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أثر تذريس يادة انفيزياء بأستخذاو أسرتاتيجيت دورة
انتعهى فىق املعرفيت يف انتفكري االبذاعي نذي طانباث األول
املتىسط
أ.د .يىسف فاضم عهىاٌ انتًيًي

رنا خضري خزعم انعكيذي

م اص الأحث
هدف الأحث الحالف :

أستتادامإتتراتييي

تعرؼ عمى((أثر تدريس مادة الفيزيا
ال ّ
الممرقي قف التف ير االأدايف لدىطالأات االول المتوتط)).

دورة التم م قول

ول تحقل من الهدف وضمت الفرضي الصفري اآلتي :

-ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة( ),0,0بيف متوسط درجات

يدرسف مادة لفيزياء عمى وفؽ إستراتيجية دورة
طالبات المجموعة التجريبية الالتي
َ
يدرسف مادة
التعمـ فوؽ المعرفية ،ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي
َ
الفيزياء بالطريقة االعتيادية في اختبار التفكير االبداعي .

ُحدد مجتمع البحث بطالبات الصؼ االوؿ المتوسط في ثانوية العقيدة لمبنات
اختيرت قصدياً ،لمعاـ الدراسي ()5,02/5,00ـ البالغ عددهف ( )005طالبة موزعة
عمى اربعة شعب ( أ  ،ب  ،ج  ،د)  ،وبالتعييف العشوائي اختيرت عينة ممثمة له

طالبات شعبتي (ب،ج) عمى الترتيب مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة لذلؾ بمغت
( )37طالبة.
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يبي ذو المجموعتيف (التجريبية والضابطة) احدهما تضبط
اختير التصميـ التجر َ
االخرى ضبطاً جزئياً ومف ذوات االختبار البعدي لقياس التفكير االبداعي  ،استبعدت
الطالبات الراسبات في المجموعتيف اذ بمغ عددهف ( )4طالبة في كؿ مجموعة وبذلؾ

بمغت عينة البحث االساسية ( )37طالبة بواقع ( )73طالبة في المجموعة التجريبية0

و( )72طالبة في المجموعة الضابطة  ،وكالهما مثمت مجتمع البحث بنسبة
(.)%44

كوفئت طالبات المجموعتيف في متغيرات (الذكاء،التحصيؿ السابؽ في الفصؿ

الدراسي االوؿ ،التفكير االبداعي) ،حددت المادة العممية بالفصوؿ االربعة االخيرة مف
كتاب الفيزياء ط 0لسنة  ،5,00طبقت التجربة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ

الدراسي ()5,02/5,00ـ اذ قامت الباحثة بتدريس مجموعتي البحث بنفسها واعدت
الخطط التدريسية واوراؽ العمؿ المرافقة معها حتى اذ بمغت ( )04خطة و( )04ورقة
عمؿ لممجموعة التجريبية التي درست عمى وفؽ استراتيجية دورة التعمـ فوؽ المعرفية ،
ومثمها وفؽ الطريقة االعتيادية لممجموعة الضابطة  0صيغت االغراض السموكية

لمفصوؿ االربعة وبمغ عددها ()00,غرضاً سموكياً ممثمة لممستويات الستة مف

تصنيؼ بموـ لممجاؿ المعرفي عمى الترتيب (تذكر ،استيعاب  ،تطبيؽ  ،تحميؿ ،
تركيب  ،تقويـ )

اعد اختبار لمتفكير االبداعي الذي تألؼ مف ( )4فقرات تشير كؿ فقرة الى موقؼ
تقيس فيها احدى مهارات التفكير االبداعي عمى الترتيب (الحساسية لممشكالت ،

الطالقة  ،المرونة  ،االصالة) وقد تـ التأكد مف صدؽ االدات وثباتها بأستعماؿ
معادلة كيودر ريتشاردسوف  5,-اذ بمغ معامؿ الثبات الختبار التفكير االبداعي عمى

الترتيب ( ),034-,043بأستعماؿ االختبار ) (Z-testلعينتيف مستقمتيف أظهرت
النتيجة االتية-:

مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية

35

العدد ( )22لسنة ()2102

أثر تدريس مادة الفيزياا أستاتادام أتاتراتييي دورة الاتم م قاول الممرقيا قاف التف يار االأادايف
لدى طالأات األول المتوتط...................................................................

-تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية التي درست وفقاً الستراتيجية دورة التعمـ فوؽ

المعرفية عمى طالبات المجموعة الضابطة التي درست وفقاً لمطريقة االعتيادية في

اختبار التفكير االبداعي  ،اذ بمغت ( )zالمحسوبة (0 )407ومقارنتها مع قيمة ()z

الجدولية ( )0052عند مستوى داللة (.),0,0

وفي ضوء النتائج استنتجت الباحثة اف التدريس بأستراتيجية دورة التعمـ فوؽ المعرفية
ذا اثر في تحسيف تفكيرهف االبداعي اذ بمغ حجـ االثر الستراتيجية دورة التعمـ فوؽ

بناء عمى
المعرفية في التفكير االبداعي القيمة ( ),05,وبتقدير كبير مقارنة بالمعيارً ،
ذلؾ قدمت الباحثة عدداً مف التوصيات منها ،افادة مدرسي ومدرسات مادة الفيزياء
مف الخطط الدراسية اليومية لتدريس طالبات الصؼ االوؿ المتوسط لمادة الفيزياء وفقاً
الستراتيجية دورة التعمـ فوؽ المعرفية ألثرها في رفع مستوى تعممهف لمهارات التفكير

االبداعي .كما اقترحت الباحثة إجراء دراسات مماثمةلمتعرؼ عمى اثر (استراتيجية دورة
التعمـ فوؽ المعرفية) في مادة الفيزياء في متغيرات اخرىمثؿ ( اتخاذ القرار -الميوؿ
العممية –التحصيؿ -التفكير التأممي – التفكير الناقد  ...وغيرها ) .
Abstract

The research aims to identify (the effect teaching of
Physics using the strategy of learning cycle over cognitive in
the creative thinking in of the first students Intermediate) .
To investigate, this goal the one nil hypothesis is put as
the following :
- There is no difference is statistically significant at the level
(0.05) between the average scores of the experimental group
students who are studying physics at the learning cycle in
accordance with the strategy over the cognitive , the average
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score of the control group students who are studying physics in
the usual method in the test of creative thinking .
The research community is selected by the students of the first
intermediate stage in Al-Aqeeda secondary schools for females
were selected intended , for the academic year (2015/2016) about
(152) students spread over four sections (a , b, c, d) and a
selected representative sample has reached (73 students) .
The

two experimental groups design was chosen with the

(experimental and control) , one seizes the other part partially ,
with post-test to measure the creative thinking by appointment
the simple random, so selected two sections (b , c) , the two sets
of basic research on the arrangement and of control and
experimental group. the failed students were excluded in both
groups , as were

(4) of a student (37) students in the

experimental group , and (36) students in the control group ,Both
are represented by the research community 48% .
The students of the two groups are Rewarded in the
variables (intelligence, the former achievement in the first term,
creative thinking ) a scientific subject are identified by the last
four chapters of the book of Physics, Vol. 5, 2015
The experience are applied in the second term of the academic
year
)2102( ) لسنة22( العدد
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(2015/2016) The researcher taught the two groups of the same
research and prepared lesson plans and worksheets associated
with it even as it was (18 Plan) and (18) working paper of the
experimental group that studied according to the cycle strategy
above the cognitive learning , and the same way according to the
normal control group ,and the same for the control group
formulated behavioral objectives for the four chapters , numbered
(150) target behaviorally representative of

the six purposes of

behavioral Bloom's Taxonomy of the field of cognitive
respectively

were

formulated

(remember,

comprehension,

application, analysis , installation , amendment) .
The researcher prepared the alternatives as prepared
creative thinking test , which consisted of (8) items , each items
indicate to the position where one of the skills that measure
creative thinking , respectively (sensitivity to problems , fluency ,
flexibility , originality) has been to ensure the veracity of tool
and affirmation by

using Kiodr Richardson equation -20

reaching reliability coefficient to test the acquisition of concepts
and creative thinking test , respectively (0.87 ,0.78) showed a
research result by using the (Z-test) for two independent samples
to the following:
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-Supremacy the students in the experimental group that studied
according to the strategy -learning course on the knowledge on
student of control group according to the method of normal
testing of creative thinking , as it amounted to (Z) calculated
(4.3) and compared with the value of (Z) tabular (1.96) at the
average (0.05) .
From these result the researcher concluded that the strategy of
teaching -learning course over a cognitive impact inthinking and
improve creative as volume effect in creative thinking (0.20)
compared with the highly regarded standard (0.14), , therefore
the researcher made a number of recommendations, including ,
briefing teachers of physics of daily lesson plans to teach
students the first year intermediate subject according to the
strategy -learning course on the cognitive impact in raising the
level of acquisition students concepts and teach them the skills of
creative thinking. Also the researcher suggested made a similar
studies to identify the effect (learning cycle strategy over the
cognitive) in physics subjects in other variables (such as
decision-making - the scientific leanings - Achievement contemplative thinking - critical thinking ... and others) .
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اوالً :مش

الأحث -:

الفصل االول

يعػ ػ ػػد تغييػ ػ ػػر المنػ ػ ػػاهج الػ ػ ػػذي قامػ ػ ػػت بػ ػ ػػه و ازرة التربيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي السػ ػ ػػنوات األخي ػ ػ ػرة نقطػ ػ ػػة
تح ػ ػػوؿ ف ػ ػػي ت ػ ػػدريس م ػ ػػادة الفيزي ػ ػػاء فعم ػ ػػى ال ػ ػػرغـ م ػ ػػف بع ػ ػػض النق ػ ػػاط االيجابي ػ ػػة ف ػ ػػي

التغيي ػ ػػراأل انه ػ ػػا أث ػ ػػارت ع ػ ػػددا م ػ ػػف التس ػ ػػاؤالت ل ػ ػػدى الكثي ػ ػػر م ػ ػػف مدرس ػ ػػي الم ػ ػػادة ف ػ ػػي
كيفيػ ػ ػػة تدريسػ ػ ػػها وضػ ػ ػػماف إيصػ ػ ػػالها إلػ ػ ػػى اذهػ ػ ػػاف الطمبػ ػ ػػة  ،فالطالػ ػ ػػب فػ ػ ػػي الصػ ػ ػػؼ
األوؿ يتع ػ ػػرؼ أوؿ مػ ػ ػرة عم ػ ػػى م ػ ػػادة الفيزي ػ ػػاء بوص ػ ػػفها م ػ ػػادة عممي ػ ػػة منفص ػ ػػمة تض ػ ػػـ

موض ػ ػ ػػوعات متكامم ػ ػ ػػةو متنوع ػ ػ ػػة فيه ػ ػ ػػا العدي ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػف المف ػ ػ ػػاهيـ المنفص ػ ػ ػػمة كح ػ ػ ػػاالت

الم ػ ػ ػػادة والكتم ػ ػ ػػة والكثاف ػ ػ ػػة  ،واخ ػ ػ ػػرى عالئقي ػ ػ ػػة ك ػ ػ ػػالقوة والض ػ ػ ػػغط وقاع ػ ػ ػػدة ارخمي ػ ػ ػػدس

والحػػ ػ اررة ودرج ػ ػػة الحػ ػ ػ اررة وتغي ػ ػػر ط ػ ػػور الم ػ ػػادة فه ػ ػػي تجس ػ ػػد افك ػ ػػا اًر مج ػ ػػردة تس ػ ػػتوجب

عممي ػ ػ ػػة احػ ػ ػ ػراز المعن ػ ػ ػػى ف ػ ػ ػػي ذه ػ ػ ػػف الطمب ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػػالؿ قي ػ ػ ػػامهـ بأنش ػ ػ ػػطة تفكي ػ ػ ػػر
واستكشاؼ واجراءات عممية .

وعمػػى الػػرغـ مػػف أهميػػة هػػذي المػػادة فػػي تفسػػير الظػواهر والكشػػؼ عػػف مسػػبباتها وتقػػديـ
حمػوؿ لمشػػكالت حياتيػػة ،نجػد أف الواقػػع الفعمػػي لتدريسػػها مػا زاؿ يتسػػـ بػػالروتيف السػػائد
والتقميد الذي يقػوـ عمػى اللقػاء والتمقػيف مػف المػدرس والصػغاء والتكػرار مػف الطالػب ،
ويعنػػي ذلػػؾ االهتمامب ػالتعمـ الكمػػي واهمػػاؿ الػػتعمـ النوعي،لهػػذافمعيار النجػػاح فػػي هػػذي
المػػادة حفػػظ المػػادة ومقػػدرة الطمبػة عمػػى حػػؿ المسػػائؿ الفيزيائيػػة دوف االهتمامباألنش ػطة
التعميمية التي تنمي أنماط التفكير المتعددة ومهاراته المتعددة  ،وربما ذلؾ يسبب الفهػـ
غيػ ػ ػ ػ ػ ػػر السػ ػ ػ ػ ػ ػػميـ لمفػ ػ ػ ػ ػ ػػاهيـ هػ ػ ػ ػ ػ ػػذهالمادة وال يحقػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ األهػ ػ ػ ػ ػ ػػداؼ الفعميػ ػ ػ ػ ػ ػػة لتدريسػ ػ ػ ػ ػ ػػها
(الزبيدي .) 5 : 5,05 ،
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فقد اكدت نتائج دراسات محمية اهماؿ طرائؽ التدريس التي يتبعها مدرس الفيزياء لتعمـ

مهارات التفكير عامة واالبداعي خاصة كدراسة ( الزهيري  ) 5,,5و ( الزبيدي

 ، ) 5,05اذ اكدت عمى وجود صعوبات في تنمية التفكير بشكؿ عاموالبداعي
بشكؿ خاص لدى الطالبات بسبب صعوبة نقؿ المعرفة العممية مف خاللها إلى

الطالبات نتيجة عدـ التفاعؿ والتواصؿ الوجداني بيف الطالبات والمدرسات ،عمى
الرغـ مف تأكيد االتجاهات الحديثة في تدريس العموـ والفيزياء منها عمى ضرورة

التدريس باستخداـ استراتيجيات وطرائؽ واساليب حديثة قادرة عمى تنمية تفكيرهف
البداعي ومواكبة التطورات الهائمة في مجاؿ التدريس .

ولمتأكد مف وجود هذي المشكمة وانها ما زالت قائمة حتى وقتنا هذا اجرت الباحثة

استطالعاً ألراء عينة عشوائية مف (ُ )05مدرسة مف الالتي ُيدرسف مادة الفيزياء
لطالبات الصؼ االوؿ متوسط في المدارس التابعة لممديرية العامة لتربية بغداد لمعاـ

الدراسي  *5,02/5,00وبواقع (ُ )5مدرسة مف كؿ مدرسة وذلؾ بأف وجهت لهف
استبانة مفتوحة تضمنت االسئمة االتية-:
-0ما االساليب وطرائؽ التدريسي التي تستخدميها في تدريس مادة الفيزياء لمصفاالوؿ
المتوسط؟

-5هؿ ِ
لديؾ معرفة مسبقة بأستراتيجية دورة التعمـ فوؽ المعرفية ؟
-7هؿ ِ
لديؾ معرفة سػابقة بكيفيػة تعمػـ الطالبػات لمهػارات التفكيػر االبػداعي  ،ومػا مػدى
تضمينؾ لهذي المهارات خالؿ اعدادؾ لخطة التدريس اليومية ؟
اتفرت يم ي اتتطالع الرأي النتب المئوي االتي -:

المدرسػػات يسػػتخدمف الطريقػػة االعتياديػػة فػػي التػػدريس معزيػػات
 )%43( -0مػػف ُ
السػػبب الػػى عػػدـ مع ػرفتهف بهػػذي الط ارئػػؽ ولغػػرض اكمػػاؿ المػػنهج فػػي الوقػػت

المحدد .
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المدرس ػػات ل ػػيس ل ػػديهف معرف ػػة بأس ػػتراتيجية دورة ال ػػتعمـ ف ػػوؽ
 )%0,,( -5م ػػف ُ
المعرفية

المدرسات ليس لديهف معرفة بمهارات التفكير االبداعي .
 )%0,,( -7مف ُ
ولغ ػ ػػرض معالج ػ ػػة تم ػ ػػؾ المؤشػ ػ ػرات الب ػ ػػد م ػ ػػف التأك ػ ػػد تجريب ػ ػػا عم ػ ػػى اس ػ ػػتخداـ اح ػ ػػدى
االسػػتراتيجيات الحديثػػة فػػي تػػدريس المفػػاهيـ الفيزيائيػػة ومنهػػا " اسػػتراتيجية دورة الػػتعمـ

فػػوؽ المعرفي ػػة " ذل ػػؾ بغي ػػة التع ػػرؼ عم ػػى اثره ػػا ف ػػي تنمي ػػةالتفكير االب ػػداعي لطالب ػػات
الصؼ االوؿ المتوسط .

لذا يم ن تحديد مش

الأحث الحالف من االل االياأ ين التؤال االتف :

 ما اثر تدريس مادة الفيزيا أستتادام اتتراتييي دورة التم م قول الممرقيقف قدرة طالأات االول متوتط ي ى تم م مهارات التف ير االأدايف ؟

ثانياً  :اهمي الأحث

مما الشؾ فيه اف عمـ الفيزياء مف العموـ الطبيعية االساسية الذي ساهـ تطوري
مساهمة فعالة في تشكيؿ المنهج العممي االستقرائي المعروؼ والمستخدـ حالياً في

بقية العموـ  ،أذ تعد مهمة تدريس الفيزياء مف المهمات الممحة التي لها دور كبير في

التثقيؼ العممي السميـ لممتعمميف الذي ُيمكف المتعمـ عمى التكيؼ مع المتغيرات
المشار لها التي تفرض عمى المجتمع العمؿ عمى تنمية خبرات المتعمميف وتعديمها
واطالؽ طاقاتهـ الفكرية والعممية نحو االبتكار واالبداع واثراء افكارهـ بأفكار جديدة .

(الزيدي ) 0: 5,04،

لذا يتطمب اف تركز مناهج العموـ الجديدة ومنها الفيزياء عمى اهمية اكساب الطالب

المعارؼ العممية وتزويدي بمهارات التفكير التي تجسد عمميات العمـ في السموؾ بحيث
يستطيع اف يطبؽ ما سبؽ له تعممهُ في ايجاد الحموؿ البديمة لمواجهة مشكالت الحياة
والقياـ بأنشطة استكشافية يتوصؿ منها الى بنية معرفية متماسكة لمعمـ وتكسبهُ في
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الوقت نفسهُ مهارات عممية في حؿ المشكالت التي تواجههُ في حياته اليومية
)Fishman &etal ،2003:643(.
ويستدعي هذا وضع فمسفة جديدة لتطوير التعميـ  ،تهدؼ الى اعادة النظر في طريقة
تفكير الطمبة منذ المراحؿ االولى مف عمرهـ  ،فال يعني ماذا يتعمـ الطمبة ؟ انما الذي

يعني حقاً هو اف يتعمـ الطمبة كيؼ يفكروف  ،وبذلؾ تصبح الرسالة االساسية لممنهج
تيسير التعميـ مف خالؿ االهتماـ بمضاميف المنهج واساليب التعميـ والتعمـ بقصد تنمية

االبداع عند الطالب والخروج به مف ثقافة تمقي المعمومات الى ثقافة بناء المعمومات

ومعالجتها واالنتقاؿ مف مرحمة المعرفة والمتمثمة في اكتشاؼ العالقات والظواهر الى
مرحمة ما فوؽ المعرفة والمتمثمة في التأمؿ بالمعرفة والتعمؽ في فهمها وتفسيرها .

(الجندي ومنير ) 727 : 5,,0،

يعد مفهوـ ما فوؽ المعرفة احد مكونات النظرية المعرفية في عمـ النفس المعاصر ،

وناؿ هذا المفهوـ اهتماماً ممموساً عمى المستوييف النظري والعممي  ،اذ يرجع مفهوـ

ما فوؽ المعرفة الى العالـ فالفيؿ ( ) Flavellنقالً عف (العدؿ وصالح )5,,7
والذي قصد به معرفة الطالب الخاصة بعممياته المعرفية والتوابع المرتبطة  ،او اي

شي يتعمؽ بذلؾ ويقترح فالفيؿ اف معظـ االنشطة النفسية مثؿ العمميات المعرفية
والدوافع واالنفعاالت والمهارات الحركية الواعية منها وغير الواعية يمكف اف تكوف

ضمف ما فوؽ المعرفة (.العدؿ وصالح )044: 5,,7،

تشير معظـ االدبيات التربوية الى اف ما فوؽ المعرفة تتضمف جانباً تنظيمياً ذاتياً

لممتعمـ  ،فالطمبة الذيف يمتمكوف مهارت مرتفعة لما فوؽ المعرفة هـ االكثر فعالية في
تنظيـ تعممهـ ولديهـ مقدرة عمى ضبط عمميات التعمـ وتحديد ما تحتاجه مشكالت
التعمـ منهـ  ،وكذلؾ القدرة عمى التوافؽ واالنسجاـ في مواقؼ الحياة المختمفة  ،كما

اف استخداـ استراتيجيات ما فوؽ المعرفة له اهميتهُ الكبيرة في االنتقاؿ مف مستوى
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التعمـ الكمي الى مستوى التعمـ النوعي الذي يستهدؼ اعداد وتأهيؿ الطالب بأعتباري

محور العممية التعميمية( .عمي ) 050: 5,,4،

تزايد االهتماـ باستراتيجيات ما فوؽ المعرفة لدورها الكبير في اكتساب المعمومات

وتخزينها ومف ثـ توظيفها كمتطمبات اساسية لمتفكير وهذا ينسجـ مع التوجه الحديث
لمتربية الذي يركز عمى تنمية المهارات العقمية العميا والذي تهدؼ اليه استراتيجيات ما

فوؽ المعرفة مف خالؿ جعؿ الطالب يخطط ويراقب ويسيطر ويقوـ تعممهُ الخاص ،
وبالتالي فهي تعمؿ عمى تحسيف اكتساب الطمبة لعمميات التعمـ المختمفة وتسمح لهـ
بتحمؿ المسؤولية والتحكـ في العمميات المعرفية المرتبطة بالتعمـ(الحارثي 5,,3،

 .)05:ويشيركؿ مف (امبوسعيدي وسميماف  )5,00،الى اف دورة التعمـ فوؽ المعرفية
ظهرت نتيجة االنتقاد الذي وجه الى دورة التعمـ الثالثية العادية حوؿ عدـ اهتمامها

بعنصر ما فوؽ المعرفة الذي اكد عميه الكثير مف الباحثيف والتربوييف (.امبوسعيدي

وسميماف)470 :5,00،ولهذا قد تغير مفهوـ دورة التعمـ الثالثية الى دورة التعمـ فوؽ
المعرفية او ما فوؽ المعرفية النها تجمع بيف كؿ مف استراتيجيات مافوؽ المعرفة

ودورة التعمـ الثالثية  (.جاسـ ) 4: 5,07،يعد التفكير االبداعي احد انماط التفكير
الذي تؤكد عميه الفمسفة الحديثة في التدريس،حيث تعتقد الباحثة اف تنمية التفكير

والقدرات االبتكارية تعد مف بيف االهداؼ المهمة التي ينبغي اف ال يغفمها تدريس

الفيزياء واف يسعى تدريسها الى تحقيؽ هذا الهدؼ جنباً الى جنب مع االهداؼ

االخرى طالما اهتماـ التدريس يركز عمى اكتساب المفاهيـ العممية وتوظيفها في الحياة
التي تمكف المتعمـ مف احراز المعنى بعد تمثيؿ المفاهيـ بالعقؿ وبطبيعة الحاؿ تمؾ
مؤثرات داخمية يمارسها المتعمـ حياؿ الموقؼ او المشكمة التي تعترضه فهو في الوقت

نفسه يمارس التفكير.
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واتتناداً الى ما تقدم يم ن ان ن اص اهمي الأحث الحالف أالنقاط االتي -:

 -0اهمية تدريس مادة الفيزياء في المرحمة المتوسطة اذ تساعد الطالبات عمى
اكتساب معرفة اهداؼ تدريس فيزيائية تختص بتفسير الظواهر الكونية
والطبيعية والقدرة عمى حؿ المشكالت  ،فتعد الفيزياء مف العموـ التجريبية
والتطبيقية التي تتطمب مهارات وقدرات عقمية في فهمها لذا فهي تساعد عمى

تنمية انماط التفكير لدى الطالبات .

 -5قد تفيد نتائج البحث القائميف عمى تدريس الفيزياء مف المدرسيف والمشرفيف
االختصاص في تطويرالتدريس مف خالؿ اعتماد الخطط التدريسية

المعدةباستراتيجية دورة التعمـ فوؽ المعرفية .

 -7قد تساهـ نتائج البحث في تطوير مناهج الفيزياء الدراسية لمواكبة روح
العصر والعمـ والتقنية وعالقتهما في المجتمع.

 -4قد يعد البحث الحالي اضافة لممكتبة التربوية ولمباحثيف وطمبة الدراسات
العميا.

ثالثاً  :هدف الأحث وقرضياته

يهدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى اثػر تػدريس مػادة الفيزيػاء بأسػتخداـ اسػتراتيجية دورة

التعمـ فوؽ المعرفية في التفكير االبداعي لطالبات الصؼ االوؿ المتوسط.
و لتحقيل الهدف الأد التحقل من صح الفرضي االتي -:

ال يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة( ),0 ,0بػػيف متوسػػط درجػػاتطالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة الالتػػي يدرسػ َػف مػػادة لفيزيػػاء عمػػى وفػػؽ إسػػتراتيجية دورة
يدرسف مػادة
التعمـ فوؽ المعرفية ،ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي
َ
الفيزياء بالطريقة االعتيادية في اختبار التفكير االبداعي .

راأماً  :حدود الأحث  :يقتصر البحث الحالي عمى -:
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 -0طالبات الصؼ االوؿ المتوسط في مدرسة ثانوية العقيدة لمبنات التابعة
لممديرية العامة لتربية بغداد  /الكرخ الثانية لمعاـ الدراسي (.) 5,02/5,00

 -5الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي (. )5,02 – 5,00

 -7موضوعات كتاب الفيزياء لصؼ االوؿ متوسط لمفصوؿ االربعة االخيرة
( ) 3،2،0،4عمى الترتيب ( الضغط وقاعدة ارخميدس  ،الح اررة ودرجة
الح اررة  ،الخصائص الح اررية لممادة  ،تحوالت حالة المادة ) .

اامتاً  -:تحديد المصط حاتBounding of the terms

.0األثرEffect :

يرقاااه( صاااأري  :)5,,5،بأنػػه "القػػدرة عمػػى بمػػوغ األهػػداؼ المقصػػودة ،والوصػػوؿ إلػػى
التعممي ػػة،
النت ػػائج المرج ػػوة ،ويس ػػتخدـ ه ػػذا المص ػػطمح ف ػػي مج ػػاؿ المعالج ػػات التعميمي ػػة
ّ
وطرائقوأسػػاليب رواسػػتراتيجيات ونمػػاذج التػػدريس" (.صػػبري)40, :5,,5،أينماااا يمرقاااه

(القرشاااف  ": )4002بأنػػه مقػػدار التغيػػر الػػذي تحدثػػه طريقػػة التػػدريس  ،ويتمثػػؿ ف ػػي
نواتج التعمـ المعرفية لدى الطمبة  ،ويقاس مف خػال ؿ التعػرؼ عمػى الزيػادة او النقصػاف

في متوسطات درجاتهـ "( .القرشي )03 : 5,,4 ،
 .4االتاااتراتييي Strategy -:

: ALعرف ػػت بتع ػػاريؼ ع ػػدة منه ػػا (-:عطي ػػة ،

 ) 5,,5بأنهػػا "خطػػة منظمػػة لتحقيػػؽ أهػػداؼ التعمػػيـ تتضػػمف الط ارئػػؽ وأسػػاليبها ،
والتقني ػػات الت ػػي تس ػػتخدـ وجمي ػػع الجػ ػراءات الت ػػي يتخ ػػذها الم ػػدرس لتحقي ػػؽ األه ػػداؼ

المحػ ػػددة فػ ػػي ضػ ػػوء المكانيػ ػػات المتاحػ ػػة " (.عطيػ ػػة )74 :5,,5،بينمػ ػػا(الحريػ ػػري ،
 ) 5,00عرفه ػػا :بأنه ػػا "مجموع ػػة م ػػف الجػ ػراءات والوس ػػائؿ الت ػػي يس ػػتعممها الم ػػدرس
لتمكػػيف الطػػالب مػػف الخبػرات التعميميػػة المخططػػة  ،وتحقيػػؽ األهػػداؼ التربويػػة  ،وهػػي
تشػػمؿ األفك ػػار والمب ػػادئ الت ػػي تتن ػػاوؿ مجػػاال م ػػف مج ػػاالت المعرف ػػة النس ػػانية بص ػػورة

شاممة ومتكاممة لتحقيؽ أهداؼ محددة "(.الحريري )550 : 5,00 ،
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.3اتتراتييي دورة التم م قول الممرقي Meta cognitive learning cycle -:
strategy

يرقها ل من (-:أالنك )5,,,،نقػالً عػف (البهػادلي ) 5,00،عمػى أنهػا "دورة الػتعمـ
فػػوؽ المعرفيػػة تجمػػع بػػيف اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات فػػوؽ المعرفيػػة وبػػيف نظريػػة بياجيػػه فػػي
النمو المعرفي  ،وذلؾ لكي يتأمؿ الطمبة أفكارهـ العممية ،ويطمب منهـ إظهار تفكيػرهـ
بجديػ ػ ػ ػ ػػة ويػ ػ ػ ػ ػػتـ ذلػ ػ ػ ػ ػػؾ مػ ػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػ ػػالؿ أربػ ػ ػ ػ ػػع م ارحػ ػ ػ ػ ػػؿ" ( .البهػ ػ ػ ػ ػػادلي )5,: 5,00،
بينمػػا(يأاار  : ) 4000عمػػى انهػػا" إسػػتراتيجية تعميميػػة تجمػػع بػػيف دورة الػػتعمـ القائمػػة
عمى النظرية البنائية المعرفيػة لبياجيػه واسػتراتيجيات مػا وراء المعرفػة وتتكػوف مػف أربػع
ػاء عمػػى حصػػيمة مػػا
خط ػوات تدريسػػية لمسػػاعدة الطالػػب عمػػى تكػػويف معرفتػػه بنفسػػه بنػ ً
سيعرؼ وما لديه مف خبرة سابقة وتعتمد هذي الستراتيجية عمػى اربعػة م ارحػؿ  :مرحمػة
االستكشاؼ ،وفحص حالة تقديـ المفهوـ ،وفحص حالة تطبيؽ المفهوـ ،وفحػص حالػة
تقييـ المفهوـ( .جبر)45: 5,0,،
قه ٌّل من
 .2التف ير االأدايفَّ Creativity Thinking
ير ُ
(الحي ه  )4004بأنه" :نشاط عقمػي مركػب وهػادؼ توجهػه رغبػة قويػة فػي البحػث عػف
حموؿ أو التوصؿ إلػى نػواتج أصػيمة لػـ تكػف معروفػة سػابقاً ويتميػز بالشػمولية والتعقيػد
فه ػػو م ػػف المس ػػتوى األعم ػػى المعق ػػد م ػػف التفكي ػػر ألن ػػه ينط ػػوي عم ػػى عناص ػػر معرفي ػػة
وانفعالي وأخالقية متداخمة تشكؿ حالة ذهنية فريدة ،ويتكوف التفكير البداعي بػالمفهوـ

السػ ػ ػ ػ ػ ػايكومتري م ػ ػ ػ ػ ػػف مه ػ ػ ػ ػ ػػارات الطالق ػ ػ ػ ػ ػػة  ،والمرون ػ ػ ػ ػ ػػة ،واألص ػ ػ ػ ػ ػػالة  ،والحساس ػ ػ ػ ػ ػػية

لممشكالت"(.الحيمه  )04 ، 5,,5 ،بينما( )Torrance ،1962نقػالً عػف (طاشػماف

) 5,0,،
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بأنهُ " :عممية يصبح فيها الفرد (المتعمـ) حساساً لممشكالت  ،وبالتالي هو عممية
ادراؾ الثغرات  ،واالختالؼ في المعمومات والعناصر المفقودة  ،وعدـ االتساؽ الذي

اليوجد له حؿ متعمـ ،ثـ البحث عف دالئؿ ومؤشرات في الموقؼ وفيما لدى الفرد مف

معمومات  ،ووضع الفروض حولها واختبار صحة هذي الفروض  ،والربط بيف النتائج
واالسباب  ،وربما اجراء التعديالت واعادة اختبار الفروض  ،ثـ يقدـ

نتائجهفياخر االمر"(.طاشماف)77: 5,0,،و(الزبيدي )5,05،يعرفهبأنه ":عممية
ذهنية مصحوبة بتحفز وانفعاؿ ينظـ بها العقؿ خبرات الطالب ومعموماته بطريقة

خالقة تمكنه مف الوصوؿ إلى ما هو جديد مفيد "(.الزبيدي )00 :5,05،
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انفصم انثاني
اوالً  :اتتراتييي دورة التم م قول الممرقي
ظهرت هذي االستراتيجية في عاـ  0525في الواليات المتحدة االمريكية عمى يد كؿ
مف" "Karbulsو " "Atkinكتطبيؽ لنظرية بياجيه في النمو العقمي  ،وادخؿ
عميها"كاربمس" عاـ  0534بعض التعديالت حيث ظهرت كجزء مف مشروع تطوير
العموـ في المرحمة االبتدائية الذي قدمته جامعة كاليفورنيا  ،واصبحت دورة التعمـ تتكوف
مف ثالث مراحؿ هي مرحمة استكشاؼ المفهوـ ،ومرحمة تقديـ المفهوـ  ،ومرحمة تطبيؽ
المفهوـ (الخريسات )74: 5,,5،والمخطط ( )0يوضح مراحؿ دورة التعمـ الثالثية .
االستكشاؼ

تطبيؽ المفهوـ

تقديـ المفهوـ

الماطط ( )0يوضح اطوات دورة التم م الثالثي (الأاحث )
ونتيجة االنتقاد الذي وجه الى دورة التعمـ الثالثية العادية حوؿ عدـ اهتمامها بعنصر
ما وراء المعرفة الذي اكد عميه الكثير مف الباحثيف التربوييف  ،فقد ظهرت استراتيجية

دورة التعمـ فوؽ المعرفية والتي تعد استراتيجية مف استراتيجيات ما فوؽ المعرفة .
(امبوسعيدي والبموشي) 470: 5,00،
والمخطط ( )5يوضح خطوات مراحؿ دورةالتعممفوقالمعرفية.
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االتت شاف

تقديم المفهوم

تقييم المفهوم

تطأيل المفهوم
ماطط (  )4يوضح اطوات مراحل دورة التم م قول الممرقي (الأاحث )

دورة التم م قول الممرقي

تتكوف دورة التعمـ فوؽ المعرفية الرباعية مف المراحؿ اآلتية:

 -0مرح االتت شاااف:فػػي هػػذي المرحمػػة يجػػب عمػػى المعمػػـ أف يعطػػي الفرصػػة لمطمبػػة
لتأم ػػؿ أفك ػػارهـ العممي ػػة ،والتع ػػرؼ عم ػػى المعموم ػػات الموج ػػودة ل ػػدى الطمب ػػة بش ػػأف

المفهػػوـ الػػذي هػػـ بصػػدد د ارسػػته ،والهػػدؼ مػػف مرحمػػة االستكشػػاؼ إعطػػاء المػػتعمـ
الفرصة الستكشاؼ الظواهر المرتبطة بالمفهوـ الذي هو تحت البحث.

واألتاائ قااف هااذ المرح ا التااف ييااب تاادريب الط أ ا ي ااى أن يتااسلوا أنفتااهم

ينها:

 ماهي األفكار األساسية في هذا الموقؼ؟

 هؿ احتاج إلى عمؿ شيء معيف أو نشاط معيف لفهـ هذا؟
 ما هي األسئمة التي مف المحتمؿ أف أواجهها في هذا الموقؼ؟

 -5قحص حال تقديم المفهوم :في هذي المرحمة يجب عمى المعمـ أف يجمع البيانات
التػػي أنتجهػػا الطمبػة  ،ويتوصػػؿ مػػف خػػالؿ تمػػؾ البيانػػات مػػع الطمبػػة إلػػى المفهػػوـ،
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وأيضاً يجب عمى المعمـ أف يعطي الفرصة لمطمبة لكػي يعيػدوا النظػر فػي أفكػارهـ
ومفاهيمهـ العممية،ويتأمموا أي تغييرات تكوف قد طرأت عمى أفكارهـ العممية.

ومن األتئ التف يوايهها الط أ قف هذ المرح :


هؿ المفهوـ اتضح في ذهني؟



هؿ المالحظات واالستنتاجات التي توصمت إليها صحيحة؟



هؿ أستطيع أف أعطي تعريفاً لممفهوـ؟

(جاسـ) 05: 5,07،

 -7قحص حال تطأيل المفهوم :في هذي المرحمة يواجه الطمبة بأمثمة أخرى تطبيقاً
لممفهوـ العممي الذي يمكف فهمه باستخداـ البيانات التي أنتجت خالؿ المراحؿ
السابقة ،وأهـ ما يميز دورة التعمـ فوؽ المعرفية أنها تسمح بالتفكير الموجه في
المراحؿ األربعة كمها.

ومن األتئ التف يوايهها الط أ قف هذ المرح :
 ما وجه استفادتي مف هذا المفهوـ في حياتي العامة؟
 هؿ أستطيع تطبيؽ المفهوـ في مواقؼ الحياة العامة؟

 هؿ مف السهؿ تطبيؽ هذا المفهوـ في أي موقؼ جديد؟
 إذا عجزت عف عدـ تطبيؽ المفهوـ في أي موقؼ جديد؛ فما الذي يجب عمي

أف أفعمه؟

 -2قحص حال تقييم المفهوم :في هذي المرحمة يتأمؿ الطمبة أفكارهـ العممية

،ويجب أف يحتفظ الطمبة بسجؿ المفهوـ الذي تسجؿ فيه أفكارهـ العممية بشأف
المفهوـ ،رواذا كانت الفكرة معقولة.
قإنه ييب أن ي ونوا قادرين ي ى:
إعطاء أو تقديـ أمثمة لممفهوـ.تفسير فكرتهـ لزمالئهـ في الفصؿ المدرسي.مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية
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المفهوم ي ون واضحاً إذا انت:
الكممات مفهومة بالنسبة لي.-يمكنني إعطاء أمثمة.

-يمكنني أف أفسر الفكرة لشخص آخر بكمماتي الخاصة.

المفهوم ي ون ممقوالً إذا ان:

-يتفؽ أو ينسجـ مع األفكار األخرى التي أعرفها أو أؤمف بها.

-الطريؽ الذي أرى بها األشياء.

المفهوم ي ون مثم ارً إذا ان:

يساعد عمى حالؿ مشكالت.أفكار جديدة لبحث آخر.
يعطياً

-له مميزات وفوائد في العالـ الواقعي .

ومن األتئ التف يوايهها الط أ قف هذ المرح :
مامدى كفاءتً فً هذا المفهوم؟

ماهي جوانب القوة والضعؼ في أدائي؟




ما الذي أستطيع أف أفعمه ألتغمب عمى جوانب الضعؼ؟
هؿ دراستي لهذا لموضوع أضافت إلي شيئاً جديداً؟

مميزات إتتراتييي دورة التم م قول الممرقي

(البهادلي) 42: 5,00،

-0تفي ػػد بش ػػكؿ رئ ػػيس ف ػػي بع ػػث متعػ ػة االستكش ػػاؼ ل ػػدى المتعمم ػػيف عن ػػدما يواجه ػػوف

الظ ػواهر الجديػػدة ،فيالحظػػوف بدق ػة ويتقصػػدوف الظػػاهرة ،ويجػػروف البحػػوث ،ويوسػػعوف
معػػارفهـ وق ػػدراتهـ فػػي ص ػػياغة الفرض ػػيات أو إصػػدار التنبػ ػؤات وهػػذا مايح ػػدث ض ػػمف

المرحمػ ػة األول ػػى م ػػف م ارح ػػؿ إس ػػتراتيجية دورة ال ػػتعمـ ف ػػوؽ المعرفيػ ػة المتمثمػ ػة بمرحمػ ػة
االستكشاؼ أو التهيئة لممتعمـ ،فيػتـ فػي هػذي المرحمػة االسػتعانة بمختمػؼ السػبؿ لتهيئػة
مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية
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البناء المفاهيمي لممتعمـ الستقباؿ الفهـ الجديد ،ومػف ذلػؾ االسػتعانة بتعػاوف المتعممػيف
ضمف مجموعات صغيرة  ،رواجراء النشاطات والتجارب الفردية أو الجماعية .
-5تعد مف إسػتراتيجيات التػدريس الناجحػة فػي إشػراؾ المتعممػيف فػي استقصػاءات ذات

معنى لكي يتعمموا المفاهيـ العممية األساسية .

-7تسػػتخدـ فػػي ت ػػدريس المفػػاهيـ العمميػ ػة التػػي يتطم ػػب اسػػتيعابها ق ػػدرة عمػػى التفكي ػػر

المجرد والتي يصعب فهمها مف خالؿ األساليب وطرائؽ التدريس األخرى.

-4تػػدفع المػػتعمـ لمتفكيػػر ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ مفهػػوـ فقػػداف االت ػزاف الػػذي يع ػد
بمثابة الدافع الرئيس نحو البحث عف المزيد مف المعرفة .

-0تعطي نتائج إيجابية في التحصيؿ لممفاهيـ العمميػة وتنمػي االتجاهػات العمميػة نحػو

العمـ والعمماء.

-2تمكػػف المتعممػػيف مػػف التوصػػؿ بأنفسػػهـ لمكثيػػر مػػف المعمومػػات والحقػػائؽ والمفػػاهيـ

التي يتضمنها موضوع الدرس.

-7تصػ ػػحح المفػ ػػاهيـ الخاطئ ػ ػة لػ ػػدى المتعممػ ػػيف خػ ػػالؿ مراجع ػ ػة المفػ ػػاهيـ المكتسػ ػػبة
والتفكير فيه ومحاولة تعديمها أو تطويرها.

-4تمكف المتعمميف مف إجراء عممية التقويـ الذاتي بصفة مستمرة .

-5تزيػػد مػػف وعػػي المػػتعمـ بمسػػتويات تفكي ػري وقد ارتػػه الذاتي ػة فػػي التعامػػؿ مػػع المواقػػؼ
التعميمية المختمفة ،األمر الذي يزيد مف ثقته بنفسه أو محاولػة تعػديؿ أنمػاط تفكيػري ،إذ
يجعمه أكثر رقياً وأفضؿ استخداماً.

-0,تزي ػػد التفاع ػػؿ البن ػػاء م ػػع المعرفػ ػة األم ػػر ال ػػذي يس ػػاعد ف ػػي تنميػ ػة أنم ػػاط التفكي ػػر

المختمفة بما فيها التفكير االبداعي لدى المتعمميف.

مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية

22

(البهادلي ) 45-44: 5,00،

العدد ( )22لسنة ()2102

أثر تدريس مادة الفيزياا أستاتادام أتاتراتييي دورة الاتم م قاول الممرقيا قاف التف يار االأادايف
لدى طالأات األول المتوتط...................................................................

ثانياً  :التف ير االأدايف

مفهومه:

اليمكػػف اف يكػػوف االنسػػاف مبػػدعاً اال اذا كػػاف قػػاد اًر عمػػى التفكيػػر االبػػداعي بأمتالكػػه "
القػػدرة عمػػى اكتشػػاؼ عالقػػات جديػػدة او حمػػوؿ اصػػيمة تتسػػـ بالجػػد والمرونػػة" وهكػػذا فػػأف

المربي المػتمكف مػف ناصػية التفكيػر االبػداعي هػو (:القػادر عػؿ انتػاج عػدد مػف االفكػار
االص ػػيمة  ،ودرج ػػة عالي ػػة م ػػف المرون ػػة ف ػػي االس ػػتجابات  ،وتط ػػوير االفك ػػار واالنش ػػطة
واالبتكػػار لػػدى معظػػـ الطمبػػة بػػدرجات متفاوتػػة وتكػػوف نتائجػػه خالقة،وليسػػت روتينيػػة او

نمطيػػة) ،والتفكيػػر االبػػداعي هػػو " عمميػػة عقميػػة تتميػػز بالشػمولية والتعقيػػد وتنطػػوي عمػػى
عوامؿ معرفية وانفعالية واخالقية متداخمة تشكؿ حالة ذهنية نشطة وفريػدة  ،وهػو سػموؾ
هادؼ اليحدث في فراغ او بمعزؿ عف محتوى معرفي ذي قيمة الف غايته تػتمخص فػي

ايجػػاد حمػػوؿ اصػػيمة لمشػػكالت قائمػػة فػػي احػػد حقػػوؿ المعرفػػة او الحيػػاة االنسػػانية ،وهػػو

االسموب الذي يستخدمه الفرد في انتاج اكبر عدد ممكف مف االفكار حوؿ المشكمة التي
يتعرض لها (الطالقة الفكرية) وتتصؼ هذي االفكار بػالتنوع واالخػتالؼ (المرونػة) وعػدـ

التكرار او الشيوع(االصالة) " ( .طافش)55-57: 5,,4،

كما اكد(دي بونو  )0553في تعريفه لمتفكير االبداعي عمى انه " :عممية يمكف تعممها
والتدريب عميها  ،واف االبداع ليس موهبة موروثة وانه يمكف اف ينمى كما تنمى اية

مهارة مف مهارات التفكير  ،كما اف النظرة التي تزعـ اف التفكير االبداعي ينمو وحدي

في ظؿ الموضوعات الدراسية وال حاجة لتعممه وتدريب الطمبة عميه هي ايضاً نظرة
تحتاج الى المزيد مف االدلة ( .دي بونو)5: 0553،

ويتفؽ العمماء والباحثوف عمى أف التفكير البداعي عممية معرفيػة تػؤدي إلػى توليػد نتػاج

جديد يتصؼ بالمرونة واألصالة  0وهو بذلؾ ليس نتاجػا تمقائيػا أو عشػوائيا بػؿ هػو ثمػرة

جهود عقمية خالقة  0والبػداع صػفة بشػرية منػذ أقػدـ العصػور حيػث أف إبػداعات العديػد
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مف العمماء والفالسفة والفنانيف الكبار لـ تكف نتيجة طبيعية لمتعمـ بؿ إبداعا جادا تتميز

به مجموعة مف األفراد عف أمثالهـ مف الناس(.العتوـ واخروف )557 : 5,,5 0

اهمي التف ير االأدايف

يمكف توضيح اهمية التفكير االبداعي فيما يمي :
-0التفكير االبداعي يصنع الشخصية القادرة عمى مواجهة مشكالت الحياة وتحديات
المستقبؿ.

-5يسهـ في تحقيؽ التعمـ الذاتي  ،ويسمح لمفرد بممارسة تفكيري المستقؿ واالستمتاع
بتحقيؽ الذات  ،والقدرة عمى تكويف عالقات جديدة .

-7التفكير االبداعي وسيمة الدوؿ النامية لمتغمب عمى مشكالتها وتحقيؽ التنمية بدالً
مف التبعية لمدوؿ المتقدمة  ،ولذلؾ يسهـ االبداع في االمف القومي.

-4يساعد عمى مالحقة التغييرات والتطورات الحادثة في العالـ  ،وهو مف اهـ
الميسرات لحداث تمؾ المتغيرات.

ابتداء مف اضافته "العجمة" الى القارب
-0يثري الحياة ويجددها بما يضيفه االنساف ،
ً
والسيارة والطائرة وصناعة االلكترونيات والطاقة الذرية وتكنولوجيا االتصاالت
والمعمومات وكؿ االختراعات واالكتشافات والفنوف بأنواعها.

-2يثري االنساف نفسه ،وذلؾ حينما يعيش وينعـ ويسعد بأستقالليته وبدافعه الداخمي
بمكتشفاته واختراعاته وتجاربه ويتفاعؿ معها تأثي اًر وتأث اًر  ،فاالبداع اداة لتحقيؽ الصحة
النفسية لمفرد(.الكناني) 54 : 5,00،
اصائص التف ير اإلأدايف:
يمكف تحديد أهـ خصائص التفكير البداعي وفؽ النقاط اآلتية :
-0إنه عممية عقمية وليس انتاجاً عقمياً .

-5إنه عممية عقمية هادفة إلى تحقيؽ صالح الفرد أو صالح المجتمع .
مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية
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-7إن ػػه عممي ػػة ت ػػؤدي إل ػػى أنت ػػاج أش ػػياء جدي ػػدة مختمف ػػة ومتم ػػايزة تك ػػوف فري ػػدة بالنس ػػبة
لمشخص المبدع 0سواء أكانت هذي األشياء في صورة لفظية حسية أـ عيانية .

-4البػػداع هػػو احػػد طػػرؽ التفكيػػر النسػػاني ،ولػػيس مرادفػاً لمػػذكاء الػػذي يتضػػمف قػػدرات
عقمية تضاؼ إلى التفكير .

-0التفكي ػػر الب ػػداعي ه ػػو تفكي ػػر ن ػػوعي أي أن ػػه يػ ػرتبط بمج ػػاالت ،فهن ػػاؾ إب ػػداع لفظ ػػي
روابداع مصور ،أو فني ،أو موسيقي .
-2يتوقػ ػػؼ اكتسػ ػػاب القػ ػػدرة عمػ ػػى التفكيػ ػػر البػ ػػداعي عمػ ػػى قػ ػػدرة الفػ ػػرد عمػ ػػى اكتسػ ػػاب

المعمومات المقبولة بالنسبة له

-3تعػػد القػػدرة البداعيػػة أحػػدى صػػور التخيػػؿ المضػػبوط فػػي أحػػد المجػػاالت الفنيػػة ،أو
األدبي ػػة ،أو الموس ػػيقية ،أو المج ػػردة  .وه ػػذا التخي ػػؿ ي ػػؤدي إل ػػى ن ػػوع م ػػف االنج ػػاز ف ػػي

المجػػاالت المختمفػػة  ،مثػػؿ رسػػـ لوحػػة فنيػػة جميمػػة ،أو أنتػػاج قطعػػة موسػػيقية جديػػدة .

(رزوقي وعبد الكريـ)005-000: 5,07،
مراحل يم ي التف ير االأدايف

ويذكر ) (Wallas&Markberryنقالً عف ( العفوف وعبد الصاحب ،)5,05اف

عممية االبداع عبارة عف مراحؿ متباينة تتولد في اثنائها الفكرة الجديدة المبدعة .

-0مرح االيداد والتحضير:

في هذي المرحمة تُحدد المشكمة وتفحص مف جميع جوانبها ،وتجمع المعمومات
والمهارات والخبرة مف الذاكرة ومف القراءات المختمفة ويربط بعضها ببعض بصورة
مختمفة يمكف مف خاللها تناوؿ موضوع االبداع وتحديد المشكمة .وتشير بعض البحوث

الى اف االفراد او التالميذ الذيف يخصصوف جزءاً اكبر مف الوقت لتحميؿ المشكمة وفهـ

عناصرها قبؿ البدء في حمها هـ اكثر ابداعاً مف اولئؾ الذيف يتسرعوف في حؿ

المشكمة.

-5مرح االحتضان او ال مون او االاتمار:
مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية
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وهي مرحمة ترتيب وانتظار ،فيها يتحرر العقؿ مف كثير مف الشوائب واالفكار

والمواد التي الصمة لها بالمشكمة 0وهي تتضمف هضماً او تمثيالً عقمياً – شعورياً

والشعورياً – وامتصاصاً لكؿ المعمومات والخبرات المكتسبة المالئمة التي تتعمؽ
بالمشكمة .كما تتميز هذي المرحمة بالجهد الشديد الذي يبذله الفرد المبدع في سبيؿ حؿ

المشكمة .وترجع اهمية هذي المرحمة ،الى انها تعطي العقؿ فرصة لمتخمص مف الشوائب
واالفكار الخاطئة ومف االجزاء غير المهمة في المشكمة التي يمكف اف تعوؽ او ربما

تعطؿ االجزاء المهمة فيها.
-7مرح

االشرال او االلهام:وتتضمف هذي المرحمة ادراؾ الفرد العالقة بيف االجزاء

المختمفة لممشكمة ،وانبثاؽ ش اررة االبداع ) (Creative, Flashاي المحظة التي تولد

فيها الفكرة الجديدة التي تؤدي بدورها الى حؿ المشكمة.
-4مرح

التحقل او ايادة النظر :وهي اخر مرحمة مف مراحؿ تطوير االبداع

ويتعيف عمى الفرد المبدع اف يختبر الفكرة المبدعة ويعيد النظر فيها ليرى همهي فكرة
صحيحة او مفيدة او تتطمب شيئاً مف التهذيب والصقؿ .وبعبارة اخرى ،هي مرحمة

التجريب(االختبار التجريبي) لمفكرة الجديدة (المبدعة)(.العفوف وعبد الصاحب :5,050
)045- 04,
مهارات التف ير اإلأدايف
أف التفكير البداعي يتضمف ثالث مهارات رئيسية وهي الطالقة والمرونة واألصالة التي

شممها مقياس تورانس لمتفكير البداعي الذي يعد مف اوائؿ مف تناوؿ موضوع االبداع في
دراساته إال أنقسماً مف الباحثيف والمنظريف أضافوا إليها مهارت اف فرعي انهما الحساسية
لممشكالت والتفاصيؿ أو الضافة  0ويمكف الشارة إليها باالتي :

مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية
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 -0الطالق

:

القدرة عمى توليد عدد كبير مف االفكار الجيدة والصحيحة لمسألة او مشكمة ما نهايتها
حرة اومفتوحة  0تتضمف الطالقة الجانب الكمي في البداع ويقصد بها تعدد األفكار

التي يمكف أف يأتي بها الفرد أو السهولة أو السرعة التي يتـ بها استدعاء تداعيات معينة
 0خالؿ مدة زمنية محددة فيبدو العقؿ (المبدع) كما لو كاف يطمؽ دائما طمقات مف

األفكار الجديدة المناسبة ،وتتميز األفكار والجابات المناسبة بمالءمتها لمقتضيات البيئة

الواقعية وبالتالي يجب أف تستبعد األفكار والجابات العشوائية  ،مثؿ (اكتبي اكبر عدد
ممكف مف المعادف الموصمة لمحرارة ).

وتحدد مكونات الطالقة في اآلتي :

أ -طالق الرموز أو األلفاظ  :وتعبر عف إنتاج مترادفات وكممات وفؽ شروط معينة
،مثؿ توليد كممات تبدأ بحرؼ أو تنتهي بكممة معينة ،وهنا كطالقة األعداد ،مثؿ (كوني
مف كممة عراؽ اكبر عدد مف الكممات).

ب -طالق الممانف واألق ار ( الطالق الف ري

)  :وتعني القدرة عمى إنتاج اكبر عدد

ممكف مف األفكار ذات العالقة بموقؼ معيف يكوف الفرد قاد اًر عمى إدراكه .

ج -الطالق التمأيري  :وتعني القدرة عمى التفكير السريع في تكويف كالـ مترابط
ومتصؿ ،وصياغة التراكيب المغوية المميزة .

د-الطالق االرتأاطي أوطالق التدايف :وتعني قدرة الفرد عمى إنتاج أكبر عدد مف
األلفاظ التي تتوافر فيها شروط معينة مف حيث المعنى  ،مثؿ ( لممحرار تدريجتاف هما

التدريج السيميزي والتدريج المطمؽ (الكمفف) اكتبي اكبر عدد ممكف مف االفكار الترابطية

بيف المقياسيف .

ه -طالق األش ال :تعني القدرة عمى الرسـ السريع لعدد مف األمثمة والتفضيالت في
االستجابة لمثير بصري،أو القدرة عمى النتاج السريع لألمثمة ،والتوضيحات والتكوينات
مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية
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استناداً الى مثيرات شكمية أوصفية معطاة

 ،مثؿ (صورة

مزرعة

تحوي ابقار،

المطموب اعطاء اكبر عدد مف البدائؿ الجديدة في تحسيف انتاج الحميب في المزرعة )

 -4المرون

:وتعني قدرة الفرد عمى تغيير الحالة الذهنية بتغير الموقؼ ،وتتميز

المرونة بالقدرة عمى توليد مجموعة مف االستجابات المتنوعة ،والتي تبيف استخداـ متغير
مألوفة لشيء مألوؼ ،وتتضمف المرونة الجانب النوعي في االبداع  0والمرونة هي عكس

الجمود الذهني  0وتتطمب المرونة االنفتاح الفكري والقدرة عمى الشفافية نحو المواضيع

المطروحة  0ويمكف تحديد نوعيف مف مهارات المرونة :

أ -المرون الت قائي  :وهي سرعة الفرد في اصدار اكبر عدد ممكف مف االفكار
المتنوعة والمرتبطة بمشكمة او موقؼ مثير ويميؿ الفرد وفؽ هذي القدرة الى المبادرة

التمقائية في المواقؼ وال يكتفي بمجرد االستجابة  ،مثؿ (دخؿ شخص الى داري بعد

عناء العمؿ والطريؽ ووجد تعرض منزلهُ الى سرقة بعض مقتنيات المنزؿ ووجه اتهامه
ِ
الى جاري  ،عبري عف ر ِ
حكمه  ،واقترحي
أيؾ بذلؾ االتهاـ وهؿ كاف الرجؿ صائب في

حموالً لمساعدة ذلؾ الرجؿ ).

ب-المرون الت يفي  :وتشير لقدرة الفرد عمى تغير الوجهة الذهنية في معالجة المشكمة
ومواجهتها  ،ويكوف بذلؾ قد تكيؼ مع اوضاع المشكمة ومع الصور التي تأخذها او
تظهر بها المشكمة  ،وكمما ازدادت لدى الفرد القدرة عمى تغيير استجاباته لكي يتناسب

والموقؼ  ،تطورت لديه مرونة التكيؼ االبداعية  ،مثؿ (رصدت احدى المجاف التابعة

لو ازرة البيئة زيادة استخداـ المولدات الكهربائية العامة والمنزلية في الصيؼ يولد زيادة
بدرجات الح اررة  ،افترضي مشكالت التي تؤديها هذي الظاهرة ترتبط بهذي المشكمة وتوحي

الى المجنة االخذ بها بنظر االعتبار) (.حسف) 37-3,: 5,04،

-7األصال  :وهي القدرة عمى التعبير الفريد ،وانتاج االفكار البعيدة والماهرة اكثر مف
االفكار الشائعة والواضحة خالؿ مدة زمنية محددة  ،اي انها التميز والتفرد في الفكرة
مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية
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والقدرة عمى النفاذ ماوراء المباشر والمألوؼ مف االفكار 0ولهذا كمما قمت درجة شيوع

الفكرة زادت درجة اصالتها 0وهي اكثر الخصائص المرتبطة بالتفكير االبداعي 0

واالصالة ليست صفة مطمقة بؿ أنها محددة في أطار خبرة الفرد الذاتية  0وتختمؼ
األصالة عف الطالقة والمرونة في انها تعتمد عمى القيمة النوعية والنفور فيما يكرري

االخروف  0وتقاس األصالة عف طريؽ احتساب كمية مف االستجابات غير الشائعة اوغير
المألوفة والتي تعتبر مع ذلؾ استجابة مقبولة ألسئمة االختبار ،مثؿ (تعد الكهرباء مصدر

مف مصادر الحياة فهي تقدـ الضوء والدؼء وتشغيؿ االجهزة لقضاء الحاجات ،عبري

عف ذلؾ بأنتاج افكار جديدة تناقض ذلؾ الرأي) .
-2التفاصيل ( اإل مال اإلقاض ):

وهي قدرة الفرد عمى تقديـ إضافات أو زيادات جديدة لفكرة أو عمؿ ما مف نواحي قدراته
المختمفة حتى يصبح عمى درجة اكبر مف التطور أو االتساع  0أو التفصيؿ  0أو التقاف،
وتتضمف هذي القدرة الوصوؿ الى اقتراحات تكميمية تؤدي بدورها الى زيادات أو إضافات

جديدة ،وبناء عميه يمكف وصؼ الطالب الذي تتوافر لديه القدرة عمى االفاضة او
التفاصيؿ انه الطالب الذي يستطيع أف يعالج فكرة أو عمؿ اـ خططا ثـ يحدد تفاصيمه
ويقوـ بتوسيعه ورسـ خطواته .

-5الحتاتي ل مش الت  :ويقصد بها الوعي بوجود مشكالت أو حاجات أو عناصر

ضعؼ في البيئة أو الموقؼ ،ويعني ذلؾ اف بعض األفراد أسرع مف غيرهـ في

مالحظة المشكمة أو التحقؽ مف وجودها في الموقؼ ،والشؾ اف اكتشاؼ المشكمة يمثؿ
خطوة أولى في عممية البحث عف حممها ،ومف ثـ إضافة معرفة جديدة أو إدخاؿ

تحسينات وتعديالت عمى معارؼ أو منتجات موجودة  ،مثؿ ( صورة لعيف انساف
اصيبت بأحمرار شديد ،والمطموب معرفة قدر ِ
اتؾ في كيفية التعامؿ مع المشكالت
وتحديد اسبابها ومعالجتها) ( .جرواف) 35-33 :5,050
مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية
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صفات الشاص المأدع
 -0االستقاللية  :حيث اليكوف في الغالب تابعا لالخريف قوالً وعمالً بؿ يشؽ طريقه
في الحياة في مسار خاص به مف حيث الفمسفة التي يؤمف بها واالفكار التي يدافع

عنها وانماط السموؾ التي يترجمها ميدانياً.

-5الخياؿ الواسع  :الذي مف خالله يعمؿ عمى البحث عف االثارة والحموؿ غيؤر
المألوفة .

-7تحمؿ الغموض  :فهو اليستسمـ لممشكالت او المواقؼ الغامضة بؿ يتمتع بقدرة
عالية مف الصبر والتحمؿ مف اجؿ الوصوؿ الى الحموؿ االكثر دقة او االكثر مالءمة

لطبيعة المشكمة وألمكانية تطبيقها في ارض الواقع.

-4القدرة عمى قيادة االخريف في مواقؼ متنوعة.

-0حب االستطالع:حيث يميؿ الى طرح االسئمة  ،واالستفسار عف الكثيرمف االمور
استزادة لممعرفة مف اجؿ االستفادة منها في مواجهة المشكالت مواقؼ الحياة المختمفة.

-2االتصاؼ بالمرونة في المواقؼ المختمفة تمهيداً لمخروج بأفضؿ الحموؿ

-3االتصاؼ بالطالقة المفظية الكبيرة التي تساعدي في الرد عمى االستفسارات العديدة
ومحاولة اقناع االخريف بوجهة نظري  ،والتصدي لمقضايا المعقدة التي تتطمب طالقة

في الحديث عنها وتوضيحها.

-4االتصاؼ بالقدرة عمى توليد افكار جديدة مف االفكار واالراء والمواقؼ القديمة.

-5النظر الى المشكالت كعمؿ ممتع ومهـ النها تثير التفكير اوالً  ،وتشغؿ الشخص
المبدع فترة مف الزمف في طرح الفرضيات او الحموؿ التجريبية المؤقتة ثانياً  ،ويبحث
بعدها عف االدلة والبيانات المعرفية الالزمة لفحص الفرضيات ثالثاً ،والوصوؿ الى

الحموؿ المناسبة رابعاً ،وتطبيؽ تمؾ الحموؿ في مواقؼ تعميمية تعممية جديدة خامساً
واخي اًر .
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-0,الميؿ الى المغامرة وعدـ الخوؼ منها  ،وذلؾ امالً في اكتشاؼ المزيد وطرح
الجديد مف االراء او المعارؼ او االفكار (.سعادة) 507-505: 5,,4،
المحور االول  -:دراسات تناولت دورة التعلم فوق المعرفية .

 -1دراسة(جبر")0212،اثر توظٌف استراتٌجٌة دورة التعلم فوق المعرفٌة على
تنمٌة المفاهٌم ومهارات التفكٌر البصري فً العلوم لدى طلبة الصف العاشر
االساسً " (.جبر: 0212،ث-ج )
 -0دراسة (البهادلً")0212،اثر استراتٌجٌة دورة التعلم فوق المعرفٌة فً اكتساب
المفاهٌم النحوٌة والتفكٌر التأملً عند طالبات الصف الخامس االدبً "( .البهادلً،
 : 0212د-ذ )
جدول ( )0دراسات تناولت دورة التعلم فوق المعرفية
ت
-1

-0

اسم الباحث
والسنة والبلد
ٌحٌى سعٌد
جبر
()0212
فلسطٌن

محمد علوان
زغٌر البهادلً
()0212
العراق

مادة البحث

الهدف

العلوم
(الكٌمٌاء
العضوٌة)

التعرف
على اثر
توظٌف
استراتٌجٌة
دورة
التعلم فوق
المعرفٌة
على تنمٌة
المفاهٌم
ومهارات
التفكٌر
البصري
فً العلوم
لدى طلبة
الصف
العاشر
االساسً
التعرف
على اثر
استراتٌجٌة
دورة

اللغة العربٌة
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المنهج
المستخدم
المنهج
التجرٌبً

نوع وحجم
العينة
 02طالبا

مجموعة
التجرٌبٌة
( )02طالبا
المجموعة
الضابطة
( )02طالبا

المنهج
التجرٌبً

50

 80طالبة

ادوات
الدراسة
اداة تحلٌل
المحتوى
واختبار
تحصٌل
المفاهٌم
العلمٌة
واختبار
التفكٌر
البصري

اختبار
اكتساب
المفاهٌم
النحوٌة

الوسائل
االحصائية
t-test
ومربع اٌتا
لحساب
حجم االثر

االختبار
التائً
لعٌنتٌن
مستقلتٌن

العدد ( )22لسنة ()2102

النتائج
اظهرت
نتائج
الدراسة
وجود فروق
ذات داللة
احصائٌة بٌن
متوسط اداء
المجموعتٌن
فً تنمٌة
المفاهٌم
العلمٌة
ومهارات
التفكٌر
البصري
لصالح
المجموعة
التجرٌبٌة.
اظهرت
نتائج
الدراسة
تفوق

أثر تدريس مادة الفيزياا أستاتادام أتاتراتييي دورة الاتم م قاول الممرقيا قاف التف يار االأادايف
لدى طالأات األول المتوتط...................................................................
ت

اسم الباحث
والسنة والبلد

الهدف

مادة البحث

المنهج
المستخدم

التعلم فوق
المعرفٌة
فً
اكتساب
المفاهٌم
النحوٌة
والتفكٌر
التأملً
عند
طالبات
الصف
الخامس
االدبً

نوع وحجم
العينة
مجموعة
التجرٌبٌة
( )40طالبة
المجموعة
الضابطة
( )40طالبة

ادوات
الدراسة
واختبار
التفكٌر
التأملً

الوسائل
االحصائية
ومربع
(كاي)فً
متغٌري
التحصٌل
الدراسً
لآلباء،
واألمهات

النتائج
المجموعة
التجرٌبٌة
على
المجموعة
الضابطة فً
اختباري
المفاهٌم
النحوٌة و
التفكٌر
التأملً .

المحور الثانف  :دراتات تناولت التف ير االأدايف
 -0الزهيري (" )5,,5فاعمية تصميـ تعميمي -تعممي عمى وفؽ نظرية الحؿ
البداعي لممشكالتTRIZ -في تنمية مهارات التفكير البداعي لطالب الصؼ

الخامس العممي في مادة الكيمياء( .الزهيري) 024-004: 5,,5،
 -2الزبٌدي () 0210
"أثر استراتيجيتي التخيؿ الموجه واالثارة العشوائية
االبداعي والذكاء الوجداني

(الزبيدي)52-25 : 5,05،

في التحصيؿ وتنمية التفكير

لدى طمبة الصؼ االوؿ المتوسط في الفيزياء".
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يدول ( )4دراتات تناولت التف ير االأدايف
ت

-1

-0

اسم
الباحث
والسنة
والبلد
كامل
كرٌم عبٌد
الزهٌري
()0222
العراق

مهند عبد
الحسن
رهٌو
الزبٌدي
0210
العراق

مادة
البحث

الهدف

المنهج
المستخد
م

نوع
وحجم
العينة

ادوات
الدراسة

النتائج

الوسائل
االحصائية

الكٌمٌا
ء

التعرف
على
فاعلٌة
تصمٌم
تعلٌمً-
تعلمً
على وفق
نظرٌة
الحل
اإلبداعً
للمشكالت
 TRIZفً تنمٌة
مهارات
التفكٌر
اإلبداعً
لطالب
الصف
الخامس
العلمً
فً مادة
الكٌمٌاء .

المنهج
التجرٌب
ي

 20طالب اختبار االختبار
تورانس ( t -
المجموعة للتفكٌر )test
التجرٌبٌة االبداعً ،اختبار
()02
لٌفٌن
كأداة
طالب
لقٌاس ( Leven
المجموعة مهارات )– test
الضابطة التفكٌر  ،اختبار
()02
االبداعً (ت) معامل
طالب
للطالب ارتباط
بٌرسون ،
وهً
الطالقة اختبار
كولمكروف
–
المرونة– -سمٌر
االصالة نوف
،اختبار(ما
ن – وتنً
) لعٌنتٌن
مستقلتٌن،
معامل
ارتباط
(،)zeta
معادلة
كوبر.

اظهرت
نتائج
الدراسة
وجود
فروق ذات
داللة
احصائٌة
بٌن
متوسط
اداء
المجموعت
ٌن فً
تنمٌة
مهارات
التفكٌر
االبداعً
لصالح
المجموعة
التجرٌبٌة .

الفٌزٌا
ء

التعرف
على أثر
استراتٌج
ٌتً
التخٌل
الموجه
واالثارة

المنهج
التجرٌب
ي

الحقٌبة
االحصائٌة
)(SPSS
وتحلٌل
التباٌن
األحادي
ومعادلة

اظهرت
نتائج
الدراسة
وجود
فروق ذات
داللة
احصائٌة
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طالب
مجموعة
التجرٌبٌة
االولى
()44
طالب
55

اختبار
التحصٌ
ل
اختبار
تورانس
للتفكٌر
االبداعً
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أثر تدريس مادة الفيزياا أستاتادام أتاتراتييي دورة الاتم م قاول الممرقيا قاف التف يار االأادايف
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ت

اسم
الباحث
والسنة
والبلد

مادة
البحث

الهدف

المنهج
المستخد
م

العشوائٌة
فً
التحصٌل
وتنمٌة
التفكٌر
االبداعً
والذكاء
الوجدانً
لدى طلبة
الصف
االول
المتوسط
فً
الفٌزٌاء.

نوع
وحجم
العينة

ادوات
الدراسة

الوسائل
االحصائية

النتائج

المجموعة
التجرٌبٌة
الثانٌة(44
) طالب

مقٌاس
الذكاء
الوجدان
ي

شٌفٌه

بٌن
متوسط
اداء
المجموعا
ت لصالح
المجموعت
ٌن
التجرٌبٌتٌن

المجموعة
الضابطة
()40
طالبا
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انفصم انرابع

ينهج انبحث واجراءاته:

يتضمف هذا الفصؿ االجراءات التي قامت بها الباحثة لتحقيؽ هدؼ بحثها والتحقؽ

مف صحة فرضيته وفيما يمي وصفاً لتمؾ االجراءات مخطط ()7
اي ار ات الأحث
 -0التصميم

أ-التحصيل التاأل قف مادة

التيريأف

الفيزيا ل فصل الدراتف االول

 -4ميتمع الأحث

ج-ااتأار الذ ا

ويينته
 -3ت اقؤ الميمويتين

د-ااتأار التف ير االأدايف

-5ضبط المتغيرات
الدخيلة

أ-تحديد المادة الم مي

 -3متت زمات الأحث

ج-صياغ االهداف الت و ي

 -5ادات الأحث

د-ايداد الاطط التدريتي واورال
الممل

-7اي ار ات تطأيل
التيرأ
-8الوتائل االحصائي

ب-ااتأار التف ير االأدايف

ماطط ( ( )3اي ار ات الأحث الحالف من ايداد الأاحث )
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اوالً  -:منهج الأحث وتصميمه التيريأف

اعتمد المنهج التجريبي في دراسة البحث الذي يستند الى تغير عمدي ومضبوط

لمشروط المحددة لحدث ما مع مالحظة التغيرات الواقعة في ذات الحدث وتفسيرها .

(ممحـ )455 :5,,5،والجؿ ذلؾ البد مف اختيار تصميـ مناسب تخطط فيه
االجراءات الخاصة بالتجربة  ،اذ يساعد ذلؾ التعرؼ عمى مجموعات البحث وتحديد

الوسائؿ االحصائية المناسبة ،فالتصميـ التجريبي هو " مخطط او برنامج عمؿ يوضح
كيفية تنفيذ التجربة مف خالؿ مالحظة مقصودة ويتحكـ الباحث في السيطرة عمى
الظروؼ المحيطة بالتجربة او المؤثر بالمتغيرات المطموب دراستها "(عبد الرحمف

وعدناف)443 :5,,3،وألهمية ذلؾ اختارت الباحثة التصميـ التجريبي ذو

المجموعتيف التجريبية والضابطة احدهما تضبط االخرى ضبطاً جزئياً ومف ذوات

االختبار البعدي باالكتساب والتفكير االبداعي ،لكونه مناسباً لهدؼ البحث والتحقؽ
مف صحة الفرضيتيف الصفريتيف كما مبيف في المخطط (. )4
الت اقؤ

الميموي
التيريأي

-الذ ا

الضاأط

-التف ير االأدايف

-التحصيل التاأل

المتغير المتتقل
اتتراتييي دورة

التم م قول الممرقي

المتغير التاأع
-التف ير االأدايف

الطريق االيتيادي

ماطط ( )2التصميم التيريأف الممتمد قف الأحث

ثانياً  -:ميتمع الأحث ويينته

يقصد بمجتمع البحث " جميع مفردات الظاهرة التي يقوـ الباحث بدراستها  ،قد تكوف

افراداً او اشياء تكوف موضوع مشكمة البحث (الجابري . )540: 5,00 ،وعمى هذا
النحو مجتمع البحث الحالي يتمثؿ بطالبات الصؼ االوؿ المتوسط في ثانوية العقيدة

لمبنات لمعاـ الدراسي ( )5,02-5,00والتي اختيرت قصدياً مف احدى المدارس
الثانوية التابعة لممديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانية  ،اذ بمغ مجموع طالبات
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مجتمع البحث ( )005طالبة موزعة عمى اربعة شعب ( أ  ،ب  ،ج  ،د) عدد

الطالبات عمى الترتيب (. ) 74، 40 ، 4, ، 73

اختيرت عينة ممثمة لمجتمع البحث بالعشوائية البسيطة شعبتي (ب  ،ج ) البالغ

عددهما ( )40طالبة لتمثؿ مجموعتي البحث واختيرت بالتعييف العشوائي شعبة
(ج)لتمثؿ المجموعةالتجريبية وشعبة (ب) لتمثؿ المجموعة الضابطة وعمدت الباحثة

عمى استبعاد الطالبات الراسبات احصائياً في كال المجموعتيف  ،بسبب امتالكهف
خبرة معرفية مسبقة في الموضوعات التي ستدرس خالؿ مدة التجربة  ،وبهذا اصبح

العدد النهائي لعينة البحث ( )37طالبة ممثمة لمجتمع البحث بنسبة ( )%44وبواقع
( )73طالبة لممجموعة التجريبية و( )72طالبة لممجموعة الضابطة جدوؿ (. )7
يدول ()3

توزيع طالأات ميمويتف الأحث
الميموي

ج

20

2

37

ب

20

2

36

80

8

73

الشمأ

التيريأي
الضاأط

يدد الطالأات قأل

يدد الطالأات

يدد الطالأات

الميمااااوع

االتتأماد

الراتأات

أمد االتتأماد

ثالثاً  -:ت اقؤ ميمويتف الأحث

عمى الرغـ مف تجانس افراد العينة عشوائياً وكونهف مف بيئة واحدة فقد حرصت الباحثة
قبؿ الشروع بالتجربة عمى تكافؤ طالبات مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) في

بعض المتغيرات التي تعتقد بأنها تتداخؿ في تأثيرها مع المتغير المستقؿ (استراتيجية

دورة التعمـ فوؽ المعرفية) في المتغير التابع التفكير االبداعيوهي -:
مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية

52

العدد ( )22لسنة ()2102

أثر تدريس مادة الفيزياا أستاتادام أتاتراتييي دورة الاتم م قاول الممرقيا قاف التف يار االأادايف
لدى طالأات األول المتوتط...................................................................

 -0التحصيؿ السابؽ لمادة الفيزياء في الفصؿ الدراسي االوؿ .
 -5اختبار التفكير االبداعي القبمي .
 -7اختبار الذكاء.

قامت الباحثة بتكافؤ مجموعتي البحث في المتغيرات المذكورة اعالي في بداية الفصؿ
الدراسي الثاني لمفترة (5,02/5/04-03-02ـ) قبؿ تطبيؽ التجربة وفيما يأتي عرضاً

لجراءات تكافؤ بيف طالبات مجموعتي البحث بالمتغيرات المذكورة وفقاً لمجدوؿ (:)4
المتغيرات

الميموي

المدد

المتوتط

التحصيؿ السابؽ

التجريبية

73

36,65

في مادة الفيزياء

الحتاأف

التأاين

أ

z-test
اليدولي

في الفصؿ االوؿ

الضابطة

72

36,60

24,00

اختبار الذكاء

التجريبية

73

36,86

93,70

الضابطة

72

32,89

009,2

التجريبية

73

79,69

33,75

72

79,95

43,70

الدالل

()0 05
غير دالة

39,69

6
2

z-test
المحتو

متتوى

0,029

3

غير دالة
0,73

0,96

0
اختبار التفكير
االبداعي
الضابطة

6

0,350

غير دالة

6

اليدول( )2يأين ان طالأات الميمويتين مت اقئتين قف المتغيرات اذ حص ت قيمتها
الزائي ي ى قيم اقل من القيم اليدولي
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راأماً  -:ضأط المتغيرات الداي

يقصد بالمتغيرات الدخيمة تمؾ المتغيرات التي تؤثر في المتغير التابع وتشارؾ المتغير

الممستقؿ في احداث التغييرات التي يتـ عزؿ اثارها عف المتغير التابع وذلؾ بتثبيتها
او تحديدها ،وعممية الضبط هي العممية التي تهدؼ الى ضبط بعض المتغيرات في
الدراسات التجريبية مف خالؿ ازالة اي تأثير الي متغير عمى سير التجربة فيما عدا

المتغير المستقؿ اذ يتأثر بتاثير المتغير التابع بعوامؿ ومتغيرات كثيرة اضافة الى
المستقؿ ولذلؾ البد مف عزؿ مثؿ هذي المتغيرات التي قد تؤثر في سموؾ افراد العينة
او اجراءات التجربة ( .الزيدي) 30: 5,04،

واليل ذلك يمدت الأاحث ي ىضأط المتغيرات المتم ق أطريق ااتيار المين ومنها
ظروف التيرأ

االندثار التيريأف النضج ادات القياس اثر االي ار ات التيريأي

المدرت وتوزيع الحصص ومدة التيرأ وأناي المدرت .
ومنها تري الأحث و ُ
اامتاً :متت زمات إي ار التيرأ
 0-5تحديد المادة الم مي

قبػػؿ البػػدء بالتجربػػة حػػددت الباحثػػة محتػػوى المػػادة التعميميػػة التػػي سػػتدرس لطالبػػات
مجموعتي البحث في اثنػاء التجربػة ضػمف الفصػوؿ االربعػة االخيػرة مػف كتػاب الفيزيػاء
لمصؼ االوؿ متوسط لمعاـ الدراسي  5,02/5,00في الموضوعات االتية:
الفصؿ الرابع :الضغط وقاعدة ارخميدس

الفصؿ الخامس :الح اررة ودرجة الح اررة

الفصؿ السادس  :الخصائص الح اررية لممادة

الفصؿ السابع  :تحوالت حالة المادة
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4-5صياغ االغراض الت و ي :
قامت الباحثة بصياغة االغراض السموكية اعتماداً عمى محتوى المادة العممية التي
شممت التجربة  ،فبمغ عددها ( )00,غرضا سموكيا وفقاً لتصنيؼ ( )Bloomالمعرفي

بمستوياته (التذكر  ،الفهـ"االستيعاب" ،التطبيؽ  ،التحميؿ  ،التركيب  ،التقويـ) .

وقد عرضت االغراض السموكية عمى مجموعة مف المحكميف ممحؽ  ،لبياف ارائهـ في

مدى صالحيتها وتمثيمها لممستوى المحدد لها ومدى مالئمتها لطالبات الصؼ االوؿ

المتوسط واعتمدت االغراض السموكيةالتي حصمت عمى نسبة اتفاؽ( )%5,مف اراء
المحكميف  ،بموجب معادلة االتفاؽ لكوبر ،وتـ االخذ بالتوصيات والتعديالت التي

اشار اليها المحكميف ،فأصبح عدد االغراض السموكية في صيغتها النهائية ()00,
غرضاً سموكياً ممحؽ موزعة بحسب المحتوى الدراسي ومستويات بموـ الستة في

المجاؿ المعرفي جدوؿ (.)0

يدول ()5

توزيع االغراض الت و ي ي ى محتوى مادة التيرأ وققاً لمتتويات أ وم الممرقي
الفصل
الراأع

الدراتف
الضغط وقايدة
اراميدس

الاام

الحرارة ودري

التاد

الاصائص

التا

تحوالت حال

أع

المادة

س
س

الميال الممرقف

المحتوى

الحرارة

الحراري ل مادة

الميموع

التذ ر

اتتيماب

تطأيل

تح يل

المي
تر يب

التقويم

00

05

5

0

5

0

00

02

0

4

5

,

3

0,

2

4

5

,

00

07

4

5

0

,

44

00

54

00

3

0

مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية

51

العدد ( )22لسنة ()2102

موع
4,
45
55
75
00,

أثر تدريس مادة الفيزياا أستاتادام أتاتراتييي دورة الاتم م قاول الممرقيا قاف التف يار االأادايف
لدى طالأات األول المتوتط...................................................................

 2-5ايداد الاطط التدريتي واورال الممل :
وفي ضوء محتوى الفصوؿ االربعة االخيرة لكتاب الفيزياء لمصؼ االوؿ متوسط تـ

اعداد ( )04خطة دراسية حسب استراتيجية دورة التعمـ فوؽ المعرفية مع ( )04ورقة

عمؿ لممجموعة التجريبية  ،وكذلؾ اعدت الباحثة ( )04وفؽ الطريقة االعتيادية

لممجموعة الضابطة  ،وتـ عرض خطة لممجموعة التجريبية وخطة لممجموعة
الضابطة عمى مجموعة مف الخبراء المختصيف في طرائؽ التدريس والفيزياء لبياف

ارائهـ حوؿ مدى مالئمة الخطة لطريقة التدريس المتبعة لممجموعة التجريبية
والضابطة  ،وكذلؾ مدى مالئمتها لمحتوى المادة الدراسية واالغراض السموكية  ،وقد

تـ االخذ بمالحظات الخبراء وعدلت بموجبها جميع الخطط التدريسية لممجموعتيف
التجريبية والضابطة.

تادتاً  :ادات الأحث :

يتطمب البحث الحالي إعداد أدات لقياس المتغير التابع ( اختبار التفكير االبداعي)

ومنها يمكف اف نتعرؼ عمى مدى تحقيؽ هدؼ البحث وفرضيته ،وفيما يأتي عرضاً

لخطوات إعداد االختبار:

– 0-2اختبار التفكير االبداعي :
سيتـ عرض الخطوات اختبار التفكير االبداعي المتبعة في بنائه والمخطط ()0
يوضح ذلؾ:
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تحديد هدف االختبار

تحديد مهارات االختبار

صياغة فقرات االختبار

تعليمات االختبار

صدق اختبار التفكير االبداعي

الصدق الظاهري
ـ التحقق من وضوح فقرات
التطبيق االستطالعي األول

و تعليمات االختبار
ـ تحديد الزمن الالزم لإلجابة
-الصدق

التطبيق االستطالعي الثاني

الثباتـ إيجاد القوة
التمييزيةلفقرات االختبار

تصحيح االختبار

ـ إيجاد معامالت صعوبة
الفقرات
الصيغة النهائية الختبار التفكير
االبداعي

الماطط( )5اطوات أنا ااتأارالتف يراإلأدايف (الأاحث )
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اطوات ايداد ااتأار التف ير االأدايف :
 -0تحديد الهدف ل تف ير االأدايف  :يهدؼ االختبار قياس التفكير االبداعي لدى
طالبات الصؼ االوؿ متوسط
 -4تحديد مهارات التف ير االأدايف:حددت الباحثة اربعة مهارات لمتفكير االبداعي
بحسب ما تدارسته معظـ الدراسات السابقة وتعريؼ الباحثةً لمتفكير االبداعي" :
هو نشاط عقمي مركب وهادؼ توجهه رغبة قوية في البحث عف حموؿ أو التوصؿ
إلى نواتج أصيمة لـ تكف معروفة سابقاً ويتميز بالشمولية والتعقيد فهو يتدرج مف
المستوى األعمى المعقد مف التفكير ألنه ينطوي عمى عناصر معرفية وانفعالي
وأخالقية متداخمة تشكؿ حالة ذهنية فريدة ،ويتكوف التفكير البداعي بالمفهوـ
السايكومتري مف مهارات الطالقة  ،والمرونة ،واألصالة  ،والحساسية لممشكالت".
 -3صياغ ققرات االاتأار-:
قامت الباحثة بصياغة فقرات االختبار بعد االطالع عمى االدبيات والمراجع

والمقاييس السابقة لمتفكير االبداعي  ،يتضمف االختبار( )4فقرات تشير كؿ فقرة
الى موقؼ تقيس فيها احدى مهارات التفكير االبداعي (الطالقة ،المرونة

،االصالة  ،الحساسية لممشكالت) كما هو موضح في  ،وراعت الباحثة في
االعداد سهولة المغة ووضوح العبارات ومالءمتها لمستوى طالبات الصؼ االوؿ

المتوسط .

 -2تم يمات االياأ

ين ااتأار التف ير وتشمل -:

أ-تم يمات اإلياأ ين ااتأار التف ير االأدايف-:
تمت صياغة

التعميمات الخاصة بالجابة عف فقرات االختبار بحيث تكوف

واضحة لمجميع وتضمنت إعطاء الطالبات فكرة عف الهدؼ مف االختبار ونوع
مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية

55

العدد ( )22لسنة ()2102

أثر تدريس مادة الفيزياا أستاتادام أتاتراتييي دورة الاتم م قاول الممرقيا قاف التف يار االأادايف
لدى طالأات األول المتوتط...................................................................

األسئمة ودرجة االختبار الكمية والوقت المخصص لالختبار مع التأكيد عدـ ترؾ

اي نشاط دوف االجابة و وحددت الباحثة لكؿ نشاط خمسة اجابات ويتـ االجابة

عف كؿ نشاط في ورقة االسئمة  ،فضالً عف تعميمات أخرى خاصة بالطالبات.

ب-تعميمات تصحيح اختبار التفكير االبداعي :قامت الباحثة بأختيار سمـ تقديري
في كيفية تصحيح اختبار التفكير االبداعي حيث وضعت ()0درجات لكؿ نشاط

مف انشطة االختبار بحيث اصبحت الدرجة الكمية لالختبار( )2,درجة .

 -0التطأيل االتتطاليف الاتأار التف ير االأدايف  :تـ تطبيؽ االختبار عمى
مرحمتيف-:
أ-

التيرأ االتتطاليي االولى :بعد اف اصبح االختبار وتعميماته بالصيغة

االولية ينبغي التأكد مف وضوح صياغة فقرات االختبار ووضوح تعميماته ولتحديد
زمف االجابة عف فقراته قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مكونة
مف ( )73طالبة مف طالبات الصؼ االوؿ المتوسط في(ثانوية العقيدة لمبنات) وذلؾ
في يوـ (االربعاء) المصادؼ ( )5,02 / 4 / 5,وذلؾ لمتأكد مف وضوح الفقرات
وتعميمات الجابة وكذلؾ لمتعرؼ عمى الوقت الذي تستغرقه الطالبات لإلجابة عمى
فقرات االختبار ،فطمب منهف إبداء مالحظاتهـ عف أي فقرة مف فقرات االختبار،
واالستفسار عف أي كممة أو عبارة يجدونها غامضة أو غير واضحة،وقد اشرفت
الباحثة بنفسها عمى االختبار ،فتبيف أف تعميمات االختبار وفقراته كانت واضحة
ومفهومة مف قبؿ جميع الطالبات  ،وقد تـ احتساب الزمف المستغرؽ لالجابة عمى
الفقرات برصد متوسط زمف انتهاء اوؿ ثالث طالبات مف االجابة عف االختبار
ومتوسط زمف انتهاء اخر ثالث طالبات مف االجابة عف االختبار ،ثـ تـ حساب
متوسط الزمف  ،فتبيف اف الزمف المستغرؽ في االجابة تراوح بيف ( )04-75دقيقة
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وبذلؾ عد متوسط الزمف المستغرؽ لالجابة عمى فقرات االختبار ب( )47دقيقة وهو
وقت مناسب لزمف حصة واحدة.
وأما ان متوتط اياأ اول ثالث طالأات واار ثالث طالأات ي ى االاتأارين

(ا تتاب المفاهيم والتف ير االأدايف) ي ى الترتيب ( ) 23 20وهو وقت مناتب
لحص واحدة لذا حددت الأاحث زمن االياأ ي ى ل ااتأار ب ( )25دقيق .
ب -التيرأ االتتطاليي الثاني :بعد تأكد الباحثة مف وضوح فقرات االختبار
وتعميماته تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة مكونة مف ( )57,طالبة مف طالبات ثانوية

النهضة لمبنات التابعة لممديرية العامة لتربية بغداد  /الكرخ الثانية،وبعد انتهاء
الطالبات مف دراسة الفصوؿ االربعة االخيرة مف كتاب الفيزياء حدد يوـ االحد

الموافؽ ( )5,02/4/54ـ موعداً لالختبار ،وبعد تصحيح االجابات رتبت الدرجات
تنازلياً لغرض اجراء التحميؿ االحصائي ،ثـ اخذت اعمى ( )%53مف اجابات
الطالبات لتمثؿ المجموعة العميا وادنى ( )%53مف اجابات الطالبات لتمثؿ
المجموعة الدنيا  ،التي بمغ عدد افرادها( )24طالبة لكؿ مجموعة وقد حممت اجابات

المجموعتيف العميا والدنيا احصائياً أليجاد الخصائص السايكومترية لالختبار وكما

يأتي -:

أ-ممامل الصموأ لفقرات االاتأار
يشير معامؿ صعوبة الفقرة إلى النسبة المئوية لإلجابات الخاطئة عف تمؾ الفقرة مف

الطالبات الالتي أجبف عمى االختبار (سعد  0 )40:5,,00وتشير معظـ المصادر
إلى أف الفقرة التي تتراوح مدى معامؿ الصعوبة لها بيف ( (,.4,-,.5,مقبولة أما

الفقرات التي دوف ( ),.5,وأعمى مػف ( ),.4,تتطمب التعديؿ أو التبديؿ أو الحذؼ

(عودة  )045 :0554 0وبعد استخراج معامؿ صعوبة كؿ فقرة وجد أنها تتراوح
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( ),.7,-,.50وهي معامالت تؤكد عمى قبوؿ جميع الفقرات مف كونها متوسطة
بالصعوبة وضمف المعيار المحدد لقبولها لغراض الدراسة.

إف الفقرات االختبارية التي تتساوى في مقدار صعوبتها ليس
ب-القوة التمييزي ّ :
بالضرورة أف تميز بالقدر نفسه بيف المستويات المعرفية المختمفة لمطمبة فيما يقيسه

االختبار ،لذلؾ ينبغي إيجاد درجة تمييز كؿ فقرة لمتحقؽ مف فاعميتها في التمييز بيف
الطمبة أقوياء التحصيؿ والطمبة ضعفاء التحصيؿ(عالـ ،)004 :5,,2 ،فكانت
معامالت تمييز الفقرات جميعها مقبولة ،إذ يفضؿ أف يكوف معامؿ تمييز الفقرات
( ),,7,فأكثر ،إذ تراوحت قيـ معامؿ تمييز الفقرات بيف (),,22 –,,47وتُعد فقرات
فأكثر(الكبيسي)030 :5,,3،
االختبار جيدة ،إذا كانت قوة تمييزها(),،7,
ّ
 -6صدل ااتأار التف ير االأدايفُ:يعرؼ صدؽ االختبار بأنها لمدى الذي يقيس بها
الختبار لما وضع مف اجؿ قياسه وعدد صدؽ فقرات االختبار لقدرتها عمى قياس

السمة ،والتي وضع االختبار مف اجؿ قياسها (عبدالرحمف ،)50 :5,00 ،وتـ
التحقؽ مف صدؽ االختبار مف خالؿ :
أ-الصدؽ الظاهري :هو المظهر العاـ لالختبار أو الصورة الخارجة له مف حيث نوع

المفردات وكيفية صياغتها ومدى وضوح فقراته(القيسي )0,0: 5,05،وقد قامت
الباحثة بعرض فقرات االختبار مع تعميمات الجابة عمى مجموعة مف الخبراءوحسبت

متوسط اتفاقهـ عمى كؿ فقرة بموجب معادلة كوبر لالتفاؽ ووجدت أنها تتراوح بيف

( )%0,,-5,عمى الرغـ مف تعديؿ صياغة بعض الفقرات في ضوء آرائهـ 0لذا فإف
االختبار يتمتع بالصدؽ الظاهري .

ب -صدل الأنا  :هوعبارة عف تحميؿ معنى درجات االختبار في ضوء المفاهيـ
السيكولوجية (مجيد ، )03 :5,0,،والصدؽ البنائي هو مفهوـ شامؿ يتضمف انواع
مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية

55

العدد ( )22لسنة ()2102

أثر تدريس مادة الفيزياا أستاتادام أتاتراتييي دورة الاتم م قاول الممرقيا قاف التف يار االأادايف
لدى طالأات األول المتوتط...................................................................

الصدؽ كافة ويعد شرطاً ضرورياً لالختبارات النفسية والتربوية بأنواعها  ،ولعؿ مايميزي
انه يستهدؼ الكشؼ عما يقيسه االختبار فعالً والينحصر بالتأكد مما اراد واضعه اف
يقيسه مما يتطمب المجوء الى االستنتاجات المنطقية ووسائؿ احصائية وتجريبية

(مخائيؿ،)520: 5,,5،اذ تشير األدبيات الخاصة بالقياس والتقويـ إلى إف عممية
تحميؿ فقرات االختبار مف حساب معامالت الصعوبة وتمييز الفقرات مؤشر لصدؽ

البناء (القيسي )0,5: 5,05،رواذ إف الباحثة قامت بالجراءات المشار إليها أنفاً لذا
يعد االختبار صادقاً مف حيث البناء .
-7ثأات االاتأار:الثبات يعني أف تكوف النتائج التي تظهرها األداة ثابتة بمعنى لو
أُعيد تطبيؽ األداة عمى العينة نفسها وفي الظروؼ نفسها بعد مدة مالئمة تعطي

النتائج نفسها(عطية ، )552 :5,,4 ،تحققت الباحثة مف ثبات االختبار باستعماؿ
معادلة كيودر ريتشاردسوف ( )5,لحساب معامؿ الثبات ،إذ بمغ معامؿ الثبات

لالختبار( ),034وهو معامؿ ثبات جيد إذ أف معامؿ الثبات الذي يمكف االعتماد عميه
يكوف بيف ((.),057 – ,025البهادلي)0,2 :5,00 ،

-4ااتأار التف ير االأدايف أصيغته النهائي

بعد االنتهاء مف إيجاد صدق االختبار وثباته والتحميؿ الحصائي لفقارته أصبح

اختبار التفكير االبداعي جاه اًز بصيغته النهائية لتطبيقه عمى طالبات مجموعتي

البحث (التجريبية والضابطة) إذ تكوف االختبار مف ( )4فقرات.
ثامناً -:الوتائل االحصائي

-0ممادل التأاين

-4االاتأار الزائف لمينتين متتق تين

-3ممادل

يود ريتشارد تون :)Kuder-Richards on – 20-الستخراج

الثبات الختبار التفكير االبداعي
مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية
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 -2ممادل

وأر (-:)Cooperاعتمدت لحساب صدؽ المحكميف

 -5ممامل الصموأ ل فقرات المقالي :استعممت لحساب معامؿ الصعوبة لفقرات
المقالية لالختبار التفكير االبداعي في مادة الفيزياء.
 -6قوة التمييز:

-7ممادل حيم االثر:

مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية
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انفصم اخلايس
يتضػػمف هػػذا الفصػػؿ عرضػاً لمنتػائج البحػػث فػػي ضػػوء هػػدؼ البحػػث وفرضػػيته

الصػ ػػفرية وتفسػ ػػير تمػ ػػؾ النتػ ػػائج ومناقشػ ػػتها واالسػ ػػتنتاجات المستخمصػ ػػة منهػ ػػا ووضػ ػػع
التوصيات والمقترحات التي توصمت اليها الباحثة في ضوئها .

اوالً :يرض النتائج ويتضمن

تنص ي ى َّأن ُه:
-ااتأار الفرضي الصفري (التف ير االأدايف) التف ُّ

-ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة( ),0 ,0بيف متوسط درجات

يدرسف مادة لفيزياء عمى وفؽ إستراتيجية دورة
طالبات المجموعة التجريبية الالتي
َ
يدرسف
التعمـ فوؽ المعرفية ،ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي
َ
مادة الفيزياء بالطريقة االعتيادية في اختبار التفكير االبداعي .

وبعد رصد درجات المجموعتيف (التجريبية والضابطة) في اختبار التفكيػر االبػداعي، ،

اظهرت النتائج الحصائية وجود فرؽ بيف متوسطي درجات التفكير االبداعي لطالبػات

المجموعة التجريبية (  )5204ومتوسطي درجات التفكير االبداعي لطالبػات المجموعػة
الضابطة ( ) 0405والختبػار داللػة الفػرؽ اسػتخدـ االختبػار ال ازئػي ( )z-testلعينتػيف

مستقمتيف  ،وبيف متوسطات القيمة الزائية المحسوبة ( )407عند مستوى داللة (),0,0
وهي اكبر مف القيمة الجدولية البالغة ( )0052عند درجة حرية ( ، ) 30ممػا يؤكػد اف

هذا الفرؽ داؿ احصػائياً  ،وبهػذا تػرفض الفرضػية الصػفرية الثانيػة  ،اي انػه يوجػد فػرؽ
بػػيف متوسػػطي درجػػات طالبػػات المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة واف هػػذا الفػػرؽ هػػو

لصالح طالبات المجموعة التجريبية  ،جدوؿ (. )2

مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية
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يدول()6

الدالل االحصائي لمتوتطف دريات طالأات يين الأحث قف ااتأار التف ير
االأدايف الأمدي
الميموي

الشمأ

حيم
المين

المتوتط التأاين
الحتاأف

دري
الحري

التيريأي

ج

93

8<62

;<86

الضاأط

ب

<9

726,

<:67

37

القيم ()Z
المحتوأ

:69

متتوى الدالل

اليدولي

<76,

االحصائي

()0 05
دال إحصائياً

ولبياف حجـ االثر الػذي اوقعػه المتغيػر المسػتقؿ "اسػتراتيجية دورة الػتعمـ فػوؽ المعرفيػة"

في المتغيػر التػابع "التفكيػر االبػداعي"  ،تػـ اعتمػاد معادلػة حجػـ االثػر مربػع ايتػا( )2
جدوؿ (.)3

يدول ()7

قيم ( )Zو (  )2وحيم اال ثر قف ااتأار التف ير االأدايف الأمدي
قيم  Zاليدولي

قيم  Zالمحتوأي

قيم 2

حيم االثر

0,96

2,3

0,40

أير

يبيف الجدوؿ( )3اف قيمة مربع ايتا بمغت ( ),05,وهػي قيمػة كبيػرة قياسػاً الػى المعيػار
والتػي تشػير الػى حجػـ تػأثير كبيػر اوقعتػه "دورة الػتعمـ فػوؽ المعرفيػة" فػي تعمػـ طالبػات

المجموعة التجريبية لمهارات التفكير االبداعي قياساً بأقرانهف في المجموعة الضابطة.

مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية
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المحور الثانف  :تفتير النتائج
مف خالؿ عرض النتائج يظهر:

 -تفتير نتائج الفرضي :

اسػػفرت نتيجػػة البحػػث عػػف تفػػوؽ طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى اق ػرانهف فػػي

الضابطة في تعمـ مهارات التفكير االبداعي ،وترى الباحثة اف السبب يعود الى -:

إف استعماؿ أستراتيجية دورة التعمـ فوؽ المعرفية جعؿ الطالبات يشاركف في الوصوؿ
 ّإلػػى المعرفػػة الجديػػدة بأنفسػػهف مػػف خػػالؿ األسػػئمة التػػي تثػػار فػػي الػػدرس والجابػػة عنهػػا
وتسجيمها في سجؿ المفهوـ اضافة الى تبادؿ االفكار واآلراء بيف الطالبات يسمح لهػف
ممارسة تفكيػرهف المسػتقؿ واالسػتنتاج وانتػاج اشػياء جديػدة مختمفػة ومتميػزة تكػوف فريػدة

لهػػف س ػواء كانػػت بصػػورة لفظيػػة اـ حسػػية او بالمالحظػػة قػػد تػػؤدي الػػى الػػتخمص مػػف
االفكار الخاطئة حػوؿ المفهػوـ الفيزيػائي قيػد الد ارسػية او المشػكمة والموقػؼ المػرتبط بػه
وبذلؾ تقود الى التخمص مف بعض الخصائص التػي ال تنطبػؽ عمػى المفهػوـ واالجػزاء

غير المهمػة بالمشػكمة او الموقػؼ كأسػتبعاد االفكػار واالجابػات العشػوائية وهػذي األمػور
تعػػد متطمبػػات اساسػػية لمتفكيػػر االبػػداعي التػػي تظهػػر كمػػا الحظتهػػا الباحثػػة فػػي اثنػػاء

تدريسػػها لطالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة انهػػف قػػد تحػػررف مػػف محتػػوى الكتػػاب المدرسػػي
وبأستمرار يحاولف ايجاد افكار جديدة لـ يتناولها المؤلفيف لممنهج مثؿ ذلؾ :

 -0معرفة البالزما حالة المادة الرابعة وامثمة عميها وكيؼ حساب كتمتها وحجمها .
-5تػػأثيرات الحػ اررة بالمػػادة كتغيػػر المػػوف مثػػؿ ذلػػؾ سػػمؾ المػػدفأة الكهربائيػػة الػػذي يظهػػر
بالواف احمر ،ازرؽ  ،اسود .

-7معرفة الخصائص الح اررية لممادة التػي تحػدد نػوع الكميػة الفيزيائيػة وتغيرهػا بػالح اررة
مثؿ انفجار اطارات السيارة والضغط الداخمي ومسبباته .

وغيرها مف االمثمة وهي بحد ذاتها نتاج ألفكار جديػدة ظهػرت بأنمػاط سػموكية مختمفػة

كصياغة جمؿ لفظية وممارسة نشاط عممي واستجابات غير مألوفة كالتحسس بوجود
مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية
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مش ػػكالت مرتبط ػػة م ػػع مف ػػاهيـ ال ػػدرس والتكي ػػؼ م ػػع متطمب ػػات الد ارس ػػة وف ػػؽ خطػ ػوات

استراتيجية دورة التعمـ فوؽ المعرفية التي تجعؿ الطالبات عمى وعي لتفكيرهف وطبيعة

المعرفة التي تقدـ اليهف .

االتتنتايات :

في ضوء نتائج البحث نستنتج ما يأتي:

إف التػػدريس بأسػػتراتيجية دورة الػػتعمـ فػػوؽ المعرفيػػة ذو اثػػر كبيػػر فػػي تعمػػـ طالبػػات
ّ -0
الصؼ االوؿ المتوسط لمهارات التفكير االبداعي .

التوصيات :في ضوء ما توصؿ إليه البحث الحػالي مػف نتػائج يمكػف تقػديـ التوصػيات
اآلتية:

 -0افادة مدرسي ومدرسات مادة الفيزياء مف الخطط الدراسية اليومية لتدريس طالبات

الصؼ االوؿ المتوسط المادة وفقاً الستراتيجية دورة التعمـ فوؽ المعرفية ألثرها في رفع
مستوى تعمـ الطالبات لمهارات التفكير االبداعي.

 -5تدريب طمبة كميات التربية والتربية األساسية عمى استعماؿ إستراتيجية دورة التعمـ

فوؽ المعرفية ضمف النماذج الحديثة األخرى المنبثقة مف النظرية البنائية وادخالها
ضمف مفردات مادة طرائؽ تدريس العموـ .

 -7الفادة مف اختبار التفكير االبداعي لمادة الفيزياء لمصؼ االوؿ المتوسط في بدايػة
السػػنة ونهايتهػػا لمعرفػػة مسػػتوى الطمبػػة قبػػؿ التػػدريس وبعػػدي لغػػرض الكشػػؼ عػػف اثػػر
طرائؽ التدريس والنماذج الحديثة في رفع نسبة تعمـ مهارات التفكير االبداعي.

 -4التوجه إلى إيجاد نماذج تشجع المدرسػيف عمػى االهتمػاـ بتعمػيـ التفكيػر بنح ،ػو ع ،ػاـ،
،
والتفكير االبداعي ،
خاص بوصفه نشاطاً عقمياً يساعد عمى انتقاؿ التعمـ إلى حيز
بنحو

التطبيؽ والحياة العممية.

مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية
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 -0ف ػ ػػتح دورات تأهيمي ػ ػػة وتطويري ػ ػػة لمدرس ػ ػػي ومدرس ػ ػػات مػ ػ ػواد العم ػ ػػوـ اثن ػ ػػاء الخدم ػ ػػة
الطالعهػػـ عمػػى االسػػتراتيجيات التدريسػػية الحديثػػة فػػي تعمػػـ التفكيػػر ومنهػػا (إسػػتراتيجية

التعميمي.
دورة التعمـ فوؽ المعرفية) وتطبيقها في المجتمع
ّ

المقترحات:استكماالً لمبحث الحاليتقترح الباحثةالمقترحات اآلتية:
-0إج ػراء د ارسػػات مماثمػػةلمتعرؼ عمػػى اثػػر (اسػػتراتيجية دورة الػػتعمـ فػػوؽ المعرفي ػػة)في

مادة الفيزياء في متغيرات اخرىمثؿ ( اتخاذ القرار -الميوؿ العممية –التحصيؿ– التفكيػر
الناقد  ..وغيرها ) .

-5اجػ ػراء د ارس ػػة مماثم ػػة لمبح ػػث الح ػػالي ف ػػي مػ ػواد الفيزي ػػاء ولم ارح ػػؿ د ارس ػػية مختمف ػػة

الثانوية والجامعية .

 - 7إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في مواد دراسية أخرى.
 -4إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية بحسب متغير الجنس.
المصادر


أ ـ بػ ػػو سػ ػػعيدي،عبد اهلل بػ ػػف خمػ ػػيس وسػ ػػميماف بػ ػػف محمػ ػػد البموشػ ػػي ( ) 5,00
:طرائل تدريس الم وم مفاهيم وتطأيقات يم ي ،ط ،5دارالمسيرة،عماف.



البه ػػادلي ،محم ػػد عمػ ػواف زغي ػػر ( : )5,00اثاااار اتااااتراتييي دورة الااااتم م قااااول
الممرقيا قااف ا تتاااب المفاااهيم النحوي ا والتف ياار التااسم ف ينااد طالأااات الصااف
الاامس االدأف  ،رسالة ماجسػتير غيػر منشػورة ،كميػة التربيػة االساسػية ،الجامعػة
المستنصرية.



الجابري ،كاظـ كػريـ رضػا5,00( ،ـ) :منااهج الأحاث قاف الترأيا وي ام الانفس
األتس واألدوات 0مكتبة النعيمي لمطباعة 0بغداد -العراؽ.

مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية
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جاسـ،بتوؿ محمد(:)5,07اثر اتتادام اتتراتييي دورة التم م قول الممرقي

لتنمي الفهم القرائف والتحصيل قف مادة االحيا لدى طالأات الصف الثانف

متوتط،مجمة(كمية التربية االساسية  /جامعة بابؿ)  ،العدد(.)03


جبر ،يحيى سعيد(: )5,0,اثر توظيف اتتراتييي دورة التم م قول الممرقي

ي ى تنمي المفاهيم ومهارات التف ير الأصري قف الم وم لدى ط أ الصف

الماشر االتاتف ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،الجامعة االسالمية
غزة.



جرواف،فتحيعبد الرحمف(.)5,05تم يم التف ير مفاهيم وتطأيقات،ط  ،0دار



اتتادام

الفكر ناشروف وموزعوف 0عماف.

الجندي  0أمينة السيد ومنير صادؽ موسى( : )5,,0قمالي

اتتراتيييات ماو ار الممرق قف تحصيل الم وم وتنمي التف ير االأدايف لدى

تالميذ الصف الثانف ايدادي ذوي التمات المق ي المات ف  ،المؤتمر العممي

الخامس لمجمعية المصرية ،التربية العالمية لممواطنة  55 ،يوليو ،القاهرة.


الحارثي  ،سارة مصمح( :)5,,3الويف أمهارات ما و ار الممرق لدى طالأات

ي الترأي االقتام الم مي واالدأي ويالقتها أق ل االاتأار والتحصيل  ،رسالة

ماجستير غبر منشورة  ،كمية التربية لمبنات  ،جامعة االميرة نورة ،الرياض.



الحريري ،رافدي ( : )5,00اليودة الشام قف المناهج وطرل التدريس  ،ط،0



حسف ،هناء رجب ( ، ) 5,04التف ير أرامج تم يمه واتاليب قياته ،ط، 0

عماف.
دار المسيرة ّ ،

دار الكتب العممية لمطباعة والنشر والتوزيع – مكتبة المجتمع العربي لمنشر

والتوزيع  ،عماف ،االردف .



الحيمة ،محمد محمود ( ،)5,,5مهارات التدريس الصفف  ،دار المسيرة لمنشر
والتوزيع ،ط،0عماف  ،االردف.
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الخريسات  ،سمير عبد السالـ ( :)5,,5اتتراتيييات التدريس قف الفيزيا

لتنمي يم يات الم م،ط ،0دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،البحريف.
بونو،

ادوارد(،)0553

االأدايف،

التف ير

ترجمة

:

خميؿ



دي



رزوقي،رعد مهدي وسهى ابراهيـ (()5,07التف ير وانوايه) ج، 5ط ،0مكتبة



الزبيدي ،مهند عبد الحسف رهيو( : )5,05اثر اتتراتيييتف التايل المويه

الجرسي،ط،0منشورات المجمع الثقافي  ،ابو ظبي ،االمارات العربية المتحدة.
الكمية لمطباعة والنشر ،بغداد.

واالثارة المشوائي قف التحصيل وتنمي التف ير االأدايف والذ ا الويدانف لدى

طالب الصف االول المتوتط قف الفيزيا  ،اطروحة دكتوراي غير منشورة  ،كمية

تربية ابف الهيثـ  ،جامعة بغداد.



الزهيري

كامؿ كريـ عبيد: )5,,5(،قاي ي تصميم (تم يمف -تم مف) ي ى

وقل نظري الحل اإلأدايف ل مش الت

 TRIZقف تنمي مهارات التف ير

االأدايف لطالب الصف الاامس الم مف قف مادة ال يميا

غير منشورة كمية تربية ابف الهيثـ  ،جامعة بغداد.


اطروحة دكتوراي

الزيدي  ،نور نعيـ عاجؿ: )5,04( ،قاي ي التدريس أنظري

 TRIZقف

تحصيل طالأات الصف الثانف المتوتط قف مادة الفيزيا وقدرتهن ي ى اتااذ

القرار رسالة ماجستير غير منشورة 0كمية التربية األساسية -الجامعة المستنصرية0
بغداد.



سعادة ،جودت احمد (  ، ) 5,,4تدريس مهارات التف ير " مع مئات االمثمة



سعد ،جالؿ  05,,0 ،القياس والتقويم والمقاييس واالاتأارات  ،الطبعة



صبري ،ماهر5,,5( ،ـ) :الموتوي المرأي لمصط حات الترأي وت نولوييا

التطبيقية" ،ط، 0ص ،7دار الشروؽ لمنشر والتوزيع  ،عماف .

األولى 0دار الفكر العربي  ،القاهرة.

التم يم ،الرياض ،مكتبة الرشد لمنشر والتوزيع.
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طاشماف،غازي مرساؿ( ،)5,0,التف ير االأدايف قف الدراتات االيتمايي ،



طافش،محمود ( ،)5,,4تم يم التف ير"مفهومه اتاليأه مهاراته"  ،ط، 0جهينة



عبد الرحمف ،أحمد محمد5,00( ،ـ) :تصميم االاتأارات ،دار أسامة لمنشر



عبد الرحمف،انور حسيف وعدناف زنكنة . )5,,3( ،االنماط المنهيي



العتوـ ،عدناف يوسؼ وآخروف (: )5,,5تنمي مهارات التف ير نماذج نظري



العدؿ  ،عادؿ وصالح عبد الوهاب ( :)5,,7القدرة ي ى حل المش الت

ط،0دار جميس الزماف لمنشر والتوزيع،عماف ،االردف.
لمنشر والتوزيع  ،عماف .

والتوزيع ،عماف– األردف.

وتطأيقاتها قف الم وم االنتاني والتطأيقي  ،ط ،0دار الكتب والوثائؽ بغداد

وتطأيقات يم ي  ،ط ،5دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة 0عماف.

ومهارات ماو ار الممرق لدى الماديين والمتفوقين يق ياً  ،مجمة كمية
التربية(التربية وعمـ النفس) ،العدد(،)53الجزء( ،)7القاهرة.

 عطية ،محسف ( )5,,4األتتراتيييات الحديث قف التدريس الفمال ،ط ،0دار صفاء
 ،عماف.

 )5,,5( اليودة الشام واليديد قف تدريس الم وم ،ط ،0دار صفاء  ،عماف.


العفوف  ،نادية حسيف ومنتهى مطشر عبد الصاحب  )5,05(0التف ير انماطه
ونظرياته واتاليب تم يمه وتم مه 0ط 00دار الصفاء لمنشر والتوزيع  0عماف.



يالم



عمي ،وائؿ عبداهلل ( : )5,,4اثر اتتراتيييات ماو ار الممرق قف تحصيل

والنفتي

صالح الدين محمود

(4006م) :االاتأارات والمقاييس الترأوي

دار الف ر ل نشر والتوزيع القاهرة– مصر.

الرياضيات وحل المش الت لدى تالميذ الصف الاامس االأتدائف  ،مجمة

الجمعية المصرية في المناهج وطرائؽ التدريس  ،العدد(.)52
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عودة  ،أحمد سميماف ،0554 0القياس والتقويـ في العممية التدريسية  ،دار األمؿ



القرشي  ،اعتماد محمد (  : ) 5,,4اثر استخداـ طريقة التعميـ المبرمج عمى

لمنشر والتوزيع  ،عماف .

التحصيؿ واالتجاي نحو الرياضيات لدى تمميذات الصؼ األوؿ بمكة المكرمة ،

رتال مايتتير غير منشورة  ،كمية التربية  ،جامعة اـ القرى  ،مكة المكرمة .



القيسي،سميرة عدناف ثرثار حسيف(: )5,05اثر اتتادام اتتراتييي التم م
المتمر ز ي ى المش

قف ا تتاب المفاهيم الفيزيائي ويم يات الم م لدى

طالأات الصف الثانف المتوتط  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية

االساسية ،الجامعة المستنصرية .

 الكبيسػ ػ ػػي ،عبػ ػ ػػد الواحػ ػ ػػد حميػ ػ ػػد5,,3( ،ـ) :القياااااااس والتقااااااويم تيدياااااادات
ومناقشات ،دار جرير لمنشر والتوزيع ،عماف – األردف.



الكناني،ممدوح عبد المنعـ(،)5,00تي ولويي الطفل المأدع،دار المسيرة لمنشر



مجيد ،سوسف شاكر ( ، )5,0,االاتأارات النفتي (نماذج) ،دار صفاء لمنشر



مخائيؿ ،امطانيوس( ،)5,,5القياس والتقويم قف الترأي الحديث ،منشورات



ممحـ ،سامي محمد5,,5( ،ـ) :مناهج الأحث قف الترأي وي م النفس ،دار

والتوزيع ،ط،0عماف االردف.
والتوزيع ،عماف ط. 0

جامعة دمشؽ،كمية التربية ،ط. 2

المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة،عماف ،األردف.
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