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 الخالصة

بمعرفة   الحالي  البحث  هدف  أثر تحدد 

لدى  العلمي  التفكير  في  رسك  برنامج 

في ماد األحيائي  الخامس  الصف  ة طالب 

تم  البحث  هدف  ولتحقيق   ، الفيزياء 

 صياغة الفرضية الصفرية اآلتية :

عند ) إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  ال 

( داللة  متوسط 0.05مستوى  بين   )

التجريبية   المجموعة  التي درجات طالب 

برنامج رسك  ومتوسط  درست على وفق 

التي  الضابطة  المجموعة  طالب  درجات 

بالطريقة   تطبيقي   التقليديةدرست  في 

 . (اختبار التفكير العلمي 

الصف  الحالي على طالب  البحث  أقتصر 

)   األحيائيالخامس   الديوانية   إعداديةفي 

للبنين( أحدى المدارس النهارية الحكومية 

للمديري الديوانية التابعة  لتربية  العامة  ة 

 ( م .2019  –  2018للعام الدراسي )

ذا  التجريبي  التصميم  الباحث  استخدم 

المتكافئتين  للمجوعتين  الجزئي  الضبط 

تجريبية  مجموعة  يتضمن  الذي 

لهذا التصميم   ومجموعة ضابطة، ووفقاً 

عشوائياً   الباحث  الديوانية   إعداديةأختار 

احتوت على ثالث شعب )أ،   للبنين والتي 

عشوائياً  شعبتين  اختيار  تم  وقد   ) ،ج  ب 

مثلت  فقد   ، البحث  مجموعتي  لتمثيل 

وقد  التجريبية  المجموعة  )ب(   الشعبة 

( برنامج   30تضمنت  وفق  درسوا  طالباً( 

 ، ومثلت الشعبة )أ( المجموعة  ,  كرس
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الخامس   الكورس   األحيائيللصف   (

)   ,(    األول سلوكية  أهداف  صياغة  وتم 

معرفية ومهارية ووجدانية( لهذه الفصول 

( عددها  بلغ  كذلك   ,( هدفاً سلوكياً 241إذ 

( الباحث  تدريسية 32أعد  خطة   )

و) التجريبية  خطة 32للمجموعة   )

ما  وفي  الضابطة،  للمجموعة  تدريسية 

اختار  إعداد  تم  فقد  البحث  بأداة  يتعلق 

م تألف  والذي  العلمي  )التفكير  ( 40ن 

التالية : األبعاد  على  موزعة  ) حب   فقرة 

تحدي   ، المغامرة  حب   ، االستطالع 

التخيل(   ، تم التحقق من صدقه الصعب ، 

التأكد  وتم   ، له  البناء  وصدق  الظاهري 

ثباته  لفقراته وحسب  التمييزية  القوى  من 

الفا   معادلة  بلغ   –باستخدام  إذ  كرونباخ 

(0،84  ). 

ي بالتجربة  المباشرة  األثنين تمت  وم 

بدأ   1/10/2018الموافق)   وقد   ،)

 التدريس الفعلي يوم األثنين الموافق

األسابيع   15/10/2018)   في  واستمر   )

األسبوع  في  حصص  ثالث  بواقع  التالية 

التدريس  أنتهى  وبعدها  مجموعة   لكل 

الثالثاء  يوم  في  المحددة  للمادة  الفعلي 

( تطبيق 2019/  8/1الموافق  تم  ثم   ،  )

البعديً اختبار   العلمي   أظهرت   التفكير 

اإلحصائية   الحقيبة  باستخدام  النتائج 

(SPSS – 22: ما يأتي ) 

التي )   التجريبية  المجموعة  تفوق طالب 

على  رسك  برنامج  وفق  على  درست 

درست  التي  الضابطة  المجموعة  طالب 

في   التقليديةبالطريقة   المتوسطات  لفرق 

القبلي  العلمي  التفكير  اختبار  تطبيقي 

الباحث / وضع  هذا  على  وبناء  البعدي  

والمقترحات  التوصيات  من  مجموعة 

 .(المتعلقة بنتائج البحث  

Abstract 

The objective of the current research 

is determined by the effect of the 

RASC program on the scientific 

thinking of the fifth graders in 

physics. In order to achieve the 

objective of the research, the 

following zero hypothesis was 

formulated: There is no statistically 

significant difference at the level of 

(0.05) In accordance with the RSC 

program and the average grades of 

the students of the control group 

studied in the usual way in the 

application of the scientific thinking 

test. 

The current research is limited to the 

fifth grade students in the Diwaniya 

Boys Preparatory School, one of the 

governmental day schools affiliated 

to the General Directorate for the 

Education of Diwaniyah for the 

academic year 2018-2019. 

The researcher used the 
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experimental design The partial 

adjustment Almtkavitin of Mjootain 

which includes a control group 

experimental group, according to 

this design Akhtar researcher 

randomly junior Diwaniyah boys, 

which contained three divisions (a, 

b, c) have been chosen bifurcated 

randomly to represent the two sets of 

research, has represented the 

Division ( B) The experimental 

group consisted of (30 students) 

studied according to the RASC 

program. The Division represented 

(a) the control group and included 

(29) students studied in the usual 

way. 

Rewarded with two groups in the 

variables: chronological age, 

intelligence, and the test of scientific 

thinking / tribal researcher defined 

the educational material of the five 

chapters of the book physics fifth 

grade bio (chorus first), was the 

formulation of behavioral objectives 

(knowledge and skill and emotional) 

of these chapters as the number 

reached 241 goals The researcher 

also prepared (32) teaching plan for 

the experimental group and (32) 

teaching plan for the control group. 

In relation to the research tool, the 

scientific thinking was prepared 

which consisted of (40) paragraphs 

distributed on the following 

dimensions: , Challenging hard, 

imagining), his virtual honesty was 

verified The accuracy of the 

construction was determined, and the 

discriminating forces of its 

paragraphs were determined by its 

stability using the alpha-kronbach 

formula (0.84). The actual teaching 

started on Monday (15/10/2018) and 

continued in the following weeks 

with three classes per week for each 

group. The actual teaching was 

completed on Tuesday, (8/1/2019), 

then the test application meta-

scientific thinking, the results 

showed using statistical bag (SPSS - 

22) the following: the experimental 

group that studied according to the 

RSC program on the control group 

studied in the usual way for teams 

averages in the students of students 

Apply the test of tribal / post-

scientific thinking, based on this 

Urge a set of recommendations and 

proposals related to the results of the 

research Send feedback 

 أوالً : مشكلة البحث : 

تعالى  أن   على خلق  هللا  وفضله  اإلنسان 

المخلوقات   الذي    المتالكهباقي   يعد العقل 

التفكير الكريم  ،مصدر  القران   ويبين 

بالفكر، ال تتعلق  التي  اإلشارات  من  كثير 
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وتعالى سبحانه  هللا  هَذَا   يقول  أَنَزل نَا  لَو    ﴿

تََصِد عاً  مُّ َخاِشعاً  لََّرأَي تَهُ  َجبٍَل  عَلَى  آَن  ال قُر 

نَض ِربَُها  ثَاُل  َم  األ  َوتِل َك   ِ َّللاَّ يَِة  َخش  ِم ن  

 ( .                                                            21لِلنَّاِس لَعَلَّهُم  يَتَفَكَُّروَن ﴾ )الحشر:  

الباحث من خالل خبرته  ي المتواضعة رى 

)  في والبالغة  الفيزياء  مادة   13تدريس 

من   (ةسن مجموعة  آراء  واستطالع 

الفيزياء ,   مادة  أن هناك بعض مدرسي   ،

أثناء في ن  يالمتعلم  تواجهالصعوبات التي  

الفيزياء، منها   لمادة  في ضعف  الدراستهم 

المفاهيم ومهارات   اكتساب  الفيزيائية 

التفسير، االستنتاج، االستدالل, ، التحليل،  

القدرة على إصدار األحكام واتخاذ القرار 

التي  والمشـكالت  الموضوعات  حول 

المشكالت وخاصةً  حياتهم  في   تواجههم 

تحيط  التي  الطبيعية  والظواهر  الفيزيائية 

هنالك أن  على  مؤشرا  يعطي  مما   بهم 

تفكير مستويات  في  واضحا   همانخفاضا 

و العموم  وجه  على   العلمي  همتفكيرعلى 

الخصوص نتائج   ما جاءت به  ، وهذاوجه 

الدراسات  (2004)علي،  دراسـة  ك  بعض 

انخفاضا  هناك  أن  على  أكدت  التي 

لدى   فيملحوظا  المرحلة   المتعلمين 

                                                                      اإلعدادية في هذا النوع المهم من التفكير.   

                                                                                          (2،2004)علي:

عملية   المفاهيمإن   إلى  تحتاج  اكتساب 

التفكير   لمهارات  المتعلم  استخدام 

و وإصدار   واالستداللتاج  االستنكالتحليل 

لبناء   تعد التي    األحكام   األمثل  الطريق 

عنده  تفعيل   ،  المعرفة  يستوجب  وهذا 

بالتفكير  تعنى  التي  التعليمية  األنشطة 

التفكير  ك  وبرامجه تعليم   العلميبرامج 

بصورة  تعليمها  خالل  من  ومهاراته 

دمج  مستقلة المادة   ضمن  هاأو  محتوى 

األه بلوغ  اجل  من  التي الدراسية  داف 

 تسعى التربية إلى تحقيقها.

الكشف  الباحث  يحاول  تقدم  ما  كل  من 

أثر التفكير في    RISKبرنامج    عن 

الفيزيائية  العلمي المشكالت  وهنا   لحل 

ان  تحتاج  التي  البحث  مشكلة  برزت 

 -نجيب عن التساؤل التالي:

أثر برنامج  )     التفكير في    RISK   ما 

الصفالعلمي   طالب  الخامس   لدى 

في مادة الفيزياء  (؟  األحيائي 

: : أهمية البحث    -ثانياً 

إحدى          الفيزياء  ومنها  العلوم  وتعد 

نظام  أي  في  المهمة  الدراسية  المواد 

وتنبع  العالمي،  المستوى  على  تربوي 

بشكل  تسهم  كونها  من  وتدريسها  أهميتها 

تقدم  في  العلوم  باقي  الى  باإلضافة  كبير 

 األمم وتطورها

                                                                 

 (75،2011)امبوسعيدي والبلوشي:

وقتنا   في  الفيزياء  مادة  تدريس  ويحتاج 

اجل  من  جذري  تطور  إلى  الحاضر 
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هذا  يستمد  وان  العصر،  روح  مواكبة 

ذاته،  العلم  طبيعة  من  أصوله  التطور 

يميزه عن  الذي  الخاص  تركيبه  له  فالعلم 

التربية  وفي   ، األخرى  المعرفة  مجاالت 

الفي وتدريس  ان العلمية  إلى  نحتاج  زياء 

للمتعلمين  الفكري  بالجانب  االهتمام  نوجه 

رئيسي  بشكل  التفكير  تعليمهم  أي 

وإكسابهم مفاهيم علمية متطورة وتوظيف 

التي  المشكالت  حل  في  المفاهيم  هذه 

تواجههم في حياتهم اليومية، كما علينا ان 

القيمية  الجوانب  إلى  االهتمام  نوجه 

التربية   تسعى  التي  إلى للمجتمع  العلمية 

قادرين  ليكونوا  المتعلمين  في  تحقيقها 

متطور  مستقبلي  عصر  في  العيش  على 

عالقات  فيه  وتترابط  التكنولوجيا  تسوده 

والمجتمع،  والتكنولوجيا  العلم  بين  معقدة 

بعملية  نقوم  ان  األمر  هذا  ويتطلب 

إلى  تؤدي  ومقصودة  واعية  مخططة 

فيه  المرغوب  التعليمي  السلوك  إحداث 

ال .                                                  لدى  متعلمين 

 (                                                             47،2001)عطا هلل:

هوإن   اإلسالم  يخاطبه  الذي   ما  العقل 

يعصم الضمير ويدرك الحقائق ويميز بين 

اإلدراك والرؤية  األمور ، ويتدبر ويحسن 

 سبحانه وتعالى  قولهكما جاء في 

أَفَال   ﴿ َوال بَِصيُر  َع َمى  األ  تَِوي  يَس  هَل   قُل  

                                    (50)اإلنعام اآلية:    تَتَفَكَُّروَن﴾

إال   العقل  يذكر  ال  الكريم  القرآن  أن  كما 

وجوب   من إلى  والتنبيه  التعظيم  مقام 

إليه وال تأتي اإلشارة  به والرجوع  العمل 

اآلية  وال مقتضبة في سياق  عارضة  إليه 

مواضعها ،   من  موضع  كل  في  تأتي  بل 

باللفظ والداللة وتتكرر في  جازمة  مؤكدة 

والنهي  األمر  معارض  من  معرض  كل 

عقله  تحكيم  على  المؤمن  فيها  يحث  التي 

فيها   يالم  عقله أو  إهمال  على  المنِكر 

ر عليه  . وقبول الَحج 

التفكير  بموضوع  االهتمام  ازداد  ولذلك 

من  الثاني  النصف  في  ملحوظا  ازديادا 

العقد  في  السيما   ، العشرين,  القرن 

في  االهتمام  ذلك  تمثل  إذ  منه،  الثمانين 

وبرامجه  التفكير  قوائم  من  الكثير 

وإنفاق  الكبيرة،  الجهود  وبذل  التعليمية، 

من  الكثير  وإجراء  الطائلة،  األموال 

التربوية  والتطبيقات  الالزمة  البحوث 

والنفسية عمال بمبادئ التربية الهادفة بكل 

المتعلمين،  التفكير عند  تنظيم  الى  ابعادها 

تحصيل  في  مهمة  أداة  يعد   التفكير  ان  اذ 

تهدف  التربوية  النظم  تعد  ولم  المعرفة، 

بالمعار المتعلمين  عقول  ملء  ف الى 

العمل  إلى  ذلك  تعدت  بل  فقط   والحقائق 

ليتمكن المتعلم  التفكير وتنميته  تعليم  على 

الحياة  متطلبات  مع  التعامل  من 

ذكر  الصدد  هذا  وفي  المعاصرة، 

ونوفل، مجموعة 2010)ابوجادو  ثمة   )

من االعتبارات العملية التي يمكن ان تفيد 
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 في هذا المجال، هي :

التفكير   -1 تعليم  خالل  نتمكن من 

للتفكير العلمي  من وضع معايير 

اعتبار  على  اإلبداعي  والتفكير 

نحتاج إليه في  تعليمي  انه مجال 

المناهج  عبر  التعلم  عملية 

 الدراسية.

من  -2 العديد  إعداد  تم  لقد 

على  الموضوعية  االختبارات 

وذلك  التفكير  تعليم  معايير 

على  المتعلم  قدرة  الختبار 

بشكل  المعرفة  وتطبيق  استخدام 

 فعال.

اكتساب  -3 إلى  المتعلمون  يميل  ال 

العقل  وعادات  التفكير  مهارات 

المواد  دراسة  طريق  عن 

من  بل  تقليدي  بشكل  الدراسية 

حول  المتمركز  التعلم  خالل 

 التفكير.

هدفا  -4 التفكير  تعليم  اعتبار 

في   -تعليميا نبيال   تعلميا 

    الماضي والحاضر والمستقبل.                                   

 (29،2010)ابوجادو ونوفل:   

على   عاما  هدفا  يعتبر  التفكير  تعليم  ان 

 ، اليه,  اللجوء  التعليم  ميدان  في  العاملين 

التربويون على ان التعليم من اجل  ويتفق 

هدف  التفكير  مهارات  تعليم  أو  التفكير 

المدارس  وان   ، التربية,  أهداف  من  مهم 

اجل  من  تستطيع  ما  كل  تفعل  ان  يجب 

لمتعلميها,   التفكير  تعليم  فرص  ، توفير 

قدرة  تطوير  مهمة  يعد ون  المعلمين  وان 

تربويا يضعونه  التفكير هدفا  المتعلم على 

صياغتهم  وعند  أولوياتهم،  مقدمة  في 

عن  يعبرون  تجدهم  التعليمية  ألهدافهم 

استعدادات  تنمية  في  وتوقعاتهم  آمالهم 

على  قادرين  يصبحوا  كي  المتعلمين 

الحياة  مشكالت  مع  بفاعلية  التعامل 

حاض  .                                                      المعقدة  ومستقبال  را 

 (  19،2011)جروان:

تدريب   على  التفكير  برامج  وتؤكد 

من  محددة  مجموعة  على  المتعلمين 

أعدت  تمارين  عدة  خالل  من  المهارات 

له،  أعدت  الذي  للهدف  خدمةً  تامة  بعناية 

تطبق  أنها  التفكير  برامج  مميزات  ومن 

تلف المواقف الدراسية أو التدريبية في مخ

مراحل  في  تعليمها  في  البدء  يمكن  كما 

االبتدائي،  الثالث  الصف  من  بدءاً  مبكرة 

من  ابتداءاً  تطبق  البرامج  غالبية هذه  لكن 

تتطلب  ألنها  االبتدائي  السادس  الصف 

وان   ، أساسية,  كقدرة  القراءة  مهارات 

الصفوف  عبر  تقدموا  كلما  المتعلمين 

اكثر الدراسي تصبح  البرامج  هذه  فإن  ة 

برامج  وان  نموهم،  طبيعة  مع  تطورا 

تتمتع بقاعدة بحثية  ان  يجب  التفكير  تعليم 

قوية من خالل اختبار فاعليتها في مواقف 
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البرامج  هذه  فائدة  وان  مختلفة،  تدريبية 

خصائص  تذوق  من  مستخدميها  تمكَن 

من  يتمكنون  الذين  والمبدعين  المفكرين  

حل على  واتخاذ   القدرة  المشكالت 

المواقف  لمواجهة  المناسبة  القرارات 

               . لها  يتعرضون  التي  المختلفة 

 (41،2010)نوفل والريماوي:

برنامج   تعليم   RISKويعد  برامج  احد 

العلمي وتطوير مهاراته كالتحليل  التفكير 

القرار  واتخاذ  والتقويم  واالستنتاج 

والخصائص  والسمات  والقدرات 

أنماط التفكير السلوك اإلبداعية، وتفعيل  ية 

يتم  اذ  نفسه  العلمي  بالتفكير  العالقة  ذات 

تعليم مهارات البرنامج بصورة مستقلة أو 

المدرسي  المنهج  محتوى  ضمن  تدمج 

 (  11،2005العادي.    )السرور:

من  أفضل  بصورة  يتطور  التفكير  إن 

المنهاج  ضمن  مهاراته  دمج  خالل 

المتع على  المقرر  كما المدرسي  لمين، 

يعزز  الطريقة  بهذه  التفكير  تعليم  أن 

يتمكن  وبالتالي  العقلية  العمليات  تعلَم 

التفكير  مهارات  تطبيق  من  المتعلم 

احتاج  كلما  وواضحة  سهلة  بطريقة 

وسعيفان: كما 50،2011إليها)نوفل   ،)

ضمن  العلمي  التفكير  مهارات  دمج  ان 

المتعلمين فهما  يساعد في كسب  المنهاج 

للمح للمقررات أعمق  المعرفي  توى 

المادة  تعلم  من  ويحسَن  الدراسية 

التعليمية ويحفَز المتعلمين على استخدام 

لمساعدتهم في  المختلفة  التفكير  مهارات 

المناسبة والدقيقة حول  التفسيرات  إيجاد 

القضايا التي تتناول المحتوى الدراسي .                                      

واسماعي ولم (  101،2010ل:)االمام 

ودعواتهم  التربويين  اهتمام  يقتصر 

طبيعته  ودراسة  العلمي  التفكير  لتنمية 

النظري   الجانب  هناك   إنماعلى  كانت 

كيفية  تناولت  تجريبية  بحثية  دراسات 

العلمي التفكير  لتنمية  فقد   ،التدريس 

)اللولو،توصلت    الى  (1997دراسة 

مهارات التفكير مع   دمجاألثر االيجابي ل

تحصيل ال تنمية  في  الدراسي  منهج 

العلمي وتفكيرهم   دراسة  ، وبينتالطلبة 

(Angeli،1999)  رواشدة دراسة  و(

بين   إلى(  2008والوقفي،   الدمج  أن 

التفكيــــــــمه والمحتوى ــــــارات  ر 

قد   التفكير أالتعليمي  تنمية  في  سهم 

الطلبة  العلمي )رواشدة   لدى 

االهتمام 39،2008والوقفي: وان   ،)

نحو ال المدرسي  التعليم  بتوجيه  عالمي 

المسؤولين  العديد من  دفع  التفكير  تنمية 

المنطقة  في  التعليمية  األنظمة  عن 

لتصبح  االتجاه،  بهذا  للتحرك  العربية 

للمنهاج  داعما  جزءا  التفكير  مهارات 

الدراسية  المواد  من  يتجزأ  ال  وجزاء 

أهمية 18،2005)السرور: وترجع   )

ال التعليم  ان  إلى  يحدث   نيمك  ذلك  ان 

اثره الفعال في حياة المتعلمين ما لم يكن 
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واالتجاهات  المهارات  المتعلمين  لدى 

السليم  التفكير  من  تمكنهم  التي  والقيم 

الخالق.                           المستمر  والعمل 

        (  11،2002)سالمة:

بوصفها  التفكير  مهارات  أهمية  وتنبع 

المدرس  حاجة  خالل  من  ملحاً  مطلباً 

ترابطات  عمل  على  المتعلمين  لمساعدة 

وا الذاكرة  بشكل في  المعرفة  ستخدام 

واستخدام   ،, جديدة  مواقف  في  موسع 

كليا على  تعتمد  ال  مختلفة  تعليمية  نماذج 

التفكير  لمهارة  وتحتاج  اللفظية  الطريقة 

وتقييم  للمسائل  جديدة  حلول  وإيجاد 

واإلدراك  الوعي  وتنمية  الذكية  الحلول 

                                     . الذاتي  االنضباط            نحو 

(Hellerk  et al :1993،133) 

مهارتي   على  وتدريبه  المتعلم  تعليم  إن 

المتعددة ) والمشكالت  الذهني  الحفز 

برنامـــــج من  يهدف   RISK  الجوانب( 

الى  الذهن  استخدام  فاعلية  زيادة  الى 

اقصى  الى  الوصول  أي  طاقته  اقصى 

تحديد  فيه  يتم  الذي  للتفكير  مستوى 

ومع متعددة  في مهمات  ومتنوعة  قدة 

في  ذلك  ويسهم  ممكنة،  فترة  اقصر 

لدى  وارتقائها  العقلية  العمليات  تطوير 

والخبرات  التدريب  عوامل  بفعل  المتعلم 

تعليم  برامج  خالل  من  له  تقدم  التي 

ذلك.     تحقيق  بهدف  التفكير 

 (234:2009)غانم:

الجوانب   المتعددة  المشكالت  مهارة  إن 

ب عالقتها  من  أهميتها  المفاهيم تستمد  فهم 

بالتفكير  عالقتها  إلى  إضافة  العلمية 

في  والشعوب  األمم  تقدم  ألن  اإلبداعي 

ما  على  فقط  يعتمد  ال  الحاضر  الوقت 

يعتمد  ولكن  مادية،  إمكانيات  من  لديهم 

بشرية  إمكانات  من  لديهم  ما  على  أيضا 

لديهم  الذين  المبدعين  باألفراد  تتمثل 

المتعد المشكالت  مواجهة  على  دة القدرة 

وحلها.                                                 الجوانب 

 (        105،2009)ابراهيم:

تقني   تطور  من  اليوم  نشهده  لما  ونظرا 

المعلوماتية  االتصاالت  وثورة 

تولد  وما  الهائلة  المعرفية  واالنفجارات 

اإلنسانية،  للمعرفة  تراكمات  من  عنها 

م أمام  العلمية  التربية  سؤوليات أصبحت 

ومهام جديدة تتمثل بكيفية إيصال هذا الكم 

لألجيال ولهذا ظهرت  المعرفة  من  الهائل 

بأهمية  تنادي  للتربية  جديدة  اتجاهات 

تعد   التي  وفهمها  العلم  أساسيات  ادراك 

تزويد  من  والبد  منها  واحدة  المفاهيم 

استخدام  فكرة  وقد ظهرت  بها،  المتعلمين 

هج وانتشرت المفاهيم كعناصر لتنظيم المن

من  الكثير  بدعم  وحظيت  واسعا  انتشارا 

وتأييدهم،  التربوي  المجال  في  العاملين 

للمعلمين  الشاغل  الشغل  واصبح 

ومصممي  المناهج  وخبراء  والمدرسين 

في  متتابع  بشكل  التعليمية  المواد 
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التعليم العليا.                                                                     مستويات 

 (  49،2012)عبد الصاحب وآخرون:     

طرائق  في  المتخصصون  اهتم  وقد 

العقلية  القدرات  بتنمية  الفيزياء  تدريس 

العليا من خالل حل المشكالت، واعتبرت 

يؤدي إلى  الفيزيائية  المشكلة  تعلم حل  ان 

استيعاب  على  المتعلمين  مساعدة 

وتقييم  الجديدة،  المعلومات  واستعمال 

ال متعلمين لهذه المعلومات، ولذلك اكتساب 

أنواع  قمة  في  المشكالت  جانيه  يضع 

صور  ارقى  المشكالت  حل  ويعد   التعلم 

الحل من  إجراءات  لذا فإن  العقلي  النشاط 

التفكير،  لعمليات  مرآة  هي  المتعلم  قبل 

عن  بل  الحد  هذا  عند  األمر  يقف  وال 

يمكن تحقيق أهداف التعلم  اذ ان   اطريقها 

أهم  من  يعد  الفيزيائية  المشكلة  حل 

مساعدة  يمكن  طريقها  عن  التي  األنشطة 

التحليلية  قدراتهم  تحسين  على  المتعلمين 

وغير  متعددة  مواقف  في  واستخدامها 

تعلم  في  مساعدتهم  إلى  باإلضافة  مألوفة 

والقوانين  والتعميمات  والمفاهيم  الحقائق 

في  يسهم  انه  كما  الفيزيائية،  والنظريات 

المتعلمة  المادة  استبقاء  عملية  زيادة 

المعرفة  تطبيق  إلى  أيضا  ويؤدي 

إلى  إضافة  جديدة،  مواقف  في  المكتسبة 

المتعلمين لدى  الدافعية  تنبثق و  زيادة 

برنامج  استخدام  في  البحث  هذا  أهمية 

RISK  المهمة البرامج  احد  في   اعتباره 

تحفيز   على  المتعلمين   وتنشيطمساعدة 

العقلية   تفكيرهم   استثماروقدراتهم 

تمثل ال التي  العلمية  المفاهيم  كتساب 

المعرفية   األساسيةالقاعدة   البنية  بناء  في 

تعليم  للمتعلم   والقوانين   المبادئوفي 

مستلزمات  من  تعد  التي  والنظريات 

 التفكير العلمي واتخاذالطريقة العلمية في  

المشكالتو  اتالقرار العلمية   حل 

يج  الفيزيائية الذي  تحقيق بالشكل  سد 

للنظام  والتعليمية  التربوية  األهداف 

 . التربوي

وبناء على ما تم عرضه لذا سعى الباحث 

يل ما  إبراز  في   يالى  رسك  برنامج  في 

 التفكير العلمي :  

برنامج   -1 مع   RISKيساعد 

في  العلمي  التفكير  متغيري 

ويدمج  الفيزيائية،  المشكالت 

المحتوى  ضمن  مهاراته 

 كالفيزياء .التعليمي لمادة علمية 

إفادة  -2 في  البحث  يسهم  قد 

التدريسية التي  بالخطط  الباحثين 

أعدها الباحث في دمج  البرنامج 

المحتو لمادة   ىضمن  التعليمي 

األحيائي  للصف  الفيزياء 

،الحركة  )المتجهات  لفصول 

الحركة  قوانين   ، الخطية 

الشغل   ، والعزوم  ،االتزان 
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 والقدرة والطاقة والزخم ( .

تسهم   -3 أعدها قد  التي  البحث  أداة 

مدرسي  تزويد  في  الباحث 

التفكير  )اختبار  بـ  الفيزياء 

المفاهيم  اكتساب  في  العلمي 

آنفاً  المذكورة  للفصول  الفيزيائية 

الفيزيائية(.  لحل المشكالت 

تزويد  -4 في  البحث  هذا  يسهم  قد 

ببرنامج  الفيزياء  مادة  مدرسي 

يساعد  العلمي  التفكير  لتعليم 

المفا  هيم الفيزيائية.على اكتساب 

المتعلمين على  -5 البحث  يساعد  قد 

لحل  المناسبة  القرارات  اتخاذ 

في  تواجههم  التي  المشكالت 

 حياتهم .

: : هدف البحث   -ثالثاً 

الحالي   البحث  أثر   إلىهدف  معرفة 

رسك   لدى برنامج  العلمي  التفكير  في 

الخامس   الصف  مادة   األحيائيطالب  في 

 .  الفيزياء

 :   -فرضية البحث :رابعاً 

الباحث  وضع  البحث  هدف  تحقيق  ألجل 

 -الفرضية الصفرية التالية :

عند  إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  ال 

( داللة  متوسط     (0.05مستوى  بين 

التي  التجريبية  المجموعة  درجات طالب 

ومتوسط  رسك  برنامج  وفق  على  درست 

الضابطة   المجموعة  طالب   ،درجات 

اال بالطريقة  درست  لفرق التي  عتيادية 

التفكير  اختبار  تطبيقي  في  المتوسطات 

 العلمي القبلي والبعدي .

:   -خامساً : حدود البحث 

الصف   -1 األحيائي طالب  الخامس 

اإلعدادية   المدارس  والثانوية   في 

في  للبنين  الحكومية  النهارية 

  ) الديوانية  محافظة  التابعة )مركز 

 للمديرية العامة لتربية القادسية  .

الدراسي   -2 للعام   األولالكورس 

 ( .2019 –  2018الدراسي )

 من(  حياتية  مهارات)  األول  الجزء  -3

 منه  األول  الباب،  RISK  برنامج

 والذي(  اليومية  المشكالت  حل)

، الذهني  الحفز)  مهارتي  يضم

 ( .الجوانب المتعددة   والمشكالت

: : تحديد المصطلحات   -سادساً 

 Program  Theاوال: البرنامج:

 -عرفه كل من : 

والجمل-1    بأنه"  (1996،)اللقاني 

العام الذي يوضع في وقت سابق  المخطط 

على عمليتي التعليم والتدريس في مرحلة 
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اإلجراءات ويلخص  التعليم  مراحل   من 

المدرسة  تنظمها  التي  والموضوعات 

كما  ، معينة  مدة  الخبرات   خالل  يتضمن 

المتعلم  يكتسبها  أن  يجب  التي  التعليمية 

نموهم سنوات  مع  يتالءم  ترتيباً   مرتبة 

، الخاصة  وحاجاتهم  ".                                                                        ومطالبهم 

 (   39،1996)اللقاني والجمل:

بأنه" جزء 2008)سمارة والعديلي،-2    )

من  مجموعة  يتضمن  الذي  المنهج  من 

معينة  لمجموعة  تقدم  التعليمية  الخبرات 

تعليمية  أهداف  لتحقيق  المتعلمين  من 

وتصنف  محددة،  زمنية  فترة  في  خاصة 

ونشاط  دراسية  برامج  إلى  البرامج 

وإرشاد".                                                        وتوجيه 

 (48،2008)سمارة والعديلي:

النظري: الباحث   أما تعريف 

)سمارة   تعريف  يتبنى  الباحث  فإن 

 ( .2008والعديلي،

برنامج    RISK     :Rightثانيا: 

Intelligent System of 

Knowledge program 

)السرور، بأنه"  2005عرفته  برنامج ( 

المعرفة   لمعالجة  الذكي  احد النظام  وهو 

العلمي تعليم برامـــــــــــــج   التفكير 

لهارنادك  األجنبي البرنامج عن المطور

Harnadek  العلمي في ، يعمل  التفكير 

تطوير  التفكيـــــــر، مهارات على 

اإلبداعية،  والخصائص والقدرات 

اإلبداعية، والسمات  وتفعيل السلوكية 

بالتفكير ذات التفكيـــر أنماط   العالقة 

هذا  عليه  يدرب  ما  وأفضل  نفسه، 

واستثارة  الذهنية  اليقظة  هو  البرنامج 

والتقييم  التحليل  مهارات  وتطوير 

عمليات  وتنشيط  األحكام  وإصدار 

".                                                             التفكير

 (                                        11،2005السرور:)

الباحث إجرائيا بأنه:ويعر  فه 

العلمي  برنامج التفكير  من   لتعليم  يتم 

لطالب  الفيزياء  مادة  تدريس  خالله 

دمج  طريق  عن  التجريبية(  )المجموعة 

المشكالت  الذهني،  )الحفز  مهارتي 

المحتوى  ضمن  الجوانب(  المتعددة 

للمادة، وتقاس فاعليته من خالل  الدراسي 

 العلمي .النتائج البعدية الختبار التفكير 

العلمي   التفكير   : ثالثا: 

القدرات  من  مجموعة  بها  يقصد 

والعمليات العقلية الخاصة التي تشتمل في 

العلمية  المنهجية  ممارسة  أثناء  التفكير 

أحياناً  وتوصف  الكونية،  الظواهر  لفهم 

متعلمة  قدرات  أو  تعليمية  عادات  بأنها 

وسائل  فهي  ومعالجتها  المعلومات  لتمثيل 

هذه  تعلم  ويمكن  واالستكشاف  التقصي 

عليها والتدريب   .                                                                 المهارات 

 (  1994، 9،  )زيتون،  
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: الباحث إجرائيا   ويعرفه 

علمية  عمليات  إلى  العلم  عمليات  تقسم 

متكاملة علمية  وعمليات  وتم   ,أساسية، 

بال إجرائياً  التي حصل عليها قياسها  عالمة 

الطالب في اختبار عمليات العلم الذي أعد 

والذي  الدراسة  هذه  ألغراض  خصيصاً 

مجالين:  على  توزعت  فقرات  من  تكون 

)مالحظة،  األساسية  العلم  عمليات 

واستخدام  وقياس  وتبويب،  وتصنيف 

والتنبؤ( واالستدالل  وعمليات   ,األرقام، 

وضبط  )التجريب  المتكاملة  العلم 

 تغيرات، والتفسير والتعميم(.الم

: النظرية   -الخلفية 

  The thinking:  التفكير   

  ه :مفهوم       

من    شكل  التفكير  السلوك   أشكاليمثل 

عن   إذ،  اإلنساني عليه  االستدالل  يمكن 

في  المتعلم  يظهره  وما  نتاجه  طريق 

اهم  من  يعتبر  كما  المختلفة،  المواقف 

تميز   التي  غيره   األنسانالخصائص  عن 

وهذا   المخلوقات،  ناتج   األداء من  الذهني 

مع  مقارنة  وتعقيده  الدماغ  تركيب  عن 

واستطاع  البسيط،  الحيوان  دماغ  تركيبة 

ه ــــــمه وتنظيممن خالله استخدا  األنسان

يتمي الحيــــان  عن  بقدرتــــز  ه ـــــوان 

تحـــعل ممارسته ــى  من  الهدف  ديد 

عدة  المفهوم  لهذا  ظهرت  اذ  للتفكير، 

منها )تعريفات  تعريف   :Barell)   بأنه

سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها 

استقباله  يتم  لمثير  يتعرض  عندما  الدماغ 

الحواس  من  اكثر  أو  واحدة  طريق  عن 

عملية  الواسع  بمعناه  والتفكير  الخمسة، 

الخبرة،  أو  الموقف  في  المعنى  عن  بحث 

حينا  ظاهرا  المعنى  هذا  يكون  وقد 

 إليه، ويتطلب التوصل  آخروغامضا حينا  

الموقف   وإمعانأمال  ت مكونات  في  نظر 

المتعلم بها  يمر  التي  الخبرة  .                                          أو 

(Barell:1991:252) 

،بأنه Osgood)  ،    (1997وعرفه     

داخلي   ذهني  والمثيرات   لألحداثتمثيل 

بالمتعلم المحيطة  عرفه و  ،والمواقف 

(Costa،2000)   ذهنية معالجة  بأنه 

بناء  للم بهدف  الحسية   األفكاردخالت 

والحكم   وإدراك وتصنيفها  المنبهات 

                                                                      .اعليه

 (412،2010:وآخرون)قطامي  

التفكير  :اتجاهات تعليم 

ثالث        هناك  ان  المربين  بعض  يرى 

كما   التفكير،  لتعليم  يذكرها اتجاهات 

 ( هي :2009)عطية،

 :  االتجاه األول

برامج   بموجب  التفكير  تعليم  الى  يدعو 

مستقلة خاصة بالتفكير، بمعنى ان التفكير 

المادة  محتوى  ضمن  تعليمه  يتم  ال 
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مستقلة   إنماالدراسية   مادة  لتعليمه  تكون 

تعل مسمى)  تحت  التفكير(ال يتندرج  م 

الدرس،  مادة  بمحتوى  لها  عالقة 

هذ المدرس وبموجب  يقوم  االتجاه  ا 

تعليمها،  يريد  التي  المهارة  بتحديد 

الحص  بداية  في  تعليمها   ةويجري 

الدراسية ويخصص لها زمن محدد ثم يتم 

وقد   إلىاالنتقال   االعتيادية  الدرس  مادة 

له حصة دراسية مستقلة .  تخصص 

الثاني  :  االتجاه 

 بمحتوىالتفكير    مهاراتدمج    إلىيدعو   

بمعن الدرس،  يعلم مادة  التفكير  ان  ى 

وال  االعتيادية  الدراسية  المواد  ضمن 

محتوى  ويكون  مستقلة،  حصة  له  تفرد 

الدرس الذي يتم فيه تعليم مهارات التفكير 

باذ  الدراسي،  المنهج  محتوى  من  جزءا 

وفق  على  الدرس  المدرس  يصمم 

ويضمنه  المدرسي  المنهج  مقتضيات 

التي يريد تعليمها .  المهارة 

الثال  :  ثاالتجاه 

يتم تدريس التفكير   األسلوبين  الجمع بين   

من  خاصة  حصص  في  مستقلة  كمادة 

لها متخصصينمدرسين   وتكون   ،

اختبارات خاصة وفي الوقت نفسه تضمن 

الدراسي  المحتوى  في  التفكير  مهارات 

واللغة  والرياضيات  كالعلوم  للمواد 

من  نوع  فيحصل  وغيرها  واالجتماعيات 

بين   تنمية مهارات   في  األسلوبينالتكامل 

 (  178،2009)عطية:   التفكير.  

التفكير مهارات   :اسباب تعليم 

حاجة   إن التفكير  لمهارات  الفعال  التعلَم 

المعلومات  تكنولوجيا  تفرضها 

الحياة،  مجاالت  شتى  في  واالتصاالت 

يعتمد  التحديات  هذه  مواجهة  في  والنجاح 

وتطبيقها،  المعرفة  استخدام  كيفية  على 

المتسارعة  التغيرات  عصر  ان  كما 

التربية  مع  التعامل  المربين  على  يفرض 

ع انهما  على  مستمرتان والتعليم  مليتان 

كحاج المتعلم  مع  تستمران   تينالنهما 

مع   تينضروري تكيفه  لتسهيل 

تعلم  يستدعي  التكيف  وهذا  المستجدات، 

في  المعرفة  واستخدام  جديدة  مهارات 

وان   جديدة،  تحتم   األسبابمواقف  التي 

والتعليمية  التربوية  المؤسسات  على 

الفرص المالئمة  بتوفير  المستمر  االهتمام 

المتعلمين   لتطوير لدى  التفكير  مهارات 

وهذه   وهادفة  منظمة   األسباببصورة 

 هي:

لمواجهة   -1 صالحا  إعدادا  المتعلم  إعداد 

ظروف الحياة العملية، باذ يتاح له المجال 

الكتساب المهارات التي تجعله قادرا على 

القرارات   للمشكالت   وإيجاداتخاذ  الحلول 

 التي تطرأ على حياته .

المجتم  -2 الصناعية حاجة  عات 
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النامية   على   التدريب  إلىوالمجتمعات 

أداء المهنة حتى   أثناء التفكير في  مهارات  

من   في  أعمالهم  إتقانيتمكنوا   والخدمة 

                                                                    (68،2005)الخضراء:  .المجتمع

التفكيرينتاجات تعل    م 

التفكير    تتلخص  تعلم   بالنقاطنتاجات 

 :اآلتية

يجريها   -1 التي  الذهنية  العمليات  تطور 

 المتعلم في المواقف التعلمية والحياتية.

تعلمية لتحقيق الفهم   استراتيجياتبناء    -2

التحصيل في التعلم.  وزيادة درجات 

والتمثيالت   األبنيةتطور    -3 المعرفية 

 المتعمقة. إلىالذهنية من البسيطة 

والتعديل   -4 التغيير  معالجات  تطور 

للوصول   الذهنية   أداء افضل    إلىوالخطط 

 ذهني.

غير   إلىالوصول    -5 جديدة  حلول 

 .وهذا ما يسمى باألصالة    مسبوقة

ناقصة   إكمال  -6 خبرات  أو  معرفة 

     معرفي.    اتزانحالة    إلىللوصول  

 (416،2010:وآخرون)قطامي  

:  RISKبرنامج   التفكير   لتعليم 

المعرفة لمعالجة  الذكي  النظام   ويعني 

المطور  التفكير  تعليم  في  برنامج  وهو 

في  لهارنادك  األجنبي  البرنامج  عن 

المطور  البرنامج  ان  التأكيد  مع  التفكير 

انه  إذ  األصلي,  البرنامج  عن  يختلف 

يوجد التزام في توزيع األبواب ومسمياتها 

التمارين ومضامين   والمهارات 

في  ثابتاً  بقي  االلتزام  ولكن  والتدريبات، 

الهدف والفكر األصلي للبرنامج ومدلوله، 

مهارات  تطوير  على  يعمل  انه  كما 

والخصائص  اإلبداعية  والقدرات  التفكير 

وتفعيل  واإلبداعية,  السلوكية  والسمات 

فسه,  بالتفكير  العالقة  ذات  التفكير  أنماط 

هذا  عليه  يدرب  ما  افضل  فإن  وتحديدا 

التحليل ا مهارات  استثارة  هو  لبرنامج 

وتطويرها,  األحكام  وإصدار  والتقييم 

التفكير  استخدام  تفعيل  فإن  وبالتالي 

التفكير  وأنواع  التفكير  عمليات  وتنشيط 

الذهنية,  اليقظة  على  يساعد  عام  بشكل 

يوجه  ان  البرنامج  هذا  تعليم  في  وينصح 

االبتدائي  الخامس  الصف  منذ  للمتعلمين 

ق أن  عند إاَل  اكبر  بفاعلية  تظهر  وته 

الثانوية وللمستويات  المرحلة  في  تدريسه 

مستويات  ولمختلف  األولى،  الجامعية 

القابلية  بحسب  الموهوبين  المتعلمين 

والقدرة.                 

 (                                                   11،2005)السرور:

برنامج    :  RISKطريقة تعليم 

ليم هذا البرنامج في حصص خاصة تع  يتم

العادية،  المدرسية  الحصص  عن  مستقلة 



أثر برنامج رسك يف التفكري العلمي لدى طالب الصف اخلامس اإلحيائي يف مادة الفيزياء  

 

 2٠2١( لسنة  2( اجلزء )  3جملة القادسية اجمللد احلادي والعشرون العدد )  

 

173 

ضمن  العلمي  التفكير  مهارة  دمج  يتم  أو 

يكون  ان  على  المدرسي  المنهج  تدريبات 

عملية  وتتم  للمهارة،  صحيحاً  فهماً  هناك 

وتظهر  وصحيح  دقيق  بشكل  الدمج 

منسجمة مع نسيج محتوى المادة الدراسية 

بش إقحامها  يجري  فهم وال  يربك  كل 

المهارة،  هدف  معه  ويضيع  الموضوع 

أجزاء رئيسة  أربعة  البرنامج من  ويتكون 

 ( هي كما يأتي :2005تعددها )السرور،

األول:    -1 حياتية  الجزء  يتكون مهارات 

 من ثالثة أبواب تتضمن تسع مهارات .     

الثاني:    -2 بابين   النظامالجزء  يتكون من 

 يتضمنان ست مهارات .

التفكيرالثالث:    الجزء   -3 يتكون من   قوة 

مهارة  عشر  أربعة  يتضمنان  بابين 

 (12،2005.)السرور:

 :  RISKخطوات تعليم برنامج  

)السرور،  من 2005ذكرت  مجموعة   )

عند  اتباعها  الواجب  العامة  الخطوات 

 تعليم البرنامج، وهي كاآلتي :  

,  المهارة، اسم إعالن - 1 شرحها 

 على أمثلة إعطاء  األهداف، توضيح

في  المهارة  استخدام  توضيح  مع  المهارة 

 المثال .

 أو التمرينات أو األسئلة شرح - 2

 بشكل العمل ورقة في الواردة  التدريبات

وإعطاء  ومبسط   الوقت المتعلم واضح 

 العمل، ورقة في التمارين لحل الكافي

 فردي، التمارين بشكل حل أن يتم هوعلي

حسب أو زوجي  طبيعة جماعي 

 .التمرينات

 إجابات بمناقشة المدرس يقوم - 3

جميعهم مع التمارين  داخل المتعلمين 

فهم ويتأكد الدراسي، الفصل  من 

اإلجابة،  أو للحل جميعهم المتعلمين

إجابات ويثني المماثلة  الطالب على 

  .  جميعها

 هارة الم تعليم من االنتهاء  بعد - 4

التمرينات  وحل األمثلة وإعطاء 

 على مراجعة المدرس   يعمل ومناقشتها،

 مدلولها وأهدافها واستخداماتها. المهارة  

تشجيع  -4 على  المدرس  يعمل 

بأمثلة على  اإلتيان  على  المتعلمين 

من  ليتأكد  المهارة  استخدامات 

   (13،2005)السرور:أدائهم لها  

برنامج   من  األول   RISKالجزء 

)حل  األول  الباب  حياتية(  )مهارات 

اليومية(:    المشكالت 

الذهني،   )الحفز  مهارتي  الباب  هذا  يضم 

خالل  من  الجوانب(  المتعددة  والمشكالت 

لمادة  التعليمي  المحتوى  ضمن  دمجهما 

 الفيزياء للصف الرابع العلمي.
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: الذهني   مهارة الحفز 

المتعلمين  ألذهان  تنشيط  عملية  هي 

بطريقة  التفكير  على  وحثهم  وتحفيزها 

مشكلة  مواقف  يواجهون  عندما  نقدية 

حالة ب عندهم  فتصبح  حلول،  الى  حاجة 

المواقف  لهذه  تعرضهم  خالل  اتزان  عدم 

الذهنية،  باليقظة  أيضا  تسمى  ما  وهي 

بالبحث  يبدأ  المتعلم  نجد فيها  وسرعان ما 

ليخرج  بينها  فيما  والمفاضلة  الحلول  عن 

توازنه، ابأنسابه إعادة  على  يعمل  لكي   ,

تشجيع  هو  المهارة  هذه  يميز  ما  وأهم 

وتنمية المتعلمي األفكار  طرح  على  ن 

والتفكير  العقلي  التخيل  على  القدرة 

المتعلمين   تباحتماال تحث  كما  عديدة، 

وفي  والتقصي,  والبحث  االكتشاف  على 

تساعد المدرسين على معرفة  نفسه  الوقت 

مستويات المخزون الذهني لدى المتعلمين 

التحليل  مهارات  تنمي  أنها  الى  باإلضافة 

واالستدال والنقد والتفسير  والمقارنة  ل 

                                                 . والتقويم 

 (                                                             29،2005)السرور:

بقدرة  ترتبط  الذهني  الحفز  مهارة  إن 

وإمكاناته  وذكائه  واستعداداته  المتعلم 

است ويكمن  التعلم،  في  يعاب وقابلياته 

إذا اتصفت بما يأتي:  المهارة 

المتعلم.  -1  إن تحقق حاجة 

 أن تكون ضمن استعدادات المتعلم.  -2

 أن تكون محددة الخطوات ومنظمة.  -3

أو   -4 المتعلم  تكون واضحة في ذهن  أن 

 المتدرب.

أخر.                                                 -5 لمواقف  النقل  ممكنة  تكون  أن 

 (  235،2009)غانم:

:  آلية تنفيذ جلسة الحفز الذهني 

مجموعات   -1 على  الطالب  توزيع 

( من  واحدة  كل  طالب، 6-5تتكون   )

لكتابة  مجموعة  كل  في  مقرر  واختيار 

كل  في  المقرر  تغيير  ويتم  االقتراحات، 

الطالب على  من  كغيره  ليحصل  تدريب، 

ان  دون  من  االقتراحات  تقديم  فرصة 

الكتابة، وتزويد المقرر يكون مشغوال في  

بورقة عمل لكتابة االقتراحات, ، اذ تعمل 

أو  نفسه  التدريب  على  مجموعة  كل 

ورقة  في  المقدم  التمرين  أو  السؤال 

 العمل.

االقتراحات   -2 بتقديم  المجموعة  تبدأ 

قراءة  من  المدرس  انتهاء  بعد  مباشرةً 

النص الوارد في ورقة العمل, ، ثم تناقش 

االقتر مجموعة  قدمتها كل  التي  احات 

 الختيار الحل األكثر قبوال لديها .

يقوم كل مقرر في المجموعات بشرح   -3

الصف .  الحل أمام طالب 

التدريبات على   -4 يزيد عدد  ال  أن  يجب 

           ., الواحدة  )الحصة(  للجلسة  تدريبين 
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 (30،2005)السرور:

: الجوانب  المتعددة      مهارة المشكالت 

موا هي  تواجه المشكالت  حياتية  قف 

لها،  جاهزاً  حالً  عنده  يكون  وال  المتعلم 

تحديد  يتطلب  المشكلة  لحل  والتفكير 

واضح  بشكل  وصياغتها  المشكلة  طبيعة 

للمشكلة  العقلي  والتمثيل  ومفهوم 

وتخصيص الموارد لحل المشكلة ومراقبة 

على  األمثلة  ومن   ، وتقويمها,  الحلول 

المسائل الجوانب،  المتعددة   المشكالت 

حلها  يتطلب  التي  والفيزيائية  الرياضية 

واالستنتاج  التحليل  على  قائماً  تفكيراً 

واألبداع ,، ويعتبر أي موقف تعليمي فيه 

بالنسبة له  المتعلم هو مشكلة  لقدرات  تحد 

ويشير)شواهين  حلها،  مطلوب 

الفيزيائية 2010وآخرون، المسألة  ان   )

 تحتاج إلى السير بخطوات هي :

المسأل  -1  ة.قراءة 

المعطيات   -2 )تحديد  المسألة  فهم 

 والمطلوب(.

 وضع خطة الحل.  -3

 تنفيذ الحل.  -4

الحل.                                                       -5 من  التحقق 

 (269،2010)شواهين وآخرون:

أنواع  قمة  في  المشكالت  جانييه  ويضع 

الحياتية  المشكالت  حل  ويعد    ،, التعلم 

فإن  لذا  العقلي،  النشاط  صور  أرقى 

مرآة  تمثل  المتعلم  من  الحل  إجراءات 

تشير  الصدد  هذا  وفي  التفكير،  لعملية 

Ellis) يستخدمون النفس  علماء  أن  إلى   )

حل  أو  المشكالت  وحل  التفكير  مصطلح 

ان  باعتبار  ترادفي  نحو  على  المسائل 

مع نشاط  عمليات التفكير  الى  يشير  رفي 

نحو  على  مالحظتها  يمكن  ال  داخلية 

من  عليها  االستدالل  يمكن  ولكن  مباشر 

يصدر عن  الذي  الظاهري  السلوك  خالل 

التعلم من  بالحل,، وان  قيامه  عند  المتعلم 

تحدياً  يمثل  الحياتية  المشكالت  حل  خالل 

مع  بالمقارنة  للمتعلم  بالنسبة  اهمية  اكثر 

والمف الحقائق  بواسطة تعلم  والقواعد  اهيم 

يؤدي إلى تحسين عملية التعلم  الحفظ مما 

ويؤدي  وفهمها  المتعلمة  للمادة  واستبقاء 

مواقف  في  المعرفة  تطبيق  إلى  أيضا 

 (       14،2005جديدة . )طلبة:

 :  دراسات سابقة

الدارسا من  مجموعة  الباحث   تسيعرض 

متغيرات  من  قريبة  تكون  التي  السابقة 

 الباحث الحالي واالستفادة منها:

 (2012دراسة )عبد, --1

)العراق  في  الدراسة  مدينة   -أُجريت 

أثر تعرف  الإلى    وهدفتالديوانية(   على 

دائرة  النشط واستراتيجية  التفكير  أنموذج 
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الصحة  مادة  تحصيل  في  المسؤولية 

البايو القرارات  واتخاذ  و   العامة  أخالقية 

طلبة  لدى  المعرفية  فوق  المهارات  تنمية 

الحياة  علوم  الباحث,  قسم   استخدم 

ذ التجريبي  الجزئي   والتصميم  الضبط 

والمجموعة  التجريبيتين  للمجموعتين 

القبلي والبعدي االختبار  ذوات  , الضابطة 

من (  54)  من  لعينةا  تكونت طالب ً 

الرابعة   المرحلة  على طالب  موزعين 

مجموع المجموعة ثالث  كاآلتي:  ات 

تكونت من ) األولى  ( طالب 17التجريبية 

التفكير النشط,،  انموذج  التي درست وفق 

من  تكونت  الثانية  التجريبية  والمجموعة 

وفق19) درست  طالب  استراتيجية   ( 

المسؤولية الضابطة دائرة  والمجموعة   ،,

( من  درست 18تكونت  والتي  طالب   )

وقد    ، التقليدية  استغرقت بالطريقة 

وقام   ، كامالً  دراسيا  فصالً  الدراسة 

اختبار  هي:  أدوات  ثالث  ببناء  الباحث 

( من  مؤلف  ومقياس 36تحصيلي  فقرة   )

من) مؤلف  المعرفية  فوق  ( 50للمهارات 

من  مؤلف  القرار  التخاذ  ومقياس  فقرة 

تطبيق 30) من  االنتهاء  وبعد  فقرة،   )

احصائياً  البيانات  ومعالجة  التجربة 

الدر  اسة النتائج اآلتية :اظهرت 

التجريبية   -1 المجموعة  االولى تفوق 

الثانية  التجريبية  المجموعة  على 

متغير  في  الضابطة  والمجموعة 

المهارات والتحصيل   تنمية  متغير 

 فوق المعرفية.  

بين  -2 معنوياً  دال  فرق  وجود  عدم 

الثانية   ةالمجموع التجريبية 

متغير  في  الضابطة  والمجموعة 

تنموالتحصيل   المهارات متغير  ية 

 فوق المعرفية.  

التجريبية -3 المجموعة   االولى  تفوق 

على و الثانية  التجريبية  المجموعة 

في الضابطة  اتخاذ   المجموعة  متغير 

 القرارات البايوأخالقية.

بين -4 معنوياً  دال  فرق  وجود  عدم 

التجريبية والمجموعة   االولى  المجموعة 

إتخاذ  متغير  في  الثانية  التجريبية 

ا . القرارات                                                              لبايوأخالقية 

 ه(    -،ج2012)عبد:

 (2009)االسدي،  دراسة -2

)العراق في  الدراسة  مدينة   -أُجريت 

و فاعلية   تهدفالنجف(  تعرف  الى 

مدخل  وفق  على  التعليميين  األنموذجين 

STS   الدراسي في التحصيل  في كل من 

مادة البيئة والتلوث العملي وتنمية التفكير 

لحل والناقد   القرار  اتخاذ  في  القدرة 

علوم  قسم  طالبات  لدى  البيئية  المشكالت 

استخدم الباحث التصميم التجريبي  الحياة، 

الجزئي)مجم الضبط  وعتين ذي 

ذي  ضابطة(  ومجموعة  تجريبيتين 

تكونت   والبعدي،  القبلي  عينة االختبارين 
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( من  طالبات 60البحث  من  طالبة   )

( بواقع  الثالثة  طالبة 20المرحلة   )

( طالبة 21للمجموعة التجريبية االولى و)

الثانية و) التجريبية  ( طالبة 19للمجموعة 

ببناء  الباحث  وقام  الضابطة،  للمجموعة 

ادو اختباراً  ثالث  االولى  كانت   ، ات 

( من  تألف  وكانت 40تحصيلياً  فقرة،   )

الثاني الناقد ـــــــاالداة  للتفكير  اختباراً  ة 

)ــتأل من  ضوء 78ف  في  بنيت  فقرة   )

( اختبار   & Watsonقدرات 

Glasser   اختبارات خمس  وتضمنت   )

التفسير ،  االفتراضات ،  معرفة   ( فرعية 

ا  ، االستنباط   ، الحجج  (، تقويم  الستنتاج 

بمقياس اتخاذ القرار  تمثلت  الثالثة  واالداة 

( تألف من  الذي  بيئية  ( 15لحل مشكالت 

( غطت  بأربعة 15فقرة  بيئية  مشكلة   )

الطالبة  على  يتوجب  صحيحة  بدائل 

المشكلة،  لحل  االنسب  البديل  اختيار 

دراسياً  فصالً  مدة  الدراسة  واستغرقت 

لك  13)  كامالً  ساعتين  بواقع  ل اسبوعاً( 

التجربة  انتهاء  وبعد  اسبوعياً،  مجموعة 

أظهرت  احصائياً  البيانات  ومعالجة 

 النتائج :

التجريبية   -1 المجموعة  طالبات  تفوق 

المجموعة  طالبات  على  االولى 

الثانية   المجموعة والتجريبية 

 الضابطة في متغير التحصيل.

يوجد فرق ذو داللة احصائية بين   ال  -2

التجري المجموعة  طالبات  بية درجات 

المجموعة  طالبات  ودرجات  الثانية 

   الضابطة في متغير التحصيل .

التجريبية   -3 المجموعة  طالبات  تفوق 

على   المجموعة   طالباتاالولى 

التفكير  تنمية  متغير  في  الضابطة 

 الناقد .

يوجد فرق ذو داللة احصائية بين   -4 ال 

التجريبية  المجموعة  طالبات  درجات 

المجمو طالبات  ودرجات  عة الثانية 

التفكير  تنمية  متغير  في  الضابطة 

 الناقد .

يوجد فرق ذو داللة احصائية بين   -5 ال 

التجريبية  المجموعة  طالبات  درجات 

المجموعة  طالبات  ودرجات  االولى 

متغير في  الثانية  تنمية   التجريبية 

 التفكير الناقد .

التجريبية   -6 المجموعة  طالبات  تفوق 

التجريبية واالولى   المجموعة  طالبات 

طالبات  لثانيةا المجموعة   على 

في  القدرة  تنمية  متغير  في  الضابطة 

بيئية .    اتخاذ القرار لحل مشكالت 

 ه(  -،ج2009)االسدي:       
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 (2011دراسة )الخزاعي،  -3

)العراق في  الدراسة  مدينة   -أُجريت 

على  التعرف  الى  وهدفت  الديوانية( 

في اكتساب  (5E’s)فاعلية انموذج بايبي  

المفاهيم الفيزيائية وتنمية التنور الفيزيائي 

المتوسط، االول  الصف  طالب   لدى 

ذو  التجريبي  التصميم  الباحث  استخدم 

العينة من ) الجزئي وتكونت  ( 59الضبط 

وبواق )طالباً  للمجموعة 30ع  طالباً   )

بأنموذج  درست  التي  التجريبية 

للمجموعة 29و)  (5E’s)بايبي طالباً   )

التقليدية،  بالطريقة  درست  التي  الضابطة 

( مدة  التجربة  اسابيع،10واستغرقت   ) 

اعد  البحث  هدفي  من  التحقق  ولغرض 

الكتساب  اختبار  هما  اداتين  الباحث 

للتنور  ومقياس  الفيزيائية  المفاهيم 

اكتساب ا اختبار  تضمن  وقد  لفيزيائي، 

( االختبار 20المفاهيم  بناء  وتم  مفهوماً   )

هي)تعريف،  مفهوم  لكل  مستويات  بثالثة 

االختبار من ) تطبيق( فتكون  ( 57تمييز، 

الفيزيائي  التنور  مقياس  أما   ،, فقرة 

مهاري،  مجاالت)معرفي،  ثالث  فتضمن 

( من  وتكون  وبعد 73وجداني(  فقرة،   )

التج البيانات انتهاء  معالجة  تمت  ربة 

طالب  تفوق  النتائج  واظهرت  إحصائيا 

طالب  على  التجريبية  المجموعة 

اكتساب  اختبار  في  الضابطة  المجموعة 

الفيزيائي.                                                        التنور  ومقياس  المفاهيم 

 ه(    -،ج2011)الخزاعي:

:  إجراءات البحث 

لمنهجية تتناول   عرض  اإلجراءات  هذه 

التجريبي  التصميم  من  ابتداًء  البحث 

وإجراءات  وعينته  البحث  مجتمع  وتحديد 

)التجريبية  البحث  مجموعتي  تكافؤ 

البحث  مستلزمات  وإعداد  والضابطة( 

أداة  وتطبيق  التجربة  تطبيق  وإجراءات 

 البحث  .

للبحث    أوالً : التصميم التجريبي 

عبارة  التجريبي  مخطط   التصميم  عن 

وبرنامج عمل لكيفية تنفيذ التجربة ونعني 

والعوامل  الظروف  تخطيط  بالتجربة 

بطريقة  ندرسها  التي  بالظاهرة  المحيطة 

 .معينة ثم مالحظة ما يحدث  

                                                                    

 (  487:    2006)عبد الرحمن وزنكنة،  

الباحث    ذو اختار  التجريبي  التصميم 

أحدهما  التجريبية والضابطة  المجموعتين 

ذوات  من  جزئياً  ضبطاً  األخرى  تضبط 

في اختبار التفكير االختيار القبلي /البعدي 

) العلمي  ( .1كما في المخطط 
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                            ( التجريبي للبحث( 1المخطط   التصميم 

 المتغير المستقل التكافؤ المجموعة ت
المتغير 

 التابع

 االختبار

 البعدي

 التجريبية 1
 العمر الزمني )باألشهر(  -1

 اختبار رافن للذكاء .  -2

 )القبلي(    اختبار التفكير العلمي  -3

 

 برنامج رسك

التفكير 

 العلمي

التفكير  اختبار 

 )البعدي( العلمي  

 الضابطة 2
الطريقة 

 التقليدية

 

: مجتمع البحث وعينته                ثانياً 

مفردات  جميع  البحث  مجتمع  يشمل 

)ملحم،  الباحث  يدرسها  التي  الظاهرة 

البحث 247:    2002 مجتمع  تألف   )

الصف   طالب  جميع  من  الخامس الحالي 

والثانوية  األحيائي في المدارس اإلعدادية

)مركز  في  للبنين  الحكومية  النهارية 

اختيار  تم  وقد   ) الديوانية  محافظة 

الديوانية  ) ئياً لتكون عينة ( عشواإعدادية 

على  المدرسة  احتوت  وكذلك  البحث 

منهما   ثالث اختيرت  ج(  ب،  )أ،  شعب 

مجموعتي  لتمثالن  عشوائياً  شعبتان 

المجموعة  الشعبة )ب(  مثلت  ،فقد  البحث 

المجموعة  )أ(  الشعبة  ، ومثلت  التجريبية 

البحث  مجموعتي  وضمت  الضابطة 

شعبة 61)  : كاآلتي  موزعين  طالب   )

( طالب  31)ب(   )( )أ(  ( 30وشعبة 

استبعاد ) تم  ( طالب إحصائيا 2طالب وقد 

العام  من  لرسوبهم  البحث  مجموعتي  من 

التجربة  سالمة  على  حفاظاً  الماضي 

أفراد  عدد  أصبح  وبهذا  وموضوعتها 

( النهائي  البحث  بواقع 59عينه  طالب   )

و)30) التجريبية  للمجموعة  طالباً   )29 )

( والجدول  الضابطة  للمجموعة   (1طالباً 

على  البحث  عينة  أفراد  توزيع  يوضح 

 المجموعتين )التجريبية والضابطة( .
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 ( توزيع أفراد عينة البحث على المجموعتين )التجريبية والضابطة(1الجدول )         

 المجموعة الشعبة ت
أفراد  عدد 

 العينة
 المستبعدون

العدد 

 النهائي 

المجموع 

 الكلي

 30 1 31 التجريبية ب 1

59 

 29 1 30 الضابطة أ 2

 

 ثالثا: تكافؤ مجموعتي البحث :  

للبحث  الداخلية  السالمة  من  التأكد  ألجل 

في  تؤثر  قد  التي  المتغيرات  بعض  إزاء 

بين  التكافؤ  اجراء  تم  فقد  البحث 

اختيار مجموعتي  رغم  البحث  مجموعتي 

مكافئة  تم  فقد  عشوائية  بطريقة  البحث 

الذكاء،   الزمني،  )العمر  في  المجموعتين 

 / القبلي(.  اختبار التفكير العلمي 

البحثرابعا: مستلز  مات 

تحديد 1 تم   : التعليمية  المادة  تحديد   .

الباحث  يقوم  التي  التعليمية  المادة 

فترة  خالل  البحث  لمجموعتي  بتدريسها 

الدراسي   )الكورس  التجربة  االول إجراء 

( الدراسي  العام  من   )2018  –  2019 )

الفصول  التعليمية  المادة  تضمنت  وقد 

كتاب    االولى  الخمسة الخامس من 

ط  االحيائي وهذه   2017لسنة    ،  6،  

هي: األول  -الفصول  )     الفصل 

قوانين   ، الخطية  ،الحركة  المتجهات 

واالتزا العزوم   ، الشغل   ،  نالحركة 

 .(   والزخموالقدرة والطاقة  

قام 2 لقد   : السلوكية  األهداف  صياغة   .

الخمس  الفصول  محتوى  بتحليل  الباحث 

التجربة  مدة  في  تدريسها  المقرر  األولى 

)على   صياغة  تم  ذلك  هدفاً 241وفق   )

( بمعدل  للمجال 189سلوكياً  هدفاً   )

صياغتها  في  الباحث  وأعتمد  المعرفي 

( تصنيف  لمستويات Bloomعلى   )

متدرجة  مستويات  ست  وهي  المعرفة 

التطبيق  ، الفهم   ، )التذكر   : ،    كالتالي 

( ، و) التركيب ، والتقويم  ( 29التحليل ، 

المهاري   للمجال  و),هدفاً  هدفاً 23،   )

عرض  تم  وقد   ، الوجداني  للمجال 

من  عدد  على  السلوكية  األهداف 

واالختصاص  الخبرة  ذوي  من  المحكمين 

ومقترحاتهم  آرائهم  ضوء  وفي 

من  أكثر  اتفاق  على  وبناءاً  ومالحظاتهم 
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جميع 80%) اعتماد  تم  المحكمين  من   )

إجراء  مع  المحددة  السلوكية  األهداف 

بعض صياغة  في  التعديالت   بعض 

( النهائي  بشكلها  وأبقيت  ( 241األهداف 

األهداف  وضمنت   ، سلوكياً  هدفاً 

التدريسية  .  السلوكية جميعها في الخطط 

:الخطة   -4 التدريسية  الخطط  إعداد 

المنظمة  الخطوات  هي  التدريسية 

لنجاح  المدرس  يضعها  التي  والمترابطة 

لألهداف  وتحقيقها  التدريس  عملية 

لتحق يسعى  التي  )عبد .  يقها  التعليمية 

 (226:    2007السالم،  

الخطط   الباحث مجموعة من  أعد  فقد  لذا 

في  البحث  مجموعتي  لطالب  التدريسية 

األولى  الخمس  الفصول  محتوى  ضوء 

كتاب   الخامس من  للصف  الفيزياء 

للعام الدراسي )5، طاالحيائي  ،2018  – 

2019( بواقع  تدريسية 64(  خطة   )

أصبح  إذا  الدراسية  الحصص  لمجموع 

عدد الخطط التدريسية للمجوعة التجريبية 

خطوات 32) وفق  درست  والتي  خطة   )

)  رسك  برنامج الضابطة  ( 32وللمجوعة 

خطة تدريسية والتي درست وفق الطريقة 

الخطط  من  نماذج  وتم عرض  االعتيادية 

الخبرة  ذوي  من  المحكمين  السادة  على 

تدريس  طرائق  مجال  في  واالختصاص 

، وبناًء الفيزياء    العلوم ومدرسين في مادة 

( من  أكثر  آراء  اتفاق  من %80على   )

هذه  على  التعديالت  إجراء  تم  المحكمين 

النهائية .   لتأخذ صيغتها   الخطط 

  .  أعداد أداة البحث5

بإعداد    الباحث  العلميقام  التفكير   اختبار 

طبيعة  ويالئم  البحث  أهداف  يخدم  وبما 

العمرية   ةاإلعداديالمرحلة   والمرحلة 

التالية :  للطالب   الخطوات   وحسب 

 :   االختبار. تحديد الهدف من  1

من   الهدف  تحديد  قياس   االختبارتم  وهو 

اختبار  في  الطالب  درجات  متوسط 

 )عينة البحث (  . التفكير العلمي

أبعاد  2  تحديد  اطالع   االختبار.  بعد   :

وبعض  األدبيات  بعض  على  الباحث 

السابق أبعاد الدراسات  بتصنيف  المتعلقة  ة 

، تحديدها  لغرض  العلمي  التفكير   اختبار 

خصيصاً  أعد  الذي  العلم  عمليات  وهي 

من  تكون  والذي  الدراسة  هذه  ألغراض 

عمليات  مجالين:  على  توزعت  فقرات 

وتصنيف  )مالحظة،  األساسية  العلم 

األرقام،  واستخدام  وقياس  وتبويب، 

العلم  وعمليات  والتنبؤ(،  واالستدالل 

المتغيرات،  وضبط  )التجريب  المتكاملة 

 والتفسير والتعميم(. 

 :  االختبار. صياغة فقرات  3

التي  السابقة  الدراسات  االطالع على  بعد 

موضوع   العلميتخص  التفكير  ،   اختبار 
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تحديدها سابقا  تم  التي  األبعاد  ضوء  وفي 

الفقرات    فقد عدد  فقرة   25)     كان   )  

الب,بدائل    ثالثةو صاغ  وكذلك  احث ، 

عن  اإلجابة  بكيفية  الخاصة  التعليمات 

من   االختبارفقرات   الطالب  يتمكن  لكي 

بسهولة ومـن   االختباراإلجابة عن فقرات  

ملحق  في  موضح  كمـا  غموض  دون 

(1.) 

 :  االختبار. تصحيح فقرات  4

لتصحيح فقرات   معيار  وضع   االختبارتم 

 كالتالي :  

 

 االلتزام باإلجابات النموذجية .   •

فقرة  • لكل  )درجتين(  إعطاء 

اإلجابة  فيها  الطالب  أختار 

 الصحيحة .

• ( ال صفرإعطاء  إجابة  لكل   )

 تمثل اإلجابة الصحيحة  .

لم  • إجابة  لكل   ) صفر   ( إعطاء 

الطال من   بيؤشر  اي  على 

 البدائل .

 :   االختبار. صدق  5

يعرف الصدق بأنه الدرجة التي يقيس بها 

ما صمم من أجل قياسه، كما يعد   االختبار

أعد   االختبار ما  يقيس  كان  إذا  صادقاً 

أما إذا أعد لقياس سلوك ما  لقياسه فحسب 

صفة  عليه  تنطبق  ال  فأنه  غيره  وقاس 

                                                                      الصدق    

 (  340:    1998عوده،  )

الظاهري   الصدق  الباحث  استخرج 

البناء  اآلتي :  لالختباروصدق   -بحسب 

المحكمين( : ▪  الصدق الظاهري )صدق 

الباحث   األولية   االختبارعرض  بصيغته 

المحكمين  من  مجموعة  على 

التدريس وعلم  والمتخصصين في طرائق 

صالحية  مدى  لبيان  التربوي  النفس 

األبعاد  على  توزيعها  دقة  ومدى  الفقرات 

بآراء  األخذ  تم  وقد  اليها  تنتمي  التي 

جميعها  المحكمين  ومقترحات  ومالحظات 

على  الالزمة  التعديالت  الباحث  وأجرى 

أبدا ما  مقترحات وفق  من  المحكمين  ه 

فقرات   حازت  وقد   االختبارومالحظات 

( من  أكثر  اتفاق  نسبة  من %80على   )

تعد   االختبارالمحكمين وبذلك فأن فقرات  

 صالحة .

البناء  ▪ )االتساق   *صدق  أو 

 الداخلي( : 

اكثر   من  البناء  صدق  الصدق   أنواعيعد 

الناحية  من  الصدق  مفهوم  مع  اتفاقاً 

أثبا وان   ، هو العملية  ما  البناء  صدق  ت 

درجات   لمعنى  تحليل  في   االختباراال 
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المرتبطة  السيكولوجية  المفاهيم  ضوء 

الطرائق   االختباربموضوع   أكثر  ومن   ،

البناء هي حساب  للتأكد من صدق  شيوعاً 

الكلية  الدرجة  مع  فقرة  كل  درجة  ارتباط 

واختيار   لالختبار  ) الداخلي  االتساق   (

ارتباط تظهر  التي  مقبولة الفقرات  ات 

. له  الكلية                                                           بالدرجة 

  ، وآخرون  عمر   (2010    :203  – 

204          ) 

تحقق الباحث من صدق بناء    االختباروقد 

عن  االرتباط  معامل  حساب  خالل  من 

فقرة  كل  درجة  عالقة  إيجاد  طريق 

با  االختباربدرجة   وذلك  ستعمال الكلية 

من  فقرة  لكل  بيرسون(  ارتباط  )معامل 

معامالت   االختبارفقرات   قيم  فانحصرت 

( بين  ما  للفقرات   –  0.31االرتباط 

معامالت 0.71 قيم  مقارنة  وبعد   )

االختبار  فقرات  من  فقرة  لكل  االرتباط 

( عند rبالقيمة الجدولية لمعامل االرتباط )

( داللة  حرية 0.05مستوى  وبدرجة   )

لكل فكان  *(99) المحسوبة  القيمة  ت 

القيمة الجدولية  أعلى من  االختبار  فقرات 

( االرتباط  )rلمعامل  والبالغة   )0.19 )

( قيم  فأن  للفقرات rوبهذا  المحسوبة   )

دالة إحصائياً وبذلك يتحقق صدق  جميعها 

 . االختباربناء  

 . التطبيق االستطالعي للمقياس :  6

تطبيق   استطالعياً   االختبارتم  تطبيقاً 

 على مرحلتين :  و

الذي  الزمن  تحديد  لغرض   : األولى 

فقرات  عن  لإلجابة  الطالب  يحتاجه 

فقرات   االختبار وضوح  من  وللتأكد 

الباحث    االختبار طبق   االختباروتعليماته 

من  مؤلفة  أولى  استطالعية  عينة  على 

الصف  30) في  طالباً  األحيائي(   الخامس 

للبنين)  إعداديةفي   التابعة الجواهري   )

الديوانية  لتربية  العامة  المديرية  إلى 

إدارة  االتفاق مع  وبعد  المحافظة(  )مركز 

تطبيق   االعدادية على  المادة  ومدرس 

يوم    االختبار حدد  )األربعاء  ،   3الموافق 

إبالغ 10/2018/ وتم  لالختبار  موعداً   )

من  أسبوع  قبل  االختبار  بموعد  الطالب 

احتساب   تم  وقد  المحدد،  الزمن الوقت 

االختبار  فقرات  على  لإلجابة  المستغرق 

أول خمسة طالب من  انتهاء  زمن  برصد 

طالب خمسة  وأخر  تم ,اإلجابة  ثم   ،

الزمن  أن  فتبين  الزمن،  متوسط  حساب 

بين  ما  انحصر  اإلجابة  في  المستغرق 

متوسط 55  –  35) عد  وبذلك  دقيقة   )

فقرات  عن  لإلجابة  المستغرق  الزمن 

( بـ  دقيق45االختبار  الباحث (  وأشرف  ة 

تطبيق   على  أن االختبارنفسه  والحظ   ،

وفقرات   اإلجابة  كانت   االختبارتعليمات 

 واضحة للطالب .

المقياس  فقرات  تحليل  لغرض   : الثانية 

على عينة   االختبارإحصائياً جرى تطبيق  
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في   ثانية   إعدادية    استطالعية 

المديرية   الصدريين) إلى  التابعة  للبنين( 

للتربي )مركز العامة  الديوانية  في  ة 

العينة  طالب  عدد  بلغ  إذ  المحافظة( 

( الثانية  تم 100االستطالعية  إذ  ( طالب، 

ومدرس المادة   اإلعداديةاالتفاق مع إدارة  

طالب    االختبارلتطبيق   الصف على 

االحيائي   األثنين الخامس  يوم  حدد   ،

( تصحيح 2018  /8/10الموافق  وبعد    )

رتب   الباحث  قبل  من  الباحث اإلجابات 

الدرجات تنازلياً ثم قسمت إلى مجموعتين 

تم  أن  بعد  دنياً  ومجموعة  علياً  مجموعة 

( العليا و)%27أخذ  الدرجات  ( %27( من 

الدنيا الدرجات  طالب ,من  عدد  بلغ  إذ   ،

( طالباً 27كل مجموعة من العليا والدنيا )

اإلحصائية  التحليالت  إجراء  تم  وبعدها 

 -التالية :

التمييزي  -  Powerة:  القوة 

Discriminatory 

الفقرة  قدرة  للفقرات  التمييزية  القوة  تعني 

ذوي  من  الطالب  بين  التمييز  على 

ذوي  من  والطالب  العليا  المستويات 

التي  السمة  إلى  بالنسبة  الدنيا  المستويات 

)عودة،   االختبار  ( 293:    1998يقيسها 

لفقرات  التــمييزية  القوة  إيجاد  .ولغرض 

اس  االختبار تم  االختبار ،  معادلة  تعمال 

( مستقلتين t–testالتائي  لعينتين   )

بين  الفروق  الختبار  بالعدد  متساويتين 

من  فقرة  لكل  والدنيا  العليا  المجموعتين 

التائية   االختبارفقرات   القيمة  أن  ووجد 

( بين  ما  محصورة   –  2.28المحسوبة 

القيم جميعها كانت أكبر من 8.24 ( وهذه 

الجدول التائية  )القيمة  البالغة  عند 2ية   )

( حرية  فقرات 52درجة  تكون  وبذلك   )

المجالين في  العلمي  التفكير  ،   اختبار 

العلم  وعمليات  األساسية  العلم  عمليات 

 جميعها مميزة .  التكاملية

 :    االختبارثبات   -

يتصف  التي  الدقة  مدى  إلى  الثبات  يشير 

استعمل )عودة،    االختباربها    1998كلما 

)الفا  345:   استعمال معادلة  تم  لذا   ، )– 

( Coefficient Alphaكرونباخ  

ثبات   العلميلحساب  التفكير  وقد   اختبار 

الثبات  لمعامل  حسابه  عند  الباحث  وجد 

( وهذا يعني أن معامل 0.84أنه يساوي )

فقرات  عدد  أصبح  وبذلك    . جيد  الثبات 

النهائ  االختبار )بصيغته  فقرة 25ية   )

( الكلية (  1ملحق  الدرجة  وتراوحت 

)  لالختبار بين  ،   50  -  0ما  درجة   )

( مقداره  فرضي  درجة 25وبمتوسط   )

مجموعتي ، على  للتطبيق  جاهزاً  وأصبح 

 البحث  .

تطبيق التجربة   خامسا : إجراءات 

إدارة  -1 مع  ومدرس   االعداديةاالتفاق 

إدارة  الباحث على موافقة  : حصل  المادة 
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تطبيق   عداديةاإل على  المادة  ومدرس 

 التجربة .

الباحث -2 بدأ  التجربة :  بتطبيق  المباشرة 

الثالثاء  يوم  من  اعتباراً  التجربة  بتطبيق 

( تطبيق 9/10/2018الموافق  تم  أذ   ،)

يوم   ،وفي  للذكاء(  )رافن  االربعاء اختبار 

( تطبيق 2018/  10/10الموافق  تم   )

العلمي التفكير  وبدء   اختبار   ، /القبلي 

في  البحث  لمجموعتي  الفعلي  التدريس 

 ( .2018  /14/10الموافق )  األحد يوم 

قام   -  3  : البحث  مجموعتي  تدريس 

بتدريس مجموعتي البحث،  بنفسه  الباحث 

وفق  التجريبية  المجموعة  تدريس  تم  إذ 

الباحث  أعدها  التي  التدريسية  الخطط 

خطوات   رسكحسب  وتدريس   برنامج 

ا الخطط المجموعة  وفق  لضابطة 

حسب  الباحث  أعدها  التي  التدريسية 

وبواقع   االعتيادية   ثالث حصصالطريقة 

 في األسبوع لكل مجموعة  

التدريس  -5 أنتهى   : التجربة  انتهاء 

الثالثاء  يوم  في  للتجربة  الفعلي 

 ( .2019  /1  /8الموافق )

 سادسا : تطبيق أداة البحث :  

تطبيق   العلميتم  التفكير  على   اختبار 

وذلك  واحد  وقت  في  البحث  مجموعتي 

موضع  الفصول  تدريس  من  االنتهاء  بعد 

أسبوع  قبل  الطالب  وأعالم  التجربة 

األحد  يوم  ذلك في  وكان  االختبار  بموعد 

( مع 2019  /13/1الموافق  وبالتعاون   )

وبهذا  الباحث  وإشراف  المادة  مدرس 

الطالب  درجات  على  الباحث  حصل 

 الضابطة(.للمجموعتين )التجريبية و

النتائج :    عرض 

الصفرية  الفرضية  من  التحقق  لغرض 

ذو  فرق  يوجد  )ال  أنه  على  تنص  والتي 

داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة 

طالب 0.05) درجات  متوسط  بين   )

على  درست  التي  التجريبية  المجموعة 

خطوات   رسكوفق  ومتوسط   برنامج 

التي  الضابطة  المجموعة  طالب  درجات 

بالطريقة   لفرق درست  االعتيادية 

تطبيقي   في  التفكير المتوسطات  اختبار 

الباحث   العلمي قام  والبعدي(،  القبلي 

التطبيقين  بين  المتوسطات  فرق  بحساب 

المجموعتين  ولكال  والبعدي  القبلي 

واالنحراف  والضابطة  التجريبية 

 ( .2المعياري وكما مبين في الجدول )
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( التائي لدرجات  2الجدول  العلمي( نتائج االختبار  التفكير  القبلي و    اختبار  في التطبيقين 

 البعدي للمجموعتين

 المجموعة
 عدد

 الطالب

 المتوسط

 الحسابي

 للفروق

األنحراف 

 المعياري

 درجة

 الحرية

 القيمة التائية

عند  اإلحصائية  الداللة 

 (0.05مستوى )
 الجدولية المحسوبة

 6.30 10.5 30 التجريبية

 دالة   2 5.8 57

 3.95 2.41 29 الضابطة

 

( الجدول  متوسط 2يبين  فرق  أن   )

في  التجريبية  المجموعة  طالب  درجات 

العلمي التفكير  القبلي/البعدي   اختبار 

مقداره 10.5) معياري  وبانحراف   )

درجات 6.30) متوسط  فرق  بينما   ،)

( الضابطة  المجموعة  ( 2.41طالب 

( مقداره  معياري  ( ومن 3.95وبانحراف 

استخد )خالل  التائي  االختبار   – tام 

test ،لعينتين مستقلتين مختلفتين بالعدد  )

تساوي  المحسوبة  التائية  القيمة  أن  تبين 

الجدولية 5.8) القيمة  من  أكبر  وهي   )

( )2البالغة  داللة  مستوى  عند   )0.05 )

( حرية  وجود 57ودرجة  يعني  وهذا   )

المجموعتين  بين  إحصائية  داللة  ذو  فرق 

والضابطة التفكير في    التجريبية  اختبار 

التجريبية   العلمي المجموعة  ولصالح 

الصفرية   الفرضية  الباحث  يرفض  وبذلك 

الفرضية وجود   ويقبل  تحدد  التي  البديلة 

التجريبية  المجموعتين  بين  فرق 

الستعمال   يعزى  برنامج والضابطة 

 .  رسك

التأثير  حجم  بحساب  الباحث  قام  وقد 

(D( إيتا  باستعمال مربع  للتأكد (  ( 

 tمن أن حجم الفرق الناتج باستعمال )

– test المستقل للمتغير  تعود  هي   )

أنموذج أيسنك رافت وال تعود للصدفة 

  ، )منصور  ذكر  وقد  بهذا 1997.   )

اإلحصائية  الداللة  مفهوم  أن  الصدد 

للنتائج يعبر عن مدى الثقة التي نوليها 

حجم  عن  النظر  بغض  الفروق  لنتائج 

اال حجم  أو  يركز الفرق  بينما   ، رتباط 

2
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( التأثير  حجم  حجم Dمفهوم  على   )

النظر  بغض  االرتباط  حجم  أو  الفرق 

التي نضعها في النتائج  الثقة  عن مدى 

( قيمة  كانت  فإذا   .D  = يكون   0.2( 

قيمة  كانت  وإذا  صغير  التأثير  حجم 

(D  = التأثير   0.5(  حجم  يكون 

( قيمة  كانت  وإذا  =  Dمتوسط   )0.8 

الت حجم  يكون  كبير.  فأكثر                                                                        أثير 

 (67:    1997)منصور ،  

( التأثير  حجم  قيمة  حساب  ( Dوعند 

( التي إيتا )باالعتماد على قيمة مربع  

المستقل  0،37=) للمتغير   برنامج رسك( 

تنمية   التابع  المتغير  العلميفي   التفكير 

الباحث   )وجد  قيمة  =  Dأن  وهذا   1.9( 

وفق  التدريس  تأثير  حجم  أن  على  يدل 

 كان كبيراً.  برنامج رسك

 : النتائج   تفسير 

 : أسهم فيما يأتي  RISKبرنامج  

الصف   -1 طالب  تفاعل  زيادة 

المحتوى  مع  االحيائي  الخامس 

زاد  مما  العلمية  للمادة  الدراسي 

للمفاهيم  اكتسابهم  عملية  من 

 الفيزيائية .

إصدار  -2 في  الطالب  مساعدة 

القرارات  واتخاذ  األحكام 

حلول  الى  للتوصل  المناسبة 

بحياتهم  المتصلة  للمشكالت 

المشكالت  ومنها  اليومية 

 الفيزيائية .  

 :    الستنتاجاتا

توصل   البحث  هذا  نتائج  ضوء  في 

الى عدد من االستنتاجات منها أن  الباحث 

 أسهم فيما يأتي :  RISKبرنامج  

الصف   -1 طالب  تفاعل  زيادة 

األحيائي المحتوى   الخامس  مع 

زاد  مما  العلمية  للمادة  الدراسي 

للمفاهيم  اكتسابهم  عملية  من 

 الفيزيائية .

إصدار  -2 في  الطالب  األحكام   مساعدة 

الى  للتوصل  المناسبة  القرارات  واتخاذ 

للمشكالت المتصلة بحياتهم اليومية  حلول 

الفيزيائية .  ومنها المشكالت 

:   التوصيات 

في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما 

 يأتي :

برنامج    -1     اعتماد  في     RISKيمكن 

الخامس  الصف  في  الفيزياء  مادة  تدريس 

تطوير  في  دور  من  له  لما   ، االحيائي 

القرار  واتخاذ  المفاهيم  اكتساب  عمليتي 

الفيزيائية .  لحل المشكالت 

ضمن   RISKبرنامج  جعل    -2    

2
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في  الحديثة  )االتجاهات  مادة  مفردات 

بها  يلم  لكي  التربية  كليات  في  التدريس( 

إ  عدادهم للخدمة.الطالب في أثناء مدة 

على   أنظارتوجيه   -2 القائمين 

الى   الفيزياء  مناهج   أهميةتطوير 

المقرريتضم الكتاب  على   ن 

تسهم  مشكالت  بصيغة  مواقف 

الطالب  أذهان  تحفيز  في  

التحليل  مهارات  من  وتمكينهم 

ووضع  واالستدالل  واالستنتاج 

وحل  وتقويمها  وتفحصها  البدائل 

 المشكالت .

:   المقترحات 

لهذ الباحث    ااستكماال  يقترح  ما البحث 

 : يأتي

على أُ   بحوثإجراء    -1 للتعرف  خر 

برنامج   الفيزياء     RISKفاعلية  في مادة 

متغيرات   )   ىخرأُ تابعة  مع  مثل 

، الميول العلمية، التفكير الناقد، االتجاهات

ب االستطالع العلمي, ــــــــــالتحصيل، ح

 .  وغيرها(الدافعية نحو المادة  

فاعلية   بحوثإجراء    -2 على  للتعرف 

م    RISKبرنامج   واد ــــــفي 

 .ى  خرل دراسية أُ ـاحومرة  ــــــــــدراسي

أبواب  -3 لباقي  بحوث  الجزء   إجراء 

األُ  الثالثة  األجزاء  وأبواب  خر من األول 

التفكير، مثل    RISKبرنامج   )تصحيح 

المناقشات   والحوارات، خصائص 

الرؤية وغيرها( .  التحقق، حدة 

الحالي   بحوثإجراء   -4 للبحث  مماثلة 

 . بالحسبان متغير الجنس  تأخذ

 الهوامش:

العينة * درجات  الباحث  استعمل 

االستطالعية الثانية المستعملة في التحليل 

 االختباراإلحصائي  

الثانية    * االستطالعية  العينة  ألن 

( عددها  واحدة  طالب 100مجموعة   )

 .99=    1 –  100فتصبح درجة الحرية 

:  المصادر العربية 

 *القران الكريم

طه,  .1 عبدهللا  بسام  إبراهيم, 

المبني على ,  1, ط2009 التعلم 

وتنمية  الحياتية  المشكالت 

دار المسيرة  التفكير  , عمان, 

امبوسعـــــــــيدي, عبــــــــــدهللا  .2

خميـــــــــــــــس  بن 

محمد  بن  وســـــــليمان 

, ط2011البــــــــلوشــــي   ,1 ,

تدريــــــس  طرائــــــــــق 

دار المسيرة .العلوم  , عمان, 

كامل,   .3 ميشيل  هللا,  , 2001عطا 
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تدريس ,  1ط واساليب  طرق 

دار المسيرة .العلوم  , عمان, 

ومحمد  .4 صالح  محمد  جادو,  ابو 

نوفل,   ط2010بكر  تعليم 1,   ,

والتطبيق(,  التفكير)النظرية 

دار المسيرة .  عمان, 

عبد  .5 فتحي  جروان, 

ط2011الرحمن, تعليم 5,   ,

وت  -التفكير طبيقات, مفاهيم 

دار الفكر .  عمان, 

عودة  .6 ومحمد  بكر  محمد  نوفل, 

ط2010الريماوي,    ,2 ,

تطبيقات عملية في تنمية التفكير 

العقل عادات  عمان, باستخدام   ,

 دار المسيرة .

ناديا هايل,   -43 .7 دار وائل .1,ط2005السرور,  تعليم التفكير في المنهاج المدرسي, عمان,   , 

وعبد  .8 صالح  محمد  االمام, 

اسماعيل, الرؤ محفوظ  وف 

االبداعي 1,ط  2010 التفكير   ,

والناقـــــــــــــد رؤية عصرية , 

 عمان, مؤسسة الوراق .

عـــــــادل  .9 ســــــــــــــــــالمة, 

العــــــز,   ط2002ابــــو   ,1 ,

طـــــــــرائــــق وتــــــدريـــــس  

ودورهــــــــا  العــــــلــــوم 

التفكير, عمان,  فــــــــي تــــنمية

 دار الفكر.

الصاحـــــــب,  .10 عبـــــــــد 

وآخــــــــرون,  جاســــــم 

ط  2012 ماهيــــــــة 1,   ,

تصحيح  وأساليب  المفاهيــــــــم 

دار  عمان,  المخطوءة,  المفاهيم 

 الصفاء.

محمد محمود,   .11 , 2003الخوالدة, 

التربية,  2ط في  , مقدمة 

دار  عمــــــــــــــــــان, 

 المسيــــرة .

احمد,   .12 آمل  , 2, ط2010طعمة, 

والسلوك  القرار  اتخاذ 

تدريبي(, عمان,  القيادي)برنامج 

 دار ديبونو .

حمد,   .13 محمد  , 2004الطيطي, 

الكتساب  المعرفية  البنية 

 المفاهيم, اربد , دار االمل .

وعلي  .14 حسين  أحمد  اللقاني، 

ط1996الجمل,   معجم 1,   ,

فة ا المعر  التربوية  لمصطلحات 

 ، التدريس  وطرق  المناهج  في 

 عمان, عالم الكتب .

وعبد  .15 احمد  نواف   , سمارة 

العديلي ,   , 2008السالم موسى 

العلوم  في  ومصطلحات  مفاهيم 
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دار المسيرة .  التربوية, عمان, 

16. 

محمود,   عايش  , 1991زيتون, 

, 2ط وبنيته  العلم  طبيعة   ،

دار الفرقـــــــــــ  ـــانعمان, 

وآخرون,   .17 نايفة  , 2010قطامي, 

التربوي 1ط النفس  علم   ,

دار  عمان,  والتفكير,  النظرية 

 وائل .

علي,   .18 محسن  , 2009عطية, 

في  والجديد  الشاملة  الجودة 

دار صفاء .  التدريس, عمان, 

19. 

عادل,   فادية  ,  2005الخضراء, 

والناقد,  االبتكاري  التفكير  تعليم 

دار ديبونو .  عمان, 

خير .20 وآخرون,   شواهين,  سليمان 

في 2010 الشامل  المرجع   ,

الناقد   التفكير  ,   RISKبرنامج 

 اربد, دار الكتاب الحديث .

الصمد,  .21 عبد  نعمة   , االسدي 

انموذجين 2009 فاعلية   ,

مدخل  وفق  على  تعليمييَّن 

(STS وتنمية التحصيل  في   )

اتخاذ  في  والقدرة  الناقد  التفكير 

لدى  بيئية  مشكالت  لحل  القرار 

,طالبــا الحياة  علوم  قسم   ت 

منشورة  غير  دكتوراه  , اطروحة 

التربية جامعة -كلية   , الهيثم  ابن 

 بغداد.

ايهاب  .22  , طلبـــــــــــــــــــــة 

احمد,   , 2005جودة 

المسائل  حـــــل  استراتيجيات 

القدرات  وتنمية  الفيزيائية 

مكتبة االنجلو .  العقلية, القاهرة, 

إحسان  .23 عبـــــــــــــــــــد, 

أنموذج ,  2012ميـــــد,  ح أثر 

التفكير النشط واستراتيجية دائرة 

مادة  تحصيل  في  المسؤولية 

واتخاذ  العامة  الصحـــــــــــة 

القـــــــــــــرارات 

البايوأخالقيـــــــــــــــة 

المهــــارات فوق   وتنميــــــــــة 

ل علوم   دىالمعرفية  قسم  طلبة 

دكتــــــــــور  ,الحياة  اه اطروحة 

 -, كليــــــــة التربيةغير منشورة 

بغداد .  ابن الهيثم, جامعة 

جبر,  .24 امير  عقيل  الخزاعي, 

فاعـــــــــلية 2011  ,

بايبي) ( 5E’sانمـــــــــــوذج 

المفـاهيم  اكتســــــاب  فــــــي 

الفيزيائي  والتنور  الفيزيائية 

االول  الصف  طالب  لـــــدى 

رســـــــــ  , ـالة المـــــتوســـــط 
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كلية  منشورة,  غير  ماجستير 

 التربية, جامعة القادسية .

ز .25

  . عايش   , تدريس يتون  اساليب 

ط  العلوم دار   1,   , عمان   ,

 , والتوزيع  للنشر  الشروق 

1994  . 

ع .26

السالم , مصطفى عبد السالم  بد 

تدريس  الحديثة في  االتجاهات   .

 العلوم ,

27.  

الفكر   1ط  دار   , القاهرة   ,

 .  2001العربي ,  

:  المصادر األجنبية 

Barell,J,1991,Teaching  -28

students to think and 

become self-  
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