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 محتوى كتاب الفيزياء للصف الثالث المتوسط في مهارات التفكير التصميمي
 ومدى اكتساب الطلبة لها

 م. منير محمد ضايع
 )طرائق تدريس الفيزياء(

 المديرية العامة لتربية القادسية
 2022/ 4/ 14تأريخ القبول:    2022/ 3/ 26تأريخ الطلب: 

  ملخص البحـث : 
يل كتاب يهدف هذا البحث إىل حتل

الفيزياء للصف الثالث املتوسط وفق 
مهارات التفكري التصميمي ، ولتحقيق 
هذا اهلدف اعد الباحث اداة لتحليل 
مهارات التفكري التصميمي  ومت التحقق 
من صدق فقراهتا من خالل عرضها على 
جمموعة من اخلرباء واحملكمني يف جمال 
الرتبية وطرائق تدريس الفيزياء ، وتكونت 

( مهارات 5اة بشكلها النهائي من)االد
رئيسة هي )االستشعار واالكتشاف ، 
حتديد املشكلة والكشف عنها  ، توسيع 
االفكار وتوليدها ، بناء االمنوذج  ، 

( فقرة فرعية، 25االختبار( ، وتنبثق منها )
كما اعد الباحث اختبار ملهارات التفكري 

( فقرة ومت 25التصميمي تكون من )
على جمموعة من  عرض االختبار

املختصني يف طرائق تدريس الفيزياء لغرض 
التأكد من صدق االختبار كما مت التأكد 

من ثباتة ومت حساب اخلصائص 
السايكومرتية  ،مث حلل الباحث كتاب 
الفيزياء للصف الثالث املتوسط املقررة 

م يف  2022 -2021للعام الدراسي 
ضوء هذه املهارات اذ بلغ عدد 

( صفحة ، 188للة )الصفحات احمل
واعتمدت وحدات التسجيل والتكرار 
والتعداد. ومت حساب معادلة كوبر حلساب 
معامل ثبات التحليل باالتفاق مع حمللني 
خارجيني ومع الباحث نفسه عرب الزمن ،  
كما طبق الباحث االختبار على عينة 

( طالب وطالبة ، 100تكونت من ) 
وأظهرت النتائج باستخدام احلقيبة 

 – SPSSإلحصائية للعلوم االجتماعية )ا
 Microsoft excel( وبرنامج )  10

( إىل جانب التكرارات والنسبة املئوية ما 
يأيت  : توصلت نتائج التحليل اىل ان  
كتاب الفيزياء للصف الثالث املتوسط 
تضمن بعض مهارات التفكري التصميمي 
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وبنسب متدنية مثل )مهارة بناء االمنوذج 
يع االفكار وتوليدها (،بينما ومهارة توس

حصلت )مهارة االختبار( على اعلى 
نسبة من التكرارات ، اما نتائج االختبار 

عدم وجود فرق ذي داللة  فأظهرت
إحصائية بني املتوسط احلسايب واملتوسط 
االفرتاضي مما يعين عدم اكتساب طلبة 
طالب الصف الثالث املتوسط ملهارات 

ء ذلك اوصى ، ويف ضو التفكري التصميمي
 الباحث بعدد من التوصيات واملقرتحات.    

: حتليل حمتوى، مهارات الكلمات املفتاحية
التفكري التصميمي ، كتاب الفيزياء، 

 الصف الثالث املتوسط .
 

Abstract 
This research aims to 
analyze the physics 
book for the third 
intermediate grade 
according to the design 
thinking skills. Main 
skills are (sensing and 
discovery, problem 
identification and 

detection, expansion 
and generation of ideas, 
model building and 
development, testing), 
and 25 sub-paragraphs 
emerge from them. As 
the number of analyzed 
pages reached (188) 
pages Units of 
registration, repetition 
and census are adopted. 
Cooper's equation was 
calculated to calculate 
the stability coefficient 
of analysis in 
agreement with 
external analysts and 
with the researcher 
himself over time, and 
the results showed 
using the Statistical 
Package for Social 
Sciences (SPSS-10) and 
the (Microsoft excel) 
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program in addition to 
the frequencies and 
percentage as follows: 
The results of the 
analysis concluded that 
the physics book for the 
third intermediate 
grade included some 
design thinking skills at 
low rates, such as 
(model building skill 
and the skill of 
expanding and 
generating ideas), while 
(test skill) got the 
highest percentage of 
repetitions, while the 
test results showed no 
statistically significant 
difference. Between the 
arithmetic average and 
the hypothetical 
average, which means 
that the third 

intermediate grade 
students did not 
acquire design thinking 
skills, and in light of 
this, the researcher 
recommended a 
number of 
recommendations and 
suggestions.                                                                            
Keywords: content 
analysis, design 
thinking skills, physics 
book, third 
intermediate grade        

                                           
 Problem of مشكلة البحث   

the Research يقف الكثري من:
األشخاص املعنيني بإجياد احللول ملشكلة 
ما تتعلق بكيان بشري أمام صعوبات  
كثرية، من أمهها حتديد املشكلة بشكل 
دقيق ومعرفة موضع القصور أو اخللل، 
وصعوبة طرح احللول وتطبيقها على أرض 

التأكد  الواقع ويف امليدان، وكذلك صعوبة
من مناسبة تلك احللول املقرتحة وتقييم 
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نتائجها. إن كلمة )التصميم( يف مصطلح 
)التفكري التصميمي( قد يُفهم أن املقصود 
منها هو تصميم اجلرافيك، أو تصميم 
هيكل او شكل ما ، إال أن كلمة 
التصميم هنا تعين أن نصمم احللول 
للمشكالت من خالل التفكري والتفكري 

للطالب وهذه احللول قد تكون  التصميمي
على شكل تغيري يف االسرتاتيجيات 
والنماذج التدريسية، ومع تقدم  العلم 
ووسائل االتصال وسهولة احلصول على 
املعلومات وجد هنالك حاجة ملحة يف 
تنمية مهارات التفكري والعمليات العقلية 
لتحقيق األهداف اليت وضعت للدرس 
 لكي تتناسب مع بعض موضوعات
الفيزياء املتعلقة مبهارات التفكري التصميمي 
يف كتاب الفيزياء  للصف الثالث  املتوسط 
ومع قدرات الطالب ومستوياهتم العقلية. 
ومن خالل مراجعة الباحث للعديد من 
الدراسات السابقة يف العراق ، مل جيد 
هنالك دراسة حتلل كتاب الفيزياء للصف 

التفكري  الثالث املتوسط بناًء على مهارات
التصميمي منذ أن مت تطوير حمتوى كتب 
الفيزياء يف املدارس املتوسطة العراقية مؤخرًا 
، مل يتم بعد حتليل هذه الكتب العلمية 
من حيث مهارات التفكري التصميمي ، 

ويف مسح آراء خرباء متعددين حول 
مهارات التفكري التصميمي ، املدرسني ، 

هنالك آراء وخرباء طرائق تدريس الفيزياء ،
ختتلف بالنظر يف هذه الكتب واملهارات 
اليت تتعامل معها يف املرحلة املتوسطة 

ى بعضهم أن بعض ورأ ، التفكري ملهارات
الكتب ال حتتوي على مهارات التفكري 
التصميمي ، ورأى البعض االخر  أن هذه 
الكتب احتوت على مهارات التفكري 

زز التصميمي ، ونتائج هذا االختالف تع
الدليل القوي على مزيد من التحليل 
البحثي حملتوى كتاب الفيزياء حسب 
مهارات التفكري التصميمي لذلك ميكن 
صياغة مشكلة البحث من خالل االجابة 

 -عن السؤالني اآلتيني:
ما مدى تضمني حمتوى كتاب الفيزياء -1

ملهارات التفكري التصميمي للصف الثالث 
 املتوسط ؟

طلبة الصف  ما مدى اكتساب -2
الثالث املتوسط ملهارات التفكري 

 التصميمي ؟
 Importance ofامهية البحث  

the Research:  
يتمتع الطالب بعقول فائقة يف سنواهتم 
االوىل من اعمارهم سواء كان الشي 
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الفائق هو خياهلم الواسع او عقوهلم 
الستكشاف ما حوهلم اال اهنم يعانون من 

دراهتم تثري عدم وجود منهج مناسب لق
دافعيتهم ويزودهم بعمليات ومهارات 
تفكري خمتلفة . لذلك جيب تقومي املناهج  
كي تواكب التطور احلاصل من خالل  
كشف اخللل املوجود يف املناهج والعمل 

( 2010،23على إصالحه. )البكر ،
حيث تعترب املناهج الدراسية احد الوسائل 

فها، اليت تعتمد عليها الرتبية يف حتقيق اهدا
فقد اوالها الرتبويون اهتماما كبريا إذ اكدوا 
ضرورة اتسام هذه املناهج باألسس الرتبوية 
اليت ترتبط باحلاجات الرتبوية واالجتماعية، 
ففي االساس االجتماعي الثقايف حتدده 
النظرة اىل وظيفة املنهج بطبيعة اجملتمع، 
ويف االساس الرتبوي الفلسفي حتدد 

الصورة اجلديدة  خربات وطريقة عرضها
( ان 2003،52للمجتمع . )عبيد ، 

املنهج الدراسي هو منظومة فرعية من 
منظومات التعليم تتضمن جمموعة عناصر 
مرتبطة بصورة تكاملية على وفق خطة 
عامة شاملة يتم عن طريقها تزويد الطلبة 
مبجموعة من الفرص التعليمية اليت من 
شاهنا حتقيق النمو الشامل املتكامل 

لمتعلم الذي هو اهلدف االمسى والغاية ل

االعم للمنظومة التعليمية.                                                         
( ويعد الكتاب 31: 2011)علي،

املدرسي مرجعا اساسيا للمعلم واملتعلم 
ويعد اداة تعليمية بالغة األمهية اذ انه 
 يضمن حدا ميكن االستهداء به يف اعداد
وتنظيم الدروس . إذ ان املناهج الدراسية 
هو وعاء ومكون من مكونات الرقي 
والتقدم والتفكري مبختلف أنواعه . )عبد 

( تُعد العملية 19: 1999اهلادي ،
التعليمية هي حجر الزاوية يف حياة املتعلم، 
وتعمل على تكوين شخصيته السليمة اليت 
 ُتساهم يف بناء اجملتمع واالرتقاء به حنو
االفضل، وقد وجد علماء النفس والرتبية 
عملية التعليم تتعرض لكثري من 
املشكالت، وأن كثرياً منها يعود إىل انعدام 
أو اخنفاض الدافعية للتعلم، مما يؤثر سلباً 
على بناء جمتمع مثقف. ومن االجتاهات 
احلديثة اليت ظهرت يف التعليم التفكري هو 

ية التفكري التصميمي الذي يعد منهج
مفيدة الستكشاف املشكالت املعقدة 
وتعميم احللول املبتكرة والذي يعتمد على 
معرفة العمليات والطرق اليت يستخدموهنا 
املصممون وفهم كيفية تعامل املصممني 
مع املشكالت عند حلها والرتكيز على 
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حتقيق التوازن بني ما هو مرغوب وماهو 
 ميكن تنفيذه وتطويره . 

امهية البحث بالنقاط لذلك ميكن اجياز 
 االتية :

.على حد علم الباحث هو اول حبث 1
تناول حتليل مهارات التفكري التصميمي 
للصف الثالث املتوسط يف تدريس الفيزياء 

 داخل العراق.
. من املمكن االستفادة من مهارات 2 

التفكري التصميمي  اليت سوف يثبت 
وجودها يف كتاب الصف الثالث املتوسط 

ن خالل استخدامهما من قبل ، وذلك م
املدرسني يف التدريس واظهارها بصورة 
واضحة وذلك لفتح افاق اوسع امام 

 الطالب.
.بناء اداة لتحليل مهارات التفكري 3

التصميمي يساعد املختصني يف جمال 
الرتبية ، والباحثني على استخدام هذا 
االداة  لتحليل كتاب الفيزياء للمرحلة 

يف ضوء مهارات  املتوسط واالعدادية
 التفكري التصميمي.

.بناء اختبار ملهارات التفكري التصميمي 4 
لطالب الصف الثالث املتوسط  قد ينفع 
الباحثني واملختصني يف اختبار مهارات 

 التفكري التصميمي يف املرحلة املتوسطة.

 
 Objectives of هدف البحث 

the Research:  
يهدف البحث احلايل اىل االجابة عن 

ما مدى تضمني  -1السؤالني التالني: 
حمتوى كتاب الفيزياء للصف الثالث 

 املتوسط ملهارات التفكري التصميمي .
ما مدى اكتساب طلبة الصف  -2

الثالث املتوسط ملهارات التفكري 
 التصميمي 

 Researchحدود البحث 
limits: 

 اقتصر البحث على احلدود التالية :
 لث املتوسط .حمتوى كتاب الفيزياء للثا-1
الطبعة االخرية من كتاب الفيزياء -2

العينة)الثالث املتوسط( املؤلفون: قاسم 
عزيز ، حازم لويس ، شفاء جميد ، حممد 

محد ،  جالل جواد ، صباح عبد الرزاق ، 
 عباس ناجي ، رافد حيىي

 مصطلحات البحث:
 Content حتليل احملتوى.1

Analysis : 
 عرفه كل من:

 (2011)علي،
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اسلوب من اساليب البحث العلمي هو 
الذي يستهدف الوصف املوضوعي 

واملنظم والكمي للمضمون الظاهر ملادة 
االتصال او هو تقصي املعلومات يف 

 حمتوى مواد االتصال املطبوعة.
                                                                                     

 (33: 2011)علي،
فة )الوكيل (بانه هو العملية  اليت يقوم وعر 

هبا احمللل لتجزئة املادة التعليمية اىل 
العناصر اليت يتكون منها.                                                                   

 (182: 2005)الوكيل ،
 اما التعريف االجرائي لتحليل احملتوى:

ة لكتاب هو جتزئة حمتوى املادة التعليمي
الفيزياء للصف الثالث املتوسط  ومدى 
مراعاهتا ملهارات التفكري التصميمي اليت 

 اعتمد يف هذا البحث.
 Designالتفكري التصميمي  : -2

thinking 
( بانة: جمموعة من Carrollعرفه )

العمليات املعرفية اليت تستخدم لبناء افكار 
معينة يف صورة متكاملة وذات معىن 

املعلومات متكن الطالب من  وفائدة وهذه
تطوير حلول مبتكرة ملشاكل قد تواجهه 
ويشمل مخس مهارات ) االستشعار 
واالكتشاف  ، حتديد املشكلة والكشف 

عنها  ، توسيع االفكار وتوليدها  ، وبناء 
                      االمنوذج ، االختبار (

    2010:47 (Carroll 
هو نوع من وعرفة الباحث اجرائيا بانه : 

انواع االسلوب يف التفكري متكن الطالب 
يف كيفية التعامل مع املشكلة اليت تواجه 
وحتديدها، واالبداع يف عملية توليد 
االفكار واحللول املناسبة ، وبناء وتصميم 
منوذج حلل املشكلة واختبار هذا االمنوذج 

          والتوصل اىل حلول ملموسة من 
 الفصل الثاين                         

 خلفية نظرية ودراسات سابقة
 احملور االول : التفكري

 التفكري اصطالحاً 
يعرف التفكري هو عبارة عن مفهوم معقد 
يتألف من ثالثة عناصر تتمثل يف 
العمليات املعرفية املعقدة وعلى رأسها حل 
املشكالت واالقل تعقيدا كالفهم والتطبيق 

توى املادة باإلضافة اىل معرفة خاصة مبح
"املوضوع مع توفر االستعدادات والعوامل 
الشخصية املختلفة والسيما االجتاهات 

وامليول .                                                           
 (18: 2006)سعاد، 

ومصطلح التفكري ال يوجد له تفسري مانع 
فقد وضعت له عدة تعريفات ولكنها 
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 نشاط عقلي يقوم تتقاطع يف ان التفكري
به الشخص نتيجة تعرضه اىل موقف )أو 
مثري( هذا املوقف يستقيل عن طريق 
حواس اإلنسان اخلمس وينتقل اىل الدماغ 
مث املعاجلة واستخالص النتائج وال يستطيع 

احد رؤيته او مساع هذه املعاجلة.  
( فقد عرفه الشريدة 85:  2011)العتوم،

أرقى  ( بأن التفكري عملية من2003)
العمليات السيكولوجية العقلية اليت يقوم 
هبا االنسان مكرمة من اهلل سبحان وتعاىل 
له وهو نظام معريف يقوم على استخدام 
الرموز اليت تعكس العمليات العقلية 
الداخلية مباشرًا أو غري مباشر ومادة 
التفكري األساسية هي املعاين واملفاهيم 

 (71: 2003واملدركات .)الشريدة،
( بأنه  2007وعرفه ) ابو جادو، ونوفل،

عملية عقلية معرفية عليا تبىن وتؤسس 
على مصلحة من العمليات النفسية 
األخرى، كاألدراك واالحساس والتخيل،  
كذلك العمليات العقلية كالتذكر والتجريد 
والتصميم والتميز واملقارنة واالستدالل 
،وكلما اجتهنا من احملسوس اىل اجملرد كان 

تفكري اكثر تعقيدًا .                                                             ال
 (27: 2007)ابو جادو ونوفل،

ويرى الباحث ان التفكري هو عملية  
العقلية للمدخالت احلسية لتشكيل 
االفكار ومن مث ادراك االمور واحلكم 
عليها بصورة منطقية واختاذ القرارات وحل 

 املشكالت .
   : مراحل التفكري التصميمي ومهاراته

ان التفكري التصميمي يعد من العمليات 
احلديثة اليت ظهرت يف تعليم التفكري 
بشكل علمي اذ يعد منهجية حديثة 
الستكشاف املشكالت وحلها ويعتمد 
على معرفة العمليات وكيفية تعامل 
الطالب مع املشكالت عند حلها بشكل 

 منطقي . 
التصميمي بانه عملية يتميز التفكري 

تعاونية يشارك هبا الطالب بشكل منطقي 
وجترييب للحصول على تغذية راجعة 

والتفكري بشكل منتج وبصورة مبتكره .           
(40 ،Blizzard 2015  ) 

وتؤكد النظرية البنائية على جعل املتعلم 
حمورا للعملية التعليمية من خالل االمور 

 التالية :
ليت يقوم هبا املتعلم، كثرة االدوار ا ●

فهو باحث ومنفذ وجمرب 
 للمعرفة. 
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كما تؤكد على اتاحة الفرصة  ●
للمتعلم وجعل املتعلمني يفكرون 
بطريقة علمية من خالل حتديد 
املشكلة ومجع البيانات 

 .وماتواملعل
كما يفكر املتعلم يف عدد اكرب  ●

من البدائل للمشكلة الواحدة مما 
ينمي لديهم مهارات الطالقة 

واملرونة واختاذ القرارات.                             
 (33: 2006)عبد العزيز،

هنالك مخس مراحل مير به التفكري       
 التصميمي وهي : 

 discoveryاالكتشاف     -1
 changeالتغيري           -2
 visualizationالتصور     -3
التجريب    -4

Experimentation 
   Developmentالتطوير      -5

 استخدام اساليب وخطوات قابلة حيث مت
للتنفيذ الكتشاف االحتياجات وتصميم 
احللول من خالل االطالع  على مراحل 
التفكري التصميمي وبعد قراءة متأنية آلراء 
الباحثني يف ذلك ووجود بعض التباين يف 
تقسيمهم ملراحل التفكري التصميمي يرى 

الباحث ان التفكري التصميمي يتضمن 
 رات كما يراها وهي:                     على عدة مها

/ تعين   االستشعار واالكتشاف-ا     
القدرة على عرض اجلوانب اليت  تساعد 
على فهم مشكلة املتعلم  ومراقبة 
احتياجاته وسلوكياته واالنغماس يف 
مشاعرة من خالل اكتشاف املشكلة 

 وحلها. 
/  حتديد املشكلة والكشف عنها-ب    

هارة ميكن حتديد الفجوات يف يف هذه امل
املوضوع وذلك من خالل حتديد العالقات 
غري الصحيحة او غري املنطقية او السمات 

لفهم املشكلة وعناصرها  غري املشرتكة
والرتكيز يف حلها وحتليل املشكلة والعمل 

 على مشاركتها . 
/ تعين توسيع االفكار وتوليدها -ج   

ينة القدرة على التوصل اىل افكار مع
وتبنيها والتنبؤ باألفكار بناءا على 
املعطيات من خالل عالقة منطقية معينة 

 للتوصل اىل نتائج مناسبة .
 / تعين القدرة على بناء مناذج -د    

حث املتعلم  على بناء مناذج جتريبية 
واختبارها .واصدار قرارات على تلك 
النماذج التجريبية واعطاء معىن منطقي 

قات الرابطة وقد يكون للنتائج او العال
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هذا املعىن معتمدا على معلومات سابقة 
 او على طبيعة املوضوع وخصائصه .

/ يعين القدرة على وضع    االختبار -هـ   
حلول منطقية حلل املشكلة املطروحة، 

تقدمي املتعلم النموذج إىل  وذلك من خالل
املعلم الختبار صحته. وتقوم تلك 

ة متوقعة اخلطوات على تصورات ذهني
  .للمشكلة املطروحة

أمهية اكتساب الطالب ملهارات التفكري 
 التصميمي:
ساعد الطالب على رؤية القضايا   ●

 املختلفة من منظور اآلخرين 
تقييم آراء اآلخرين يف كثري من  ●

املواقف وإصدار األحكام بدقة ال 
 لبس فيها 

حتسني مستوى الثقة بالنفس  ●
 واحرتام الذات لدى الطالب 

يز والتمتع بعملية التعلم احرتم تعز  ●
 آراء وأفكار اآلخرين 

تعريف الطالب بأمهية العمل  ●
 اجلماعي وحتفيزهم على التفكري

االملام بأمهية العمل اجلماعي بني   ●
الطلبة واثارة التفكري لديهم حلل 

 املشاكل املطروحة .          

امهية املام املدرس ملهارات التفكري 
 التصميمي: 

فعية املدرسني ونشاطهم حتسني دا ●
 وحيويتهم 

حتسني معنويات املدرسني وثقتهم  ●
بأنفسهم مما ينعكس إجيابًا على 

 أدائهم وأنشطتهم املختلفة 
جعل عملية التدريس عملية مثرية  ●

وجذابة وتعاونية بينهم وبني 
ساعدهم على التعرف  -طالهبم 

على األمناط املختلفة وأخذ ذلك 
 ة التعليمية.يف االعتبار أثناء العملي

  : التفكري التصميمي واملنهج
يستخدم التفكري التصميمي يف حل 
املشكالت من خالل مواقف التعلم ألثارة 

الطالب يف بناء مناذج جتريبية واختبارها  
حيث جيب على املدرس يف هذه احلالة 

  القيام مبا يأيت: 
.جعل الطالب حيدد املشكلة ، 1

 واستيعاهبا بوضوح يف عقوهلم .
.حث الطالب على تكوين االفكار 2

الكثرية املتعلقة باملشكلة من خالل 
تشجيعهم على حتليل املوقف وتكوين 

 الفروض. 
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.حث الطالب على احساس املادة حىت 3
تساعده يف عملية التفكري بتشجيعهم على 

 احصاء النتائج بني حني واخر . 
يرى الباحث ان هناك عالقة وثيقة بني 

ي واملناهج حبيث يركز التفكري التصميم
على تنمية التفكري التصميمي لدى 
الطالب ،وهذا يتطلب من املدرس اثراء 
املنهاج بأنشطة تعليمية تنمي التفكري 
التصميمي والرتكيز على نوعية احملتوى 
العلمي وليس على الكم ومساعدة 
الطالب على تنظيم املادة العلمية بطريقة 

 .تنمي التفكري التصميمي لديهم  
 الدراسات السابقة:

من خالل مراجعة الباحث لعدد من 
الدراسات اليت اشتملت على مفهوم 
التفكري التصميمي ، مل جيد أي دراسات 
وصفية تتعلق مبهارات التفكري التصميمي 
، ولكن كان هناك جمموعة من الدراسات 
التجريبية اليت تنطوي على التفكري 

ية التصميمي واليت مل تكن مشاهبة ملنهج
الدراسة احلالية ، فالبحث احلايل ينفرد 

 هبذه الدراسة .
 
 
 

 الفصل الثالث
 Research ofإجراءات البحث : 

Method 
يتناول هذا الفصل منهج البحث وجمتمعه  

وعينته وأدواته واساليبه اإلحصائية 
 املستخدمة .

: اعتمد الباحث على  منهج البحث-1
ياً املنهج الوصفي الذي يعد تشخيصًا علم

لظاهرة ما والتبصري هبا كميًا وبرموز لغوية 
ورياضية إذ ال يتوقف عند حدود وصف 
الظاهرة اليت هي موضوع الدراسة وامنا 
يتعدى ذلك اىل التحليل والتفسري 

 والوصول اىل التعميمات . 
                                                               

 (38: 2007)عبد الرمحن وعدنان،
واستخدم الباحث أسلوب حتليل احملتوى 
الذي يعترب من احد األساليب املسحية 

 اليت تستخدم يف املناهج الوصفية.
( بأنه "طريقة 2012الدليمي،ويعرفه )

علمية منظمة بغية الوصول اىل حلول 
مالئمة للعالج او اىل نتائج صاحلة 
للتعميم على املشكالت املماثلة تسمى 

: 2012.  )الدليمي، نتائج البحث(
32) 
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: يتكون جمتمع  جمتمع البحث -2
 -البحث من :

حمتوى كتاب الفيزياء للصف الثالث • 
 ( :1املتوسط كما موضحة باجلدول )

 

 

عدد الصفحات  الطبعة      عنوان الكتاب      ت
 احملللة

عدد فصول 
 الكتاب

 9 188 الطبعة االخرية  الفيزياء للصف الثالث املتوسط 3
( إن عدد 1ويتضح من اجلدول )

( صفحة بعد إن 188الصفحات احملللة )
 استبعد الباحث الفهارس واملقدمات 

  : أداة البحث -3
لتحقيق هدف البحث قام الباحث ببناء 
أداة حتليل حمتوى كتاب الفيزياء للصف 

 الثالث املتوسط .
أداة حتليل حمتوى كتاب الفيزياء للصف 

 الثالث املتوسط:
ام الباحث ببناء أداة التحليل اليت لقد ق

يتم مبوجبها حتليل حمتوى كتاب الفيزياء 
للصف الثالث املتوسط، يف ضوء مهارات 
التفكري التصميمي اليت ينبغي توافرها يف 

 حمتوى كتاب الفيزياء هلذا الصف  .
وقد قام الباحث ببناء اداة التحليل وفقاً 

 للخطوات اآلتية : 

من الكتب االطالع على جمموعة  -1
واجملالت العلمية يف جمال علم 

 الفيزياء.
مراجعة الدراسات السابقة اليت  -2

تناولت التفكري بشكل عام 
 والتفكري التصميمي بشكل خاص

ومن خالل ما سبق مت بناء قائمة  -3
مبهارات التفكري التصميمي 
الرئيسية وهي )االستشعار 
واالكتشاف، حتديد املشكلة 

كار والكشف عنها ، توسيع االف
 وتوليدها، بناء النموذج، االختبار( 

قبل حتديد عدد القضايا الفرعية  -4
لكل مهارة من الضروري معرفة 
األمهية النسبية لكل مهارة، وملعرفة 
ذلك وجه الباحث استبيان إىل 
اخلرباء وكانت النتائج اليت حصل 



 2022( لسنة 1،ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )ع 
                         

 

 

عليها الباحث كما مبني يف 
 ( .2اجلدول )
 (2جدول )                

د األمهية النسبية ملهارات التفكري حتدي
 التصميمي

 املهارات    
 
 

 النسبة احملددة  
 من قبل اخلرباء 

 عدد القضايا          

 5 20 االستشعار واالكتشاف
 5 20 حتديد املشكلة 

 5 20 توسيع االفكار وتوليدها
 5 20 بناء االمنوذج 

 5 20 االختبار 
 25 100 اجملموع 

هذه النسب اليت حددها ويف ضوء -5
اخلرباء  ومن خالل ما اطلع عليه الباحث 
من أدبيات ودراسات سابقة ، مت بناء 
قائمة مبهارات التفكري التصميمي يف 

( مهارات 5صورهتا األولية واملتكونة من )
 ( قضية فرعية.   30رئيسية ينبثق منها )

مث مت ترتيب عناصر هذه القائمة يف -6
ى جمموعة من اخلرباء استطالع وعرضها عل

املختصني يف الفيزياء ويف جمال طرائق 
تدريس العلوم وبعض من مشريف ومدرسي 

بعد إجراء التعديالت اليت -7الفيزياء 
أشار إليها اخلرباء، أضيفت بعض القضايا 
الفرعية على بعض املهارات وحذف 
القضايا الفرعية اليت مل حتَظ بقبول اخلرباء 

ا ،واعتمد الباحث أو تعديل بعض القضاي
% من االتفاق بني اخلرباء إلبقاء 80نسبة 

القضايا أو حذفها أو تعديلها  وبذلك 
أصبحت القائمة جاهزة بصيغتها النهائية 

( قضية فرعية موزعة 25إذ تكونت من )
( مهارات وهي )االستشعار 5على )

واالكتشاف( )حتديد املشكلة والكشف 
)بناء  عنها( ) توسيع االفكار وتوليدها(

االمنوذج( )  االختبار( وهبذا حتقق للقائمة 
 شروط الصدق. 

حتليل حمتوى كتاب الفيزياء للصف الثالث 
 : املتوسط

اعتمد الباحث يف حتليل احملتوى على 
 االيت :

   : وحدات التحليل
تستخدم عادًة يف حتليل احملتوى وحدتان 

 مها:
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: وهي اصغر جزء من وحدة التسجيل -1
لل يتم عن طريقها إحصاء ما احملتوى احمل

يراد تشخيصه من ذلك احملتوى وهناك 
عدة أنواع من وحدات التسجيل ومنها 
الكلمة، واملوضوع ، والشخصية ،والفقرة 

 ،ومقاييس املسافة والزمن، والفكرة.                                       
                                                             

(  213: 2007)عبد الرمحن وعدنان،
 : وحدة السياق -2

وهي اهليكل احمليط بوحدة التسجيل الذي 
جيب فحصه لغرض التوصل إىل تشخيص 
وحدة التسجيل وهي عادة الفقرة أو 

 املوضوع الذي توجد فيه الفكرة .
 : وحدة التعداد

استخدم الباحث التكرار وحدة تعداد 
كل مهارة من   ملعرفة الفكر يف كل يف

 مهارات التفكري التصميمي.
 : خطوات التحليل

اجرى الباحث عملية حتليل كتاب الفيزياء 
للصف الثالث املتوسط  يف ضوء مهارات 
التفكري التصميمي حيث ابتعد الباحث 
عن التحيز فقد حلل الباحث حمتوى املادة 
العلمية حبسب اخلطوات االتية واليت 

 (:Kerppendoff،1980اوضحها)

قراءة املوضوع بشكل دقيق قراءة وافية  -أ
 لتكوين صورة واضحة عنه.

حتديد العبارات اليت حتوي على فكرة  -ب
 أي تطبيق وحدة التسجيل.

حتديد نوع الفكرة من العبارات يف  -ج
 ضوء األداة اليت وضعها الباحث.

تفريغ النتائج يف جدول التحليل وذلك  -د
مل بإعطاء تكرار واحد لكل فكرة حت

قضية فرعية من قضايا أداة التحليل.                                                  
(77 ،Kerppendoff،1980 ) 

 صدق التحليل :
يعتمد صدق التحليل على صدق أداة 
التحليل والذي يقصد به " مدى حتقيق 
األداة للغرض الذي أعدت من أجله، 
فتقيس ما وضعت لقياسه ويعتمد مدى 

ثيل بنود املقياس متثياًل سليمًا للمجال مت
الذي يراد قياسه .                                                            

 (215: 2006)الكندي 
ولقد حتقق الباحث من صدق أداته عن 
طريق عرضها على جمموعة من اخلرباء 
املختصني بالفيزياء ويف جمال طرائق تدريس 

مشريف ومدرسي الفيزياء العلوم وبعض من 
وذلك إلبداء آرائهم يف إمكانية حتليل 
حمتوى كتاب الفيزياء باستخدام هذه األداة 
ويف ضوء اآلراء واملقرتحات اليت ادخلها 



 2022( لسنة 1،ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )ع 
                         

 

 

اخلرباء على األداة ،قام الباحث بعمل 
التعديالت الالزمة لتستويف األداة شروط 

 الصدق .
 : ثبات التحليل

تائج القياس إذا يقصد بالثبات "استقرار ن
ما أعيد تطبيقه مرة أخرى على نفس 

(  190:  2006العينة"  )الضبع،
وللحصول على ثبات مقبول، استخدم 

 الباحث نوعني من الثبات:
:قام الباحث بتحليل   ثبات احمللل-1

كتاب الفيزياء للصف الثالث املتوسط يف 
التصميمي باتباع ضوء مهارات التفكري 

خطوات التحليل وأسسه من خالل 
حساب نسب االتفاق اليت توصل هلا 
الباحث وذلك بإعادة عملية حتليل حمتوى  
كتاب الفيزياء للصف الثالث املتوسط بعد 

( يومًا من التحليل 30مدة زمنية مقدرها )
األول مث حساب نسب االتفاق بني 
 النتائج اليت توصل اليها الباحث يف كال
التحليلني بتطبيق معادلة  

( 3( ،  اجلدول )Cooperكوبر)
 يوضح ذلك.

: وهو إن  الثبات بني حمللني خمتلفني -2
يتوصل حملل يعمل بصورة مستقلة إىل 
نتائج متقاربة مع نتائج حتليل الباحث 
اآلخر وذلك بإتباع إجراءات عملية 

 التحليل نفسها.
إذ قام الباحث واحد زمالئه باالتفاق على 

سس وإجراءات التحليل ،مث قام كٌل أ
منهما بتحليل حمتوى كتاب الفيزياء 
للصف الثالث املتوسط  ومن مث حساب 
نسب االتفاق اليت توصل هلا الباحث 
واحمللل األخر وذلك بتطبيق معادلة  

( يوضح 3(، اجلدول )Cooperكوبر)
 ذلك

                                               
 (3جدول )

                                          
 معامالت االتفاق

 عنوان الكتاب 
 
 
 

 ثبات حتليل الباحث مع نفسة عرب الزمن  ثبات حتليل الباحث مع حملل اخر ثثبات التحليل الباح

 %95 %89 %91 الفيزياء للصف الثالث املتوسط

وتعد معامالت االتفاق اليت حصل عليها 
(عند حساب 3ل )الباحث من اجلدو 

ثبات التحليل كافية لضمان الثقة يف ثبات 
التحليل إذ إن الثبات الذي نسبته أكثر 
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%( فما فوق يعد 70من )
                     جيداً.            

ثانيا : اختبار اكتساب مهارات التفكري 
 التصميمي :

لقد قام الباحث بأعداد اختبار ملهارات 
 اخلطوات االتية :التفكري التصميمي وفق 

 : حتديد اهلدف من االختبار  .1
يهدف االختبار اىل التعرف على مدى 
اكتساب طلبة الثالث املتوسط ملهارات 

 التفكري التصميمي. 
 : . حتديد مهارات االختبار2
لقد مت حتديد مهارات االختبار بناء على  

املهارات اليت مت حتديدها يف اداة التحليل 
وتشمل)االستشعار وهي مخس مهارات 

واالكتشاف ، حتديد املشكلة والكشف 
عنها  ، توسيع االفكار وتوليدها ، بناء 

 االمنوذج  ، االختبار( .
:قام الباحث  . حتديد حمتوى االختبار3

بصياغة فقرات اختبار مهارات  التفكري 
التصميمي على منط االختيار من متعدد، 
واليت تعد من انواع االسئلة املوضوعية 
املفضلة ألهنا تسهل هذا النوع من االسئلة 
القيام بالتحليل االحصائي وتتصف بثبات 
وصدق عاليني نتيجة للتصحيح املوضوعي 

 باإلضافة اىل ميزات اخرى.

:مت صياغة  صياغة فقرات االختبار .4
فقرات االختبار حبيث مت ان يكون لكل 
فقرة اربعة بدائل واحد منها فقط هي 

تكون االختبار من  االجابة الصحيحة،
 فقرة بصيغته االولية.  25
 Faceالصدق الظاهري  .5

Validity  وهو الصدق الذي يتوصل:
اليه من خالل حكم خمتص على درجة 
قياس االختبار للسمة املقاسة ومت التوصل 
اىل الصدق الظاهري لالختبار من خالل 
عرض اختبار مهارات التفكري التصميمي 

موعة من اخلرباء بصورته االولية على جم
املختصني بالفيزياء ويف جمال طرائق تدريس 
الفيزياء والقياس والتقومي وبعض من مشريف 
ومدرسي الفيزياء ، واعتمد الباحث على 

 % فاكثر من اراء اخلرباء .80نسبة اتفاق 
:اعد صياغة تعليمات االختبار  .6

الباحث تعليمات االجابة عن االختبار 
ية الفقرات بعد التأكد من صالح

االختبارية  ، اذ مشلت معلومات عامة عن 
الطالب، واعطاء فكرة عن اهلدف من 

 االختبار ، والوقت املخصص لإلجابة .
 التطبيق االستطالعي لالختبار : .7

مرحلة التطبيق االستطالعي االوىل :قام 
الباحث بتطبيق االختبار بصورته االولية 
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 (50على عينة استطالعية مكونة من )
طالب، مت اختيارهم من طالب الثالث 
املتوسط يف متوسطة اخلضراء للبنني، 
لغرض التعرف على وضوح التعليمات و 
الفقرات اثناء االجابة واالستفسار عنها 
هبدف حتديدها وتعديلها وبعد االنتهاء 
من االجابة اتضح ان التعليمات واضحة 
والفقرات مفهومة وان الزمن املـستغرق 

( دقيقة ، 40االختبار كان ) لإلجابة عن
وقد مت حساب الزمن عن طريق متوسط 
الزمن الذي استغرقه اول مخسة طالب 

 واخر مخسة طالب انتهوا من االجابة .
 :مرحلة التطبيق االستطالعي الثانية

لغرض التحقق من اخلصائص 
السايكومرتية لفقرات االختبار طبق مرة 
ثانية على عينة استطالعية مكونة من 

( طالبا مت اختيارهم عشوائيا من 50)
طالب الثالث املتوسط يف متوسطة احلسن 
والرمحن للبنني، وقد اعلم الباحث الطالب 
مبوعد تطبيق االختبار قبل اسبوع من 
تطبيقه وقد اشرف الباحث بنفسه على 

 التطبيق.
: بعد ان قام طالب تصحيح االختبار .8

العينة االستطالعية باإلجابة عن اسئلة 
االختبار قام الباحث بتصحيح االجابات، 

واعطى درجة واحد لإلجابة الصحيحة، 
وصفر لإلجابة اخلاطئة او املرتوكة او اليت 
حتمل اكثر من اختيار لكل فقرة من 

 فقرات االختبار. 
. حتديد اخلصائص السايكومرتية 9

: ان اهلدف من حتديد اخلصائص لالختبار
رف السايكومرتية لالختبار او ما يع

بتحليل فقرات االختبار احصائيا هو 
حتسينه ومعرفة مدى صالحيته للتطبيق، 
وتتضمن هذه العملية الكشف عن 
مستوى صعوبة وسهولة وقوة متييز الفقرات 
وصدق البناء وكذلك الكشف عن مدى 
فعالية البدائل اخلاطئة يف الفقرات .  

 (200:  2005)ملحم ، 
بعد تصحيح االجابات رتبت درجات 

لعينة ترتيبا تنازليا، ومت اختيار نسبة ا
%( لكل من اجملموعتني العليا والدنيا 27)

) طريقة اجملموعتني املتطرفتني ( وذلك 
 إلجياد ما يايت : 

معامل صعوبة الفقرات   -ا
Difficulty Factor for 

Items 
هو النسبة املئوية للطلبة الذين اجابوا عن 

كلي الفقرة اجابة صحيحة اىل العدد ال
للطالب. وبتطبيق معادلة معامل الصعوبة 
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لكل فقرة من فقرات االختبار اظهرت 
النتائج ان مجيع  معامالت الصعوبة 

( 0.77 – 0.29للفقرات ترتاوح بني)
 وبذلك تعد مقبولة .

 Itemمعامل التمييز للفقرات -ب
discrimination 

لغرض التأكد من معامل التمييز لفقرات 
يب الطلبة تنازليا يف االختبار يتطلب ترت

ضوء درجتهم الكلية على االختبار مث 
اختيار العينتني )اجملموعتني( املتطرفتني 

%( بوصفها 27العليا والدنيا بنسبة )
افضل جمموعتني لتمثيل العينة ، وبتطبيق 
املعادلة اخلاصة مبعامل  التمييز اظهرت 
النتائج ان مجيع الفقرات ترتاوح بني 

ذلك تكون مجيع ( وب0.74 – 0.26)
 الفقرات مقبولة.

فاعلية البدائل   -ج
Effectiveness of 

destruction 
يقصد بفعالية البدائل هي قدرة البديل 
اخلاطئ على جذب انتباه الطلبة من 
املستوى االدىن الختياره كبديل ميثل 
االجابة الصحيحة ، فالبديل الذي ال يتم 
اختياره من قبل طالب الفئة العليا او 

لدنيا بديل غري فعال يفرتض حذفه من ا

 2009االختبار )الزاملي واخرون،
( فالبديل اخلاطئ ميكن ان يكون 379،

فعاال عندما جيذب اكثر عدد من طلبة 
اجملموعة الدنيا على انه البديل الصحيح 
ويف الوقت نفسه جيذب عددا قليال من 
طلبة اجملموعة العليا ، مت تطبيق معادلة 

ل اخلاطئة على درجات فاعلية البدائ
اجملموعتني العليا والدنيا، فأظهرت النتائج 
ان البدائل اخلاطئة قد جذبت اليها عددا 
من طلبة اجملموعة الدنيا اكثر من اجملموعة 

 العليا وهذا يدل على فاعليته. 
   Reliabilityالثبـات  :  .10

ان ثبات االختبار يعين ان يعطي  
ا ما اعيد االختبار النتائج نفسها اذ

االختبار على الطالب انفسهم يف 
الظروف نفسها ، وقد مت التحقق من 
ثبات اختبار  اكتساب مهارات التفكري 

 التصميمي بالطرق االتية :
)  20طريقة كيودر ريتشاردسون  - أ

Kuder – Richardson 
Formulas 20)  

وتعد من اشهر الطرائق حلساب معامل 
بني اسئلة جتانس االختبار او االتساق 

االختبار وهذه الطريقة تعترب من اكثر 
الطرق مالءمة الستخراج الثبات يف حالة 
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االختبارات املوضوعية ذات االجابات 
احملددة اليت تصح فقراهتا إلعطاء درجة 
واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة 

 اخلاطئة.                                                           
وبعد حساب معامل الثبات هبذه الطريقة 

( 0.83ظهر ان معامل الثبات يساوي )
وهذا يدل على ان معامل الثبات جيد، اذ 
تعد االختبارات جيدة عندما يبلغ معامل 

 ( فما فوق . 67ثباهتا )
                                                                 

 (  369، 2009) الزاملي واخرون ، 
الصورة النهائية الختبار اكتساب  -12

 : مهارات التفكري التصميمي
اصبح االختبار يف صورته النهائية يتكون 

( فقرة ولكل فقرة درجة واحدة 25من )
وبذلك تصبح الدرجة النهائية لالختبار 

 ( درجة.25)
 الفصل الرابع :عرض النتائج وتفسريها    

البحث يتضمن هذا الفصل عرضًا لنتائج 
وتفسريها، مث بيان االستنتاجات 
والتوصيات واملقرتحات اليت مت التوصل 

 اليها وكااليت : 
النتائج املتعلقة باهلدف االول  -اوال

 وتفسريها :

الكشف عن تضمني حمتوى كتاب   -
الفيزياء للصف الثالث املتوسط ملهارات 

 .  التفكري التصميمي
لغرض الكشف عن تضمني هذه الكتاب 

ارات التفكري التصميمي  استخدم مله
الباحث أداة التحليل اليت قام ببنائها ويف 
ضوء التحليل الذي قام به يعرض نتائج 
حتليل حمتوى كتاب الفيزياء للصف الثالث 

 املتوسط بشكل منفصل .
 كتاب الفيزياء للصف الثالث املتوسط :

فيما يتعلق باملهارات الرئيسة  •
 للتفكري التصميمي  :

الباحث نتائج حتليل حمتوى كتاب  يعرض
الفيزياء للصف الثالث املتوسط يف ضوء 

 املهارات الرئيسية للتفكري التصميمي  . 
 

                                          
 (4جدول )

التكرارات والنسب املئوية ملهارات التفكري 
التصميمي  الرئيسة يف كتاب الفيزياء 

 للصف الثالث املتوسط
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 النسبة املئوية التكرارات املهارات الرئيسة                   ت
 %21.05 40 االستشعار واالكتشاف  1
 %26.31 50 حتديد املشكلة  2
 %13.15 25 توسيع االفكار وتوليدها 3
 %7.89 15 بناء االمنوذج  4
 %31.60 60 االختبار  5
 %100 190 اجملموع 

( أن 4دول )يتضح من النتائج يف اجل
( فكرة 190حمتوى كتاب الفيزياء تضمن )

عن مهارات التفكري التصميمي توزعت 
على مخس مهارات وتركز االهتمام على 
االختبار فقد حصلت على 

%( ونالت املهارتني)توسيع 31،60نسبة)
االفكار وتوليدها ،بناء االمنوذج( على 
نسبة اقل وهي 

%(. يف حني 7.89%(و)13.15)
ارة )حتديد املشكلة(على نسبة حصلت امله

%(. ونالت املهارة)االستشعار 26.31)
%(. 21.05واالكتشاف( على نسبة)

وهذه النتائج تشري إىل عدم اهتمام حمتوى 

الكتاب مبهارات التفكري التصميمي 
 بشكل متوازن ومنسجم مع أمهيتها.

فيما يتعلق بالفقرات الفرعية  •
 ملهارات التفكري التصميمي  :

الباحث نتائج حتليل حمتوى كتاب يعرض 
الفيزياء للصف الثالث املتوسط يف ضوء 
الفقرات الفرعية ملهارات التفكري 

 التصميمي وكااليت :
 املهارة األوىل: االستشعار واالكتشاف  -

                                              
 (5جدول )

التكرارات والنسب املئوية يف كتاب الفيزياء 
ف الثالث املتوسط املتعلقة  للص

 باالستشعار واالكتشاف
 النسبة املئوية التكرارات فقرات فرعية مهارة رئيسية

 االستشعار واالكتشاف

 - -  .يساعد على االحساس مع املشاكل اخلاصة باملتعلمني1

 - - يراقب احتياجات املتعلم وسلوكياته -2

 12.5 5 يساعد على االستشعار باملشكلة.. -3
 حيث على دراسة املشكالت والقيام ببحثها .-4
 30 75 
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 12.5 5 ينغمس يف احتياجات ومشاعر املتعلم-5
 %100 40 اجملموع

( أن الكتاب مل 5يتضح من اجلدول )
حيقق مجيع الفقرات الفرعية املندرجة حتت 

( 2( و)1هذه املهارة حيث ان الفقرتني  )
ل على مل حتصل على نسبة معينة وهذا يد

ان الكتاب مل يهتم هبذه الفقرتني . بينما 
( على اعلى نسبة 4حصلت الفقرة )

( 5( )3%( وحصلت الفقرتني )75وهي)
%( على التوايل 12.5على نفس النسبة )

على الرغم من حتقيق مجيع الفقرات 

املندرجة حتت هذا املهارة اال أن بعض 
الفقرات مل يتناوهلا الكتاب بشكل صريح 

 ومفصل .
 املهارة الثانية: حتديد املشكلة -

                                                   
 (6جدول )

التكرارات والنسب املئوية يف كتاب الفيزياء 
للصف الثالث املتوسط املتعلقة بتحديد 

 املشكلة 
 النسبة املئوية التكرارات فقرات فرعية مهارة رئيسية

حتديد املشكلة والكشف 
 ا عنه

 20 10 يفهم املشكلة وعناصرها والرتكيز يف حلها . .1

 26 13 حتليل املشكلة والعمل على مشاركتها .  -2

 30 15 توضيح العالقات املنطقية للمشكالت املطروحة .  -3
 - - حتفيز املتعلم على البحث واملالحظة  الدقيقة . -4
 24 12 يبني التفسريات املقنعة للمشكالت العالقة. -5

 %100 50 اجملموع

( أن مهارة حتديد 6يتضح من اجلدول )
املشكلة تتضمن مخسة فقرات رئيسة ، 
فبالنسبة للفقرة )توضيح العالقات املنطقية 
للمشكالت املطروحة( حصلت على 

%(. ونالت 30أعلى نسبة وهي )
الفقرة)حتليل املشكلة والعمل على 

%( وحصلت 26مشاركتها( على نسبة )
)يبني التفسريات املقنعة للمشكالت الفقرة 

%( .بينما 12العالقة( على نسبة وهي)
حصلت الفقرة)يفهم املشكلة وعناصرها 
والرتكيز يف حلها ( على اقل نسبة وهي 

%( يف حني أمهل الكتاب )حتفيز 20)
املتعلم على البحث واملالحظة  الدقيقة( 
وهذا يعين ان هذه الفقرة مل يتناوهلا 

ريح ومفصل ، ويرجع الكتاب بشكل ص
الباحث السبب يف عدم تناول كتاب 
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الصف الثالث املتوسط هلذه الفقرة الفرعية 
املنبثقة من هذا املهارة  اىل ضعف اهتمام 
الكتاب  مبوضوعات هذا املهارة بسبب 
طبيعة موضوعات الكتاب اليت تركز على 

 موضوعات اخرى  .
 تصور االفكار وتوليدها :املهارة الثالثة-

                                               
 (7جدول )

التكرارات والنسب املئوية يف كتاب الفيزياء 
للصف الثالث املتوسط املتعلقة بتصور 

 االفكار وتوليدها 

 النسبة املئوية التكرارات فقرات فرعية مهارة رئيسية

 توسيع االفكار وتوليدها 

 36 9  يتصور افكار معينة وتبنيها . .1
 بناء افكار تكاملية واضحة . -2
 - - 

 44 11 تكرار االفكار املتولدة وتوضيحها . -3
 - - التنبؤ باألفكار بناءا على املعطيات . -4
 20 5 يعطي تسلسل واضح يف االفكار-5

 %100 25 اجملموع

( إّن فقرة)تكرار 7يتبني من اجلدول )
لت االفكار املتولدة وتوضيحها( قد حص

( تكرارا ، 11على أعلى تكرار بواقع )
%(. وحصلت الفقرة )يتصور 44وبنسبة )

%( . 36افكار معينة وتبنيها(على نسبة )
بينما حصلت الفقرة )يعطي تسلسل 

%(. 20واضح يف االفكار( على نسبة )
يف حني أمهل الكتاب الفقرتني  )بناء 
افكار تكاملية واضحة .، التنبؤ باألفكار 

املعطيات ( وهذا يعين ان هذه بناءا على 
الفقرتني مل يتناوهلما الكتاب بشكل صريح 
ومفصل وهذا يدل على أّن الكتاب مل 
يكن بالشكل املطلوب يف حني ركز على 

بعض الفقرات يف املهارة وأمهل الفقرات 
 االخرى يف املهارة نفسها.

            املهارة الرابعة: بناء االمنوذج -
 (8جدول )

ات والنسب املئوية  يف كتاب التكرار 
الفيزياء للصف الثالث املتوسط املتعلقة 

 ببناء االمنوذج 
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 النسبة املئوية التكرارات فقرات فرعية مهارة رئيسية

 بناء االمنوذج 

 40 6  يساعد املتعلم يف تصميم النماذج . .1

 40 6 يضع اجراءات إلعداد مناذج مقرتحة. -2

 - - املتعلمني لتنفيذ النموذج.املهام بني  -3
 20 3 حيث على بناء مناذج جتريبية واختبارها .-4
  - اصدار القرار على النماذج التجريبية .-5

 %100 15 اجملموع

( أن املهارة تناولت 8يتضح من اجلدول )
( فقرات رئيسة هلذه املهارة ، أي أمهل 3)

 الكتاب فقرتني وهي )املهام بني املتعلمني
لتنفيذ النموذج  ، اصدار القرار على 
النماذج التجريبية ( ، اما بالنسبة لباقي 
الفقرات فان الفقرتني)يساعد املتعلم يف 
تصميم النماذج  ، يضع اجراءات إلعداد 
مناذج مقرتحة ( حصلتا على أعلى نسبة 

%(.  وحصلت الفقرة )حيث 40وهي )
على بناء مناذج جتريبية واختبارها( على 

%( ويرجح الباحث سبب 20ة )نسب
تفاوت النسب بني الفقرات اىل عدم 

 تناسق يف األفكار اليت تتضمنها الفقرات.
املهارة اخلامسة: االختبار              -

 (9جدول) 

التكرارات والنسب املئوية  يف كتاب 
الفيزياء للصف الثالث املتوسط املتعلقة 

 باالختبار
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 النسبة املئوية التكرارات فقرات فرعية يةمهارة رئيس

 االختبار

 - -   .يقدم املتعلم النموذج إىل املعلم الختبار صحته.1
 يساعد الكتاب على تغذية راجعة  .-2
 30 50 

 - - تقومي النماذج التجريبية يف ضوء التغذية الراجعة.-3
 50 30 صياغة النموذج التجرييب بالشكل النهائي .-4
 -         - التوصل اىل حلول تطبيقية من خالل االنشطة التجريبية.  -5

 %100 60 اجملموع
( مهارة االختبار  9يتضح من اجلدول)

حصلت فيها الفقرتني)يساعد الكتاب 
على تغذية راجعة ،صياغة النموذج 
التجرييب بالشكل النهائي ( على اعلى 

%(بينما باقي الفقرات مل 30نسبة وهي )
ل على نسبة هذا يعني اهنا مل تتضمن حتص

 يف الكتاب .
توصل الباحث من خالل نتائج البحث 

 إىل االستنتاجات اآلتية : 
ان  مهارة االختبار حققت اعلى  .1

تكرارا من بقية فقرات املعيار، اما بقية 
فقرات املهارات االخرى فحصلت على 
نسبة احنصرت بني املتوسط واملتدين اىل 

 غلب فقرات املعيار. جانب إمهال ا
على الرغم ان كتاب الفيزياء   .2

املؤلفة حديثًا للصف الثالث املتوسط 

أُلفت يف ضوء االهداف واملفردات اليت 
حددهتا وزارة الرتبية اال اهنا تكشف على 
ان اهداف تدريس الفيزياء قد حتتاج اىل 
مراجعة ألهنا تفتقر اىل مراعاة  مهارات 

 التفكري التصميمي.
 
التوصيات  •

Recommendation  
يف ضوء النتائج اليت توصل إليها البحث 

 احلايل يوصي الباحث مبا يأيت :
تضمني الفقرات الفرعية ملهارات  .1

التفكري التصميمي غري املتوافرة يف كتاب 
 الفيزياء للصف الثالث املتوسط.

توجيه القائمني بتخطيط املناهج  .2
مي وضرورة ألمهية مهارات التفكري التصمي



 2022( لسنة 1،ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )ع 
                         

 

 

تضمينها يف كتاب الفيزياء يف املراحل 
 التعليمية املختلفة.

.مراعاة التكامل والتنسيق بني كتاب 3
الفيزياء يف تضمينها ملهارات  التفكري 

 التصميمي.
  Propositionsاملقرتحات  •
 استكماالً هلذه الدراسة يقرتح الباحث :  
.حتليل حمتوى كتب الفيزياء للمرحلة 1

ة واالعدادية يف ضوء مهارات املتوسط
التفكري التصميمي  ومدى اكتساب 

 الطلبة هلا .
.إجراء دراسة ملعرفة العالقة بني مستوى 2

التفكري التصميمي  لدى الطلبة ومستوى 
 التفكري التصميمي لدى مدرسيهم .

.إجراء دراسة يف إعداد برامج مقرتحة 3
ملهارات التفكري التصميمي يف املراحل 

 املختلفة الدراسية
.إجراء دراسة حتليله عن أسباب ضعف 4 

 التفكري التصميمي لدى الطلبة .
. اعداد دراسات لتدريب املدرسني على 5

استخدام الربامج املقرتحة، لتنمية مهارات 
 التفكري التصميمي لديهم.

ثانياً. النتائج املتعلقة باهلدف الثاين 
 وتفسريها :

 ينص اهلدف الثاين على :

اكتساب طلبة الصف الثالث  ما مدى -
 املتوسط مهارات التفكري التصميمي  .

لإلجابة عن هذا السؤال طبق الباحث 
اختبار مهارات التفكري التصميمي  الذي 
أعده على أفراد العينة البالغ عددها 

( طالبًا وطالبة فأظهرت النتائج أن 100)
املتوسط احلسايب لدرجات الطلبة يف 

 التصميمي  مجيعا اختبار مهارات التفكري
( واحنراف معياري قدره 12.61هو)

( ،وملعرفة داللة الفرق بني املتوسط 3.15)
احلسايب لدرجات الطلبة على االختبار 
مجيعًا واملتوسط الفرضي استخدم الباحث 

 T. test oneاختبار)ت( لعينة واحدة
sample    فأظهرت النتائج أن قيمة

 ( اقل من1.51"ت" احملسوبة تساوي)
( 2.1قيمة "ت" اجلدولية واليت تساوي )

( ومستوى 98عند درجة حرية )
( وهو ما يدل على عدم 05،0داللة)

وجود فرق ذي داللة إحصائية بني 
املتوسط احلسايب واملتوسط االفرتاضي مما 
يعين عدم اكتساب طلبة طالب الصف 
الثالث ملهارات التفكري التصميمي، 

 ( يوضح ذلك: 10واجلدول )
 (10)جدول 



 2022( لسنة 1،ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )ع 
                         

 

 

املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري 
لدرجات الطلبة يف اختبار اكتساب 

مهارات التفكري التصميمي  مع املتوسط 
 االفرتاضي وقيمة "ت" وداللة اإلحصائية

 
املتوسط  العدد العينة املهارة

 الفرضي
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 tقيمة 
 احملسوبة

 القرار الداللة

 ر واالكتشافاالستشعا

طلبة الصف 
 100 الثالث املتوسط

 ليس لديهم استشعار واكتشاف غري دالة 1.06 1.12 2.52 2.5
حتديد املشكلة 
ليس لديهم حتديد املشكلة  غري دالة 1.20 0.89 2.54 2.5 والكشف عنها 

 والكشف عنها 
توسيع االفكار 

سيع االفكار ليس لديهم تو  غري دالة 0.71 1.02 2.45 2.5 وتوليدها
 وتوليدها 

 ليس لديهم بناء مناذج  غري دالة  -0.69 0,91 2.40 2.5 بناء مناذج اولية 

 ليس لديهم اختبار غري دالة 1.25 1.44 2.70 2.5 االختبار 
 ليس لديهم تفكري تصميمي غري دالة 1.51 3.15 12.61 12.5 املقياس مجيعاً 

 
 
ة ممكن املتوسط الفرضي = )أعلى درج *

أن حيصل عليها املستجيب + أقل درجة 
 2 ممكن أن حيصل عليها املستجيب( /

 املصادر :
أبو جادو، صاحل ونوفل ، حممد  -1

تعليم التفكري بني (: 2007)
، دار املسرية 1، طالنظرية والتطبيق

 للنشر والتوزيع ،عمان ، االردن .
(: 2006ألكندي، عبد اهلل ) -2

ب تغطية الصحافة العربية للحرو 
دراسات يف فلسفات التغطية 
ومضامينها يف حريب اخلليج الثانية 

، املؤسسة العربية للدراسات والثالثة
 والنشر، بريوت. 

(: 2010البكر ، رشيد النوري ) -3
تنمية التفكري من خالل املنهج 

 .، مكتبة الراشد ، الرياضالدراسي
الدليمي ، عصام حسن امحد  -4

قراءات معاصرة يف ( : 2012)
، متوز للنشر لبحث العلميمنهج ا

 والتوزيع ، دمشق ، سوريا.
الزاملي ،علي عبد جاسم  -5

مفاهيم ( : 2009وآخرون، )
وتطبيقات يف التقومي والقياس 

، مكتبة الفالح  1،ط الرتبوي
 للنشر والتوزيع ،عمان .
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الشريدة، حممد خليفة ناصر  -6
اثر برنامج تدريسي ما (: 2003)

 وراء معريف على التفكري الناقد
لدى طلبة اجلامعة وعالقته بعدد 

،  اطروحة دكتوراه  من املتغريات
منشورة، جامعة عمان العربية 

 للدراسات العليا.
(: 2006الضبع ،حممود ،) -7

صناعتها  –املناهج التعليمية 
، مكتبة االجنلو  1، طوتقوميها 

 املصرية ،القاهرة. 
الوكيل، حلمي . وحممد مفيت  -8

(: اسس بناء املناهج 2005)
، دار املسرية، 1وتنظيمها، ط

 عمان ، االردن. 
العتوم ، عدنان يوسف و عبد  -9

الناصر يوسف اجلراح و موفق 
(. تنمية مهارات  2011بشارة ) 

التفكري . مناذج نظرية وتطبيقات 
، دار املسرية  3عملية ، ط

 للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان .
،دار وائل للنشر 1،ط -10

 ،عمان ،االردن.
ن، أنور حسني عبد الرمح -11

(: 2007وعدنان حقي شهاب )

األمناط املنهجية وتطبيقاهتا يف 
، ط  العلوم اإلنسانية والتطبيقية

 ، بغداد1
 عبد العزيز ،سعيد -12

تعليم التفكري (: 2006)
ومهاراته تدريبات وتطبيقات 

(، اإلصدار الثاين 1، ط)  عملية
، األردن ، عمان ، دار الثقافة 

 للنشر والتوزيع.
ادي، نبيل وليد عبد اهل -13

اسرتاتيجيات (:  1999عباد)
تعلم مهارات التفكري بني النظرية 

عبيد ، وليم وعزو عفانة  والتطبيق
التفكري واملنهاج (:  2003) 

، مكتبة الفالح 1، ط املدرسي
للنشر والتوزيع ، االمارات العربية 

  املتحدة .
(: 2006سعاد ، جودت) -14

تدريس مهارات التفكري ، دار 
للنشر والتوزيع ، عمان  الشروق
 االردن. 

علي ، حممد السيد  -15
اجتاهات وتطبيقات (:  2011)

 حديثة يف املناهج وطرق التدريس
 .1،دار املسرية للنشر والطباعة ط
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ملحم ، سامي حممد  -16
القياس والتقومي يف ( 2005)

،  ط، دار  الرتبية وعلم النفس
املسرية للنشر والتوزيع ، عمان ، 

 . االردن
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