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 Summary of the research            مستخلص البحث

اثر استـراتيجيـة التـسريع المـعرفـي فـي  هدف البحث الحالي الى التحقق مـن 

ولتحقيق هدف  وتنميـة تفـكيـرهن العلمي . طالبات الصف الثاني المتوسط تحصيل

 اتم أختيـار المـنهج التجريبي ذصيـاغة ثالث فرضـيـات صفريـة , جرىالبحث 

المـجمـوعتيـن المتكافئة واالختبار البعدي للتحصيل واالختباريـن القبلي والبعدي 

للتفـكيـر العلمي , طبقت تجربة البحث فـي الفصل الدراسي االول مـن العام الدراسي 

( طالبة 31( طالبة بواقع )61م . تكونت عيـنة البحث مـن ) (2019-2018)

 جرى اختيارهنللمـجمـوعة الضابطة والالتي ( طالبة 30للمـجمـوعة التجريبيـة و)

)العمر الزمـني للطلبة عشوائيـا. وكوفئت مـجمـوعتا البحث بالمتغيـرات االتيـة 

التفـكيـر العلمي , مستوى التحصيل الدراسي  , الذكاء , مقياس محسوبا باألشهر

 نهائيـة مـنللوالديـن ( . اعدت اغراضا سلوكيـة للمادة العلميـة , تكونت بصورتها ال

( خطة تـدريـسيـة بعد 62سلوكيـا , وفـي ضوء هذه األهداف تم اعداد ) ( هدفا02)

التأكد مـن صالحيتها بعرضها على مـجمـوعة مـن الخبراء والمحكميـن . أعد 

التفـكيـر العلمي , تألف االختبار  للبحث, االختبار التحصيلي ومقياسالباحث اداتيـن 

مـوضوعيـة مـن نوع االختيـار مـن متعدد بأربعة  بدائل  ( فقرة40التحصيلي مـن)

.تم التحقق مـن صدقه وخصائصه السايكومتـريـة )مـعامل سهولة وصعوبة فقراته 

 -والقوة التمييزيـة وفعاليـة البدائل الخاطئة وتم أيجاد ثبات فقراته بأعتماد مـعادلة الفا

( مهارات هي 6علمي فقد تألف مـن )التفـكيـر ال اما مقياس(. 0.95كرونباخ اذ بلغ )

, )تحديد المشكلة ، اختيار الفروض ، اختبار صحة الفروض، التفسير ، التعميم(
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 فقرات لكل مهارة ( خمسوزعت الفقرات على المهارات المذكورة بالتـساوي )

, وتم التحقق مـن صدقه وخصائصه السايكومتـريـة , وتم ايجاد ثبات بدائل  باربعة

( . وبعد مـعالجة البيـانات احصائيـا 0.88ريقة الفا كرونباخ اذ بلغ )فقراته بط

 وبأستعمال الحقيبة اإلحصائيـة أظهرت نتائج البحث :

( بيـن متوسط 0.05وجود فرق ذو داللة أحصائيـة عند مستوى داللة ) .1

ن وفقا ألستـراتيجيـة التـسريع ئي يدرسلالا درجات طالبات المـجمـوعة التجريبيـة

يدرسن وفقا للطريقة  ئيلالعة الضابطة االمـعرفـي ودرجات طالبات المـجمـو

لصالح متوسط المـجمـوعة  الجغرافيةاالعتيـاديـة فـي االختبار التحصيلي فـي مادة 

 التجريبيـة .

( بيـن متوسط 0.05وجود فرق ذو داللة أحصائيـة عند مستوى داللة ) .0

ن وفقا ألستـراتيجيـة التـسريع ئي يدرسلالا درجات طالبات المـجمـوعة التجريبيـة

ن وفقا للطريقة يدرس الالئيعة الضابطة المـعرفـي ودرجات طالبات المـجمـو

 التفـكيـر العلمي لصالح متوسط المـجمـوعة التجريبيـة . مقياس االعتيـاديـة فـي

( بيـن متوسطي 0.05وجود فرق ذو داللة أحصائيـة عند مستوى داللة ) .3

ن وفقا ألستـراتيجيـة التـسريع االئي يدرس بات المـجمـوعة التجريبيـةدرجات طال

 التفـكيـر العلمي لصالح المتوسط البعدي . مقياس المـعرفـي قبل التجربة وبعدها فـي

وبناء على هذه النتائج وضع الباحث جملة مـن االستنتاجات والتوصيـات كما أقتـرح 

    أجراء دراسات الحقة أستكماال للبحث. 

                                                         

The effect of cognitive acceleration strategy on the 

achievement of second-grade middle school students in 

geography and the development of scientific thinking 

Fadel Abd-Alhasan 

 

Summary of the research                                                      

 The aim of the present research is to investigate the impact of the 

cognitive acceleration strategy on the achievement of second 

grade intermediate students and the development of their 

scientific thinking. To achieve the goal of the research has been 

formulated three null hypotheses, the experimental method was 

chosen with two sets of equivalence and post-test for 

achievement and tests before and after scientific thinking, applied 

research experiment in the first semester of the academic year 

(2019-2018). The research sample consisted of (61) students (31) 

for the experimental group and (30) for the control group, which 

were randomly selected. The research groups were rewarded with 

the following variables (the age of the students calculated in 
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months, intelligence, scale of scientific thinking, the level of 

educational attainment of the parents). Prepared behavioral 

purposes for the scientific material, which consisted in its final 

form of (90) behavioral objectives, and in the light of these 

objectives were prepared (50) teaching plans after confirming its 

validity to be presented to a group of experts and arbitrators. The 

researcher prepared two tools for research, the achievement test 

and the scientific thinking scale, the achievement test consisted of 

(40) thematic paragraphs of the multiple-choice type with four 

alternatives. Alpha-Kronbach (0.95) The scale of scientific 

thinking consisted of (5) skills (identifying the problem, choosing 

the hypotheses, testing the validity of the hypotheses, 

interpretation, generalization), and distributed paragraphs to the 

skills mentioned equally (five paragraphs per skill) four 

Alternatives, have been updated Validity and psychometric 

properties were found, and the stability of its paragraphs was 

found in alpha-Kronbach method (0.88) .After data processing 

statistically and using statistical bag, the results of the research 

showed: 

1-There is a statistically significant difference at the significance 

level (0.05) between the average scores of the experimental group 

studying according to the cognitive acceleration strategy and the 

scores of the control group students who are studying according 

to the usual method of achievement test in the geography in favor 

of the average experimental group. 

2- There is a statistically significant difference at the level of 

significance (0.05) between the average scores of the 

experimental group students who study according to the cognitive 

acceleration strategy and the scores of the control group students 

who study according to the usual method in the scientific 

thinking scale in favor of the average of the experimental group. 

3-There is a statistically significant difference at the level of 

significance (0.05) between the average scores of students of the 

experimental group studying according to the strategy of 

cognitive acceleration before and after the experiment in the scale 

of scientific thinking in favor of the post-median. 
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Based on these results, the researcher developed a number of 

conclusions and recommendations and suggested further studies 

to complement the research. 

 

 األولالفصل 

 Research problem               أوالً : مشكلة البحث

يـرى عدد مـن الباحثيـن ان ضعف قدرة المتعلميـن على تـركيز المـعلومات يعود الى 

مـنها فشلهم فـي تـرميز المـعلومات او عدم دقتهم فـي تخزيـنها , وبناًء عوامل عدة 

على ذلك كان البد مـن اعادة النظر فـي طرائق واستـراتيجيـات واساليب تـدريـس 

لتصبح هذه المادة اداة حقيقيـة وفعالة فـي بناء  الجغرافيةالمـواد الدراسيـة وخاصة 

كما نلمس وجود قصور فـي تـدريـس لميـن .وتشكيل فـكر ووجـدان ومهارات المتع

 لما"ان مـن الصعب ان نجـد مـع (Denies), وفـي هذا المـجال يذكر  الجغرافيةمادة 

 أ, وان هناك كثيـر الجغرافيةيمكن ان يقول ان كل شيء على ما يـرام فـي تـدريـس 

 1يدريك جممـن يجـدون صعوبة فـي تعليم ما هو بسيط " )فر الجغرافيةمـن مـعلمي 

 ,1055  :63. ) 

بانها مادة تـسبب النفور مـنها مـن قبل المتعلم , كما اشارت  الجغرافيةكما تتهم مادة 

لذا يرى الباحث أن  هذه الدراسة الى نسب رسوب عاليـة فـي هذه المادة الدراسيـة.

ع باإلمكان استعمال إستـراتيجيـة حديثة فـي التـدريـس مثل استـراتيجيـة التـسري

 المـعرفـي لحل بعض المشكالت التي يعاني مـنها المتعلمـون .

ونظراً للتغيـرات التـربويـة السريعة اصبح مـن الضروري ان تنسجم أهداف 

مـع التوجيهات الحديثة التي تؤكد ان المتعلم هو محور  الجغرافيةتـدريـس مادة 

العمليـة التعليميـة ، مما يوجب مشاركته فـي الصف مـن خالل النشاطات التي يقوم 

بها بنفسه وهذا يمهد لالنتقال مـن التعليم الى التعلم ويغرس فـي نفسه اتجاهات 

ـة المتضمـنة للحقائق ايجابيـة فـي التعلم ، ومساعدته على فهم المادة الدراسي

 ( . 55: ص 0225والمـعلومات والقوانيـن ) عيـاش وعبد الحليم ، 

 ويمكن بلورة مشكلة البحث الحالي بما يأتي :

 . تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافية ضعف -1

 في التفكير العلمي . ضعف طالبات الصف الثاني المتوسط -0

بحث بالسؤال األتي : ما أثر إستـراتيجيـة التـسريع لذا يمكن ان تصاغ مشكلة ال

 العلموتنميـة تفـكيـرهم  حصيل طالبات الصف الثاني المتوسطالمـعرفـي فـي ت

 

                              The importance of research   أهميـة البحث

تعد استـراتيجيـة التـسريع المـعرفـي المستندة على أفـكار )بيـاجيه ( فـي النمـو 

المـعرفـي وعلى أفـكار )فـيجوتـسكي( فـي البناء االجتماعي ,أحد االستـراتيجيـات 

سراع النمـو العقلي وتطويـر قدرات التفـكيـر لدى المتعلم عبر االنتقال الى إلالفاعلة 

كيـر , ورفع مستويـات التفـكيـر المـجرد لدى المتعلم حتى مراحل أعلى فـي التفـ
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: 0211يتناسب هذا المستوى مـع المرحلة العمريـة التي يمر بها )غباري وخالد، 

05. ) 

كما تهدف استـراتيجيـة التـسريع المـعرفـي الى تنميـة التفـكيـر فـي التفـكيـر, اذ يتم  

فـكيـرهم , وتنميـة الوعي بطريقة تفـكيـرهم تشجيع المتعلميـن على أن يفـكروا فـي ت

الخاصة مـن خالل االحداث والمـواقف التي يتفاعلون مـعها , كما تتاح لهم فرصة 

لكي يتفاعلوا ايجابيـا مـع بعضهم البعض , وتتكون لديهم لغة تفاهم مشتـركة حول 

ا يؤدي الى المـوضوع مـن خالل التفاصيل التي يتفاعلون مـعها أثناء المـناقشة مم

 النمـو وأسراع تفـكيـرهم.

ومـن خالل هذه االستـراتيجيـة يتم التـدريب على العمل التعاوني فـي مـجمـوعات 

خاصة وهذا يـنمي لدى المتعلميـن روح التعاون , واالتجاهات االيجابيـة نحو العمل 

وقيما الجماعي , ومـن خالل تفاعل المتعلم مـع الجماعة يكتـسب مهارات ومـعارف 

وطرق جـديدة للتفـكيـر تجعله أكثر تفاعال مـع الحيـاة , فالعمل الجماعي يثيـر عند 

المتعلميـن مستو عال مـن النشاط المـعرفـي .لذا نجـد ان التعلم فـي أطار جماعي 

يثري التعلم مـن خالل تفاعل المتعلم وتبادل األفـكار مـع أقرانه , كذلك يـنمي 

نهم مـن خالل التواصل المستمر الفعال بيـنهم , وهذا ما تنادي به المشاركة الفعالة بيـ

نظريـة فـيجوتـسكي )البنائيـة االجتماعيـة ( وهو ما يتوافر فـي خطوات استـراتيجيـة 

 &Adeyالتـسريع المـعرفـي وخاصة فـي مرحلة االعداد الحسي. )

Shayer,1994,351) 

 وتـراكم العقلي والنمـو بالتـدريب تطورت مهارة بصفته العلمي التفـكيـر يـنظر الى

 إلى المتعلم خضوع مـن بد ال بل صدفة، أو فراغ مـن يحدث ال فهو الخبرة، ولذا

ولهذا  المختلفة بمستويـاته التفـكيـر لديه تنمي ومتعددة هادفة وأنشطة تـربويـة مـواقف

 تـساعد التي التـربويـة الفرص كافة توفـيـر على العمل بمكان الضرورة مـن فإنه

 سواء لذلك المتاحة الوسائل كافة واتباع الطلبة، لدى العلمي التفـكيـر على تنميـة

 وأساليب تـدريـس طرائق باتباع أو التعليميـة ومـوادها الجغرافية بتطويـر مـناهج

 ,Breyfogle and Herbel-Eisenmann,2004,p244) .حديثة تقويم

Greenwood, 1993, p144; Sfard, 2001, p13; Coben, 2002,p88)  ,

 ويكتـسب هذا البحث اهميته 

 

 : مـن النقاط االتيـة

ستجابة للتقدم العلمي والتطور التكنلوجي فـي العالم وفـي جميع إد البحث يع .1

 تـدريـس والتي تطورت بشكل كبيـر . الاالمـور وخاصة فـي أساليب 

تنادي بضرورة االهتمام ستجابة لألتجاهات العالميـة التي إيـاتي البحث  .0

بأستعمال التـدريـسيـن لألستـراتيجيـات التـدريـسيـة الحديثة التي يمكن ان تـسرع مـن 

حدى المخرجات المهمة والضروريـة التي يجب االهتمام بها أثناء كإتفـكيـر الطلبة 

 التعلم

يـنبغي بتعرف المـعلم على الفرص التي  همللتفـكيـر العلمي الذي يـس مقياسايوفر  .3

 تهيئتها متعلميه لمدى أكتـسابهم مهارات التفـكيـر العلمي.
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االساسيـة فـي كافة مراحل  اد الدراسيةمـن المـو يعدها الجغرافيةاهميـة مادة  .4

 التعليم العام .

 

يهدف البحث الحالي الى الكشف عن اثر استـراتيجيـة التـسريع  هدف البحث: 

 العلمي . هنوتنميـة تفـكيـر لثاني المتوسططالبات الصف االمـعرفـي فـي تحصيل 

 

وألجل التحقق مـن هدف البحث وضع الباحث الفرضـيـات فرضـيـات البحث : 

 الصفريـة االتيـة :

( بيـن متوسط 0.05ال يوجـد فرق ذو داللة أحصائيـة عند مستوى داللة ) .1

ألستـراتيجيـة التـسريع ن وفقا االئي يدرس درجات طالبات المـجمـوعة التجريبيـة

ن وفقا للطريقة عة الضابطة االئي يدرسالمـعرفـي ودرجات طالبات المـجمـو

 . الجغرافيةاالعتيـاديـة فـي االختبار التحصيلي فـي مادة 

( بيـن متوسط 0.05ال يوجـد فرق ذو داللة أحصائيـة عند مستوى داللة ) .2

ن وفقا ألستـراتيجيـة التـسريع رساالئي يد درجات طالبات  المـجمـوعة التجريبيـة

ن وفقا للطريقة عة الضابطة االئي يدرسالمـعرفـي ودرجات طالبات المـجمـو

 التفـكيـر العلمي . مقياس االعتيـاديـة فـي

( بيـن متوسطي 0.05ال يوجـد فرق ذو داللة أحصائيـة عند مستوى داللة ) .3

وفقا ألستـراتيجيـة التـسريع يدرسن  االئي درجات طالبات  المـجمـوعة التجريبيـة

 التفـكيـر العلمي . مقياس المـعرفـي قبل التجربة وبعدها فـي

 

 يتحدد البحث باالتي:  حدود البحث: -رابعا 

والثانويـة الصباحيـة  المدارس المتوسطة فـي طالبات الصف الثاني المتوسط .1

 . , قسم تربية الدجيلالتابعة لمديـريـة تـربيـة صالح الديـن 

 (.0210 -0215الفصل الدراسي االول فـي العام الدراسي ) .0

ه لطالبات الصف المقرر تـدريـس الجغرافيةاالولى مـن كتاب  الفصول الثالثة .3

 ( .0210 – 0215للعام الدراسي ) الثاني المتوسط

 

 Defining terms                     تحديد المصطلحات :

 :Cognitive Acceleration Strategyأستـراتيجيـة التـسريع المـعرفـي 

"مـجمـوعة مـن الخطوات المـنظمة  ( بأنها:0216عّرفها )رزوقي واخرون ،  

والمتفاعلة فـيما بيـنها، والتي تؤدي الى تحفـيز تفـكيـر المتعلميـن وفق )أربع خطوات 

ما وراء المـعرفة -التعارض المـعرفـي )المتناقضات(-عداد والمـناقشة إلوهي: ا

)رزوقي  )التجسيـر( لغرض تحقيق األهداف المـنشودة".-التفـكيـر فـي التفـكيـر( )

 (55 :0216واخرون ،

ويعرفها الباحث أجرائيـا بأنها: مـجمـوعة مـن الخطوات المـنظمة تهدف الى مساعدة 

االتي لم يصلن الى المرحلة التجريديـة مـن التفـكيـر  طالبات الصف الثاني المتوسط
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تمر بها طالبات المـجمـوعة التجريبيـة  لخطوات ًوفقا وذلك ًاليها مبكراللوصول 

عداد الحسي ,ومـن ثم التعارض المـعرفـي )المتناقضات(, يليها ما إلمـن ا ًأبتـداء

يـر) ربط ما تتعلمه الطالبة بالتجس ًنتهاءإوراء المـعرفة ) التفـكيـر فـي التفـكيـر( , و

 ببيئتها (. 

                       (Achievementالتحصيل )

( بأنه:"إثبات القدرة على إنجاز ما تم إكتـسابه مـن (Ackerman, 2007عرفه 

 (Ackerman,2007,p101الخبرات التعليميـة التي وضعت مـن أجله." )

ويعرفه الباحث أجرائيـا بانه : محصلة ما تعلمـنه طالبات )عيـنة البحث ( مـن 

بعد مرور مدة التجربة المحددة والذي يمكن التعبيـر  الجغرافيةمـعلومات فـي مادة 

عنه بالدرجات التي تحصل عليها الطالبة فـي االختبار التحصيلي الذي أعد لهذا 

 الغرض .

 التفكير العلمي

"تفكير مبني على أفكار منبثقة من خبرة حسية".  بأنه: (Good,1973)عرفه 

(Good, 1973 , P : 7) 

"نشاط عقلي يستخدمه المتعلم في معالجة المشكالت  ( بأنه:6111)زيتون,  وعرفه

التي تواجهه في حياته اليومية وفي بحث المشكالت وتقصيها بمنهجية علمية منظمة 

 ( 04، ص 0221والوصول الى حلول لها" .  ) زيتون ، 

 عرفه الباحث نظريا: بأنه -

م من خالل دراسته للظواهر )الوصول الى حلول للمشكالت التي تواجه المتعل

 المختلفة وتقصيه لها بطرائق علمية منظمة(

 عرفه الباحث إجرائيا: بأنه -

ي معالجتهم للمشكالت التي ف طالبات الصف الثاني المتوسط) األنشطة التي يمارسها 

الى الحلول المناسبة لها ويقاس بالدرجة التي  هنوتوصل تهنإثناء دراس تواجههن

 التفكير العلمي المعد من قبل الباحث(. بة في مقياسطالحصل عليها الت

 

 Theoretical aspects:           جوانب نظريـة

     Cognitive Acceleration Strategy أوال: استـراتيجيـة التـسريع المـعرفـي

تـستند استـراتيجيـة التـسريع المـعرفـي على وفق أفـكار بيـاجيه, وفـيجوتـسكي 

(Piaget and Vygotsky فـي تطويـر مستويـات النمـو العقلي , وذلك مـن )خالل 

اعداد وتـدريب المتعلميـن حتى يـستطيعوا االرتقاء واالنتقال الى مستويـات عقليـة 

 Adey ,2006:145-122( و)041:  0220ومـعرفـيـة اعلى .  )عفانة ويوسف ,

كيفـيـة  فيوخاصة البنائيـة مـنها هنالك مـنطلقات فـكريـة تتفق مـع النظريـة التـربويـة 

تتكون  ومن ثممـعالجة المـعلومات وتنظيمها واكتـسابها بصورة مستمرة ونشطة , 

تـراكيب مـعرفـيـة تتواءم مـع خصائص المتعلم وتنسجم مـع الجزء المسيطر مـن 

 الدماغ,
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ات النمـو مـن القرن السابق لزيـادة مستويـ األخيرمحاوالت فـي العقد  عدة لقد ظهرت 

العقلي لدى المتعلميـن , حيث وضعت البرامـج التعليميـة والمراحل التـدريـسيـة بهدف 

تـسريع نمـو الدماغيـة للمتعلميـن مـن خالل انتقالهم الى مرحلة التفـكيـر المـجرد فـي 

( ومـن أهم المداخل التـدريـسيـة التي  041: 0220وقت مبكر ,)عفانة ويوسف ,

ها فـي التـدريـس الصفـي , استـراتيجيـة التـسريع المـعرفـي ألدي وشايـر, اثبتت فعاليت

( و)كاروليـن يـاتيـس Adey( و)ادي Shayerحيث قام كل مـن)مايكل شايـر 

Carolyn Yatesم  1970فـي لندن  الجغرافية( فـي كليـة تشيلسي لتعلم العلوم و

بتصميم مشروع لحل مشكلة صعوبة تعلم المفاهيم فـي العلوم سمي بالتـسريع 

 Cognitive Acceleration though Scienceويعني ) CASE)المـعرفـي )

Educationيـة التنم أبحاث عن ناتجا كان الذي للتعليم مبتكرا مدخال دّع( و

 فـيجوتـسكي( .المـعرفـيـة للعالم النفسي) بيـاجيه ( وأفـكار العالم )

(  Hertfordshire Secondary Schoolوفـي مدرسة هيـرتفورد شايـر الثانويـة )

( مختلف تماما CASEوجـد المدرسون والطالب ان انمـوذج التـسريع المـعرفـي )

عن أساليبهم االعتيـاديـة فـي التعلم والتعليم, ولكن الفوائد التي حصل عليها الطالب 

ستـراتيجيـة أعطت دليال ملمـوسا بصالحيـة هذه االستـراتيجيـة مـن دراستهم بهذه اال

فـي التـدريـس وبحيث أنها مفـيدة للطلبة لتنميـة ما وراء التفـكيـر لديهم وقد أفتـرض 

أدي وشايـر أن تـسريع النمـو العقلي المـعرفـي وتنميـة التفـكيـر يمكن أن يحدثا مـن 

ن بتحدي قدراتهم التفـكيـريـة مما يؤدي الى تجاوز خالل السيـاسة المـعتمدة للمتعلميـ

مستواهم الحالي مـن التفـكيـر , وذلك مـن خالل دراستهم باستـراتيجيـة التـسريع 

ذا كنا نريد حقا التغييـر مـن إ( , ويؤكد ادي وشايـر أنه يمكن CASEالمـعرفـي )

يـس التقليدي ( فأننا أسلوب التعليم الذي يتبع ويمارس اليوم فـي المدارس ) التـدر

نحتاج الى بعض عمليـات الحث وتشجيع المدرس على التـدريب على مثل هذه 

( لمدة أطول فـي التـدريـس ويقتـرح المدرسون فـي المدارس CASEاالستـراتيجيـة )

أن تبني هذه االستـراتيجيـة يحتاج الى تـدريب بوساطة االفراد الذيـن يمتلكون كفاءة 

 (Adey & Shyer, 1994ـدريـس بهذه االستـراتيجيـة .)عاليـة فـي الت

 التفكير العلمي

يعد التفكير العلمي ضرورة للفكر وليس حاجة فحسب,لكي يكون هناك تعليما فعاال  

ذا كفاية عالية,وان التفكير العلمي السليم هو الطريق الى اإلبداع النظري والتاهيلي 

التطبيقي في شتى مجاالت العلم والمعرفة والفن لذا ينبغي ان تركز النظم التعليمية 

في التفكير العلمي.والتفكير العلمي هو نشاط عقلي منظم على تنمية قدرات المتعلم 

لدى المتعلم في تعامله اليومي مع الموضوعات والقضايا والمشكالت التي يمر بها 

 المتعلم في خبراته الدراسية والحياتية.

 جوانب التفكير العلمي 

ال يقتصر الجانب الوصفي في العلم على مجرد :  الجانب الوصفي -1

صلية التي يسعى الباحث الى تسجيلها ,بل يشمل أيضا خطوات أخرى المالحظات األ

مثل الخبرة السابقة .تشتمل في علم النفس مثال إعداد المقاييس وتطبيقها ,كما يشمل 

 خطط البحث وطرق تسجيل المالحظات وطرق عرضها وتحليلها.
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يا العلمية ال نستطيع دائما ان نصل الى حلول للقضا : الجانب النظري )التفسيري(- 0

ببساطة عن طريق المالحظة والقياس المباشر فالكثير من الظواهر تبدو بعيدة الصلة 

بحيث يندر االعتماد على هذا الطريق  بالعالقات التي تقع تحت المالحظة المباشرة,

السهل المباشر في تفسيرها ,كما إن مشكلة إقامة العالقات بين الظواهر التي تبدو 

ببعض هي في أساسها مشكلة ال تحل عن طريق المالحظة  بعيدة الصلة بعضها

المباشرة لذلك كان البد في جميع العلوم الحديثة من إقامة النظريات والمبادئ 

التفسيرية التي وان كانت تقوم أساسا على ما جمع بالخبرة المباشرة.                                           

 (126,ص0220)عمور,

 

 كير العلمي:أنواع التف

 يميز التربويون بين نوعين رئيسين من التفكير العلمي هما:   

التفكير االستنباطي: يتميز هذا التفكير بأنه يمكن الشخص من الوصول الى -1

الحقائق استنتاجا باالعتماد على مبادئ وقوانين وقواعد صحيحة ومقبولة لينتقل من 

ات ,وبذلك فان ما يصدق على الكل العام الى الخاص او من الكليات الى الجزئي

يصدق على الجزء وهذا النوع من التفكير ضروري للتحقق من صحة النظريات 

الحقائق التنبؤية موازنةوالنماذج والمبادئ والقوانين العلمية,اذ عن طريقه تستطيع 

بالحقائق الواقعية .فإذا كانت التنبؤات متوافقة مع الواقع ازدادت ثقة بهذه النظريات 

والنماذج والمبادئ والقوانين ويتغير ذلك نظرا الى تعديلها او التخلي عنها والتحول 

 . الى النظريات المنافسة

التفكير االستقرائي: يتميز هذا النوع من التفكير بأنه يمكن الشخص من الوصول -0

الى التعميمات عن طريق الحقائق المفردة وهو بذلك معاكس للتفكير االستنباطي اذ 

يتوصل الى قاعدة  إذينتقل بالمتعلم من الخاص الى العام او من الجزيئات الى الكليات 

ويعد هذا النوع من التفكير األساسي األولي في  عامة من مالحظة حقائق مفردة

 (36,ص0225)الموسوي, الوصول الى المعرفة العلمية.
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 previous studies               دراسات سابقة :
 اسم

 الباحث

 هدف

 الدراسة

 الوسائل األدوات العيـنة

 اإلحصائيـة

 النتائج

 العوادي

6112 

 

 

 

استـراتيجيـة  اثر

التـسريع المـعرفـي فـي 

تحصيل مادة علم 

االحيـاء ومهارات ما 

وراء المـعرفة لطالب 

 الصف الرابع العلمي

(56) 

 ًطالبا

 

 االختبار

 التحصيلي

 ومقيـاس

 مهارات

 ماوراء

 المـعرفة

االختبار التائي 

لعيـنتيـن 

 -مستقلتيـن 

 مـعامل ارتباط

بويـنت 

بريـسيـال 

امل الفا مـع

كرونباخ  

 مـعادلة كوبر 

وجود فرق دال أحصائيـا 

 عند مستوى

بيـن المـجمـوعتيـن  0.05

التجريبيـة والضابطة فـي 

 االختبار التحصيلي

ومقيـاس ما وراء المـعرفة 

 لصالح

 المـجمـوعة التجريبيـة

 صالح

6116 

اثر استراتيجيات 

معالجة المعلومات 

واالستقصاء العقالني 

مادة علم في تحصيل 

 األحياء وتنمية

التفكير العلمي والدافع  

 المعرفي

161 

 طالبا

اختبار 

 تحصيلي

اختبار 

التفكير 

 العلمي

مقياس 

الدافع 

 المعرفي

 تحليل التباين 

 اختبار شيفيه

 معامل االرتباط

أظهرت النتائج وجود دالة 

في التحصيل الدراسي 

لصالح المجموعتان 

التجريبيتان األولى و 

في تنمية التفكير الثانية,و

العلمي  لصالح المجموعة 

التجريبية الثانية التي 

يدرس طالبها بإستراتيجية 

االستقصاء العقالني ,وفي 

تنمية الدافع المعرفي 

لصالح المجموعة 

التجريبية األولى التي 

يدرس طالبها باعتماد 

إستراتيجيات معالجة 

 المعلومات.

 

 Research methodology and        مـنهج البحث وإجراءاته

procedures 

يعرض الباحث فـي هذا الفصل مـنهج البحث واإلجراءات التي تطلبتها تجربة  

 البحث للتحقق مـن أهداف البحث وفرضـيـاته وكما يـاتي : 

أختير تصميم المـجمـوعات  Experimental Designالتصميم التجريبي: 

بعدي , ويمكن توضـيح التصميم بالشكل  المتكافئة ذات الضبط الجزئي وبإختبار

  األتي : 

 نوع األختبار المتغيـر التابع المتغيـر المستقل المـجمـوعة

أستـراتيجيـة التـسريع  التجريبيـة

 المـعرفـي

 التحصيل

 التفـكيـر العلمي

 اختبار قبلي

 تحصيلال

 مقياس

التفـكيـر 

 العلمي

 اختبار بعدي

الطريقة       الضابطة

 االعتيـاديـة

 ( التصميم التجريبي1شكل)
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المدارس  فـي بطالبات الصف الثاني المتوسط: تحدد مـجتمـع البحث مـجتمـع البحث

والثانويـة النهاريـة للبنات التابعة للمديـريـة العامة لتـربيـة صالح الديـن  المتوسطة

( طالبة ، أختير قسم 1041( والبالغ عددهن )0210-0215فـي العام الدراسي )

 (5الذي يضم عدداً مـن المدارس اإلعداديـة والثانويـة للبنات والبالغة ) الدجيل تـربيـة

 مدارس .

 

للبنات ، وذلك إلحتواء المدرسة على شعبتيـن  ذي قارثانويـة  اختيرت: عيـنة البحث

، مما يوفر للباحثة فرصة األختيـار العشوائي للمـجمـوعتيـن  ثاني المتوسطللصف ال

فـي تـسهيل مهمة  الجغرافية، وإبداء التعاون مـن قبل أدارة المدرسة ومدرسة مادة 

لمدرسة ، وقبل البدء بالتجربة ووزعت وبعد أختيـار ا تجربة البحث وتنفـيذها .

الشعبتيـن عشوائيـا على مـجمـوعتي البحث لتمثل كل شعبة مـجمـوعة مـن 

مـجمـوعتي البحث ، فـكانت شعبة )أ( هي المـجمـوعة التجريبيـة  التي ستـدرس 

( ، وشعبة )ب( هي المـجمـوعة 33بأستـراتيجيـة التـسريع المـعرفـي وعدد طالباتها )

( ، وقد تم أستبعاد 33طة التي ستـدرس بالطريقة االعتيـاديـة وعدد طالباتها )الضاب

( طالبات ، 6الطالبات الراسبات إحصائيـا مـن بيـانات تجربة البحث وعددهن)

إلمتالكهن خبرة سابقة مـن المـوضوعات التي ستـدرس خالل مدة التجربة لما لها 

ائهن فـي صفوفهن الدراسيـة حفاظاً على مـن أثر فـي المتغيـرات التابعة ، مـع أبق

 ( طالبة .51نظام المدرسة وبذلك أصبح العدد النهائي لعيـنة البحث )

حرص الباحث قبل البدء بتطبيق التجربة على تكافؤ  تكافؤ مـجمـوعتي البحث: 

، وكما مـجمـوعات البحث فـي المتغيـرات التي قد يكون لها أثر فـي نتائج التجربة 

 يأتي :

حصل عليها الباحث مـن سجالت  : الجغرافيةالتحصيل السابق فـي مادة  -1

( ، 50،12ظهر أن متوسط درجات طالبات المـجمـوعة التجريبيـة ) , اذالمدرسة 

( ، ومتوسط درجات طالبات المـجمـوعة الضابطة 5،05وبإنحراف مـعيـاري ) 

( وبأستعمال االختبار التائي لعيـنتيـن  5،65( ، وبأنحراف مـعيـاري ) 51،65)

( يوضح 1جـدول )مستقلتيـن أستخرجت قيمة )ت( المحسوبة لدرجات الطالبات ، وال

 ذلك.

( نتائج االختبار التائي لعيـنتيـن مستقلتيـن لطالبات مـجمـوعتي البحث 1جـدول )

 الجغرافيةفـي التحصيل السابق فـي مادة 

 المـجمـوعة
حجم 

 العيـنة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المـعيـاري

درجة 

 الحريـة

الداللة  القيمة التائيـة

االحصائيـة عند 

 الجـدوليـة المحسوبة (1010مستوى)

 7068 26011 11 التجريبيـة
 غيـر دالة 6011 1062 02

 8002 21008 11 الضابطة

يتضح مـن الجـدول أن المـجمـوعتيـن متكافئتان فـي التحصيل السابق بمادة          

 . الجغرافية
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حصل الباحث على تاريخ والدة كل طالبة فـي  العمر الزمـني باألشهر : -6

مـجمـوعات البحث مـن البطاقة المدرسيـة ، وعند حساب متوسطات درجات طالبات 

مـجمـوعتي البحث ، واالنحرافات المـعيـاريـة ، ظهر أن متوسط درجات طالبات 

(، ومتوسط 5،11( ، وبأنحراف مـعيـاري )140،45المـجمـوعة التجريبيـة  )

( 54245(، وبأنحراف مـعيـاري )140،05طالبات المـجمـوعة الضابطة )درجات 

وبأستعمال االختبار التائي لعيـنتيـن مستقلتيـن أستخرجت قيمة )ت( المحسوبة 

 ( يوضح ذلك.0ألعمار الطالبات ، والجـدول)

 

نتائج االختبار التائي لعيـنتيـن مستقلتيـن لطالبات مـجمـوعتي البحث  (6جـدول )

 العمر الزمـني باالشهرفـي 

 المـجمـوعة
حجم 

 العيـنة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المـعيـاري

درجة 

 الحريـة

الداللة  القيمة التائيـة

االحصائيـة عند 

 الجـدوليـة المحسوبة (1010مستوى)

 2011 126027 11 التجريبيـة
 غيـر دالة 6011 1011 02

 2017 126028 11 الضابطة

 يتضح مـن الجـدول أن المـجمـوعتيـن متكافئة فـي العمر الزمـني باألشهر .       

ليـنيون ( للقدرة العقليـة العامة الذي  –طبقت إختبار ) أوتيـس  أختبار الذكاء : -1

(   Arthur Otis & Roger Linon , 1968) أعده آرثر أوتيـس وروجر ليـنيون

الصورة )ج( وعند حساب متوسطات درجات طالبات مـجمـوعتي البحث ، 

واالنحرافات المـعيـاريـة ، ظهر أن متوسط درجات طالبات المـجمـوعة التجريبيـة 

( ، ومتوسط درجات طالبات  المـجمـوعة 5،22( ، وبأنحراف مـعيـاري )36،45)

تعمال االختبار التائي (   وبأس4،04( ، وبأنحراف مـعيـاري )36،02الضابطة )

( 3لعيـنتيـن مستقلتيـن أستخرجت قيمة )ت( المحسوبة لدرجات الطالبات ، والجـدول)

 يوضح ذلك. 

( نتائج االختبار التائي لعيـنتيـن مستقلتيـن لطالبات مـجمـوعتي البحث 1جـدول )

 فـي الذكاء

 المـجمـوعة
حجم 

 العيـنة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المـعيـاري

درجة 

 الحريـة

الداللة  القيمة التائيـة

االحصائيـة عند 

 الجـدوليـة المحسوبة (1010مستوى)

 2011 10027 11 التجريبيـة
 غيـر دالة 6011 1011 02

 2022 10021 11 الضابطة

 يتضح مـن الجـدول أن المـجمـوعتيـن متكافئان فـي متغيـر الذكاء.

التفـكيـر العلمي على مـجمـوعتي البحث  مقياس طبقالتفـكيـر العلمي القبلي :  -2

قبل التجربة وعند حساب متوسطات درجات طالبات مـجمـوعتي البحث ، 

واالنحرافات المـعيـاريـة ، ظهر أن متوسط درجات طالبات المـجمـوعة التجريبيـة 

( ، ومتوسط درجات طالبات المـجمـوعة  4،23( ، وبإنحراف مـعيـاري ) 66،30)

( وبأستعمال االختبار التائي  4،65( ، وبأنحراف مـعيـاري ) 66،52الضابطة )
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لعيـنتيـن مستقلتيـن أستخرجت قيمة )ت( المحسوبة لدرجات الطالبات والتي بلغت 

 ( عند مستوى داللة0،22( وهي اقل مـن القيمة التائيـة الجـدوليـة البالغة )2،35)

 يوضح ذلك. (4( ، والجـدول)60( ودرجة حريـة )2،26)

( نتائج االختبار التائي لعيـنتيـن مستقلتيـن لطالبات مـجمـوعتي البحث 2جـدول )

 فـي التفـكيـر العلمي

 المـجمـوعة
حجم 

 العيـنة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المـعيـاري

درجة 

 الحريـة

الداللة  القيمة التائيـة

االحصائيـة عند 

 الجـدوليـة المحسوبة (1010مستوى)

 2011 00012 11 التجريبيـة
 غيـر دالة 6011 1017 02

 2002 00071 11 الضابطة

  -التحصيل الدراسي للوالديـن : -0

 أ . المستوى الدراسي لآلباء .

استمد الباحث كل مـعلوماته المتعلقة بالتحصيل الدراسي لآلباء واألمهات مـن      

(, إنَّ مـجمـوعتي البحث متكافئتيـن  6, إذ يبدو مـن الجـدول )  البطاقة المدرسيـة

احصائيـا فـي تكرارات التحصيل الدراسي لآلباء, إذ اظهرت نتائج البيـانات 

(, وهي اصغر مـن قيمة 1،24( المحسوبة )0باستعمال مربع كاي أن قيمة )كا

 (.0( وبدرجة حريـة )2،26(, عند مستوى داللة )6،00( الجـدوليـة )0)كا

 (0جـدول ) 

 (المحسوبة والجـدوليـة للتحصيل الدراسي آلباء مـجمـوعتي البحث6)كاقيمة 

 المـجمـوعة
حجم 

 العيـنة

ابتـدائيـة 

 ومتوسطة

اعداديـة 

او 

 مـعهد

كليـة 

فما 

 فوق

درجة 

 الحريـة

الداللة  6القيمة كا

االحصائيـة عند 

 الجـدوليـة المحوسبة (1010مستوى)

 12 2 2 11 التجريبيـة
6 1012 0022 

غيـر دالة 

 16 11 7 11 الضابطة إحصائيـة

 المستوى الدراسي لألمهات .. ب

( إنَّ مـجمـوعتي البحث متكافئتان احصائيـا فـي تكرارات  5يتضح مـن الجـدول )    

التحصيل الدراسي لألمهات, إذ اظهرت نتائج البيـانات باستعمال مربع كاي أن قيمة 

( عند 6،00( الجـدوليـة )0(, وهي اصغر مـن قيمة )كا1،61( المحسوبة )0)كا

 (.0( وبدرجة حريـة )2،26مستوى داللة )

(المحسوبة والجـدوليـة للتحصيل الدراسي ألمهات طالب 6( قيمة)كا2جـدول ) 

 مـجمـوعتي البحث

 المـجمـوعة
حجم 

 العيـنة

ابتـدائيـة 

 ومتوسطة

اعداديـة 

او 

 مـعهد

كليـة 

فما 

 فوق

درجة 

 الحريـة

 6القيمة كا

الداللة 

االحصائيـة عند 

 (1010مستوى)

  الجـدوليـة المحسوبة

 0 11 12 11 التجريبيـة
6 1001 0022 

غيـر دالة 

 0 8 17 11 الضابطة إحصائيـة
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تم ضبط بعض المتغيـرات التي تعتقد أنها قد تؤثر   رابعاً: ضبط المتغيـرات الدخيلة:

 المتغيـر التابع ومـن أهمها : في

ألتفـكيـر العلمي  س التحصيل ومقياس: أستعملت أداة مـوحدة لقيـا أدوات القيـاس -1

لدى طالبات مـجمـوعتي البحث  ، وطبق األختباريـن على المـجمـوعتيـن فـي وقت 

 واحد بعد أنتهاء التجربة .

كانت المادة الدراسيـة واحدة لمـجمـوعتي البحث ، تمثلت  المادة الدراسيـة : -0

ـسه لطلبة المقرر تـدري الجغرافيةبالفصول )الثاني والثالث والرابع( مـن كتاب 

 (.0210-0215للعام الدراسي ) ثاني المتوسطالصف ال

حاالت التغيب ل االلم تتعرض التجربة االندثار التجريبي )التـرك فـي التجربة(:  -1

الفرديـة التي كانت تتعرض لها مـجمـوعتي البحث بنسب ضئيلة وبصورة متـساويـة 

 تقريباً.

لضمان سالمة التجربة مـن  نفسه: قام الباحث بتـدريـس المـجمـوعتيـن ب المدرس -4

 تأثر الطالبات باألختالفات الناتجة مـن أساليب المدرسات وخصائصهن الشخصيـة .

: لم يكن لهذا العامل أي تأثيـر على نتائج التجربة ،  العمليـات المتعلقة بالنضج -6

 الدراسي األول فقط . ولذلك ألقتصار مدة التجربة على الفصل

: ويقصد بها الحوادث الطبيعيـة التي يمكن حدوثها فـي أثناء  الحوادث المصاحبة -5

التجربة مثل الزالزل ، الكوارث ، االعاصيـر ، والحوادث األخرى كالحروب 

 واألضطربات وغيـرها ، ولم يحدث ما يعرقل سيـر التجربة مـن هذه الحوادث .

طبق الباحث البحث فـي مدرسة واحدة وفـي صفوف متشابهة :  بنايـة المدرسة -5

 مـن حيث المساحة وعدد الشبابيك واألنارة والتهويـة وعدد المقاعد .

أدارة المدرسة  : حرص الباحث على سريـة البحث باألتفاق مـع سريـة البحث -5

 فـي المدرسة . يدجـد وتقديمه على أنه مدرس

 البحث . : كانت مدة التجربة متـساويـة لطالبات مـجمـوعتي مدة التجربة -0

قدر المستطاع أن يتغلب على مشكالت تبايـن  الباحث: حاول  توزيع الحصص -12

 توزيع الدروس وأوقاتها .

 

 Research Proceduresخامساً: مستلزمات البحث:  

فـي أثناء التجربة : حددت المادة العلميـة التي ستـدرسها تحديد المادة العلميـة -

باألستعانة بمدرسة المادة ألمتالكها الخبرة الكافـيـة فـي هذا المـجال فـكانت ثالثة 

  للصف الثاني المتوسط . الجغرافيةفصول )الثاني والثالث والرابع( مـن كتاب 

( هدفا سلوكيـا، فـي ضوء األهداف 02صيغت )صيـاغة األغراض السلوكيـة :  -

ومحتوى الفصول الثاني  ثاني المتوسطللصف ال الجغرافيةمادة الخاصة لتـدريـس 

مـن تصنيف  الثالثةوالثالث والرابع المقرر تـدريـسها، مـوزعة على المستويـات 

( وقد ُعرضت االهداف السلوكيـة على مـجمـوعة مـن رفة،الفهم، التطبيقبلوم )المـع

وطرائقها, وفـي القيـاس والتقويم. وبعد  الجغرافيةالخبراء المختصيـن فـي تـدريـس 

تحليل آراء الخبراء عدلت بعض األهداف ، وبذلك أصبح عدد االهداف السلوكيـة 

 . ( هدفا سلوكيـا02النهائي )
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( خطة تـدريـسيـة لكل مـجمـوعة مـن 62أعدت ) سادساً: أعداد الخطط التـدريـسيـة:

درس فـي أثناء التجربة ، وفـي ضوء التي ستـ الجغرافيةالمـجمـوعتيـن لمـوضوعات 

محتوى الكتاب المقرر واألهداف السلوكيـة المصاغة ، وقد عرضت نماذج مـن 

وطرائقها  الجغرافيةالخطط على مـجمـوعة مـن الخبراء والمختصيـن فـي تـدريـس 

لبيـان آرائهم واألستفادة مـن مالحظاتهم، وفـي ضوء ذلك أجرت بعض التعديالت 

 يها ، وأصبحت فـي صورتها النهائيـة الالزمة عل

 Preparing of Research  Instruments سابعاً: بناء أداتي البحث: 

التفـكيـر العلمي  مقياسيتطلب تحقيق البحث أجراء اختبار تحصيلي و        

 :وكاألتي

 وقد شمل بناء األختبار الخطوات األتيـة :  أوالً: االختبار التحصيلي:

 أعداد جـدول المـواصفات )الخارطة األختباريـة(  -1

( فقرة مـوضوعيـة وزعت على خاليـا الخارطة 42حددت عدد فقرات األختبار بـ )

 ( يوضح ذلك 5األختباريـة والجـدول )

 (الخارطة األختباريـة8الجـدول )

تـسلسل 

 الفصل

 المـجمـوع نسبة  اهميـة مستويـات االهداف السلوكيـة  الوزن

 تطبيق فهم تذكر

 تـركيب تحليل

 15 1 1 6 4 6 %30 الثاني

 5 2 2 0 0 3 %10 الثالث

 15 1 1 6 4 5 %40 الرابع

 42 0 0 10 12 14 %122 المجموع

الباحث أن تعد يكون االختبار مـن نوع  ىارتآصيـاغة فقرات االختبار: -6

( فقرة 42االختبارات المـوضوعيـة لما لهذا النوع مـن إيجابيـات , لذا تم إعداد )

 مـن نوع اإلختيـار مـن متعدد . مـوضوعيـة

تم عرض فقرات األختبار على عدد مـن المحكميـن والمختصيـن  صدق األختبار: -1

وفـي القيـاس والتقويم لتحديد آرائهم حول شمـوليته وطرائق تـدريـسها ،  الجغرافيةب

للمحتوى ووضوح فقراته ومدى قيـاسه لألهداف السلوكيـة المحددة له ، وتوزيع 

الدرجات على الفقرات ومـنطقيـة البدائل وجاذبيتها، وفـي ضوء ذلك أجريت بعض 

د %( مـن نسبة عد52التعديالت على الفقرات التي حصلت على نسبة أتفاق )

 الخبراء ، وبذلك فأن فقرات األختبار حققت صدقها الظاهري .

وضعت تعليمات األجابة عن فقرات األختبار  صيـاغة تعليمات األختبار: -2

وتضمـنت كيفـيـة األجابة عن فقراته التي تحتاج الى ذلك ، وزمـن األجابة وتوزيع 

 الدرجات على فقراته .
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رجة واحدة لكل فقرة مـن فقرات األختيـار تم تخصيص د أسلوب تصحيح االختبار: -

( فقرة، 42مـن متعدد الصحيحة و)صفر( لألجابة الخاطئة أو المتـروكة والبالغة )

 ( درجة .42وبهذا أصبحت الدرجة الكليـة لالختبار )

لغرض التحقق مـن وضوح فقرات  مدى وضوح التعليمات وفقرات األختبار: -0

ـن الالزم لألجابة عن فقرات األختبار بشكل كامل ، األختبار وتعليماته وحساب الزم

 ( طالبة مـن06تم تطبيق األختبار على عيـنة أستطالعيـة أختيـرت عشوائيـا بلغت )

( 35،30أن مـعدل زمـن األختبار تحدد بـ ) وتبين , طالبات الصف الثاني المتوسط

ار ، وكيفـيـة دقيقة ، كما تم التحقق مـن مدى وضوح التعليمات وفقرات األختب

 األجابة . 

طبق األختبار التحصيلي على التحليل اإلحصائي لفقرات األختبار التحصيلي : -2

مـن  طالبات الصف الثاني المتوسط ( طالبة مـن122عيـنة أستطالعيـة مكونة مـن )

( ثانويـات للبنات. ثم ُصححت أوراق األجابة ، وُرتبت الدرجات النهائيـة تنازليـا 3)

% مـن درجات الطالبات لتمثل المـجمـوعة العليـا ، وأدنى 05أُخذت أعلى نسبة ، ثم 

% مـن درجات الطالبات لتمثل المـجمـوعة الدنيـا ، وتم تحليل البيـانات 05نسبة 

 إحصائيـا وكما يـاتي :

حساب مـعامل الصعوبة لكل فقرة مـن فقرات األختبار  مـعامل الصعوبة للفقرات: -

( ،  وتشيـر الدراسات 2،500 – 2،055ـكانت النتائج تتـراوح بيـن )المـوضوعيـة ف

-2406صعوبتها بيـن) فـي مـجال القيـاس والتقويم الى أن الفقرات التي تتـراوح

 ( هي فقرة مقبولة 2440

وعند حساب القوة التمييزيـة لكل فقرة مـن فقرات   مـعامل التمييز للفقرات: -

( ، لذا تعد 2،542 – 2،005أنها تتـراوح بيـن )األختبار المـوضوعيـة أتضح 

(الى أن 1005فقرات األختبار جميعها ذات قوة تمييز جيدة ، ويشيـر )أمطانيوس , 

( فأكثر تعد فقرة 2402الفقرة األختباريـة التي تبلغ قدرتها التمييزيـة )

 ( وبذلك تعد فقرات األختبار جميعها مقبولة .122،ص1005جيدة)أمطانيوس،

عند حساب فعاليـة البدائل الخاطئة لكل فقرة مـن فقرات عاليـة البدائل الخاطئة:ف -

األختيـار مـن متعدد،وجـد أن مـعامالت فعاليـة جميع البدائل سالبة،وبذلك تقرر 

 األبقاء عليها جميعها .

وقد حسب ثبات األختبار التحصيلي بمـعادلة الفاكرونباخ فـكان   ثبات األختبار: -

تمتاز هذه المـعادلة بدقتها ، ويشيـر مـعامل الثبات المحسوب  إذ( ،  24064)مقداره 

بها الى أتـساق أداء الفرد مـن فقرة الى آخرى ، أي التجانس الداخلي بيـن الفقرات . 

(Cronbch,1951,P.298. وبذلك اصبح االختبار التحصيلي بصيغته النهائيـة ) 
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 ب : مقياس التفكير العلمي : 

كافؤ مجموعتي يتطلب البحث إعداد مقياس للتفكير العلمي الستخدامه في ت 

على التفكير العلمي بعد انتهاء التجربة ، وألجل إعداد هذا  البحث وقياس قدراتهن

 وهي:  بعدة بإجراءات القيام  جرىالمقياس 

 : اإلطالع على مقاييس التفكير العلمي السابقة :  1

إطلع  الباحث على االدبيات الدراسات السابقة ، فوجد أن هناك اختالفات  

كثيرة في إعداد مقاييس التفكير العلمي ، واطلع على أوجه التشابه واالختالف فيها 

 من أجل الوصول إلى اختيار األسلوب األفضل . 

 : إعداد فقرات المقياس الجديد وتعليماته : 1

للتفكير العلمي ليشمل كل الميزات الجيدة في  حرص الباحث على بناء مقياس 

( مهارات 6)قياس الجديد من هذه المقاييس ويتالفى الهفوات وضعف فيها ، تكون الم

)تحديد المشكلة ، اختيار الفروض ، اختبار صحة الفروض، التفسير ، هي 

ان ، وبذلك ك ( بدائل4( فقرات وامام كل فقرة توجد )6ل قسم تألف من )وك,التعميم(

 قرة ، كما تم إعداد تعليمات عامة( ف06مجموع الفقرات االختبارية للمقياس )

لتأني والدقة في للمقياس وتعليمات خاصة لكل قسم من أقسامه الخمسة متوخياً ا

وللتحقق من صالحية فقراته لقياس ما أعدت لقياسه  تم القيام بما صياغة فقراته ، 

 يأتي :

 أ: صدق المقياس : 

تأكد الباحث من صدق المقياس من خالل مؤشرات نوعي الصدق الظاهري  

 وصدق البناء . 

على لمقياس  بصيغته االولية عرض ا -: (Face Validity)الصدق الظاهري  -

، وبعد إبداء  لتدريس والقياس والتقويمعدد من الخبراء والمتخصصين في طرائق ا

آرائهم ومقترحاتهم تم تغيير بعض فقراته وتعديل وتصحيح البعض االخر ، وبذلك 

لذا تحقق الصدق الظاهري  ( فقرة06غته النهائية )بقى عدد الفقرات للمقياس بصي

 للمقياس 

غرض تعرف وضوح فقرات المقياس وتعليمات لالتطبيق االستطالعي للمقياس :   -

فقراته ، تم تطبيق المقياس  عنر الوقت المستغرق في اإلجابة اإلجابة عنها وتقدي

 ة من طالبات( طالب122بصورته األولية على عينة عشوائية استطالعية تألفت من )

، وتبين من خالل التطبيق أن تعليماته واضحة وفقراته  الصف الثاني المتوسط

( دقيقة 46) ةخر طالب( دقيقة وزمن انتهاء ا36)ةمفهومة وكان زمن انتهاء اول طالب

 ( دقيقة .42وكان متوسط زمن إجابة الطالب عن المقياس هو )

بلغت كل من المجموعة العليا والدنيا  التحليل اإلحصائي لفقرات المقياس : -

، ثم حللت إجابات المجموعتين العليا والدنيا إحصائياً وفق الخطوات ة ( طالب05)

 اآلتية : 

كل  عناتهم ترتيب درجات الطالب تنازلياً وتحديد إجاببعد صدق بناء المقياس :  -

لإلجابة الصحيحة و)صفر( لإلجابة الخاطئة ، وإيجاد  فقرة بإعطاء درجة واحدة
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مجموع الطالب الذين أجابوا على كل فقرة إجابة صحيحة ومجموع الطالب الذين 

 أجابوا عن كل فقرة إجابة خاطئة ، 

وجد أن قيمتها ييز الفقرة االختبارية معادلة قوة تمبعد تطبيق قوة تمييز الفقرات :  -

(  وتعد فقرات المقياس جيدة إذا كانت درجة تمييزها 2،55-2،40تراوحت بين )

 ( .103, 13، ص 1000( )الظاهر وآخرون ، 2402تزيد على )

بعد إيجاد صدق المقياس الظاهري مقياس التفكير العلمي بصيغته النهائية :   -

صائي لفقراته إليجاد معامل الصعوبة وقوة التمييز وصدق البناء والتحليل اإلح

هي )تحديد اً للتطبيق الذي أشتمل على خمس مهارات والثبات أصبح االختبار جاهز

المشكلة ،و اختيار الفروض ،و اختبار صحة الفروض ،و التفسير ،و التعميم( وكل 

 .( فقرة 06المقياس )( فقرات فيكون المجموع الكلي لفقرات 6قسم يحتوي على )

 باشر الباحث  Application of Instrumentإجراءات تطبيق التجربة:  

بتطبيق التجربة للمـجمـوعتيـن وانتهى التـدريـس الفصلي للمـجمـوعات بتطبيق 

تطبيق الخطة الدراسيـة المخصصة للمـجمـوعة  جرىاألختبار التحصيلي وقد 

 . ريع المعرفيتـسالالتجريبيـة التي تـدرس بأستـراتيجيـة 

 

 View and discuss the results      عرض النتائج ومناقشتها

  Show results:  أوالً : عرض النتائج

والفرضـيـات عرض الباحث النتائج وفقاً لتـرتيب متغيـرات بحثه فـي العنوان 

 الخاصة بها , وكما يـاتي :

م االختبار التائي لعيـنتيـن استخد النتائج الخاصة بالفرضـيـة الصفريـة االولى : –

مستقلتيـن لمـعرفة الفروق بيـن مـجمـوعتي البحث التجريبيـة والضابطة , اذ تبيـن ان 

ف مـعيـاري قدره ( بانحرا05،55المتوسط الحسابي للمـجمـوعة التجريبيـة يـساوي )

( 00،53( فـي حيـن ان المتوسط الحسابي للمـجمـوعة الضابطة يـساوي )3،44)

( , وبعد استخدام االختبار التائي لعيـنتيـن مستقلتيـن 0،51بانحراف مـعيـاري قدره )

( وهي اكبر مـن القيمة التائيـة الجـدوليـة 5،54تبيـن ان القيمة التائيـة المحسوبة )

جـدول  ( , وكما فـي60( ودرجة حريـة )2،26( عند مستوى داللة )0،22والبالغة )

(7 ) 

( نتائج االختبار التائي لعيـنتيـن مستقلتيـن لالختبار التحصيلي بيـن 7جـدول )

 مـجمـوعتي البحث

المتوسط  العدد المـجمـوعات

 الحسابي

االنحراف 

 المـعيـاري 

 القيمة التائيـة والداللة اإلحصائيـة

 الداللة الجـدوليـة المحسوبة

 دالة 6011 8072 1022 67088 11 التجريبيـة

 6021 66021 11 الضابطة
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استخدام االختبار التائي لعيـنتيـن  النتائج الخاصة بالفرضـيـة الصفريـة الثانيـة : –

مستقلتيـن لمـعرفة الفروق بيـن مـجمـوعتي البحث التجريبيـة والضابطة , اذ تبيـن ان 

ري قدره ( بانحراف مـعيـا52،05اوي )المتوسط الحسابي للمـجمـوعة التجريبيـة يـس

( 65،43)اوي ( فـي حيـن ان المتوسط الحسابي للمـجمـوعة الضابطة يـس3،52)

( , وبعد استخدام االختبار التائي لعيـنتيـن مستقلتيـن 4،41بانحراف مـعيـاري قدره )

( وهي اكبر مـن القيمة التائيـة الجـدوليـة 4،31تبيـن ان القيمة التائيـة المحسوبة )

( , وكما فـي جـدول 60( ودرجة حريـة )2،26( عند مستوى داللة )0،22والبالغة )

(0) 

 (2جـدول )

 التفـكيـر العلمي بيـن مـجمـوعتي لمقياس االختبار التائي لعيـنتيـن مستقلتيـن نتائج

 البحث

المتوسط  العدد المـجمـوعات

 الحسابي

االنحراف 

 المـعيـاري 

 القيمة التائيـة والداللة اإلحصائيـة

 الداللة الجـدوليـة المحسوبة

 دالة 6011 2011 1071 21028 11 التجريبيـة

 2021 02021 11 الضابطة

استخدام االختبار التائي لعيـنتيـن  النتائج الخاصة بالفرضـيـة الصفريـة الثالثة: –

متـرابطتيـن لمـعرفة الفروق بيـن متوسطي درجات مـجمـوعة البحث التجريبيـة قبل 

 قبل التجربة التجربة وبعدها, اذ تبيـن ان المتوسط الحسابي للمـجمـوعة التجريبيـة

( فـي حيـن ان المتوسط الحسابي 4،23( بانحراف مـعيـاري قدره )66،30يـساوي )

قدره ( بانحراف مـعيـاري 52،05للمـجمـوعة التجريبيـة بعد التجربة يـساوي )

( , وبعد استخدام االختبار التائي لعيـنتيـن متـرابطتيـن تبيـن ان القيمة التائيـة 3،52)

( عند 0،24ـن القيمة التائيـة الجـدوليـة والبالغة )( وهي اكبر م13،53المحسوبة )

 (12( , وكما فـي جـدول )32( ودرجة حريـة )2،26مستوى داللة )

( نتائج االختبار التائي لعيـنتيـن متـرابطتيـن بيـن االختباريـن القبلي 11جـدول )

 والبعدي للتفـكيـر العلمي لطالبات المـجمـوعة التجريبيـة

المتوسط  المـجمـوعات

 الحسابي

االنحراف 

 المـعيـاري 

المتوسط 

الحسابي 

 للفروق

االنحراف 

المـعيـاري 

 للفروق

القيمة التائيـة والداللة 

 اإلحصائيـة

 الداللة الجـدوليـة المحسوبة

 دالة 6012 11071 6060 0007 2011 00012 قبلي

 1071 21028 بعدي
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           Interpretation of resultsثانيـا : تفسيـر النتائج   

مـن الواضح مـن النتائج التي عرضت  تفسيـر نتائج الفرضـيـة الصفريـة االولى :  

أن استـراتيجيـة التـسريع المـعرفـي قد تفوقت على الطريقة االعتيـاديـة فـي التحصيل 

 الدراسي , ويمكن تفسيـر هذه النتيجة :

ع المـعرفـي على تـسريع النمـو العقلي لطالبات استـراتيجيـة التـسري أسهمت .1

عيـنة البحث مـن خالل اعطائهم فرصة لتـدريب عقولهم لألشتـراك فـي تبادل االراء 

 فـي جو ودي وتحدي االفـكار بمسوغات مـع االحتفاظ بجانب االحتـرام . 

 تعد استـراتيجيـة التـسريع المـعرفـي صيغة تـدريـسيـة تتطلب الكثيـر مـن .0

ان يـسهم فـي التعلم التعاوني  ةالمـناقشات الصفـيـة حيث تتيح الفرصة لكل طالب

والتفـكيـر, مـن خالل تفـكيـره  فـيما يقول، ومـن ثم يكتـسب الطالبات المـنافسة والثقة 

بالنفس مـن خالل استخدامهم للمـواقف التي تتطلب تنميـة التفـكيـر لديهم والتي يعدها 

 لهم المدرس ويـساعدهم فـيها

ساعد على حدوث  ةـرة للطالبأن عرض الدرس بشكل أنشطة علميـة محي .3

تعارضات مـعرفـيـة لدى الطالب مما حث ذلك على استعمال األفـكار السابقة وأعادة 

 بنائها مـن جـديد فـي دماغه, ألعادة توازنه 

مـن  نأن تحفـيز الباحث للطالبات على ممارسة عمليـات التفـكيـر فـي تفـكيـره .4

فـي  نعلى أن يفـكر نوالتي تحثه نخالل األسئلة أو االنشطة التي توجهها له

جعل الطالبات يفـكرن ويتفاعن مـع ما يـسمـعن أو يشاهدن وبالتالي يـنتجن ي نتفـكيـره

 الى مستويـات أعلى  نعلى تـرقيـة تفـكيـره هنأفـكار جـديدة تـساعد

مـناقشة األسئلة أثناء تنفـيذ األنشطة الصفـيـة قد ساعد الطالبات عيـنة البحث  .6

مـن مـعارف وتجارب سابقة , وبالتالي  نواستثمار ما لديه نلتفاعل فـيما بيـنهعلى ا

فأن المشاركة الفاعلة فـي عمليـة التعلم أدت الى ظهور اثر كبيـر فـي بناء المـعرفة 

وأدراك المفاهيم والحقائق الجـديدة , وتشجيع الحوار حول المـواضـيع التي هي مـن 

الفرصة لجميع طالبات المـجمـوعة التجريبيـة  صلب عمل االنشطة , مما يعطي

, مما ساعد فـي تحسيـن  نالمشاركة فـي الدرس وتنشيط البنى المـعرفـيـة لديه

 . نتحصيله

 

 تفسيـر نتائج الفرضـيـة الصفريـة الثانيـة والثالثة : 

بعد عرض النتائج التي توصل اليها البحث ظهر ان استـراتيجيـة التـسريع المـعرفـي 

 تفوقت أيضا على الطريقة االعتيـاديـة فـي التفـكيـر العلمي ويمكن تفسيـر هذه النتيجة : 

تتيح استـراتيجيـة التـسريع المـعرفـي للطالبات فرصة لكي يتعاونون إيجابيـا  .1

لغة تفاهم مشتـركة حول المـوضوع مـن خالل  نون لديهمـع بعضهم البعض، وتتك

 نالمـناقشة مما يؤدي الى نمـو واسراع تفـكيـره إثناءن مـعها لالتفاصيل التي يتفاع

 العلمي.

مـن المحسوس الى  ةالتـدريـس وفق استـراتيجيـة التـسريع المـعرفـي تنقل الطالب .0

ئج بطريقة علميـة مـنطقيـة، مما المـجرد، وتحليل المـعلومات، والوصول الى النتا
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يتطلب مـنه القيـام بعمليـات عقليـة ذات مستويـات متبايـنة مـعتمدا بها على نفسه، 

 وبمساعدة غيـر مباشرة مـن المدرس.

تجاوب الطالبات مـع خطوات االستـراتيجيـة بدقة ساهم على تبادل المـعرفة  .3
 دور عن ًللمـعلومة الصحيحة فضالوالمفاهيم ومـناقشة االفـكار المطروحة للوصول 

 مـن التفـكيـر العلمي وأتخاذ الحل السليم . نفـي المراقبة والتوجيه مما مكنه المدرس

على  الطالبات عن طريق تشجيعهن مـن خالل قيـام الباحث بدور ايجابي مـع .4

مـن خالل االسئلة  هنالبعض والتنافس فـيما بيـن بعضهن التواصل المستمر مـع

عداد إو على التفـكيـر اخ الذي يحفزهنوتوفـيـر المـن التي توجهها لهن يـريـةالتفـك

 العقليـة . قدراتهن مما أدى الى تحسيـن نها بأنفسهناالنشطة التي يمارس

التـدريـس وفقا ألستـراتيجيـة التـسريع المـعرفـي, أدى الى تشجيع حريـة الرأي,  .6

 والمـناقشة فـي جو ديمقراطي بعيدا عن التـسلط والذي يعد مـن مـعوقات التفـكيـر 

 

الى االستنتاجات  ـي ضوء نتيجة البحث توصل الباحثف ثالثاً : االستنتاجات :

 -:االتيـة

ريع المـعرفـي أكثر فاعليـة فـي التحصيل الدراسي مـن ان إستـراتيجيـة التـس .1

 . ـة عند طالبات الصف الثاني المتوسطالطريقة التقليدي

ان استعمال إستـراتيجيـة التـسريع المـعرفـي فـي التـدريـس يتماشى مـع  .0

متطلبات التـربيـة الحديثة والتطور العلمي والسيما فـي الميدان التـربوي مما يـساعد 

على تحقيق اتجاه رئيـس مـن اتجاهات الفـكر التـربوي المـعاصر وأهدافه وهو 

 .نحو التعلم  الطالباتاستثارة وتحفـيز 

استعمال إستـراتيجيـة التـسريع المـعرفـي ساعد على رفع مستوى الطالبات  .3

فـي اختبار التفـكيـر العلمي وتنظيم عمليـة تـدريـسها بطريقة متـسلسلة ومتـرابطة 

 ومتكاملة .

فـي التـدريـس ساعد على ظهور  التسريع المعرفيان استخدام إستـراتيجيـة  .4

ل الدرس واالهتمام بمادة لبات مـنها االنتباه خالسلوكيـات مرغوب فـيها لدى الطا

 وإثارة شوق الطالبات الى متابعتها واالقبال على دراستها . الجغرافية

 

 -بما يـاتي : ـي ضوء نتيجة البحث اوصى الباحثف رابعاً : التوصيـات :

توجيه المدرسيـن والمدرسات الى ضرورة االهتمام بأستعمال إستـراتيجيـة  .1

المـعرفـي فـي التـدريـس ، واعطائها مكانة متميزة ضمـن الخطط التـسريع 

 التـدريـسيـة اليوميـة .

 التفـكيـر العلمي المـوجودة فـي هذه الدراسة . مقياس االفادة مـن .0

فتح دورات تأهيليـة وتطويـريـة للمدرسيـن والمدرسات فـي وزارة التـربيـة ،  .3

 ) إستـراتيجيـة التـسريع المـعرفـي ( . لرفدهم باإلستـراتيجيـات الحديثة ومـنها



   0202مجلة الفتح ....................................................................... العدد الحادي والثمانون .اذار  لسنة  

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

   

-55- 
 

 

 -استكماالً لهذا البحث اقتـرح الباحث إجراء الدراسات اآلتيـة :خامساً : المقتـرحات :

أثر إستـراتيجيـة التـسريع المـعرفـي فـي مـواد دراسيـة ومراحل دراسيـة  .1

 اخرى ولكال الجنسيـن 

دراسة مقارنة بيـن إستـراتيجيـة التـسريع المـعرفـي واستـراتيجيـات  .0

 تـدريـسيـة اخرى فـي التحصيل الدراسي . 

أثر إستـراتيجيـة التـسريع المـعرفـي فـي متغيـرات اخرى مثل ) اكتـساب  .3

تغيـر المفاهيم ، التفـكيـر االستـداللي ، التفـكيـر الناقد ، التفـكيـر اإلبداعي ( ووفقاً لم

 الجنس .

 

 The catch                         المصادر

, ترجمة محمد أمين المفتي طرق تدريس الرياضيات(: 1055ه. )بل, فريدريك  .1

 , الدار العربية للنشر والتوزيع, القاهرة.0وممدوح محمد سليمان, ط

)التفكير  التفكير وأنماطه( : 0216رزوقي، رعد مهدي وسهى أبراهيم ) .0

, دار المسيرة ,  1,ط 1العلمي ,التفكير التأملي , التفكير الناقد , التفكير المنطقي (,ج

 عمان .

، دار الشروق ، 1، ط أساليب تدريس العلوم( ,  0221زيتون,عايش محمود ) .3

 ( , عمان ,األردن.4اإلصدار )

التدريس والتعليم بالدماغ ذي ( : 0220عفانة ، عزو ويوسف الجيش ) .4
 ، دار الثقافة ، عمان . الجانبين

,دار التجربة العلمية وتنمية التفكير العلمي(,0220عمور,عمر عيسى ) .6

 المناهج للنشر والتوزيع, عمان, االردن

 تحصيل في المعرفي التسريع استراتيجية ( اثر0214) عباس محمد, العوادي .5

 رسالة ، العلمي عبراال الصف لطالب المعرفةوراء   ما ومهارات علم االحياء مادة

 . الهيثم ابن التربية كلية , بغداد جامعة , منشورة غير ماجستير

طرق تدريس ( : 0225عياش ، امال نجاتي وعبد الحليم محمود الصافي ) .5
 ، الطبعة االولى ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان . العلوم للمرحلة االساسية

 أساسيات في التفكير( :0211)غباري ، ثائر أحمد وخالد محمد أبو شعيرة  .5

 ، مكتبة المجتمع العربي ،عمان .1،ط

(, اثر أنموذجين من دورة التعلم في تحصيل 0225الموسوي,زهراء رؤوف ) .0

رسالة ماجستير طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الكيمياء وتفكيرهن العلمي, 
 ,كلية التربية ابن الهيثم , جامعة بغداد.غير منشورة
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