
   0202لسنة  حزيران  ثمانون .د الثاين وال....... العد......................................جملة الفتح ......................... 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-984- 

 

حتصيل مادة الفيزياء ( يف TAPPSتدريس بأسرتاتيجية  )الفاعلية 
 الصف  الرابع العلمي لدى طالب ومهارات اجلدل العلمي

 

    ahmead1987173@gmail.com م.م أحمد جبار عليوي

 مديرية تربية بابل

 ( ، مهارات الجدل العلمي TAPPSالكلمات المفتاحية: بأستراتيجية )
Keywords: TAPPS strategy, Scientific Argumentation Skills 

5/1/0202 تاريخ استالم البحث :  

DOI:10.23813/FA/82/18 

FA-202006-82S-272 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص البحث 

( في TAPPSهدف البحث الحالي التعرف الى فاعلية التدريس بأستراتيجية )

التحصيل و مهارات الجدل العلمي لدى طالب الصف الرابع العلمي. ولتحقيق هدف 

البحث أجريت تجربة استغرقت شهرين, إذ اختار الباحث ثانوية القاسم للبنين بصورة 

( طالباً، متمثلةً بشعبتين تمثل 86قصدية وحدد الباحث عينة البحث اذ تكونت من )

( وشعبة )ب( المجموعة 53بلغ عدد طالبها )شعبة )أ( المجموعة التجريبية و

( طالباً ، وكوفئت مجموعتي البحث إحصائياً في 55الضابطة وتكونت من )

متغيرات: )العمر الزمني، الذكاء، التحصيل السابق، اختبار مهارات الجدل العلمي(، 

و اختار الباحث التصميم شبه التجريبي ذي الضبط الجزئي ذي المجموعتين 

مهارات الجدل العلمي، كما تم التحصيل  ين ذي االختبار البعدي لقياس المتكافئت

ضبط المتغيرات الدخيلة, وطُبقت التجربة في الفصل الدراسي الثاني من العام 

(، وُحللت النتائج احصائياً باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين 8102 -8106)

وفقا الستراتيجية  اريبية الذين َدرسواذ اظهرت النتائج تفوق طالب المجموعة التج

(TAPPSعلى طالب المجموعة الضابطة الذين َدرسو )االعتياديةوفقا للطريقة  ا 

 علمي.في اختبار التحصيل ومهارات الجدل ال
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The Effectiveness of Teaching by TAPPS strategy in the 

achievement Physics and Scientific Argumentation Skills 

among Students Fourth Grade 

Ahmed Jabbar Aliwi 

Babylon Education Directorate 

Abstract 

This research paper aims at revealing the effectiveness of 

teaching the strategy of (TAPPS) in the achievement and 

Scientific Argumentation Skills among fourth grade students To 

do this, the paper has been taken two months long. The 

researcher chose Al-Qasim Secondary School for Boys 

intentionally. There were (68) participants who have taken part 

in the test, distributed in two sections: (A) for the experimental 

group that includes (35) subjects, and (B) for the control group 

that includes (33) subjects.  

, The variables of age, intelligence, previous achievement, 

Scientific Argumentation Skills test have been statistically 

undertaken. The quasi-experimental design with partial control 

of two parallel groups has been chosen to measure the in The 

second of the school year separation (2018- 2019), The results 

have been statistically analyzed by using (SPSS-10) program 

and (Microsoft Excel). The results show a significant superiority 

for the experimental group students who have used to the 

strategy (TAPPS) on their studies while the control group 

students. of achievement and Scientific Argumentation Skills 

test 

 

 الفصل االول: التعريف بالبحث

 Problem of the Research مشكلة البحث أوالً:

أن الفيزياء أحد العلوم الطبيعية المهمة التي تعنى بدراسة وتحليل وتفسير          

الظواهر الطبيعية ،وكذلك اسهامها الفعال في التطوير التكنولوجي الذي يشهده العالم 

الواقع الفعلي لتدريسها بشكل متسارع وفي مجاالت الحياة كافة ، إال أننا نجد اليوم 

 يتسم بالجمود، يقوم  على حفظ واستظهار المفاهيم من قبل الطالب.

وهذا ال ينسجم مع أهداف التربية العلمية لمادة الفيزياء للمرحلة اإلعدادية التي        

تؤكد عليها مديرية المناهج في العراق والمتمثلة بتزويد الطلبة بمفاهيم الفيزياء 

دريبهم وتربيتهم على التفكير في حل المشكالت لبناء جيل يتمتع بمهارات األساسية وت

 .مختلفة



   0202لسنة  حزيران  ثمانون .د الثاين وال....... العد......................................جملة الفتح ......................... 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-944- 

 

 أن وطرائق التدريس الحديثة ويرى الكثير من الباحثين في المجال التربوي       

االستمرار على طريقة الحفظ والتلقين وتقديم المواد التعليمية في أغلب األحيان 

وأهمال  ومداركهم وقدراتهم العقلية المختلفة مملة دون مراعاة حاجات الطلبة قائبطر

والتركيز على الجوانب  التعليمية، وقلة تفاعل الطالب داخل الغرف الصفية، األنشطة

الى أنخفاض في  يؤدي المعرفية دون الجوانب األخرى التي تخاطب الفهم والتفكير 

الفيزياء للمرحلة  لمهنة تدريس اء ممارستهوهذا ما لمسه الباحث أثن ، تحصيلهم

سات التي أجريت في هذا المجال كدراسة )الركابي، االدر فضالً عن  ، االعدادية 

وللوقوف على  ،التي أكدت هذا االنخفاض( 8106( ودراسة )الجبوري ، 8103

مناقشات بوصفه مدرساً مع زمالئه مدرسيأجرى الباحث  اسباب هذه االنخفاض
 

الفيزياء وكذلك الزيارات التي يقوم بها المدرسين فيما بينهم خالل التدريس مادة 

فضالً عن النقاش الذي يجريه مع عدد من المشرفين االختصاص
 

، خالل زيارتهم 

أن للمدرسة حول طرائق التدريس المتبعة في تدريس مادة الفيزياء ، تبين للباحث 

ذلك فضال عن في تدريس الفيزياء،  االعتياديةق ائالطر خدمونأغلب المدرسين يست

التربوية  تفتقر الممارسات التربوية للمدرسين في الغرف الصفية الى توفير البيئة

المشجعة ألكتساب المعرفة وتنمية مهارات الطالب ومساعدتهم على أمتالك مهارات 

الحوار،وتدريبهم على معرفة وجهات النظر المختلفة حول موضوع ما، وأتخاذ 

 القرار المناسب بناًء على االدلة والبراهين المقنعه.

دم أقبالهم على دراسة قلة أهتمام الطالب وأنخفاض تحصيلهم وع الى وهذا أدى     

يشوبه من الصبغة النظرية وأعتقادهم بأن المادة عبارة عن  الفيزياء، نظراً لما

مجموعة من المعلومات والمعارف النظرية التي يجب أن يحفظوها الجتياز أمتحان 

 نهاية الكورس .

 حديثة تجعل من الطالب مركزتدريس  هذا كله يقود الى الحاجة الى استراتيجيات   

ويعد التعلم النشط واستراتيجياته أحد االتجاهات التربوية والنفسية  للعملية التعليمية ،

ذات التاثير االيجابي الكبير في عملية التعلم، إذ ينادي بضرورة نقل بؤرة االهتمام 

بحيث يقرؤون ويكتبون  الى الطالب ويضعه في مواقف تعليمية غنية بالمهام العقلية

ويتحدثون ويستمعون ويفكرون بعمق، كما أن التعلم النشط يضع المسؤولية في تنظيم 

عملية التعلم بايدي الطالب أنفسهم ، وألهمية ماسبق فقد اختار الباحث  أستراتيجية 

(TAPPS أحدى استراتيجيات التعلم النشط التي ترمي الى وضع الطلبة في موقف )

فاعلية التعلم من خالل المشاركة وطرح االسئلة المثيرة للتفكير في  نشط يزيد من

الموضوع وما يتضمن من أفكار ومفاهيم فضالً عن رفع كفاية الطالب في صياغة 

. وانطالقا مما تقدم يرى  االهداف وجمع المعلومات وادراك ما بينها من عالقات

ستوى تحصيلهم وتنمية (  قد تسهم في رفع من مTAPPSالباحث أن أستراتيجية )

لديهم فضال أن هذه االستراتيجية لم يجر أعتمادها في تدريس  الجدل العلميمهارات 

الفيزياء للمرحلة االعدادية في أي دراسة سابقة بحسب علم الباحث وحدد الباحث 

 السؤال االتي : عنمشكلة البحث باالجابة 

تنمية تحصيل مادة الفيزياء و في TAPPS)تدريس بأستراتيجية )ال) ما فعالية 

 مهارات الجدل العلمي لدى طالب الصف الرابع العلمي ؟((
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           : Importance of the Research أهمية البحثثانياً:  

 يمكن أجمال اهمية البحث  في اآلتي :     

. أستجابة البحث للمداخل واالتجاهات الحديثة في التدريس التي تنادي بضرورة 0

االهتمام بنماذج وطرائق تدريس تالئم تدريس العلوم ومنها الفيزياء، وهذا ما اثار 

الباحث بالتفكير باستراتيجية من استراتيجيات التعلم النشط وهي استراتيجية 

(TAPPS.) 

. الصعوبة التي يواجهها الطالب في استيعاب مادة الفيزياء، وقد يعزى السبب  في 8

من دون االهتمام  االعتياديةباالساليب والطرئق  يجرهذه الصعوبات الى أن تدريسها 

بالتفكير باستراتيجية  س ، وهذا ما أثار اهتمام الباحثباالتجاهات الحديثة في التدري

 (.TAPPSيجية )أخرى للتدريس وهي استرات

. أتاحة الفرصة للمدرس لتدريب الطالب على مهارات الجدل العلمي وتوظيفها 5

تحليل المعلومات والتاكد من مدى صحتها وأحترام اآلراء  اً لكي يكون الطالب قادر

االخرى والتعرف على مدى استنادها على ادعاءات ومبررات قوية وعدم االنسياق 

 لى مبررات ضعيفة .وراء األفكار التي تستند  ع

توجيه أنظار المتخصصين والباحثين في مجال طرائق تدريس الفيزياء الى اهمية . 4

 تنمية مهارات الجدل العلمي ودورها في زيادة التحصيل العلمي .

. تقديم اختبار لمهارات الجدل العلمي لطالب الصف الرابع العلمي مما يفيد 3

 .الباحثين في اعداد اختبارات مماثلة 

 

: يهدف البحث الحالي الى التعرف Aim of the Researchهدفا البحث  ثالثا :

 على :

( في تحصيل مادة الفيزياء لدى طالب TAPPS. فاعلية التدريس بأستراتيجية )0

 الصف الرابع العلمي.

( في تنمية مهارات الجدل العلمي لدى TAPPS. فاعلية التدريس بأستراتيجية )8

 العلمي.طالب الصف الرابع 

 

لغرض تحقيق هدفا : Hypothes of The Researchالبحث  تافرضي : رابعاً 

 -البحث تم صياغة الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين :

( بين متوسط درجات 1،13ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -0

ومتوسط    ((TAPPSطالب المجموعة التجريبية التي درست على وفق استراتيجية 

درجات طالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في أختبار 

 التحصيل لطالب الصف الرابع العلمي في مادة الفيزياء.

( بين متوسط درجات 1،13ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -8

( ومتوسط TAPPSطالب المجموعة التجريبية التي درست على وفق استراتيجية )

مهارات درجات طالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في أختبار 

 لدى طالب الصف الرابع العلمي. الجدل العلمي
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أقتصر البحث الحالي Limitation The Research:خامساً: حدود البحث:  

 على:

للمديرية العامة لتربية طالب الصف الرابع العلمي في ثانوية القدس للبنين التابعة  -0

 بابل/ قسم الهاشمية.

 (. 8102-8106الدراسي الثاني للعام الدراسي ) الكورس -8

انعكاس وانكسار االخيره  )الفصل الخامس: الضوء، السادس: الخمسةالفصول  -5

: ، الفصل التاسع   العدسات الرقيقة ، الثامن :انواع المرايا، السابع : الضوء

م 8106، 3( من كتاب الفيزياء للصف الرابع العلمي، طنة )المستقرةالكهربائية الساك

 لمؤلفه محمد ، قاسم عزيز وآخرون.

 

 Definition of The Terminologسادساً: تحديد المصطلحات:  

(: بأنها "مدى األثر 8115عرفها )شحاته والنجار، (Effectivenessالفاعلية ) - 

الذي يمكن أن تحدثه المعالجة التجريبية باعتبارها متغيراً مستقالً في احد المتغيرات 

التابعة، كما تعرف بأنها اثر عامل أو بعض العوامل المستقلة على عامل أو بعض 

حث الفاعلية اجرائياً ويعرفها البا(.851: 8115العوامل التابعة". )شحاته والنجار،

( في التحصيل وتنمية TAPPSقياس حجم األثر المتوقع ألستراتيجية )  على أنها:

، ويتم  مهارات الجدل العلمي لدى طالب الصف الرابع العلمي )مجموعتي البحث(

 .( إحصائياً dذلك بتحديد حجم األثر )

النشاطات ( بانه" مجموعة من 8118: عرفه: )جامل،(Teachingالتدريس ) -8

التي يقوم بها المعلم في موقف تعليمي لمساعدة تالميذه في الوصول إلى أهداف 

: التدريس إجرائياً على أنه الباحث ويعرف( 08: 8118ة محددة". )جامل،تربوي

مجموعة من اإلجراءات والعمليات واألنشطة التعليمية المقصودة التي قام بها الباحث 

 البحث بغية تحقيق أهداف بحثه.للتفاعل مع طالب مجموعتي 

 ( : بأنها :0213ألربعي )ا عرفه (:Strategy. االستراتيجية )3

" مجموعةةة مةةن الخطةةوات والممارسةةات التةةي يتبعهةةا المةةدرس داخةةل الصةةف بحيةةث 

تساعده في تحقيق أهداف المادة الدراسةية ،وتشةمل عناصةر عةدة منهةا التمهيةد للةدرس 

،واألنشطة التعليمية ،والوقت المخصص لكل منها ،ونةوع التفاعةل الةذي يحةدخ داخةل 

 (  61: 8105تقويم " .)ألربعي، الصف ،والطريقة التي يتبعها المدرس وأساليب ال

محكمة تتضمن مجموعة من الخطوات والممارسات  خطة" ويعرفها الباحث إجرائياً:

يخطط لها الباحث بشكل متسلسل بهدف تمكين طالب عينة البحث من المادة العلمية 

لتحقيق األهداف التي حددها الباحث، وتقاس فعاليتها بأختبار التحصيل وأختبار 

 .مهارات الجدل العلمي

أستراتيجية في حل  (:" وهي8100)الشمري ، : عرفهاTAPPSأستراتيجية . 4

المشكالت بطريقة تعاونية تشتمل على أتاحة الفرصة للطالب لممارسة مهارات 

التفكير العلمي بصوت مسموع، وتنفذ بأن يحل الطالب المشكلة بقرائتها بصوت 

مسموع لطالب آخر يسمى )المستمع( ويعبر عنها لفظياً عن كل ما يفكر به خالل حله 

يجب أن يعلق على حله للمشكلة حتى يركز على كيفية  المشكلة، والطالب المستمع
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هي : ويعرفها الباحث إجرائيا(.63: 8100حل الطالب اآلخر لها".)الشمري ، 

مجموعة من الممارسات واإلجراءات التي يتبعها الباحث في الموقف التعليمي أثناء 

مشكلة تدريسه طالب المجموعة التجريبية من عينة البحث، وتنفذ عن طريق طرح 

علمية أو سؤال محير فيسعى الطالب الى ايجاد حل لما واجهة بخطوات مرتبة تماثل 

 الطريقة العلمية في التفكير لكن بشكل جهري.

" مجموعةةةةةة الحقةةةةةائق  (:0211: عرفيييييه )عليييييي ، Achievementالتحصييييييل : 

يجة والمفاهيم والمبادئ والقوانين والنظريات والمهارات المكتسبة من قبل الطالب كنت

ويعرفييه (  822:  8100لدراسةةة موضةةوع مةةا, أو وحةةدة دراسةةية محةةددة ".) علةةي ، 

)مجمةوعتي  : هو مقدار مايحصل عليةه طةالب الصةف الرابةع العلمةي الباحث إجرائيا

البحث التجريبية والضابطة( مةن معلومةات مقاسةا بالةدرجات فةي االختبةار التحصةيلي 

 رض .لمادة الفيزياء الذي اعده الباحث لهذا الغ

عرفهةةةةا  Scientific Argumentation Skills مهييييارات  الجييييدل العلمييييي

(2015,Bruce, F., et al بأنها :" القدرة علةى تطةوير وتحليةل االدعةاءات العلميةة )

ودعمهةا باالدلةةة المسةةتمدة مةةن االستقصةةاءات الخاصةةة بالعةةالم الطبيعةةي والقةةدرة أيضةةاً 

 .باالدعاءات"على شرح وتقييم االسباب المرتبطة 

                                                 (2015:2,   et al    Bruce, F.,) 

قدرة طةالب الصةف الرابةع العلمةي علةى التفاعةل  : على أنها ويعرفها الباحث أجرائيا

بهةةةا  والنقةةةاش مةةةع زمالئهةةةم وإبةةةداء آرائهةةةم وتةةةدعيمها باالدلةةةة والتفسةةةيرات الخاصةةةة

،والتفرقة بةين كةل مةن االدعةاء والحقيقةة والةرأي فيمةا يقةدم لهةم مةن معلومةات وتقةاس 

بالدرجةةة الكليةةة التةةي يحصةةل عليهةةا الطالةةب فةةي االختبةةار الةةذي اعةةده الباحةةث لهةةذا 

 الغرض.

 

 الفصل الثاني / الخلفية النظرية والدراسات السابقة

االول سيتضمن جوانب نظرية سيتناول الباحث في هذا الفصل محورين، المحور     

ومهارات الجدل العلمي، والمحور الثاني سيتضمن  TAPPSعن استراتيجية 

 الدراسات السابقة.

 المحور االول : 

 : (TAPPSأستراتيجية  )أوالً :

 Whimblyمن قبل العالمان ويمبلي ولوشيد  ) اإلستراتيجيةتم تطوير هذه  

&lochead 1986 مشتقة من ، (  وهي من استرتيجيات التعلم النشط التعاوني

 لعبارة، وهي مختصر 0290المقابالت العيادية المستخدمه من قبل بياجيه 

(Thinking Aloud Pair Problem Sloving ( والتي تعني ) تفكير االقران

( على طلب TAPPSتقوم فكرة أستراتيجية )بصوت مسموع في حل المشكالت(  ، 

المدرس من الطلبه عند مناقشتهم ألي مشكلة علمية سواء كانت كمية أو كيفية معطاة 

 لهم أن تتم بشكل مسموع حتى يستطيع المدرس متابعتهم ومعرفة بماذا يفكرون

(Pate&Johns,2005:5،)  إذ يحل الطالب المشكلة بقرائتها بصوت مسموع لطالب

ا يفكر به خالل حله للمشكلة ، في آخر يسمى المستمع ويعبر عنها لفظياً عن كل م
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حين أن الطالب المستمع يجب أن يعلق حله للمشكلة حتى يركز على كيفية حل 

الطالب االخر لها، والطالب الذي يحل المشكلة مسئوالً عن توضيح كل االفكار التي 

ظهرت في ذهنه في حين أن المستمع لديه بعض المهمات يجب عليه تطبيقها. 

 :تتميز هذه االستراتيجية بأنهاو ( .63: 8100الشمري ، )

ن حل الطلبة للمشكلة التي إ إذتشجع الطلبة على عمل وتنفيذ االنشطة بأنفسهم . 0

تواجههم تزودهم بفرص تعليمية أكثر من تلك التي تتوافر عندما يقوم االخرون 

 بالعمل نيابة عنهم بحل مشكالتهم.

ممارساتهم واعمالهم والتعبير عن ذلك .تشجع الطلبة وتحفزهم على التأمل في 8

 معهم حول مايقومون به وكيف يفكرون . بكلماتهم والتحدخ

وسيلة لتنمية مهارات حل المشكالت وتحسين مهاراتهم التحليلية عن طريق د . تع5

على أضفاء الطابع الرسمي على االفكار وفهم تسلسل الخطوات  مساعدة الطالب

 االخطاء. الكامنه وراء تفكيرهم وتحديد

. يستطيع المدرس من خالل هذه االستراتيجية أنشاء جو من الحوار الجدلي للتعلم، 4

بطريقة مبدعة يمكنه بالمقابل زيادة احتمال شعور الطلبة باهمية التعلم وجعله ذو 

 معنى .

. ممكن تطبيق هذه االستراتيجية في اي وقت عندما يقدم المدرس للطلبة مشكلة 4

 لطلبة العمل على حلها لكن بشكل جهري  علمية يرغب من ا

.تشعر الطلبة ذوي التحصيل المنخفض بالراحه والثقة نتيجة لوصول لحل مشكلة 3

 ما.

 .تدريب المتعلمين على ادارة افكارهم واسلوب النقاش الهادف.8

                                                 (Nekmahtual&shahrill,2015:20.)                                                        

 

 : TAPPSخطوات تنفيذ أستراتيجية 

تطرح التي . يقوم المدرس بأعداد ورقة عمل لكل مجموعة تحتوي على المشكلة 0

 .خالل الدرس 

وأخبارهم من البداية سيكون أحد  . يقسم المدرس الطالب الى مجاميع ثنائية 8 

 الطالب متحدخ واالخر مستمع.

 . يقوم الطالب بحل المشكلة  وطالب أخر يستمع .5

. الطالب الذي يحل المشكلة يتكلم بصوت مسموع عن افكاره وخطوات حله 4

والطالب المستمع يشجع زميله ويقدم المقترحات )على شكل أسئلة وليست حلوالً( 

 له مشكلة.عندما تواجه زمي

 . يتعاقبان االدوار في حل المشكلة القادمة.3

 . يعطي المدرس تلميحات لحل المشكلة في حال عجز المتحدخ عن حلها.8

. ينفذها المدرس على شكل مجاميع رباعية في البداية حتى يكتسب الطالب الخبرة 9

 ثم ينتقل الى تشكيل مجاميع ثنائية في مسائل أخرى.

 .ب المستوى المنخفض مع طالب مشاركين بعد التقويم. يوزع المدرس طال6

                                        (  120 Zuhri Dj&Arman:2015:) 
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 :TAPPSأرشادات  للمستمع في أستراتيجية 

 :دور المستمع مع زميله المتحدخ 

األمر وأن . أستمع جيداً : أسال المتحدخ أن يكرر البيانات أو االفكار إذا اقتضى 0

 يقلل من سرعة كالمه.

 . يشجع على التحدخ :أسأل ماذا تعني هذه؟ هل تستطيع أن تشرح ما تكتبه؟8

. اسأل للتوضيح : مثال، ماذا تعني في هذا ؟ هل تستطيع أن تشرح بالتفصيل هذه 5

 النقطة؟ هل توضح أكثر؟

أن توضح . التحقق من الدقة: من خالل السؤال عن حل المشكلة لتعاد من اجل 4

 بشكل أكثر.

 توجيهات للمستمع مع زميله المتحدخ 

 . التعط تلميحات للحلول .0

 . التحل المشكلة لوحدك .8

 . التخبر قرينك كيف يصحح الخطأ.5

 (Pate&Johns,2005:5) (68: 8100)الشمري،                                 

 

 :TAPPSدور المدرس في أستراتيجية 

أربع خطوات للمدرس لتحفيز التفكير الفعال عند الطالب من  1985أقترح كونفري 

 خالل استراتيجية طرح االسئلة وهي أن يطلب منهم أن :

 تفسيرهم للمشكلة. ايناقشو. 0

 . يصفو بدقة طرقتهم في حل المشكلة.8

 عن اجاباتهم وطريقتهم في حل المشكلة. ايدافعو. 5

في حل  االخطوات في حلهم وعرضهم لعمليات تفكيرهم حتى ينشغلو وا. يعيد4

 المشكلة.

. قد ينمذج المدرس احياناً طريقته في حل المشكلة أو طريقته في االستماع وكيفية 3

 طرحه لألسئلة التي تثير التفكير وتعمق الفهم الي يريد أن يتوصل اليه الطالب.

 (68: 8100)الشمري ،                                                                       

 مهارات الجدل العلمي ثانيا : 
أكدت أحدخ االصدارات من وثائق المشروعات اإلصالحية للتربية العلمية           

كونها عنصراً اساسياً في تدريس العلوم لأهمية تنمية مهارات الجدل العلمي، و

 مدخالً لتنمية التفكير وغيره من المتغيرات مثل : معاييروالتربية العلمية؛ بوصفها 

، واطار تعليم العلوم من رياض االطفال حتى الصف CCSSاالساسية المشتركة 

؛ أن  NGSS( ،كما عدت معايير تعليم العلوم للجيل القادم K-12الثالث ثانوي )

يم العلوم ممارسة الجدل العلمي إحدى الممارسات الثماني التي تقع في قلب تعل

 (. 531: 8109وتعلمه. )محمد ، 

إن االهتمام بتنمية مهارات الجدل العلمي في مراحل التعليم المختلفة من شأنه أن      

يقوي الجانب التنافسي لدى المتعلم تجاه االخرين ألنه يخلق بيئة يسودها صراع 

هنة عليها باالدلة االفكار بين المتعلمين والتافس فيما بينهم حول تدعيم آرائهم والبر
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والبراهين عليها ومن هنا يتحول التفوق في استخدام مهارات الجدل العلمي الى 

ة كدراسة . أوضحت بعض الدراسات السابق( 2: 8106التفوق العلمي )مكي ،

 ( عدة مهارات للجدل العلمي وهي :  8112)البطران ،

 صياغة االدعاءات واسنادها بالبيانات والتفسيرات. -

 االسئلة النقدية.طرح  -

 القدرة على التقييم. -

 القدرة على تطويع البيانات لكي تخدم وجهة النظر. -

ان مهارات الجدل العلمي ( 8106المشار اليه في )مكي، ( 8103، حرمويرى )م

 تنقسم الى :

 تكوين االدعاءات :وهي عبارة عن اآلراء التي يتبناها الشخص المجادل. -

 لى صحة االدعاء.أثبات االدلة: وهي الشواهد ع -

 تقديم التبريرات وهي البراهين التي تثبت العالقة بين الدليل واالدعاء. -

 تحليل وجهات النظر المعارضة وتنفيذها. -

 (.2: 8106)مكي ،                                                              

البحث تصنيف  ومن التصنيفات االخرى لمهارات الجدل العلمي والذي تبناه هذا

تدريب طالب مجموعتي البحث على هذه المهارات  جرى( اذ 8108)الخطيب، 

 ومدى اكتسابها من خالل اختبار مهارات الجدل العلمي وهي :

  تحديد نوع العبارة المقدمة: من حيث كونها ادعاء أو حقيقة أو رأي أو بيانات -

تستخدم لتحديد االدعاء استخدام المحددات :هي كلمة أو عبارة قصيرة مهمة  -

 ولذلك فهي تزيد أو تقلل كمية االشياء مثل )جداً أو بعضاً أو جزئياً(.

تحديد االدعاءات: وهي القدرة على مدى التعرف على ما إذا كانت العبارة  -

 المقدمة تمثل ادعاء ام ال.

التعرف على مصدر الثقة في المعلومات: هناك عدة مصادر للمعلومات التي  -

 وهذه المعلومات اما تستند على قوة أو منطق أو على نظرية.نكتسبها 

 تحديد الرفض و الجدل المضاد: -

  الرفض: هو عبارة توضح أن االدعاء خطأ نتيجة برهان أو أستدالل ويكون

 بعدم الموفقة على االدعاء وليس عمل ادعاء جديد.

 تفق مع الجدل المضاد:هو ادعاء بديل يقوم على االستدالل وهذا االدعاء الي

 االدعاء المقدم.

تحديد االدعاء القوي واالدعاء الضعيف: وفي هذه المهارة نحدد درجة  -

 االعتماد على الدليل أو المنطق الذي يدعم االدعاء.  

 (050: 8108)الخطيب ،                                                                        
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سيتم االشاره في هذا المجور الى الدراسات : السابقةالمحور الثاني : الدراسات 

( ومهارات الجدل العلمي وتم االفادة منها TAPPSالسابقة التي تناولت استراتيجية )

في تنظيم االطار النظري والتعرف على خطوات واجراءات تنفيذ استراتيجية 

(TAPPSالعلمي  ( في الغرف الصفية ،وبناء أدوات البحث )أختبار مهارات الجدل

 .واالختبار التحصيلي( ، واختيار االساليب االحصائية 

 (:TAPPSأوال: دراسات سابقة متعلقة با ستراتيجية ) 

هذه الدراسة الى معرفة فاعلية  هدفت (:Huffman&Douglas,2005 دراسة )  

على اداء الطالب في حل المشكالت الكيميائية والتفاعالت  (TAPPSاستراتيجية )

اللفظية في المرحلة الثانوية في كوريا، اعتمد الباحثان التصميم  شبه التجريبي ذات 

في مجاميع في مدرسة ثانوية  وتمثلت عينة البحث من ثالخ .االختبار القبلي والبعدي

تان ( طالباً وطالبة، واختيرت مجموع 063) طلبتها عشوائيًا  وعددأختيرت  كورية 

 TAPPSأحدهما تم تدريسها بأستراتيجية حل المشكالت والثانية درس باستراتيجية 

واعد الباحثان أداتين وهما اختبار لحل المشكالت ، والثالثة مجموعة ضابطة    

يبة االحصائية ، وتم تحليل النتائج باستخدام الحقالكيميائية واختبار للتفاعالت اللفظية 

أظهرت النتائج أن أداء الطالب في كلتا المجموعتين كان أفضل  للعلوم االنسانية ،

من أداء الطالب في المجموعة الضابطة في استدعاء القانون ذي الصلة والتنفيذ 

أفضل من أداء الطالب  TAPPSكان أداء الطالب في مجموعة  في حينالرياضي ، 

لمعرفة النظرية للتحقيق في السلوكيات اللفظية ، تم في المجموعات األخرى على ا

فئات. كان السلوك اللفظي  6تصنيف السلوكيات اللفظية للمحللين والمستمعين في 

للمستمعين المتمثل في الموافقة و اإلشارة ، والسلوك اللفظي للمحللين من التعديل 

لك ، كان هناك مرتبطين بشكل إيجابي بأداء المستمعين في حل المشكالت. ومع ذ

 (Huffman&Douglas,2005,1)  .ارتباط سلبي بين استخدام المستمعين

 

 ثانيا:الدراسات السابقة المتعلقة بمهارات الجدل العلمي:

كز تالى بيان أثر استراتيجية التعلم المر هدفت الدراسة (:0212دراسة )الخطيب، 

واالتجاه نحو مادة طرق التحصيل ومهارات الجدل العلمي  على المهمة في تنمية

 تدريس ذوي االحتياجات الخاصة لدى الطالبة المعلمة

طالبة(  09بين المجموعة التجريبة ) وازنة،أعتمدت الباحثة المنهج التجريبي للم 

طالبة( وقد تم تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة 09والمجموعة الضابطة )

التقليدية بينما تم تدريس المجموعة التجريبية باستراتيجية التعلم المرتكز على المهمة، 

وقد تم استخدام كالً من اختبار مان وتيني واختبار ويلكوكسون للكشف عن وجود 

فروق ذو داللة احصائية بين متوسطات المجموعتين بالنسبة للمتغيرات التحصيل 

وجود فروق ذو  ومهارات الجدل العلمي واالتجاه نحو المادة، وقد اظهرت النتائج

داللة احصائية لصالح المجموعة التجريبية في كل من التحصيل وتنمية مهارات 

 (.085: 8108،  الجدل العلمي واالتجاه نحو المادة.  )الخطيب
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 الفصل الثالث : منهج البحث واجراءاته

 أوالً :منهج البحث والتصميم التجريبي

بما أن البحث الحالي يتضمن أتبع الباحث المنهج التجريبي في إجراءات البحث ، و

الضبط  الباحث التصميم التجريبي ذا ، لذا اختار ينتابع ينمتغير مستقل واحد ومتغير

الجزئي لمجموعتين متكافئتين ) التجريبية والضابطة( من ذوات االختبار البعدي 

 يوضح ذلك. (0والجدول رقم )للتحصيل ومهارات الجدل العلمي ، 

 (1رقم ) جدول

 قياس المتغير التابع المتغير التابع المتغير المستقل التكافؤ المجموعة

. العمر الزمني 0 التجريبية

 باألشهر

 .اختبار الذكاء8

.درجات الكورس 5

 االول لمادة الفيزياء

.اختبار مهارات الجدل 5

 العلمي

 استراتيجية

TAPPS 

 التحصيل

مهارات 

 الجدل العلمي

 اختبار التحصيل

اختبار مهارات 

الطريقة  الضابطة الجدل العلمي

 االعتيادية

 

 Population and Sampleثانياً : مجتمع البحث وعينته 

في المدارس الثانوية بطالب الصف الرابع العلمي  مجتمع البحث الحالي يتمثل

-8106النهارية الحكومية في مديرية تربية بابل/ قسم الهاشمية للعام الدراسي )

 كعينة ألجراء بحثهالقاسم للبنين  اعدادية بالطريقة القصدية (، أختار الباحث8102

شعب أربع  ( طالب ُوزعو على038) طالب الصف الرابع العلمي فيها والبالغ عدد

تم اختيار عينة البحث و،، ( طالب بالتتابع41، 53، 52، 56بواقع ) (،د)أ، ب، ج

شعب دراسية،  اربعشعبتين من  شوائي )القرعة( إذ اختار الباحثبطريقة التعيين الع

( 5أُستبعد منها )إذ ( طالب 53تمثل شعبة )أ( المجموعة التجريبية البالغ عددها)

لب احصائياً كونهم معيدين من العام الماضي، شعبة )ب( تمثل المجموعة طا

( طالب إحصائياً للسبب السابق نفسه، 8( طالب استبعد )55الضابطة البالغ عددها)

 .( طالب 86(، وأصبح عدد العينة )3وبذلك بلغ عدد الطالب المستبعدات إحصائياً )

 

 Equivalence of the two Researchثالثا ــ تكافؤ مجموعتي البحث 

groups 

الباحث على إجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث في بعض المتغيرات التي قد  حرص

ودرجات   ودرجات الكورس االولالتجربة وهي: العمر الزمني باألشهر  فيتؤثر 

 .الجدل العلميأختبار الذكاء وأختبار مهارات 
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 )الدخيلة(ضبط المتغيرات غير التجريبية رابعاً :

لغرض التأكد من السالمة الداخلية للتصميم التجريبي كافئ الباحث بين المجموعتين 

التجريبية والضابطة في عدد من المتغيرات التي يعتقد بانها قد تؤثر في المتغيرات 

 هيالتابعة عن طريق تفاعلها مع المتغير المستقل و

تجريبي،عامل النضج،أداتا القياس ،االندثار الأحوال التجربة والحوادخ المصاحبة  )

 ، أثر االجراءات التجريبية(

 

 The Research Requirementsالبحث  متطلباتخامسا / 

قبل البدء بتطبيق التجربة تم تحديد المادة العلمية التي   تحديد المادة العلمية : "( 1)

( وتم توزيع مفردات  8102 -8106تدرس في الكورس الثاني من العام الدراسي )

 .المنهج على الحصص األسبوعية المقررة

 ( صوغ األغراض السلوكية 0)

 قام الباحث بصياغة األهداف السلوكية لمادة تجربة الدراسة إعتماداً على 

سلوكيا وفق  ( هدفا061)محتوى المادة التعليمية التي شملتها مدة التجربة وبلغت 

تصنيف )بلوم( المعرفي بمستوياته وهي )التذكر، واالستيعاب، والتطبيق، التصنيف 

، التحليل ، التقويم( وتم عرضها على عدد من المحكمين المتخصصين في طرائق 

، وفي ضوء مالحظاتهم ومقترحاتهم تم تعديل البعض منها، وقد تم  الفيزياء تدريس

% فأكثر من آراء المحكمين ، وبناًء على ذلك لم يحذف أي 68اعتماد نسبة اتفاق 

( ، وبذلك أصبحت االهداف المتفق عليها موزعة 061هدف منها وبقي العدد كما هو)

 الفصول الخمسة.على 

 (  إعداد الخطط التدريسية 3)

( خطة تدريسية لكل مجموعة، تضمنت خطة المجموعة 84) أعد الباحث     

، أما الخطط التدريسية TAPPSالتجريبية عرض المادة بأستخدام استراتيجية 

الخاصة بالمجموعة الضابطة التي ُدِرست وفق الطريقة التقليدية فقد احتوت على 

طط التدريسية  تم عرض مفردات الخطة التدريسية اليومية ، وللتأكد من صالحية الخ

نموذج من كل منها على مجموعة من المحكمين والمتخصصين في طرائق تدريس 

 الفيزياء، وقد تم تعديلها في ضوء آرائهم لتأخذ صيغتها النهائية  . 

 

 Tools of Researchالبحث  تاأداسادسا/ 
الجدل وفقاً لهدف البحث الحالي يتطلب إعداد اختبار تحصيلي وأختبار مهارات 

العلمي وفيما يأتي الخطوات التفصيلية التي اتبعها الباحث في إعداد االختبار 

 التحصيلي وأختبار مهارات الجدل العلمي:

 أوال :االختبار التحصيلي:

بعةةد تحديةةد المةةادة العلميةةة التةةي شةةملها االختبةةار وهةةي الفصةةول الخمسةةة االخيةةرة  مةةن 

ونسةةبة كةةل مسةةتوى معرفةةي مةةن  الكتةةاب ووزن كةةل فصةةل منهةةا، وتحديةةد األهةةداف

مستويات األهداف )التذكر،االسةتيعاب، التطبيةق، التحليةل ،التركيةب ، التقةويم( ، حةدد 

الموضةةوعي( ألنةةه ينمةةاز بدرجةةة ثبةةات عاليةةة وإن إجابةةات  الباحةةث نةةوع االختبةةار)
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الطالب فيه ال تتأثر بقةدراتهم اللغويةة أو الكتابيةة باإلضةافة إلةى أن واضةعه يعمةل مةن 

وفيمةةا يةةأتي توضةةيح للخطةةوات التةةي مةةر بهةةا إعةةداد االختبةةار ، ذاتيةةة أو تحيةةزدون 

 التحصيلي :

يهةدف ويبدأ أعةداد االختبةار بتحديةد الهةدف منةه ، تحديد الهدف من االختبار:  – 1-1

قياس تحصيل طالب الصف الرابع العلمةي فةي  للبحث الحالي الى األختبار التحصيلي

 .في حدود البحثالمحددة مادة الفيزياء للفصول الخمسة  

الباحث على عدد مةن الدارسةات التةي  بعد اطالع  تحديد عدد فقرات االختبار: -0 -1

أخةذ أراء عةدد مةن مدرسةي الفيزيةاء وعنيت ببناء االختبارات التحصةيلية االعداديةة ، 

( فقةرة 41وبذلك فقد اعتمد الباحث علةى أن يتضةمن االختبةار )، للصف الرابع العلمي

االختبةةارات الموضةةوعية مةةن نةةوع  االختيةةار مةةن متعةةدد اإلجابةةات التةةي يمكةةن أن مةةن 

 تكون مالئمة لمستوى الطالب في هذه المرحلة العمرية

                                             (  جدول المواصفات) الخارطة االختبارية إعداد -1-3

ول الخمسةة االخيةرة مةن أعد الباحث جةدول مواصةفات تمثلةت فيةه موضةوعات الفصة

كتةةةاب الفيزيةةةاء للصةةةف الرابةةةع العلمةةةي  التةةةي قةةةام بتدريسةةةها واألغةةةراض السةةةلوكية 

للمستويات)التذكر ، االسةتيعاب، التطبيةق، التحليةل ،التركيةب، التقةويم( ضةمن المجةال 

المعرفةةي لتصةةنيف بلةةوم  وتةةم حسةةاب أوزان محتةةوى الموضةةوعات فةةي ضةةوء عةةدد 

 .صفحات الفصول الخمسة 

صاغ الباحث فقةرات االختبةار مةن نةوع االختيةار مةن :صياغة فقرات االختبار  -1-4

متعةةةدد ألنةةةه ينمةةةاز بالموضةةةوعية والمرونةةةة والثبةةةات  وال يتةةةأثر بعامةةةل التخمةةةين ، 

( فقةةرة 41وباالعتمةةاد علةةى الخارطةةة االختباريةةة التةةي أعةةدها الباحةةث تةةم صةةياغة ) 

غةراض السةلوكية وكةل فقةرة تحتةوي موزعة على محتوى المادة العلمية ، ومغطية لأل

على أربعة بدائل ، واحد منها فقط صةحيح ، وقةد راعةى الباحةث التجةانس بةين البةدائل 

 وتجنب النمطية في موقع البديل الصحيح.

اعتمد الباحث في تصحيح اإلجابات على إعطاء درجة  :تصحيح االختبار -5 -1

ة ، وتعامل الفقرات المتروكة واحدة لإلجابة الصحيحة وإعطاء صفر لإلجابة الخاطئ

من دون إجابة وكذلك التي تتضمن إجابتين معاملة اإلجابة الخاطئة بإعطاء صفر 

كحد  41درجة لها ، وبهذا أصبحت الدرجة النهائية لالختبار بين صفر كحد أدنى و

 أعلى .

صاغ الباحث تعليمات االختبار وكيفيةة  صياغة تعليمات اإلجابة عن االختبار : -1-2

اإلجابة عنه بحيث تكون واضحة للطالب واشتملت على المعلومات الخاصة بالطالةب 

 وتوزيع الدرجات على الفقرات.

من أجل التحقق من صدق االختبةار، عمةد الباحةث إلةى التحقةق  صدق االختبار: -1-7

 من نوعين من أنواع الصدق هما:

لتحقيق ذلك تةم عةرض االختبةار التحصةيلي  : Validity Faceالصدق الظاهري  -أ

بالصةةيغة األوليةةة مةةع األغةةراض السةةلوكية التةةي تقيسةةها فقراتةةه علةةى مجموعةةة مةةن 

المتخصصين في مجال طرائق تةدريس الفيزيةاء والقيةاس والتقةويم ومدرسةي الفيزيةاء 

ة ومةدى االختصاص، لبيان مدى صالحية الفقرات ، ومدى تمثيلها لإلغراض السلوكي
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تغطيتها للمادة العلمية وكذلك مدى مالئمة اإلختبةار للطةالب والصةف الدراسةي ،وفةي 

% فأكثر من آرائهم لتقريةر 61باعتماد نسبة اتفاق  ضوء آرائهم عدلت بعض الفقرات

وبةةذلك أصةةبح االختبةةار جةةاهزاً ، مةةع اإلبقةةاء علةةى عةةدد  صةةالحية فقةةرات االختبةةار

 الفقرات ثابتاً.

عمةةل الباحةةث علةةى إعةةداد فقةةرات :  Content Validity صييدق المحتييو  -ب

االختبار التحصيل على وفق جدول المواصفات الذي يعد مؤشراً من مؤشةرات صةدق 

المحتوى، ثم عةرض االختبةار التحصةيلي واألغةراض السةلوكية وجةدول المواصةفات 

 ومحتوى المادة العلمية على مجموعةة مةن المختصةين ، لبيةان مةدى تضةمين االختبةار

% فةةأكثر مةةن 61باعتمةةاد نسةةبة  وفةةي ضةةوء آرائهةةم عةةدلت بعةةض الفقةةرات للمحتةةوى

آرائهةةم لتقريةةر صةةالحية فقةةرات االختبةةار، وبهةةذا أصةةبح االختبةةار التحصةةيلي جةةاهزاً 

 للتطبيق على العينة االستطالعية .

 التطبيق اإلستطالعي لالختبار وكان بمرحلتين: -7 -0

  :شف عن وضوح تعليمات االختبار لغرض الكالتطبيق اإلستطالعي األول

وفقراته وصياغتها والوقت المستغرق لإلجابة عن االختبار، قام الباحث بتطبيق 

( طالب من طالب الصف الرابع 51االختبار على عينة استطالعية مكونة من )

(م، وبالتعاون 06/4/8102( الموافق )الخميسالعلمي في ثانوية المؤمل للبنين يوم )

المادةمع مدرس 
 

وخالل إشراف الباحث على التطبيق الحظ أن تعليمات اإلجابة 

 ( دقيقة .41وفقرات االختبار كانت واضحة وان المتوسط لوقت إجابة الطالب كان )

 )التطبيق االسيتطالعي الثياني ) تحدييد الخصيائص السيايكومترية  لالختبيار  :

االختبةار مةرة ثانيةة علةى  بعد أن تأكد الباحةث مةن وضةوح االختبةار وتعليماتةه ، طُبةق

( طالب من طالب الرابع العلمي فةي 011طالب عينة التحليل اإلحصائي مكونة من )

المةادة  (م، وبالتعةاون مةع مةدرس85/4/8102) يوم الثالثةاءللبنين في  االندلسثانوية 

وبعةةد االنتهةةاء مةةن بعةد تبليةةغ الطةةالب بموعةد االختبةةار قبةةل أسةبوع مةةن تةةاري  إجرائةه 

وقةةد ( مةةن كتةةاب الفيزيةةاء المقةةرر للصةةف الرابةةع العلمةةي ،  االخيةةرةلفصةةول دراسةةة) ا

فحةةص الباحةةث إجابةةات العينةةة االسةةتطالعية  اشةةرف الباحةةث بنفسةةه علةةى التطبيةةق .

بإعطاء درجة واحدة لإلجابة الصحيحة ، وصفراً لإلجابة الخاطئة ، ومعاملة الفقةرات 

معاملة الفقرات الخطأ ، ثةم رتبةت  المتروكة والفقرات التي وضعت لها أكثر من إجابة

%( مةن أعلةةى الةدرجات لتمثةةل المجموعةةة 89درجةات الطةةالب تنازليةاً وأُخةةذت نسةةبة)

بلغ عدد الطةالب  إذ%( من أدنى الدرجات لتمثل المجموعة الدنيا ، 89العليا، ونسبة )

( طالبةةا مةةن المجمةةوعتين العليةةا والةةدنيا ، وتةةم حسةةاب معامةةل 89فةةي كةةل مجموعةةة )

 ة ، ومعامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار وكما يأتي :الصعوب

إلى أّن فقرات االختبةار تعةد  (Bloom،1971) يشير بلوم معامل صعوبة الفقرة :  -أ

،  (p8)،1971،Bloom( 1،61 -1،81مقبولةةةة إذا تةةةراوح معامةةةل صةةةعوبتها بةةةين) 

، وجةةد أنةةه   التحصةةيلي وعنةةد حسةةاب معامةةل صةةعوبة كةةل فقةةرة مةةن فقةةرات االختبةةار

فقرات االختبار مقبولةة ومعامةل صةعوبتها  وبذلك تعد ( 1،82   –1،88يتراوح بين )

 مناسباً.
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التمييةةز لكةةل فقةةرة مةةن فقةةرات االختبةةار  ،  قةةوةعنةةد حسةةاب معامييل تمييييف الفقييرة : -ب

( ، وهــــــــــــــــــــــــــــذا يعني 1،38 -1،88وجــــــــــد انه يـــــــــــــتراوح بين )

إذ يشةير  ،أن فقــــــــــــــــــــــــــــــرات االختبةار جميعــــــــةـها جيةدة ومميِـــــــــةـزة

ه يمكةةن عةةد الفقةةرة مقبولةةة إذا كةةان معامةةل تمييزهةةا أنةة (8110العجيلةةي وآخةةرون ، )

 ( فما فوق .                         81,1)

 .( 90: 8110) العجيلي وآخرون ،                                                      

أنهةا عند حســـــــــــاب فعاليــــــــة البةدائل الخاطئةة وجةد :فعالية البدائل الخاطئة -ج 

( وهذا يعنةي أن البةدائل الخاطئةة قةد جةذبت إليهةا عةدداً -1،88و  -1،14تتراوح بين )

إذ  يشةير)العجيلي  من طالب المجموعة الدنيا أكبر من عدد طالب المجموعةة العليةا ،

( الةةى أن  البةةديل الخةةاطئ فعةةال عنةةدما يجةةذب أكثةةر عةةدد ممكةةن مةةن 8110واخةةرون،

علةةى أنةةه بةةديل صةةحيح، وفةةي الوقةةت نفسةةه يجةةذب  الطلبةةة الضةةعفاء)المجموعة الةةدنيا(

وبذلك تقرر اإلبقاء على البةدائل العدد القليل من الطلبة االقوياء من )المجموعة العليا( 

 الخاطئة على ما هي عليه من دون تغيير. 

يقصد به الدرجة التي يمكن أن تعطي االداة  نتةائج متشةابهة لةنفس : ثبات االختبار  -د 

اسةةةتخدم الباحةةةث ( ،060: 8103النعيمةةةي وآخةةةرون ،ف االوقةةةات )العينةةةة فةةةي مختلةةة

، إذ  يالتحصــــــــــــــــــــــــــــــةةةـيل االختبةةةارمعامةةةل ألفةةةا كرونبةةةاب لحسةةةاب ثبةةةات 

( وهـــــــــــــــو معامل ثبــــات عــــــــالي، وبعةد إتمةام  1،61بلغــــــــــــت قيمته ) 

تبةةةار التحصةةةيل جةةةاهز للتطبيةةةق علةةةى طةةةالب خإجةةةراءات الصةةةدق والثبةةةات يكةةةون أ

 مجموعتي البحث التجريبية والضابطة. 

 ثانيا : أختبار مهارات الجدل العلمي :

الى قياس مدى امتالك طالب الصف الرابةع  االختباريهدف . تحديد هدف االختبار: 1

 .فيزيائية قوانين العلمي لمهارات الجدل العلمي فيما يطرح عليه من نظريات و

( لمهارات 8108: اعتمد الباحث تصنيف )الخطيب ، تحديد مهارات الجدل العلمي.0

 الجدل العلمي الذي

المعتمدة في بناء اختبار البحث  المجاالت لتمثل ست مجاالتالذي يتضمن ،

تحديد نوع العبارة، استخدام المحددات ،تحديد االدعاءات، )هي: جاالتالحالي.والم

الثقة في المعلومات، تحديد الرفض والجدل المضاد، تحديد  التعرف على مصدر

 . االدعاء القوي والضعيف(

اختبار يقيس  لم يجد الباحث:الجدل العلمي. االطالع على بعض اختبارات مهارات 3

سب علم دراسية )ح مرحلةفي تخصص علم الفيزياء ألي  الجدل العلميمهارات 

 اختبارك،  تخصصات مختلفة في يه أجريهالذي اطلع عل ات(، وان االختبارالباحث

(Squir&Jan,2007الذي هدف الى قياس مهارات الجدل العلمي في العلوم )   بعد

اجراءه دراسة ألثر استخدام لعبة الواقع المعزز باستخدام أجهزة الكومبيوتر في 

( الذي هدف الى قياس 8103واختبار )يحيى ،  ،تطوير مهارات الجدل العلمي

مستوى مهارات الجدل العلمي  لدى طالب المرحلة المتوسطة ، واختبار )الخطيب، 

 ( في مادة طرائق التدريس لذوي االحتياجات الخاصة. 8108
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مجموعة فقرات اختبارية بعد اإلطالع بعض  أعد الباحث. أعداد بنود االختبار: 4

موزعة على ابعاد  ( فقرة58) الباحث والدراسات السابقة، اذ أُعداألدبيات والبحوخ 

فقرات  وقد اعتمد الباحثمن نوع االختيار من متعدد هي والتي  االختبار بالتساوي،

االختيار من متعدد ألنه يمتاز بالموضوعية والمرونة والثبات  وال يتأثر بعامل 

 التخمين.

 . صياغة تعليمات االختبار:5
وقد وضع : تضمنت الهدف من االختبار وكيفية االجابة عن فقراته، االجابةأ.تعليمات 

 ة.مثال لكل بعد من ابعاد االختبار لكي يسترشد الطالب به اثناء االجاب

إجابات نموذجية لفقرات االختبار العتمادها في  أعد الباحث :ب. تعليمات التصحيح

، واعطيت تصحيح االختبار، و وضعا معياراً أولياً لتصحيح الفقرات االختبارية

درجة واحدة لكل اجابة صحيحة وصفر لالجابة الخاطئة وهكذا تصبح الدرجة النهاية 

 ( درجة والنهاية الصغرى )صفر( 58العليا لالختبار )

( فقرة موزعة 58بصيغته األولية ) االختبار تضمن ة لالختبار:. الصيغة األولي2

و تضمن االختبار التعليمات التي توضح لكل بعد من ابعاد االختبار ( فقرات 8بواقع )

 كيفية اإلجابة عن فقراته.

ُعرض االختبار على خبراء ومختصين في مجال  . عرض االختبار على الخبراء:7

صدقه، وعلم النفس التربوي لغرض التحقق من  علم الفيزياء وطرائق تدريسها

الصدق الظاهري وصدق البناء، وعلى  ق من صدق االختبار إعتمد الباحثوللتحق

 النحو اآلتي:

فقرات االختبار وتعليماته بعد اتمام صياغتها  عرض الباحث :أ. الصدق الظاهري

تدريس على مجموعة مختصين وخبراء في مجاالت التربية وعلم النفس وطرائق 

العلوم  إلبداء آرائهم ومقترحاتهم ومالحظاتهم التي في ضوئها أُجريت تعديالت على 

%( فاكثر معياراً لصالحية 61صياغة بعض الفقرات، وإتخذ الباحثان نسبة اتفاق )

 .البعد المخصص لهافقرات االختبار في قياس 

معامل إرتباط لغرض التحقق من صدق البناء البد من التحقق من صدق البناء: ب. 

 درجة كل فقرة

ث بالدرجة الكلية لالختبار بعد إجراء التطبيق االستطالعي لالختبار، اذ استخدم الباح

 معادلة إرتباط بوينت بايسيريالاليجاد معامل إرتباط الفقرات الموضوعية. استخدم

أُجرَي بهدف التثبت من مدى وضوح تعليمات  . التطبيق االستطالعي األول:8

وفقرات االختبار والزمن الالزم التمام االجابة عن فقراته، طُبق االختبار  االجابة

اعدادية /الرابع العلمي( طالب من الصف 51على عينة استطالعية أُولى تكونت من )

 ( دقيقة.21، وتبين إن الوقت المستغرق لإلجابة هو ) القدس للبنين

طُبق على عينة استطالعية ثانية كونت لتطبيق االستطالعي الثاني: ا .9

 . االندلس للبنينفي ثانوية  الرابع العلمي(طالب من 811من)

بعد التطبيق االستطالعي الثاني،  . تحديد الخصائص السايكومترية لالختبار:12

اجابات الطالب وفق انموذج االجابة النموذجية المعد لهذا الغرض،  الباحث صحح

 وأُجريت التحليالت االحصائية للبيانات على النحو اآلتي:
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استخدمت معادلة معامل  أ. إحتساب عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية لالختبار:

الت االرتباط االرتباط الثنائي النقطي )بوينت بايسيريال( ، واظهرت النتائج ان معام

 -1358جميعها دالة احصائياً، إذ تراوحت القيمة المحسوبة لفقرات االختبار بين )

( عند مستوى داللة 1305(، وهذه القيم  اكبر من القيمة الجدولية البالغة )1392

(، وبذلك عدت جميع الفقرات مقبولة ويحظى االختبار 026( ودرجة حرية )1313)

 باالتساق الداخلي.

لغرض إيجاد معامالت تمييز فقرات االختبار تم استخدام :مل تمييف الفقرةب. معا

-85,1راوح بين )تمعادلة التمييز ، اذ إن معامالت تمييز الفقرات الموضوعية ت

 (، وهي مقبولة.60,1

: يمكن إحتسابه بتطبيق معادلة الصعوبة لكل فقرة من ج. معامل صعوبة الفقرة

( وبذلك تعد جميع فقرات 92,1 -88,1تراوحت ) فقرات االختبار الموضوعية، اذ

 االختبار مقبولة وذات معامل صعوبة مناسباً.

البدائل إلجابات الطالب وقد بينت  فعاليةمعادلة  طُبقتد. فعالية البدائل الخاطئة 

 ان جميع البدائل مقبولة. اإلحصائيةالنتائج 

 هـ. الثبات

هذه المعادلة ألن  استخدم الباحثلالختبار(:كرونباخ  )االتساق الداخلي  -طريقة الفا

( وهذا يدل على ان 1365االختبار من فقرات موضوعية. اذ بلغ معامل الثبات )

 معامل الثبات جيد ومقبول. 

بعد إكمال إجراءات صدق :الجدل العلمي. الصيغة النهائية الختبار مهارات 11

( فقرة 58ختبار مكوناً من )وثبات ومعامل صعوبة ومعامل تمييز االختبار أصبح اال

 لدى طالب مجموعتي البحث.  الجدل العلميوجاهزاً للتطبيق لقياس مهارات 

باشر الباحث بإجراءات تطبيق التجربة مع بدأ دوام سابعاً: إجراءات تطبيق التجربة:

( حصة في 5( وبواقع )8/8/8102)االربعاءالفصل الدراسي الثاني الموافق 

الفصول  -مجموعة من مجموعتي البحث تم خاللها تدريساألسبوع الواحد لكل 

، اذ تم تدريس كل مجموعة   منهج الفيزياء للصف الرابع العلميمن  الخمسة االخيرة

 وفقاً للطريقة المحددة لها، وعند انتهاء تطبيق التجربة تم تطبيق االختبار البعدي 

 .على عينة البحثللتحصيل ومهارات الجدل العلمي 

 التربوية و الحقيبة اإلحصائية للعلوم استخدم الباحثالوسائل اإلحصائية:ثامناً: 

 ( وبرنامجSPSSاالجتماعية )

 (Microsoft Excel )لمعالجة بيانات البحث الحالي. 

 

 الفصل الرابع : عرض النتائج ومناقشتها واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات :

 : Results Reviewأوالً : عرض النتائج

 التحقق من الفرضية الصفرية االولى التي نصت على انه :  .1

( بين متوسط درجات 1313)ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة )   

 TAPPSطالب المجموعة التجريبية الذين يدرسو المادة على وفق أستراتيجية 
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ة التقليدية ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين يدرسو المادة بالطريق

 في اختبار التحصيل لطالب الرابع العلمي في مادة الفيزياء(.

قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة    

رقم في االختبار التحصيلي ملحق  فكانت المتوسطات الحسابية كما مبين في الجدول 

(8)  . 

 المتوسطات الحسابية لمجموعتي البحث في اختبار التحصيل (0رقم ) جدول 

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية المجموعات

 04،45 08،29 المتوسط الحسابي

على الرغم من أن متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية كان أعلى من    

متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة على األختبار التحصيلي إال أن الباحث 

ارتأى معرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين الختبار صحة الفرضية 

(، وكما مبين في الجدول  t-testتين)اعاله . وباستخدام االختبار التائي لعينيتن مستقل

 (5رقم )

لعينتين مستقلتين لمجموعتي البحث على   t-testنتائج أختبار  (3رقم )جدول 

 اختبار التحصيل

المتوسط  العدد المجموعات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 القيمةالتائية والداللة اإلحصائية

 الداللة الجدولية المحسوبة

 دالة 0 3،215 5،09 08،29 35 التجريبية

 2،07 04،45 33 الضابطة

قيمة المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية علةى   (5رقم ) توضح بيانات جدول      

( , بينمةةةةا 3،82( وبةةةةانحراف معيةةةةاري قةةةةدره )86،82اختبةةةةار التحصةةةةيل والبةةةةالغ )

قةةةدره ( وبةةةانحراف معيةةةاري 84،43المتوسةةةط الحسةةةابي للمجموعةةةة الضةةةابطة بلةةةغ )

بالقيمةة التائيةة  موازنتهةا( , وعنةد 5،103( , وكانت القيمةة التائيةة المحسةوبة )8،89)

( , تبةةين  8( والبالغةةة )  88( ودرجةةة حريةةة )  1313الجدوليةةة عنةةد مسةةتوى داللةةة ) 

وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين المجمةةوعتين ولصةةالح المجموعةةة التجريبيةةة 

ة الصةفرية األولةى وقبةول الفرضةية البديلةة والتةي وبناءاً على ذلةك تةم رفةض الفرضةي

( بةةين متوسةةط 1،13تةةنص :" يوجةةد فةةرق ذو داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة )

اسةةةتراتيجية درجةةةات طةةةالب المجموعةةةة التجريبيةةةة الةةةذين يدرسةةةو المةةةادة علةةةى وفةةةق 

TAPPS ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين يدرسو المةادة علةى وفةق

 التقليدية في االختبار التحصيلي في مادة الفيزياء ".الطريقة 

( في TAPPSمدى الفاعلية ( للمتغير المستقل) استراتيجية ولبيان حجم األثر )     

( للمتغير المستقل dالمتغير التابع )التحصيل( ، أستخدم الباحث معادلة حجم االثر )

 (4رقم )كما موضح في الجدول 
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 حجم االثر للمتغير المستقل في متغير التحصيل (4رقم ) جدول 

المتغير  المتغير المستقل

 التابع

مقدار حجم  (d)قيمة حجم االثر 

األثر
 

   TAPPS   كبير 0،44 التحصيل استراتيجية 

نسةتنتج ان حجةم األثةر (4رقم ) ومن خالل الجدول    
0 

اسةتراتيجية للمتغيةر المسةتقل )

TAPPS( بلغ )( في تحصيل مادة الفيزياء ، وهو مؤشر)كبير( حسةب المعيةار 0،44

 ( ،  (Heiman,2011( لحجم األثر والمشار إليه فيCohen , 1988الذي وضعه ) 

                                                                  Heiman,2011,281)   ) 

ال يوجد فرق ذو  )لتي نصت على انه :التحقق من الفرضية الصفرية الثانية ا .0

( بين متوسط درجات طالب المجموعة 1،13داللة إحصائية عند مستوى داللة )

ومتوسط درجات طالب  TAPPSأستراتيجية التجريبية الذين يدرسو على وفق 

أختبار مهارات الجدل المادة بالطريقة التقليدية في  االمجموعة الضابطة الذين يدرسو

قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي ، لدى طالب الصف الرابع العلمي( العلمي

فكانت  ،اختبار مهارات الجدل العلميلدرجات طالب مجموعتي البحث على 

 المتوسطات الحسابية للمجموعتين كاالتي . 

                                       

أختبار مهارات المتوسطات الحسابية لطالب مجموعتي البحث على  (5رقم ) جدول 

 الجدل العلمي

 الضابطة التجريبية المجموعات         

 06،82 84،05 المتوسط الحسابي      

( وهةةي أكبةةر 9،88، تبةةين ان القيمةةة التائيةةة المحسةةوبة )t-testوباسةةتعمال أختبةةار      

( ممةا 88( وبةدرجتي حريةة )1،13مستوى داللة )( عند 8من القيمة التائية الجدولية )

يةةدل علةةى وجةةود فةةرق ذو داللةةه إحصةةائية بةةين طةةالب مجمةةوعتي البحةةث فةةي متغيةةر 

 .                     (8رقم )، وكما موضح في الجدول اختبارات مهارات الجدل العلمي

 اختبار مهاراتلطالب مجموعتي البحث في t-test نتائج أختبار  (2رقم ) جدول

 والداللة اإلحصائية الجدل العلمي

المتوسط  العدد المجموعات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 القيمةالتائية والداللة اإلحصائية

 الداللة الجدولية المحسوبة

 دالة 8 9،88 8،46 84،05 53 التجريبية

 5،88 06،82 55 الضابطة

قيمةة المتوسةط الحسةابي للمجموعةة التجريبيةة   (8رقةم ) توضح بيانةات الجةدول       

( , 8،46( وبةانحراف معيةاري قةدره )84،05والبةالغ )  مهةارات الجةدل العلمةيعلى 

                                                           
 



   0202لسنة  حزيران  ثمانون .د الثاين وال....... العد......................................جملة الفتح ......................... 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-428- 

 

( وبةانحراف معيةاري قةدره 06،82بينما المتوسط الحسابي للمجموعة الضةابطة بلةغ )

لتائيةةة ( , وعنةةد مقارنتهةةا بالقيمةةة ا9،88( , وكانةةت القيمةةة التائيةةة المحسةةوبة )5،88)

( , تبةةين  8( والبالغةةة )  88( ودرجةةة حريةةة )  1313الجدوليةةة عنةةد مسةةتوى داللةةة ) 

وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين المجمةةوعتين ولصةةالح المجموعةةة التجريبيةةة 

وبنةاءاً علةةى ذلةك تةةم رفةض الفرضةةية الصةةفرية الثانيةة وقبةةول الفرضةية البديلةةة والتةةي 

( بةةين متوسةةط 1،13ة عنةةد مسةةتوى داللةةة )تةةنص :" يوجةةد فةةرق ذو داللةةة إحصةةائي

اسةتراتيجية المادة على وفق  ادرجات طالب المجموعة التجريبية األولى الذين يدرسو

TAPPSالمادة على وفةق  اومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين يدرسو

لدى طةالب الصةف الرابةع العلمةي  أختبار مهارات الجدل العلميالطريقة التقليدية في 

( فةي TAPPSاسةتراتيجية . ولبيان حجم األثر ) مدى الفاعليةة ( للمتغيةر المسةتقل ) "

(  d( اسةةتخدم الباحةةث معادلةةة حجةةم األثةةر) مهةةارات الجةةدل العلمةةيالمتغيةةر التةةابع )

 . (9رقم )لعينتين مستقلتين, وكما موضح في جدول 

 

 (7)جدول 

مهارات الجدل ( ومقدار حجم تأثير المتغير المستقل في dيبين قيمة حجم األثر)

  العلمي

قيمة حجم االثر  المتغير التابع المتغير المستقل

(d) 

مقدار حجم 

األثر
 

مهارات الجدل  TAPPSاستراتيجية 

  العلمي

 كبير 0،65

نسةةتنتج ان حجةةم األثةةر (9رقةةم )ومةةن خةةالل الجةةدول 
8  

أسةةتراتيجية للمتغيةةر المسةةتقل )

TAPPS( بلغ )وهو مؤشر )كبير( حسةب المعيةار مهارات الجدل العلمي ( في 0،65

(.  (Heiman,2011 ( لحجم األثةر والمشةار إليةه فةيCohen , 1988الذي وضعه ) 

(Heiman,2011,281)                                 

 

 : Results Interpretationثانياً : تفسير النتائج : 

 النتائج المتعلقة بالتحصيل :  .1

أظهرت النتائج الموضحة في جدول نتائج التحصيل وجود فةرق ذو داللةة إحصةائية    

تحصةةيل ويفسةةر الباحةةث ذلةةك كمةةا بةةين المجموعةةة التجريبيةةة والضةةابطة فةةي متغيةةر ال

 :  يأتي

  سةةتراتيجية وفةةق أالنشةةط أن الةةتعلم TAPPSالطالةةب نشةةطاً وإيجابيةةاً ،  جعةةل

واتاحة له الفرصة للمشاركة في حل المشكالت والمسائل التةي يتعةرض لهةا، ووفةرت 

له قدراً من االستقاللية ما يعوده على تحمل المسؤولية واالعتمةاد علةى ذاتةه، وقةد أدى 

 ذلك إلى تعليم وتعلم أكثر عمقاً وفهماً.
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  وفرت استراتيجيةTAPPS  ية مليئة بمواقةف التحةدي التةي للطالب بيئة تربو

تحثهم على التفكير والمشاركة الفعالة وااليجابية واألصرار علةى تحسةين آدائهةم ،أدى 

 إلى زيادة التحصيل لديهم

  تؤكةةةد اسةةةتراتيجيةTAPPS  علةةةى دور الطالةةةب فةةةي العمليةةةة التعليميةةةة فهةةةو

معلومةه محورها من خالل تنشيط أدواره ، فالطالب مكتشف وباحث ومنفذ ومجةرب لل

في ضوء ما يمتلكه مةن معلومةات سةابقة موجةودة فةي بنيتةه المعرفيةة، ممةا سةاعد هةذا 

على فهم المعلومات وبنائها في البنية المعرفية لديهم بصورة ذات معنى، وقد أدى إلى 

 زيادة التحصيل لديهم.

  مالحظةة الطالةةب المسةةتمع للمواقةف وخطةةوات حةةل المشةكلة للطالةةب المتحةةدخ

وبالتةةالي  المسةةتمع علةةى تطبيقهةةا فةةي حةةل المشةةكالت التةةي يواجههةةا ،سةةاعدت الطالةةب

   زيادة استيعابه للمفاهيم العلمية وزيادة تحصيله.

 :  بمهارات الجدل العلمي. النتائج المتعلقة 0

أظهرت النتائج الموضحة فةي الجةداول اعةاله وجةود فةرق ذو داللةة إحصةائية بةين     

ويفسةةر مهةةارات الجةةدل العلمةةي طةةالب المجموعةةة التجريبيةةة والضةةابطة فةةي متغيةةر 

 الباحث ذلك كما يأتي : 

   ساعدت استراتيجيةTAPPs     على جذب أنتباه بما تشمل عليه من خطوات

هم إذ أن حل الطلبة للمشكلة التي تواجههم تزودهم وتنفيذ االنشطة بأنفسالطالب 

بفرص تعليمية أكثر من تلك التي تتوافر عندما يقوم االخرون بالعمل نيابة عنهم بحل 

 .زيادة رغبتهم في ممارسة مهارات الجدل العلميساهم في مشكالتهم  ، وهذا 

  أسةةتراتيجية إنTAPPS وجهةةات النظةةر المتعةةددة  اأتاحةةة للطةةالب أن يقةةدرو

وتنمية المهارة في إحةداخ التكامةل بةين وجهةات النظةر المختلفةة ممةا اكسةبتهم  القةدرة 

 على تكوين رأيهم ومعرفتهم الخاصة.

  أسةةةةتراتيجية أنَّ توجةةةةه الطةةةةالب ضةةةةمنTAPPS  نحةةةةو المشةةةةكلة الفيزيائيةةةةة

واألدلةة  فةي االدعةاءات وتقةديم الشةواهدالمطروحة خةالل الةدرس وممارسةتهم للبحةث 

التةةي  تةةدعمها  والتفرقةةة بةةين الةةرأي والحقيقةةة واالدعةةاء  والتعةةرف علةةى المحةةددات  

والتفرقة بين االدعاء القوي  والضعيف ومدى اسنادها الى مصةادر يمكةن الوثةوق بهةا  

من خالل وجود التفاعل بين افراد المجموعة من جهة  وبين المدرس من جهةة اخةرى 

 .مهارات الجدل العلمي بشكل فاعل في تنمية ساهم توما يولده من حلول ومقترحا

 

فةةي ضةةوء نتةةائج البحةةث الحةةالي اسةةتنتج   : Conclusions االسييتنتاجات : ثالثيياً:

 الباحث اآلتي  :

فةةي تحصةةيل مةةادة الفيزيةةاء عنةةد طةةالب  TAPPSبأسةةتراتيجية . فاعليةةة التةةدريس 0

المجموعةةةة التجريبيةةةة مقارنةةةة بتحصةةةيل طةةةالب المجموعةةةة الضةةةابطة التةةةي ُدّرسةةةت  

 بالطريقة التقليدية .

عنةةد طةةالب  مهةةارات الجةةدل العلمةةيفةةي TAPPSبأسةةتراتيجية  .فاعليةةة التةةدريس 8

يقةةةة المجموعةةةة التجريبيةةةة مقارنةةةة بطةةةالب المجموعةةةة الضةةةابطة التةةةي ُدّرسةةةت  بالطر

 التقليدية .
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في ضوء نتائج هذا البحث أوصى  : Recommendationsرابعاً : التوصيات : 

 الباحث بما يأتي :

العمةةل علةةى تشةةجيع مدرسةةي ومدرسةةات مةةادة الفيزيةةاء فةةي المراحةةل المختلفةةة إلةةى  .0

( فةي تخطةيط وتنفيةذ TAPPS) أستراتيجيات الةتعلم النشةط ومنهةا أسةتراتيجية اعتماد 

مةن أثةر  االسةتراتيجياتاألخةرى لمةا لهةذه  االسةتراتيجياتدروسهم فضالً عةن أعتمةاد 

 في زيادة التحصيل في مادة الفيزياء.

. تضمين دليل مدرسي الفيزياء للمراحل الدراسية كافة كيفية التدريس وفق خطةوات 8

 . TAPPS استراتيجية 

اسةات واألبحةاخ التربويةة فةي العةراق بتوجيةه . ضةرورة قيةام الجهةات المعنيةة بالدر5

, والتةةي حظيةةت باهتمةةام أقةةّل موازنةةة  الجةةدل العلمةةيالبةةاحثين نحةةو دراسةةة جوانةةب 

 بالمجاالت األخرى في طرائق التدريس والسيما التحصيل .

ضةمن  اسةتراتيجيات الةتعلم النشةط. تدريب طالب كليات التربية على التدريس وفةق 4

 سيصبحون مدرسين في المستقبل.طرائق التدريس ألنهم 

 

 : Suggestionsخامساً : المقترحات : 
 استكماالً للبحث الحالي اقترح الباحث األتي :

فةةي متغيةةرات تابعةةة  TAPPSاسةةتراتيجية . إجةةراء دراسةةة مماثلةةة تكشةةف عةةن أثةةر 0

التفكيةةر فةةوق  ، ومهةةاراتاسةةتيعاب المفةةاهيم الفيزيائيةةة ، العلميةةة  الميةةولأخةةرى مثةةل 

 (التفكير التحليلي، والمعرفي

لمراحةةل دراسةةية أخةةرى )المتوسةةطة ،  TAPPSاسةةتراتيجية . الكشةةف عةةن فاعليةةة 8

 الجامعية.....(

فةةي مةةواد دراسةةية أخةةرى مثةةل   TAPPSاسةةتراتيجية .إجةةراء دراسةةات فةةي فاعليةةة 5

 )الكيمياء، الرياضيات، ......(.

 مهارات الجدل العلمي لطلبة المرحلة االعدادية.  .إجراء دراسة مسحية عن مستوى 4

 

 المصادر :

استراتيجيات : (8108 )أمبو سعيدي ،عبد هللا خميس وهدى بنت علي الحوسنية .0
 ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان االردن.8،ط التعلم النشط

(:أثر أكتساب 8108أيوب، عالء الدين عبد الحميد وعبدهللا محمد الجغيمان ) .8

الحكمة في تنمية التفكير الجدلي ومهارات أتخاذ القرار لدى طالب جامعة الملك 

، المجلة المصرية لعلوم بحث منشورفيصل بالمملكة العربية السعودية ،

 . 82 -54( ، 3المراهقة ، العدد)

، دار االبداع للنشر 0، طالتعلم النشط(: 8103بكري، سهام عبد المنعم ) .5

 والتوزيع، االسكندرية.

طرق التدريس العامة ومهارات تنفيذ (: 8118جامل، عبد الرحمن عبد السالم ) .4
 ، دار المناهج للنشر والتوزيع ،عمان ، االردن.5،ط وتخطيط عملية التدريس
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،دار المسيرة 0طموسوعة المصطلحات التربوية،(: 8100علي، محمد السيد ) .3

 للنشر والتوزيع،عمان.

،انواعه ومهارته واستراتيجيات التفكير ( :8103عطية ،محسن علي ) .8
 ، دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.0،طتعليمه

(:أثر استراتيجيتي 8106العفون ،نادية حسين يونس،وهيفاءعدنان ميخان ) .9

المساجلة الحلقية والكرسي الساخن في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط 

، العدد  84، المجلد يةمجلة كلية التربية االساس لمادة علم االحياء، بحث منشور،

(011.) 

مبادئ القياس (: 8110العجيلي،صباح حسين وفاهم الطريحي وحسين ربيع ) .6
 ، مكتبة احمد الدباغ،بغداد.والتقويم التربوي

اساليب التعليم والتعلم (: 8108سيد ، أسامة محمد وعباس حلمي الجمل ) .2
 ، دار العلم وااليمان للنشر والتوزيع.0،طالنشط

معجم المصطلحات التربوية (: 8115وحميد زينب النجار ) شحاته ،حسن .01
 ، الدار المصرية اللبنانية.0،ط والنفسية

، مؤسسة يسطرون للنشر 0، طالتعلم النشط(: 8106خيري،لمياء محمد أيمن ) .00

 والتوزيع.

التعلم النشط لدى المعاقين (: 8104خليفة، وليد السيد وسربناس ربيع وهدان ) .08
 ، دار الوفاء لدنيا الطابعة والنشر.0،طالنفس المعرفيسمعيًا في ضوء علم 

فاعلية استراتيجيتي دورة التعلم فوق المعرفية (: 8103الركابي ، عباس جواد ) .05

وسوم في تحصيل مادة الفيزياء عند طالب الصف الرابع العلمي ومهارات 

ثم ابن الهي–،كلية التربية اطروحة دكتورة غير منشورةتفكيرهم فوق المعرفية، 

 ،جامعة بغداد.

(: االستقصاء والجدل العلمي والقصة سياقات للتعلم 8112البطران ،مشهور ) .04

ملف الثقافة  -رؤى تربويةالحواري تجربة تطبيقية معلمات ومعلمين، 
 .65-88،العدد التاسع والعشرون ،العلمية

 استراتيجية في التعلم النشط 010(: 8100الشمري،ماشي بن محمد ) .03

 تربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.،وزارة ال0،ط

في تنمية  (:أثر استراتيجية التعلم المرتكز على المهمة8108الخطيب ،منى ) .08

التحصيل ومهارات الجدل العلمي واالتجاه نحو مادة طرق تدريس ذوي 

المجلة الدولية التربوية المتخصصة االحتياجات الخاصة لدى الطالبة المعلمة ،
 .01العدد  ،3،المجلد 

(: أثر استراتيجية الحصاد في 8106الجبوري ،مجد ممتاز عبد عمران ) .09

 تحصيل طالب الصف الرابع العلمي والتفكير االيجابي لديهم في مادة الفيزياء،
 ، كلية التربية االساسية،جامعة بابل.رسالة ماجستير غير منشورة

-التدريس"المنهج مدخل لفهم جودة عملية(:8105الربعي، محمد عبد العزيز ) .06
 ، دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان.0"، طمدخل التدريس-ادوار المعلم
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(:أستخدام نموذج االستقصاء القائم على الجدل 8109محمد ،أحمد عمر أحمد ) .02

في تدريس االحياء لتنمية مهارات التفكير الناقد وحب االستطالع العلمي لدى 

كلية التربية التربية وعلم النفس،  مجلة البحث في، طالب الصف الثالث ثانوي

 ،جامعة المينيا،مصر.

( :فاعلية برنامج مقترح قائم على استخدام مدخل 8106مكي ،محمد أحمد ) .81

الجدل في تنمية الفهم بالسببية التاريخية وبعض مهارات التفكير المنطقي لدى 

 .جامعة عين الشمستالميذ الصف الثاني االعدادي، بحث منشور ،
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