـ ــات بموع ـ ـ ــده قب ـ ـ ــل
أسبوعين من التطبيق.
ب -اختبار مهارات التفكير التأملي :طبق في يوم االربعاء الموافق ()2016/4/27م
 .7بعـ ـ ـ ــد تطبيـ ـ ـ ــق االختبـ ـ ـ ــار التحصـ ـ ـ ــيلي واختبـ ـ ـ ــار مهـ ـ ـ ــارات التفكيـ ـ ـ ــر التـ ـ ـ ــأملي تـ ـ ـ ــم تصـ ـ ـ ــحيح اإلجابـ ـ ـ ــات وفـ ـ ـ ــق األنمـ ـ ـ ــوذج
التصحيحي المعد لكل منهما ثم أفرغت البيانات في جداول لمعالجتها إحصائياً.

ثامناً :الوسائل اإلحصائية :Statistical Means

تـ ـ ـ ــم تحليـ ـ ـ ــل البيانـ ـ ـ ــات ومعالجتهـ ـ ـ ــا إحصـ ـ ـ ــائيا السـ ـ ـ ــتخراج النتـ ـ ـ ــائج بطريقـ ـ ـ ــة يدويـ ـ ـ ــة فض ـ ـ ـ ـالً عـ ـ ـ ــن اسـ ـ ـ ــتخدام برنـ ـ ـ ــامج

(.)Microsoft Excel - 2010
الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسيرها

أوالً :عرض النتائجPresentation of the results :

 – 1النتائج الخاصة بمتغير التحصيل الدراسي:

لغـ ــرض التحقـ ــق مـ ــن الفرضـ ــية الصـ ــفرية األولـ ــى والتـ ــي تـ ــنص عل ـ ـى أنـ ــه " ال يوج ـ ــد فـ ــرق ذو داللـ ــة إحصـ ــائية عنـ ــد

مسـ ـ ــتوى داللـ ـ ــة ( )0‚05بـ ـ ــين متوسـ ـ ــط درجـ ـ ــات طالبـ ـ ــات المجموعـ ـ ــة التجريبيـ ـ ــة الالتـ ـ ــي درسـ ـ ــن باسـ ـ ــتراتيجية سـ ـ ــوم و متوسـ ـ ــط
درج ـ ـ ــات طالب ـ ـ ــات المجموع ـ ـ ــة الض ـ ـ ــابطة الالت ـ ـ ــي درس ـ ـ ــن بالطريق ـ ـ ــة االعتيادي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي تحص ـ ـ ــيل م ـ ـ ــادة الكيمي ـ ـ ــاء" .اس ـ ـ ــتخدمت
الباحثـ ــة االختبـ ــار التـ ــائي لعينتـ ــين مسـ ــتقلتين لبيـ ــان الفـ ــروق بـ ــين متوسـ ــطات درجـ ــات المجمـ ــوعتين فـ ــي االختبـ ــار التحصـ ــيلي،
وكما موضح في جدول (.)4
جدول ()4
نتائج اختبار  t-Testلعينتين مستقلتين لمجموعتي البحث على االختبار التحصيلي لمادة الكيمياء
المجموعات

العدد

المتوسط
الحسابي

التباين

التجريبية

40

27‚05

44‚66

الضابطة

40

21.55

33.84

درجة

القيمة التائية والداللة اإلحصائية

الحرية

المحسوبة

الجدولية

الداللة

78

3‚92

2.00

دالة

مـ ــن خـ ــالل بيانـ ــات جـ ــدول ( )4نج ـ ــد ان قيمـ ــة المتوسـ ــط الحسـ ــابي للمجموع ـ ــة التجريبي ـ ــة علـ ــى االختبـ ــار التحص ـ ــيلي
بلغـ ـ ــت ( )27‚05وبتبـ ـ ــاين قـ ـ ــدره ( ،)44‚66بينمـ ـ ــا المتوسـ ـ ــط الحسـ ـ ــابي للمجموعـ ـ ــة الضـ ـ ــابطة بلـ ـ ــغ ( )21.55وبتبـ ـ ــاين قـ ـ ــدره
( ،)33.84وكانـ ـ ــت القيمـ ـ ــة التائي ـ ـ ــة المحسـ ـ ــوبة ( ،)3‚92وعنـ ـ ــد مقارنته ـ ـ ــا بالقيم ـ ـ ـة التائيـ ـ ــة الجدولي ـ ـ ــة البالغـ ـ ــة ( )2.00عن ـ ـ ــد

مس ـ ـ ـ ــتوى دالل ـ ـ ـ ــة ( )0‚05ودرج ـ ـ ـ ــة حري ـ ـ ـ ــة ( ،)78تب ـ ـ ـ ــين أن الف ـ ـ ـ ــروق ذات دالل ـ ـ ـ ــة إحص ـ ـ ـ ــائية ب ـ ـ ـ ــين المجم ـ ـ ـ ــوعتين ولص ـ ـ ـ ــالح
المجموع ــة التجريبيـ ــة ،وهـ ــذا يعنـ ــي رفـ ــض الفرضـ ــية الصـ ــفرية االولـ ــى وقب ــول الفرضـ ــية البديلـ ــة والتـ ــي تـ ــنص علـ ــى أنـ ــه " يوجـ ــد
ف ـ ــرق ذو دالل ـ ــة إحص ـ ــائية عن ـ ــد مس ـ ــتوى دالل ـ ــة ( )0‚05ب ـ ــين متوس ـ ــط درج ـ ــات طالب ـ ــات المجموع ـ ــة التجريبي ـ ــة الالت ـ ــي درس ـ ــن

باسـ ــتراتيجية سـ ــوم و متوسـ ــط درجـ ــات طالبـ ــات المجموعـ ــة الضـ ــابطة الالتـ ــي درسـ ــن بالطريقـ ــة االعتيادي ـ ــة فـ ــي تحصـ ــيل مـ ــادة
الكيميـ ــاء " وهـ ــذا يعنـ ــي تفـ ــوق طالبـ ــات المجموعـ ــة التجريبيـ ــة الالتـ ــي درسـ ــن المـ ــادة باسـ ــتخدام اسـ ــتراتيجية سـ ــوم علـ ــى طالبـ ــات
المجموعة الضابطة الالتي درسن نفس المادة وفق الطريقة االعتيادية في اختبار التحصيل.
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 – 2النتائج الخاصة بمتغير مهارات التفكير التأملي:

لغـ ــرض التحق ـ ــق م ـ ــن الفرضـ ــية الص ـ ــفرية الثاني ـ ــة والت ـ ــي تـ ــنص عل ـ ــى ان ـ ــه " ال يوج ـ ــد فـ ــرق ذو دالل ـ ــة إحص ـ ــائية عن ـ ــد

مسـ ـ ــتوى داللـ ـ ــة ( )05 ،0بـ ـ ــين متوسـ ـ ــط درجـ ـ ــات طالبـ ـ ــات المجموعـ ـ ــة التجريبيـ ـ ــة الالتـ ـ ــي درسـ ـ ــن باسـ ـ ــتراتيجية سـ ـ ــوم ومتوسـ ـ ــط
درج ـ ـ ــات طالب ـ ـ ــات المجموع ـ ـ ــة الضـ ـ ـ ــابطة الالت ـ ـ ــي درس ـ ـ ــن بالطريقـ ـ ـ ــة االعتيادي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي اختبـ ـ ـ ــار مه ـ ـ ــارات التفكي ـ ـ ــر التـ ـ ـ ــأملي"،

اس ـ ــتخدمت الباحث ـ ــة االختب ـ ــار الت ـ ــائي لعينت ـ ــين مس ـ ــتقلتين لبي ـ ــان الف ـ ــروق ب ـ ــين متوس ـ ــطات المجم ـ ــوعتين ف ـ ــي اختب ـ ــار مه ـ ــارات
التفكير التأملي ،وكما موضح في جدول (.)5
جدول ()5

نتائج اختبار  t-Testلعينتين مستقلتين لمجموعتي البحث على اختبار مهارات التفكير التأملي
المجموعات

العدد

المتوسط

الحسابي

التباين

التجريبية

40

18.05

24.92

الضابطة

40

15.25

15.42

درجة

القيمة التائية والداللة اإلحصائية

الحرية

المحسوبة

الجدولية

الداللة

78

2.78

2.00

دالة

مـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل بيان ـ ـ ــات ج ـ ـ ــدول ( )5نج ـ ـ ــد ان قيم ـ ـ ــة المتوس ـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي للمجموع ـ ـ ــة التجريبي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي اختب ـ ـ ــار مه ـ ـ ــارات
التفكي ـ ـ ـ ــر الت ـ ـ ـ ــأملي بلغ ـ ـ ـ ــت ( )18.05وبتب ـ ـ ـ ــاين ق ـ ـ ـ ــدره ( ،)24‚92بينم ـ ـ ـ ــا المتوس ـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ــابي للمجموع ـ ـ ـ ــة الض ـ ـ ـ ــابطة يبل ـ ـ ـ ــغ
( )15‚25وبتب ـ ــاين قـ ـ ــدره ( ،)15‚42وكان ـ ــت القيمـ ـ ــة التائي ـ ــة المحسـ ـ ــوبة ( ،)2‚78وعنــ ــد مقارنته ـ ـ ـا بالقيمــ ــة التائيـ ـ ــة الجدوليـ ـ ــة
البالغة ( )2.00عند مستوى داللة ( )0‚05ودرجة حرية (.)78

وقـ ــد تبـ ــين وجـ ــود فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية بـ ــين المجمـ ــوعتين ولصـ ــالح المجموعـ ــة التجريبيـ ــة ،وهـ ــذا يعنـ ــي رفـ ــض

الفرضـ ــية الصـ ــفرية الثانيـ ــة وقبـ ــول الفرضـ ــية البديلـ ــة والتـ ــي تـ ــنص علـ ــى أنـ ــه " يوجـ ــد فـ ــرق ذو دالل ـ ــة إحصـ ــائية عنـ ــد مسـ ــتوى
داللـ ـ ــة ( )0‚05بـ ـ ــين متوسـ ـ ــط درجـ ـ ــات طالبـ ـ ــات المجموعـ ـ ــة التجريبيـ ـ ــة الالتـ ـ ــي درسـ ـ ــن باسـ ـ ــتراتيجية سـ ـ ــوم و متوسـ ـ ــط درجـ ـ ــات
طالبـ ــات المجموعـ ــة الضـ ــابطة الالتـ ــي درسـ ــن بالطريقـ ــة االعتياديـ ــة فـ ــي اختبـ ــار مهـ ــارات التفكيـ ــر التـ ــأملي " وهـ ــذا يعنـ ــي تفـ ــوق
طالبـ ــات المجموعـ ــة التجريبيـ ــة الالت ـ ـي درسـ ــن المـ ــادة باسـ ــتخدام اسـ ــتراتيجية سـ ــوم علـ ــى طالبـ ــات المجموعـ ــة الضـ ــابطة الالتـ ــي
درسن نفس المادة وفق الطريقة االعتيادية في اختبار مهارات التفكير التأملي.
ثانياً :تفسير النتائج:Explanation Of The Results:

 .1النتائج المتعلقة بالتحصيل:

أظهـ ـ ــرت النت ـ ـ ــائج وجـ ـ ــود ف ـ ـ ــرق ذو دالل ـ ـ ـة إحص ـ ـ ــائية ب ـ ـ ــين المجمـ ـ ــوعتين التجريبي ـ ـ ــة والضـ ـ ــابطة ولص ـ ـ ــالح المجموع ـ ـ ــة

التجريبية في تحصيل مادة الكيمياء وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى:

ان هـ ـ ــذه االسـ ـ ــتراتيجية تجعـ ـ ــل الطالبـ ـ ــات أكثـ ـ ــر قـ ـ ــدرة لالحتفـ ـ ــاظ بالمعلومـ ـ ــات والمعـ ـ ــارف وأكث ـ ـ ــر قـ ـ ــدرة للتـ ـ ــذكر مـ ـ ــن

خـ ــالل توضـ ــيحها لألفكـ ــار الرئيسـ ــة للطالبـ ــات ومسـ ــاعدتهن علـ ــى إدراك المفـ ــاهيم والعالقـ ــات بينهـ ــا ،كـ ــل ذلـ ــك سـ ــاهم فـ ــي رفـ ــع
مسـ ـ ــتوى التحصـ ـ ــيل لطالبـ ـ ــات المجموعـ ـ ــة التجريبيـ ـ ــة الالتـ ـ ــي درسـ ـ ــن المحتـ ـ ــوى المعرفـ ـ ــي بتوظيـ ـ ــف اسـ ـ ــتراتيجية سـ ـ ــوم مقارن ـ ـ ـةً
بطالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن المحتوى المعرفي بالطريقة االعتيادية.

وه ــذه النتيج ــة التـ ـي توص ــلت اليه ــا ه ــذه الد ارس ــة متفق ــة م ــع نت ــائج د ارس ــات تناول ــت اس ــتراتيجية س ــوم وأثره ــا ف ــي رف ــع

مسـ ـ ــتوى التحصـ ـ ــيل للطالبـ ـ ــات كد ارسـ ـ ــة (المـ ـ ــالكي )2012 ،الـ ـ ــذي توصـ ـ ــل الـ ـ ــى تفـ ـ ــوق طـ ـ ــالب المجموعـ ـ ــة التجريبيـ ـ ــة الـ ـ ــذين
درس ـ ـوا باسـ ــتراتيجية سـ ــوم فـ ــي تحصـ ــيل قواعـ ــد اللغـ ــة العربيـ ــة واالحتفـ ــاظ بـ ــه لـ ــدى طـ ــالب الصـ ــف الخـ ــامس االدبـ ــي بالمقارنـ ــة
م ـ ــع الطريقـ ــة االعتياديـ ــة فـ ــي الت ـ ــدريس ،ود ارسـ ــة (حسـ ــين )2012 ،التـ ــي توص ـ ــلت ال ـ ــى تفـ ــوق طالبـ ــات المجموعـ ــة التجريبي ـ ــة
اللـ ـ ـواتي درس ـ ــن اس ـ ــتراتيجية س ـ ــوم ف ـ ــي تحص ـ ــيل م ـ ــادة الكيمي ـ ــاء لطالب ـ ــات الص ـ ــف الخ ـ ــامس العلم ـ ــي بالمقارن ـ ــة م ـ ــع الطريق ـ ــة
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االعتياديـ ــة فـ ــي التـ ــدريس ،ود ارسـ ــة (خليـ ــل )2013 ،التـ ــي توصـ ــلت الـ ــى تفـ ــوق طالبـ ــات المجموعـ ــة التجريبيـ ــة الل ـ ـواتي درسـ ــن
اس ـ ـ ــتراتيجية س ـ ـ ــوم ف ـ ـ ــي تحص ـ ـ ــيل م ـ ـ ــادة الت ـ ـ ــاريخ واالحتف ـ ـ ــاظ ب ـ ـ ــه لطالب ـ ـ ــات الص ـ ـ ــف ال ارب ـ ـ ــع االدب ـ ـ ــي بالمقارن ـ ـ ــة م ـ ـ ــع الطريق ـ ـ ــة
االعتيادية في التدريس.
 .2النتائج المتعلقة بمهارات التفكير التأملي:

أظهرت النتائج وجود فرق ذو داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية في

مهارات التفكير التأملي أي تفوق طالبات المجموعة التجريبية على الضابطة وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى:
ان تدريس مادة الكيمياء باستخدام استراتيجية سوم عملت من الطالبات محو اًر للعملية التعليمية من خالل توظيف

مهارات التفكير المتنوعة في محتوى المادة وتوفير بيئة تعليمية باعثة على التعلم وبالتالي يوفر هذا لعنصر مهارة في التفكير
الجيد ،وهذا ما يساهم في زيادة قدرات الطالبات على التحكم بخطوات تفكيرهن ما ساعدهن ذلك على رفع قابليتهن وفهمهن

منظما ولديها القدرة في السيطرة على
شخصا مثاب اًر
لعمليات تركيب الموضوع المدروس وبالتالي تصبح كل طالبة منهن
ً
ً
المهمات التعليمية وحل المشكالت بأفكار وحلول متنوعة واتخاذ القرار المناسب وتأمل بالمهام المطلوبة قبل اإلجابة من خالل
أجراء المناقشات المفتوحة بين الطالبات وبين مدرستهن.

وقد جاءت نتائج البحث الحالي متفقة مع نتائج الدراسات التي اعتمدت التفكير التأملي كمتغير تابع في التدريس
والمتمثلة بدراسة (الحارثي )2011 ،التي توصلت الى تفوق طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن المناقشات المعززة
باألسئلة السابرة ف ي تنمية التفكير التأملي في مقرر العلوم بالمقارنة مع الطريقة التقليدية في التدريس ،وكذلك دراسة (البطي،
 )2012الذي توصل ايضاً الى تفوق طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا استراتيجية الذكاءات المتعددة في التحصيل والتفكير

التأملي لدى طالب الصف الثالث المتوسط في مادة الفيزياء بالمقارنة مع الطريقة االعتيادية في التدريس ،ودراسة(السعدي،

 ) 2015الذي توصل الى تفوق المجموعة التجريبية الثانية والتي درست باعتماد انموذج (آدي وشاير) على المجموعة التجريبية
االولى التي درست باعتماد انموذج (بيركنز وباليث) في اختبار اكتساب المفاهيم ومقياس التفكير التأملي.
ثالثاً :االستنتاجات: Conclusions:

في ضوء نتائج البحث الحالي استنتجت الباحثة االتي:

 .1ان الت ـ ــدريس باس ـ ــتراتيجية س ـ ــوم س ـ ــاعده عل ـ ــى رف ـ ــع مس ـ ــتوى تحص ـ ــيل م ـ ــادة الكيمي ـ ــاء عن ـ ــد طالب ـ ــات المجموع ـ ــة التجريبي ـ ــة
مقارنة بتحصيل طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن بالطريقة االعتيادية.

 .2ان الت ـ ــدريس باس ـ ــتراتيجية س ـ ــوم س ـ ــاهم ف ـ ــي رف ـ ــع مس ـ ــتوى مه ـ ــارات التفكي ـ ــر التــ ــأملي عن ـ ــد طالب ـ ــات المجموع ـ ــة التجريبيــ ــة
مقارنة بطالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن بالطريقة االعتيادية.
رابعاً :التوصيات:Recommendations :

في ضوء نتائج هذا البحث توصي الباحثة بما يأتي:

 .1ض ـ ــرورة اعتم ـ ــاد اس ـ ــتراتيجية س ـ ــوم ف ـ ــي ت ـ ــدريس م ـ ــادة الكيمي ـ ــاء لطالب ـ ــات الص ـ ــف األول المتوس ـ ــط ألثره ـ ــا ف ـ ــي التحص ـ ــيل
ومهارات التفكير التأملي.

 .2عل ـ ــى م ـ ــديرات التربي ـ ــة اقام ـ ــة دورات لتأهي ـ ــل ُمدرس ـ ــي ومدرس ـ ــات الكيمي ـ ــاء عل ـ ــى كيفي ـ ــة الت ـ ــدريس باس ـ ــتراتيجية س ـ ــوم م ـ ــن
خالل تضمينها في الدورات التدريبية للمدرسين التي تقوم بها و ازرة التربية.

 .3عقـد نـدوات وورش عمـل تشـجع المدرسـين علـى العنايـة بتعلـيم مهـارات التفكيـر التـأملي بوصـفه نشـاطا عقليـا يسـاعد
على انتقال التعليم إلى حيز التطبيق والحياة العملية.
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خامساً :المقترحات:Suggestions :

استكماالً للبحث الحالي تقترح الباحثة االتي:

 .1إجراء دراسات أخرى تستخدم استراتيجية سوم على مراحل دراسية مختلفة (االبتدائية ،اإلعدادية ،والجامعية).
 .2إجراء دراسة للمقارنة بين استراتيجية سوم واستراتيجيات تدريسية أخرى في المتغيرات نفسها أو غيرها.

 .3إجراء د ارسة مماثلة في مادة الكيمياء للتعرف على أثر استراتيجية سوم في متغيرات تابعة أخر ،كاالتجاه أو اكتساب
المفاهيم أو الميل نحو المادة وغيرها.
 .4تصـ ــميم برنـ ــامج تـ ــدريبي لمدرسـ ــي ولمدرسـ ــات مـ ــادة الكيميـ ــاء قـ ــائم علـ ــى اسـ ــتراتيجية سـ ــوم ) )SWOMومعرفـ ــة أث ـ ـره فـ ــي
التحصيل ومهارات التفكير التأملي

المصادر:

 .1أبو اسعد ،احمد :)2009( ،علم النفس التربوي ،األسس العلمية للممارسة التربوية ،دار صفاء ،عمان.
 .2أبو الوفا ،جمال محمد ،وسالمه عبد العظيم حسين:)2008( ،التربية الدولية وعالمية التعليم ،ط ،1دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية ،مصر.

 .3أبو جادو ،صالح محمد علي:)2008( ،علم النفس التربوي ،ط  ،6دار المسيرة ،عمان ،االردن.

 .4البطي ،جالل شنتة جبر :)2012( ،اثر استخدام استراتيجية الذكاءات المتعددة في التحصيل والتفكير التأملي لدى طالب
الصف الثالث المتوسط في مادة الفيزياء ،مجلة كلية التربية للعلوم االنسانية ،مجلد ( )2اب ،العدد( ،)3العراق.

 .5الجابري ،كاظم كريم و داود عبد السالم صبري :)2015( ،مناهج البحث العلمي ،ط ،1منشورات معالم الفكر ،بغداد.

 .6الجبوري ،حسين محمد جواد:)2012( ،تعليم التفكير رؤية استراتيجية للتجديد واالبداع ،ط ،1دار التعارف للمطبوعات،
بيروت ،لبنان.

 ،)2013( ،___________________ .7منهجية البحث العلمي (مدخل لبناء المهارات البحثية) ،ط 1مؤسسة دار
الصادق الثقافية دار صفاء ،عمان ،االردن.

 .8الحارثي ،حصة بنت حسن حاسن :)2011( ،اثر استخدام االسئلة السابرة في تنمية التفكير التأملي والتحصيل الدراسي في
مقرر العلوم لدى طالبات الصف االول المتوسط في مدينة مكة المكرمة( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كلية التربية –
جامعة ام قرى ،مكة المكرمة.

 .9حسين ،هيام غائب ")2012( ،فاعلية استراتيجية  SWOMفي تحصيل مادة الكيمياء لدى طالبات الصف الخامس
العلمي" ،رسالة ماجستير منشورة ،كلية التربية للعلوم الصرفة ،جامعة ديالى.

 .10حمدان ،محمد :)2006( ،معجم مصطلحات التربية والتعليم ،ط  ،1دار كنوز المعرفة ،عمان.

 .11الخزرجي ،سليم إبراهيم:)2011( ،أساليب معاصرة في تدريس العلوم ،ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن.
 .12الخطيب ،ابراهيم صادق ،ومصطفى تركي أعبيد (:)2008الكيمياء العامة ،ط ،3دار المسيرة للنشر والتوزيع ،االردن.

 .13خليل ،سماء عالء ( :)2013أثر استراتيجية سوم ( )SWOMفي تحصيل مادة التاريخ واالحتفاظ به لدى طالبات الصف

الرابع االدبي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية – ابن رشد ،جامعة بغداد.

 .14الخليلي ،فواز عزت(:)2008الكيمياء العامة ،ط ،1دار الفكر للنشر والتوزيع ،االردن.

 .15الخوالدة ،محمد محمود:)2007( ،اسس بناء المناهج والتربية وتنظيم الكتاب التعليمي ،ط ،2دار المسيرة ،عمان.

 .16سعادة ،جودت أحمد:)2011( ،تدريس مهارات التفكير (مع مئات االمثلة التطبيقية) ،ط ،1دار الشروق للنشر والتوزيع،
االردن.
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 .17السعدي ،وحيد غفوري محسن :)2015( ،ثر أنموذجي (بيركنز وباليث) و(آدي وشاير) في اكتساب طلبة الصف الرابع
العلمي للمفاهيم الفيزيائية و تفكيرهم التأملي( ،اطروحة دكتوراه غير منشوره) ،كلية التربية للعلوم الصرفة ،جامعة بغداد

 .18سالمة ،عادل أبو العز ،و سمير عبد سالم الخريسات ،وليد عبد الكريم صوافطة ،وغسان يوسف قطيط :)2009( ،طرائق
التدريس العامة ،ط ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،االردن.

 .19شحاته ،حسن :)2009( ،المرجع في مناهج البحوث التربوية والنفسية ،ط ،1مكتبة الدار العربية للكتاب ،القاهرة.
 .20عبيدات ،ذوقان ،وسهيلة أبو السميد :)2007( ،استراتيجيات التدريس في القرن الحادي والعشرين ،دليل المعلم والمشرف
التربوي ،ط ،1دار الفكر ،االردن.

 .21العتوم ،عدنان يوسف ،وعبد الناصر ذياب الجراح ،وموفق بشارة :)2009( ،تنمية مهارات التفكير نماذج نظرية
وتطبيقات عملية ،ط ،2دار المسيرة للنشر والطباعة والتوزيع ،االردن.

 .22عتوم ،كامل علي سليمان :)2012( ،التفكير أنواعه ومفاهيمه ومهاراته واستراتيجيات تدريبه ،ط ،1عالم اكتب الحديث،
اربد ،االردن.

 .23العجيلي ،صباح حسن وآخرون :)2001( ،مبادئ القياس والتقويم التربوي ،ط ،1دار الصادق للطباعة ،بغداد.
 .24عطية ،محسن علي :)2010( ،البحث العلمي في التربية ،ط ،1دار المناهج للنشر والتوزيع ،األردن.
:)2016( ،____________ .25التعلم أنماط ونماذج حديثة ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،االردن.

 .26العفون ،نادية حسين يونس:)2012( ،االتجاهات الحديثة في التدريس وتنمية التفكير ،ط ،1دار صفاء للنشر والتوزيع،
االردن.

 .27علي ،ثابت كامل هادي :)2014( ،أثر مهارات التفكير التأملي في االداء التعبيري لدى طالب الصف الرابع العلمي،
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،كلية التربية للعلوم االنسانية ،جامعة بابل.

 .28المالكي ،فاضل باني مرعب ( ":)2012أثر استراتيجية سوم ( )SWOMفي تحصيل قواعد اللغة العربية واالحتفاظ به لدى

طالب الصف الخامس األدبي" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية األساسية ،الجامعة المستنصرية.

 .29مجيد ،سوسن شاكر:)2008( ،تنمية مهارات التفكير االبداعي الناقد ،ط ،1دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.

 .30ملحم ،سامي محمد :)2010( ،مناهج البحث في التربية وعلم النفس ،ط6 ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان،
االردن.

 .31النجار ،زينب ،وحسن شحاته:)2003( ،معجم المصطلحات التربوية والنفسية ،ط ،1الدار المصرية ،القاهرة.
 .32الهاشمي ،عبد الرحمن ،والدليمي طه علي حسين :)2008( ،استراتيجيات حديثة في فن التدريس ،دار المسيرة للنشر
والتوزيع ،عمان ،االردن.
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