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ىجف البحث الحالي الى تعخف أثخ استخجام طخيقة التعمؼ التبادلي في تحريل طالب الرف 

مجتسع كؾن تو السشيج التجخيبي  الباحث اتبع ،الثاني الستؾسط في مادة العمؾم وتفكخييؼ التاممي 
لمعام  الكؾفة التابعة الى السجيخية العامة سجارس الفي الثاني الستؾسط الرف  طالب  مؽالبحث 

 تؼ  ة لتخبية الشجف االشخف  / الكؾفةمؽ ضسؽ مجارس السجيخية العامو ( .2001-2000الجراسي )
ن )شعبة أ( لتكؾن السجسؾعة التجخيبية ، وشعبة )ب( لتكؾ اختيار الذعبة  و عذؾائيا مجرسة  اختيار 

( 60وبحلػ بمغت عيشة البحث )( طالب 30طالب  كل شعبة )السجسؾعة الزابظة . وكان عجد 
فقخة  40( السكؾن مؽ  2019اختبار التحريل الحي اعجه )الجبؾري ،  ى الباحثتبشوقج  ،طالبا 

فقخة ببجائل ) تشظبق ، احيانا ، ال  30( السكؾن مؽ 2020ومقياس التفكيخ التاممي ) الرافي ، 
لييا البحث الحالي ان استخجام طخيقة التعمؼ التبادلي  ليا الشتائج التي تؾصل اوكانت  ،( تشظبق

وفي الرف الثاني الستؾسط في مادة العمؾم  طالب اثخ إيجابي في زيادة التحريل الجراسي لجى 
 .التؾصيـــاتو  االستشتاجات  ضع الباحثو ضؾء ذلػ 

 التاممي ،التبادلي  ،التعميؼ  :مفتاحية ت كمسا
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The aim of the current research is to know the effect of using the reciprocal 

learning method on the achievement of the second intermediate grade students 

in science and their contemplative thinking. Within the schools of the General 

Directorate of Education in Najaf / Kufa, a school was randomly selected and 

the division (Division A) was chosen to be the experimental group, and Division 

B to be the control group. The number of students in each section was (30) 

students, thus the research sample amounted to (60) students. The researcher 

adopted the achievement test prepared by (Al-Jubouri, 2019) consisting of 40 

items and the reflective thinking scale (Net, 2020) consisting of 30 items with 

alternatives (applies, Sometimes, it does not apply), and the results of the current 

research were that the use of the reciprocal learning method has a positive effect 

in increasing the academic achievement of second-grade students in the science 

subject, and in light of this, the researcher put the conclusions and 

recommendations. 

Keywords: education, reciprocal, contemplative 

 
 اوال : مذكلة البحث

خاصة اىتسامًا واسعًا مؽ لجن عجٍد كبيٍخ مؽ السخبيؽ كؾنـو  ل التفكيخ عسؾمًا والتفكيخ التاممينالقج 
مؽ أرقى الشذاطات العقمية عشج اإلندان حيث ال يسكؽ لمفـخد الدـؾي االسـتغشاء عشـو وال سـيسا حيشسـا يؾاجـو 

كيــخ يدـــاعجنا عمــى كدـــب مذــكمة ال يدــتظيع حميـــا بسســاليب ســمؾكو السعتـــادة . فايســمؾب العمســـي فــي التف
الدمؽ عشج حل السذـكالت إذ بجونـو يرـبف تفكيخنـا معخضـًا لمسحاولـة والخظـس ايمـخ الـحي يـددي الـى إىـجار 

 .( 56، ص 1996الخميمي ، ) الؾقت والجيج والسال .
ويذيخ التخبؾيؾن الستخررؾن في التخبية العمسية الى ان التعميؼ بؾجو عام وتـجريذ العمـؾم بذـكل 

قترـــخ عمـــى مجـــخد نقـــل السعخفـــة العمسيـــة الـــى الســـتعمؼ )الظالـــب( ، بـــل ىـــؾ عسميـــة تعشـــى بشســـؾ خـــاص ال ي
الظالب )عقميًا ، ووججانيًا ، ومياربًا( وبتكامل شخريتو في مختمف جؾانبيا ، وتجعمو يفكخ برـؾرة عمسيـة 

ة التجريذ الفعالة دقيقة تبعجه عؽ أسمؾب حفظ السقخرات دون فيسيا وأدراكيا وتؾعيفيا في الحياة تعج طخيق
وسيمة لتحقيق ايىجاف التخبؾية لسا ليا مؽ آثار إيجابية في طبيعة تفكيخ الظمبة وزيادة تحريميؼ الجراسـي 
وقــجرتيؼ عمــى التفاعــل واالترــال هيســا بيــشيؼ وىــحا بــجوره يــددي الــى نســؾ شخرــياتيؼ بجؾانبيــا السختمفــة . 

 ( .265، ص 22، ص 1999الحيمة ، )
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ئــق تجريدــية ايــخ اعتياديــة لــيذ ججيــجًا فــي السجــال التخبــؾي فقــج جخبــت طخائــق ان البحــث عــؽ طخا
تــجريذ فــي العجيــج مـــؽ الجراســات ايكاديسيــة ومشيــا طخيقـــة الــتعمؼ التعــاوني وكــان ليـــا تــسثيخ  إيجــابي  عمـــى 
التحرــــيل ولكــــؽ لـــــؼ يجــــخب أثخىـــــا عمــــى التفكيـــــخ العمســــي لــــجى الظمبـــــة وىــــحه الجراســـــات اقترــــخت عمـــــى 

ت لــؼ تبحــث فــي أثــخ الــتعمؼ معيشــة لمــتعمؼ ولكشيــا لــؼ تجــخب االســتخاتيجية البشيؾيــة وىــحه الجراســا اســتخاتيجيات
دــاب السفــاويؼ وليــحا ارت ــى ولكــؽ أثبتــت فاعميتيــا فــي التحرــيل الجراســي واكت التبــادلي فــي التفكيــخ التــاممي

 -ؽ الدداليؽ اآلتييؽ:باالستخاتيجية )البشيؾية( ولإلجابة ع الباحث استخجام طخيقة التعميؼ التبادلي
الرف  طالب يل لجى باالستخاتيجية )البشيؾية( يدثخ في التحر ىل ان طخيقة التعمؼ التبادلي -1

 ؟ الثاني الستؾسط في مادة العمؾم
ي فــ ىــل ان طخيقــة الــتعمؼ التبــادلي يــدثخ فــي التفكيــخ التــاممي لظــالب الرــف الثــاني الستؾســط -2

 ؟ مادة العمؾم
 اهسية البحث

جرة عمــى التفكيـــخ العمســي ىــجفًا مـــؽ أىــجاف التخبيــة حيــث يـــخى التخبؾيــؾن والسخترــؾن فـــي تعــج القــ
تــجريذ العمــؾم ان يكــؾن تشسيــة التفكيــخ العمســي واحــجًا مــؽ ايىــجاف والغايــات ايساســية التــي يشبغــي لمتخبيــة 

ـــخاد الستعمســـيؽ  ـــجى ايف ـــة تحقيقيـــا ل ـــجًا مـــؽ  وليـــحا (94، ص2001، )زيتـــؾن ، العمسي االىتســـام أعظـــؾا مدي
لسشاىج العمؾم وطخق تجريدـيا ، ذلـػ ان السـشيج بالذـكل العـام وطخائـق التـجريذ بالذـكل الخـاص يسكـؽ ان 
يقجما فخصًا متشؾعة بحيث يعسل الستعمؼ فكخة ويحاول التعسق في ما أمامو ويقجم مؾضؾعــات تثيـخ الشقـــاش 

وبشـــاًء عمـــى ىـــحا  (246، ص 1979)مجـــاور ،  .وتـــجفع الستعمسيـــــؽ الـــى اإلســـيام بربـــــجاء الـــــخأي والتفكيـــخ 
التؾجـــو عيـــخت مذـــاريع حجيثـــة فـــي الـــجول الستقجمـــة او الـــجول ايخـــخى مشـــح بجايـــة الدـــبعيشات تذـــتخك فـــي 
اتجاىــات محــجدة وتخكــد جسيعيــا عمــى أىــجاف تدكــج فــي مجسميــا عمــى اكتدــاب التالميــح السيــارات العمسيــة 

أىـــؼ ىـــحه السذـــاريع ىـــؾ مذـــخوف تـــجريذ العمـــؾم فـــي الؾاليـــات ومـــؽ  ميالتـــسمساســـية والقـــجرة عمـــى التفكيـــخ اي
ويدعى ىحا  STSيخكد عمى مشحى )العمؼ والتكشؾلؾجيا والسجتسع(  (Yager, 1993)الستحجة ايمخيكية . 

السشحــى بؾجــو عــام الــى تدويــج ايفــخاد الستعمســيؽ جســيعيؼ بتخبيــة عمسيــة )ثقاهيــة عمسيــة تكشؾلؾجيــة( مشاســبة 
تيي يؼ لمحياة في القـخن الحـادي والعذـخيؽ ، ان تعمـؼ العمـؾم وتعميسيـا ضـسؽ ىـحا اإلطـار  يـددي بالزـخورة 

رة عمـى اسـتخجام ميـارات العمـؼ وعسمياتـو ، مسـا الى اكتدـاب ايفـخاد الستعمسـيؽ مفـاويؼ عمسيـة متظـؾرة ، وقـج
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يــددي بـــجوره الـــى تحدـــيؽ االتجاىـــات اإليجابيـــة لمظمبـــة نحـــؾ العمـــؼ وتؾعيـــ  السفـــاويؼ العمسيـــة فـــي حيـــاتيؼ 
 اليؾمية وفي اتخاذ القخارات الذخرية السددولة .

شغــخ فــي ( يتظمــب إعــادة الالعلممم والتكشهلهايمما والسجتسمم ولزــسان تحقيــق مــا ســبق ، فــسن مشحــى )
تعجيل ايىجاف والغايات السشذؾدة والستؾخاة لمتخبية ، وكحلػ إعادة الشغخ في التخبيـة العمسيـة عمـى مختمـف 
السدتؾيات ، ان خط القاعجة في ىحا السشحى  يسشف الظمبـة ويدـمحيؼ بسيـارات عمسيـة تـدىميؼ الن يرـبحؾا 

والسذكالت التي تدثخ في حياتيؼ ، كسا انـو  مؾاطشيؽ يترفؾا بالجقة وايمانة مؽ خالل استجاباتيؼ لمقزايا
يددي الى تعجيل سمؾكيؼ او تفكيخىؼ أو وججانيؼ ، وكحلػ يكؾن وثيق الرمة والفائجة في حياتيؼ ومذكالت 
مجتسعيؼ بكل أبعاده . وعميو عشجما يذعخ الظمبة بسن ما يتعمسؾه ليذ شي ًا اخيبًا عشيؼ بل يدـاعجىؼ عمـى 

، فــسنيؼ عشجئــح يقبمــؾن عمــى تعمــؼ العمــؾم بخهبــة قؾيــة هيدــيل تعمــؼ مــا يفيسؾنــو .  فيــؼ أنفدــيؼ وبي ــتيؼ معــاً 
 ( .76-73، ص 1994زيتؾن ، )

طخيقـة التـجريذ بانيـا مبحـث  (1998)الظذـاني ، ( نقـاًل عـؽ Piagaيرف عالؼ الـشفذ بياجيـو )
ظمبـات السـخان اليـادف يكؾن الستعمؼ في مخكده ، ويتظمب ذلػ تؾفيخ بي ة طبيعية واجتساعية اشيـة تالئـؼ مت

لتحقيــق الشســؾ العقمــي لمتمسيــح مــؽ خــالل مسارســة التمسيــح لحخيــة التعبيــخ والسشاقذــة مــع زمالئــو . كســا عبــخ 
بياجيو عؽ التفاعل االجتساعي بسنو ثـخوة فكخيـة يكتدـبيا التمسيـح ويشسييـا مـؽ خـالل التعـاون مـع اآلخـخيؽ . 

 ( .182-181، ص 1998الظذاني ، )
ظمــق مــؽ مبــجأ الحــخص عمــى تعديــد التفاعــل االجتســاعي وبشــاء العالقــات اإلندــانية وىشــاك طخقــًا تش

فــي ىــحا الذــسن ان أحدــؽ إجابــة  (2001)العســخ ، والــتعمؼ مــؽ خــالل التعــاون بــيؽ التالميــح .  حيــث يقــؾل 
ؼ، لمددال التالي "ما أفزل طخيقة لمتجريذ ؟" ىي ان ايمخ يعتسج عمى ىجف الجرس ونؾعيــة الظمبة والسعم

 ( .2، ص 2001العسخ ، . ) ((دف الظمبة يعمؼ بعزيؼ البعض))لكؽ أفزل إجابة تمي ذلػ ىي 
 ثالثًا. هدف البحث :

ثــخ اســتخجام طخيقــة الــتعمؼ التبــادلي فــي تحرــيل طــالب الرــف ييــجف البحــث الحــالي الــى تعــخف أ
 . ىؼ التامميخ يالعمؾم وتفكفي مادة  الثاني الستؾسط

 فرضيات البحث :رابعًا. 
 -وضعت فخضيتيؽ صفخيتيؽ لمتحقق مؽ ىحا البحث وىسا :
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 ( بيؽ متؾسط درجـات تحرـيل طـالب0.05ال يؾجج فخق ذو داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة ) -1
تــي يجرســؽ بظخيقــة الــتعمؼ التبــادلي ومتؾســط درجــات طــالب السجسؾعــة السجسؾعــة التجخيبيــة الال
 . ختبار التحريمي في مادة العمؾميقة االعتيادية في االبالظخ  الزابظة المحيؽ يجرسؾن 

ــــ -2 ــــج مدــــتؾى دالل ــــخق ذو داللــــة إحرــــائية عش ــــيؽ متؾســــط درجــــات طــــالب 0.05ة )ال يؾجــــج ف ( ب
السجسؾعــة السجسؾعــة التجخيبيــة المــحيؽ يجرســؾن بظخيقــة الــتعمؼ التبــادلي ومتؾســط درجــات طــالب 

 . اختبار التفكيخ التاممي عتيادية فيبالظخيقة اال الزابظة المحيؽ يجرسؾن 
 خامدًا. حدود البحث :

 -يقترخ البحث الحالي عمى :
الشجـف  طالب الرـف الثـاني الستؾسـط فـي متؾسـط الذـييج فـالح بـالل لمبشـيؽ التابعـة لسجيخيـة -1

 . 220/221االشخف / الكؾفة  
 -خت التجخبة عمى الفرؾل ايربعة ايولى مؽ الكتاب وىي :وقج اقتر -2

 الفرل ايول : تظؾر مفيؾم البشاء الحري لمسادة . .أ 
 ايشكال اليشجسية لمجدي ات واالصخة التداىسية . .ب 
 الشؾوية / الشذاط االشعاعي والتفاعالت الشؾوية . العمؾم الفرل الثالث :  .ج 
 والثانية .الفرل الخابع : عشاصخ الدمختيؽ ايولى  .د 

 . 221 – 220الفرل الجراسي ايول مؽ العام الجراسي  -3
 سادسًا. تحديد السرطلحات :

 Achievement  . التحريل : 1
 ( بسنو :Etal, 1977عخفو )

 ( .Etal, 1977, P.16. )(( نتيجة لشذاط عقمي أو معخفي))
 ( بسنو :1981أحسد ، وعخفو )

الجراسـة تحـجد ذلـػ اختبـارات التحرـيل السقششـة ، او تقـجيخات بمؾغ مدـتؾى معـيؽ مـؽ الكفـاءة فـي ))
 ( .17، ص 1981احسد ، . ) ((السجرسيؽ او االثشيؽ معاً 

 التعلم التبادلي. 2
 ( بسنو :1971غالب ، عخفو )
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ـــة  عــدم جساعــة مــؽ ايشــخاص ان يفكــخوا ويتبــاحثؾا)) معــًا بشغــام عمســي مبشــي عمــى التحقــق و قامـ
 ( 352، ص 1971غالب ، . ) ((ايدلة آلجل بمؾغ حل يخكؽ اليو لسذكمة تيؼ كل فخد مؽ أفخاد الجساعة

 ( بسنو :Statman, , 1980وعخفو )
استخاتيجية مسيدة لمتجريب والعسل عمـى تـحليل الرـعؾبات ، ويقدـؼ فييـا الظمبـة الـى مجسؾعـات ، ))

اعزــاء ، ودور الســجرس ىــؾ تدــييل العسميــة والتسكيــج عمــى مذــاركة جسيــع  6-4ن كــل مجسؾعــة مــؽ تتكــؾ 
 (.Statman, 1980, p.125. ) ((االعزاء في العسل

 : . التفكير التأملي4
 ( بسنو :1972قهرة ، وعخفو )

بتـــو ثــؼ لـــؾن مــؽ ألـؾان التفكيــــخ يقـــؾم عمــى أســـاس مؾقــف مذـكل يؾاجيــو السـتعمؼ ليدتذعـــخ صعؾ ))
 (  .463، ص 1972قهرة ، . ) ((يدال نفدو ماذا افعل في ىحا السؾقف الحي لؼ تدبق لي مؾاجيتو

 ( بسنو :1974الديب ، عخفو )
سمؾك ىادف ، مؾجو بظخيقـة مؾضـؾعية نحـؾ دراسـة السذـكمة )السبحؾثـة( بكـل حقائقيـا وأبعادىـا ))

كؽ ان تتزسشيا السذكمة ثؼ إعظاء أحكام تتعمق بقرج الؾصؾل الى تفديخات تتزف فييا العالقات التي يس
 (  .149-146، ص 1974الديب ، . ) ((بالسذكمة او الغاىخة السبحؾثة

 ( بسنو :1981العطار، عخفو )
 التعريف اإلارائي :

 السعتسج في البحث الحالي. تفكيخ التاممينذاط عقمي يدتخجمو الظالب في اإلجابة عؽ فقخات مقياس ال
 
 
 

 الشظري  االطار
 اوال: نغخية بياجيو وانسؾذج دورة التعمؼ

ان نغخيــة بياجيــو مــؽ الشغخيــات السعخهيــة وتشتســي إلــى الســجارس السعخهيــة وتدكــج عمــى كيــ  يــتعمؼ الفــخد ؟ 
وكي  يتحكخ معارفو ؟ وعسا يختمف فخد عؽ فخد اخخ مؽ معارفو بالخاؼ مؽ انيسـا خزـعا لـشفذ الغـخوف 

 (  167، ص2004)دمحم ، التعميسية ؟
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وقج اىتؼ بياجيو مشح البجاية بسصل السعخفـة والكيييـة التـي مـؽ خالليـا تتظـؾر السعخفـة ونغـخا لتخررـو فـي 
السجـــال البيؾلـــؾجي فقـــج ادرك امكانيـــة تؾعيـــ  مفـــاويؼ ومبـــادا عمـــؼ االحيـــاء لفيـــؼ ودراســـة عسميـــات الشســـؾ 

يتيؽ ىســـا كيـــ  يـــجرك السعخفـــي لـــجى االفـــخاد وىكـــحا انرـــب اىتسامـــو بالجرجـــة االولـــى حـــؾل مدـــسلتيؽ رئيدـــ
الظالب العالؼ والظخيقة التي يفكخ مؽ خالليا ، وكي  يتغيـخ ادراكـو وتفكيـخه بيـحا العـالؼ مـؽ مخحمـة عسخيـة 

 ( 213، ص 2003)الداؾل ،  إلى اخخى .  
حخكيـة وتبـجأ مـؽ لحغـة الـؾالدة حتـى واستظاف بياجيو ان يقدـؼ مخاحـل الشسـؾ العقمـي الـى السخاحـل الحدـية ال

نيايـــة الدـــشة الثانيـــة مـــؽ عســـخ الظفـــل ثـــؼ السخحمـــة قبـــل االجخائيـــة او السخحمـــة مـــا قبـــل العسميـــات الفعميـــة او 
االجخائية وتبجأ مؽ الدشة الثانية مؽ العسخ حتى الدادسة مؽ عسخ الظفل ثؼ السخحمة االجخائيـة الحياتيـة او 

حدؾســـة وتستــج مـــؽ الدــشة الدادســـة الــى الثانيـــة عذــخة ويغيـــخ فييــا التفكيـــخ مخحمــة العسميـــات االجخائيــة الس
االســتجاللي واخيــخًا السخحمــة االجخائيــة الذــكمية او تدــسى مخحمــة العسميــات السجــخدة او التفكيــخ السجــخد وتستــج 

 (31ـ30،ص2001مؽ الدشة الثانية عذخة فاكثخ.   )االميؽ ،
الـــى ان مخاحـــل الشســـؾ العقمـــي االربـــع ليدـــت مشفرـــمة  عـــؽ بعزـــيا الـــبعض انســـا متجاخمـــة  واشـــار بياجيـــو

فالدــشؾات التــي وضــعيا بياجيــو التذــكل حــجود جامــجة ايــخ قابمــة لمتغييــخ وتكــؾن كــل مخحمــة نقظــة انظــالق 
السخحمــة  لتذــكيل السخحمــة التــي تمييــا فاالبشيــة العقميــة ترــبف جــدء ال يتجــدأ مــؽ االبشيــة العقميــة فــالتفكيخ فــي

الالحقة يحتؾي عمى نؾف مؽ التفكيخ الحي قبمـو ولقـج حـجد بياجيـو عـجدًا مـؽ العؾامـل التـي يخزـع ليـا الفـخد 
خــالل مخاحــل نســؾه تدــاعج عمــى االنتقــال مــؽ مخحمــة الــى اخــخى وىــحه العؾامــل :الشزــج ،الخبــخات ،التفاعــل 

 االجتساعي ،االتدان.
عــؽ االتــدان ففــي حالــة فقــجان االتــدان نتيجــة لتعــارض الخبــخات ويدكــج بياجيــو الــى ان االندــان يبحــث دائســًا 

الججيجة مع الخبخات الدابقة سخعان ما يبجأ الفخد بالبحـث عـؽ اجابـات لتدـاؤالتو ، ويـحكخ بياجيـو ان فقـجان 
االتــدان ىؾ)ســخ الشســؾ( فكمســا تعــخض الفــخد لفقــجان االتــدان فانــو يحــاول اســتعادة اتدانــو ويعتقــج ان االندــان 

)ابؾ معخهيــًا مــع الســدثخات السحيظــة ويــشغؼ السعمؾمــات التــي تــخد اليــو عشــجما يتفاعــل مــع بي تــو جيــجًا.يتكيــ  
 (137-135،ص1999جاللة وفيؾليت ،

كسا ان الفخد يكؾن مخظظات ذىشية بعج والدتو فيؾ يكؾن مخظط ذىشيًا لكل حخكـة يقـؾم بيـا ومجسـؾف ىـحه 
 السخظظات تذكل البشية الحىشية مدتقباًل.
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كسـا تختمـف عشـج الفـخد نفدــو  آلخـخعمـى ذلـػ فـان البشيـو الحىشيــة تتظـؾر مـع الـدمؽ وتختمـف مـؽ فــخد  اءً وبشـ
ومؽ مخحمـة الـى اخـخى وقـج ورد بياجيـو ثـالث عسميـات متدمدـمة مدـدولة عـؽ تكـؾيؽ السعخفـة عشـج االندـان 

 وىي )التسثيل ، التؾاؤم ، التشغيؼ(.
 Assimilation.التسثيل 1

السرـظمف مـؽ عمـؼ االحيـاء حيـث تقابـل عسميـة التسثيـل التـي تحـجث لمظعـام فـي السعـجة  استعار بياجيو ىـحا
والسقرؾد بالتسثيل ىشا ىؾ القيام بعسمية سـبق القيـام بيـا مثـل جسـع السعمؾمـات حـؾل عـاىخة معيشـة ويشبغـي 

ـــى فقـــجان الفـــخد التدانـــو السعخفـــي أي ان يحـــجث تعـــارض بـــيؽ السعـــارف الججيـــ جة ان تـــددي ىـــحه العسميـــة ال
التــي تــجور فــي عقــل الفــخد مثــل مــا ىــحا ؟ كيــ   بايســ مةومعــارف الفــخد الدــابقة ويتسثــل فقــجان االتــدان ىشــا 

 يحجث ؟ ولساذا حجث بيحه الرؾرة ؟
 Accommodation.التهاؤم 2

ىــي عسميــة تعــجيل االســتجابة واســتعادة التــؾازن حيــث يحتــاج الفــخد الــى تعــجيل اســتجابتو او تغييخىــا حدــب 
حيظــة بــو وقــج يكــؾن التغييــخ كسيــا او نؾعيــًا لكــي تتؾافــق السعــارف الججيــجة مــع بشيتــو السعخهيــة الغــخوف الس

( عشجما يعجل misconceptionويدتعيج اتدانو السعخفي وقج حجث في ىحه السخحمة فيؼ خاطىء لمسفاويؼ )
ة السعخهيــة لمفــخد الفــخد السعمؾمــات لتتشاســب مــع بشيتــو السعخهيــة ولكــي تزــاف السعمؾمــات الججيــجة الــى البشيــ

 ( أي تكيي  السعمؾمات.Adaptationوتدسى التسثيل والتؾاؤم بالتكي  )
 organization.التشظيم 3

يتؼ في ىحا العسمية اعادة تذكيل البشيو السعخهية ككل مع كل تعميؼ ججيج ويعج بياجيو ىحه العسميات الـثالث 
د تختيب بشيـة الفـخد لمسعخفـة عشـج كـل تفاعـل ججيـج اساسية لحجوث تغيخات في البشية السعخهية لمفخد حيث يعا

 ( 183، ص 2004)دمحم ،  بيؽ الفخد وبي تو.
 

( الــى ان الفــخد عشــجما يكــؾن السعخفــة بؾاســظة العسميــات الثالثــة فــان 1996كســا اشــار )الخميمــي واخــخون ،
ن مــع بي تــو فيــؾ نتــائج ذلــػ يكــؾن بتغيــخ فــي بشيتــو الحىشيــة أي ان تمــػ العسميــات ىــي ادوات تفاعــل االندــا

ـــة تـــؾاؤم  ـــؼ تحـــجث عسمي ـــؾاؤم معيـــا او يؾاءميـــا بســـا يشاســـبو ومـــؽ ث ـــخبط بيشيـــا ويت يجســـع معـــارف ججيـــجة وي
لمسعمؾمات الججيجة داخل بشيتو الحىشي ويذجد بياجيو عمى ان كل ذلػ اليحجث اال اذا حـجث فقـجان االتـدان 
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لسعــارف الججيـــجة السؾاءمــة وبقيـــة االجـــداء اواًل بــيؽ مـــا عشــج الفـــخد مــؽ معـــارف وبــيؽ السعـــارف وثانيــا بـــيؽ ا
 السعخهية في البشية الحىشية ذات العالقة.

 يسكؽ ان ندتشتج مبادىء رئيدية يشبغي مخاعاتيا عشج اتباف نغخية بياجيو في تعميؼ العمؾم: و
 .ان العسمية التعميسية ىي عسمية نذظة يقؾم بيا الفخد بشفدو فيي عسمية بحث وتشقيب عؽ السعخفة.1
 .يشبغي مخاعاة السدتؾى العقمي لمستعمسيؽ مؽ خالل ترشي  السفاويؼ الى مفاويؼ حدية واخخى مجخدة.2
 .تقجيؼ الخبخات التعميسية عمى اساس الؾعائف السعخهية مع اعظاء اىتسام واضف بفقجان االتدان.3

الــى االىتسـام بــالتخظيط الــجقيق لمعسميــة التعميسيـة واتاحــة الفخصــة لمستعمســيؽ الستكذــاف  ولـحلػ دعــا بياجيــو
 تمػ السعمؾمات حدب قجراتيؼ العقمية وتيي ة الفخص التعميسية التي تشدجؼ مع تفكيخىؼ.

 ويدـسف لمستعمسـيؽ بالتجخيـب الحدـي ليدـتشتجؾامـع بي تـو  ويعج التعمؼ عسميـة نذـظة يـتؼ خالليـا تفاعـل الفـخد
وىحا ىؾ الفارق الخئيدي بيؽ نغخية بياجيو وايخىا مؽ الشغخيات الدـائجة امـا الشغخيـات  بسنفديؼالسعمؾمات 

االخخى فتخى ان العسميات التعميسية عبارة عؽ تقجيؼ السعمؾمات لمستعمسيؽ مؽ قبل السعمؼ.)الخميمي واخخون 
 (142- 141،ص1996،

اذا انيســػ الفــخد عقميــا فــي تعمــؼ السعمؾمــات فســؽ خــالل ىــحه  كســا يذــيخ بياجيــو انــو اليؾجــج تعمــؼ حقيقــي اال
عمــى نغخيــة بياجيــو تــؼ اشــتقاق انســؾذج تعميســي يدــتشج  العسميــة يدــتؾعب ويسثــل مــا يؾاجيــو فــي البي ــة وبشــاءً 

( مـــؽ جامعـــة Robert karplusعمــى السختبـــخ يدــسى انســـؾذج دورة الــتعمؼ حيـــث قــام روبـــخت كــاربمذ )
بتظؾيخ بخنامج تجريدي لمعمؾم فـي السخحمـة االبتجائيـة  1959الستحجة االمخيكية سشة كاليفؾريشا في الؾاليات 

 والحي سسي مذخوف تحديؽ مشاىج العمؾم مدتشجًا عمى نغخية بياجيو
"Science carriculam Improvcment study" 

التـي تعـيؽ وقج طؾر كاربمذ بخنامجو ليشدجؼ مع خرـائ  السـتعمؼ االنسائيـة ويدـاعج فـي تـؾفيخ الغـخوف 
( لتظبيــق نغخيــة بياجيــو فــي Learning cycleنســؾه الفكــخي وابتكــخ انسؾذجــًا تجريدــيًا ســسي دورة الــتعمؼ )

 السختبخ.
(Martin & others,1994, p:202،99ـ98،ص2001( )عبج الدالم) 

( ان دورة الــتعمؼ ىــي ليدــت عسميــة خظيــة فــشحؽ فــي محاولتشــا لفيــؼ االشــياء webmaster,2001ويــخى )
خجم خبخاتشا الدابقة والسعخفة االولية السكتدبة مؽ االستكذـافات الججيـجة فعشـجما نجابـو بغـاىخة اامزـة ندت

ندتقري وستشكذف ىحه الغاىخة حتى ترـبف اقـل اسؾضـًا ان تقرـي االفكـار الججيـجة يذـبو قظعـة يسكـؽ 
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اضـخ فقظعـو بقظعـة وضعيا مع قظع االستكذافات الدابقة التي تالئؼ فيسشا لمغـاىخة تحـت االستقرـاء الح
نحؽ نبشي معخفتشا وعشجما التتظابق القظع مع بعزيا يجـب ان نعظـل االفكـار القجيسـة ونبـجأ باعـادة بشائيـا 
ان الؾضؾح الحي قج تكتدبو في فيؼ السفيؾم يعظيشا القجرة عمى تظبيـق ىـحا الفيـؼ فـي اوضـاف ججيـجة لـحلػ 

 (webmaster,2001,p:22)بعج عسمية تعمؼ مدتسخة.
الكثيـخون عمـى ان عسميـة التقـؾيؼ يجـب ان التـدخخ حتـى انتيـاء الـجرس ، بـل يجـب ان يقـؾم السـجرس يجسع 

باستسخار ، أي يجب ان يحجث طؾل مجة الجورة ، اذا يسكؽ ان يكؾن التقؾيؼ في كل مخحمة مؽ دورة الـتعمؼ 
ىــل يتساشــى تعمــؼ  ولــيذ فقــط فــي الشيايــة مــثاًل عــؽ طخيــق مخاقبــة اجؾبــة الظمبــة . وعميــو ان يدــسل نفدــو :

ـو  وتخظيظـو وتقجيسـو لمـجرس ،  الظمبة  مع ىجف الجرس ؟ وكيـ  يغيـخون الـتعمؼ ؟ كسـا عميـو أنَّ يقـَؾم نفدخ
 (Growther,2002.p:4)  وعميو ان يكؾن مؾضؾعيًا في ذلػ.

و .  وعمى السجرس أنَّ يدسلخ نفدخ
 ـ ما نتائج التعمؼ السالئسة الستؾقعة ؟

التي يسكـؽ ان تظـخح عمـى الظمبـة لسدـاعجتيؼ فـي التسمـل وتـحكخ ومـشيؼ مـا قـج تـؼ تعمسـو بذـكل ـ ما االس مة 
 (Martin & others,1994,p197)       جيج.    

وعمــى الســجرس مالحغــة معــارف او ميــارات الظمبــة ومــجى تظبــيقيؼ واســتعساليؼ السفــاويؼ الججيــجة والتعبيــخ 
ى الظمبـة ان يقيسـؾا تعمسيـؼ بانفدـيؼ . ويدـتظيع السـجرس ان يظـخح االسـ مة الحاصل في تفكيـخىؼ ، كسـا عمـ

ــــة واســــتعسال السالحغــــة، ــــة السفتؾحــــة ، والبحــــث عــــؽ االجؾب ــــج تذــــجع  ذات الشياي ــــي ق وطــــخح االســــ مة الت
 االستقراءات السدتقبمية.

(Larsbach,2002,p:2) 
تقاريخ عسمية ،ويسكؽ ان يكـؾن االختبـار  ويسكؽ ان يكؾن التقؾيؼ الظمبة خالل اختبارات قريخة ، او كتابة

 (Saguaro,2001,p:6)القريخ مؾضؾعيًا مؽ نؾف االختبار مؽ متعجد او ايخه.
(( مجسؾعة نذاطات يقؾم بيا كل مؽ السجرس والظالب اثشاء كل مخحمـة مـؽ Szesze , 2001وقج اقتخح 

 في السخظط االتي :( وكسا ىي مؾضحة ES  5مخاحل انسؾذج دورة التعمؼ ذي الخسذ مخاحل)
عمى عـجد مـؽ السرـادر التـي تشاولـت دورة الـتعمؼ فيـي باالصـل كانـت ذا ثـالث  ىحا وخالل اطالف الباحث

( مثـل انسـؾذج دورة الـتعمؼ ذي اربـع مخاحـل Eمخاحل ثؼ اشتقت مشيا نساذج اخخى او العجيج مؽ اصـجارات )
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(4ES(وانســـؾذج دورة التعمـــيؼ ذي الخســـذ مخاحـــل )5Esوانســـؾذج ) ( 7دورة الـــتعمؼ ذي الدـــبع مخاحـــلEs )
 وايخىا.

لــحلػ ســيتؼ  وذي الخســذ مخاحــل بسقارنــة انســؾذج دورة الــتعمؼ ذي الــثالث مخاحــل ســام الباحــثولســا كــان اىت
 التخكيد عمى االنسؾذجيؽ السحكؾريؽ فقط.

تعخضــيؼ وفــي ىــحه السخحمــة يــدود الظمبــة بســؾاد وادوات لجســع البيانــات متعمقــة بــالسفيؾم الســجروس، وخــالل 
لخبخات حدية حخكية مباشخة وتجارب مختبخية يدتخجمؾن فييا تمػ السؾاد واالدوات ليتؾصـمؾا الـى اكتذـاف 

تعاونيـــًا يتسخكـــد حـــؾل الظمبـــة يدـــتخجم فييـــا الظمبـــة  وبيـــحا تسثـــل ىـــحه االنذـــظة استقرـــاءً  بسنفدـــيؼالسفيـــؾم 
خضيات اما دور السجرس في ىحه السخحمـة العسميات العمسية كالسالحغة والقياس والتفديخ والتشبد وفخض الف

هيقترخ عمى تؾزيـع الظمبـة عمـى مجسؾعـات عسـل ثـؼ اعظـاء تؾجييـات فـي حـجود معيشـة ، اليـحكخ فييـا مـا 
 يجب ان يعخفو الظمبة عؽ السؾاد السدتخجمة وال يذخح او يؾضف ليؼ السفيؾم قيج الجراسة.

خائيـة ويقتـخح التعـجيالت السشاسـبة ليؾاصـل عسميـة ولكشو يؾجو االنذـظة ويظـخح اسـ مة تتعمـق بـالخظؾات االج
 االستكذاف .

 
 ثانيا : التفكير التاملي

شــيج العقــج االخيــخ مــؽ القــخن العذــخيؽ تغيــخات تخبؾيــة ميســة حيــث ازداد االىتســام بجعــل السشــاىج 
وحـــل الجراســـية اكثـــخ اثـــارة لمتفكيـــخ واصـــبف تـــجريذ العمـــؾم ييـــتؼ باثـــارة تفكيـــخ الظـــالب مـــؽ خـــالل االســـ مة 

السذـــكالت واالكتذـــاف واالنذـــظة العمسيـــة وتذـــجيع الظـــالب بذـــكل عـــام عمـــى عسميـــة التفكيـــخ مـــؽ خـــالل 
االســ مة التــي تتحــجى التفكيــخ وتذــيخه وتقميــل االســ مة التقميجيــة التــي تتعمــق بسؾاقــف او حــاالت او مذــكالت 

 بديظة.
تذكل مجسؾعيا السعخفة العامة وقج حيث ان عسمية التفكيخ عسؾمًا تتكؾن مؽ اجداء صغيخة مؽ السعمؾمات 

اكجت معغؼ حخكات التظؾر السعخفي السعاصخ عمى ان بشاء عالقات بيؽ االشياء وامتالك بريخة وتبرخ 
 وحذ حدي يديؼ في اكتداب السعخفة الستسيدة ،وطخائق في استخالص مفاويؼ عامة.

 (278ـ277،ص1 2001)عبج الدالم ،                                             
السـتعمؼ مـا الـحي يجـب تعمسـو بالتحجيـج ،التفكيـخ ىـؾ مفيـؾم مجــخد الن  ويبـجء التفكيـخ عـادة عشـجما ال يعـخف

الشذــاطات التــي يقــؾم بيــا الــجماغ عــؽ التفكيــخ ىــي نذــاطات ايــخ مخئيــة وايــخ ممسؾســة ، ومــا نذــاىجه او 
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نمسدــو فــي الؾاقــع لــيذ اال نــؾاتج فعــل لمتفكيــخ ســؾاء كانــت برــؾرة مكتؾبــة ام مشظؾقــة ام مخكبــة . ونحــؽ 
في شدون حياتشا اليؾمية ايًا كان مؾقعشا كسا نسارسو في اعسالشا السعتادة ميسا كانت ميشتشـا  نسارس التفكيخ

 (33،ص1999ونسارسو في عالقتشا مع العالؼ السحيط.                    )جخوان ،
، وان  ضخورة لمفكخ وليذ حاجة فحدب ،لكي يكؾن ىشاك تعميسًا فعااًل ذا كفاءة عالية يع جُّ التفكيخ التاممي

التفكيخ العمسي الدميؼ ىؾ الظخيق الى االبجاف الشغخي والتسىيل التظبيقـي فـي شـيء مجـاالت العمـؼ والسعخفـة 
 والفؽ لحا يشبغي ان تخكد الشغؼ التعميسية عمى تشسية قجرات الظالب في التفكيخ العمسي.

تعاممـــو اليـــؾمي مـــع ىـــؾ نذـــاط عقمـــي مـــشغؼ لـــجى الظالـــب فـــي  Seientific thinking والتفكيـــخ التـــاممي
السؾضـــؾعات والقزـــايا والسذـــكالت التـــي يســـخ بيـــا الظالـــب فـــي خبخاتـــو الجراســـية والحياتية.)صـــالح الـــجيؽ 

 (140،ص2006،
ولعــل تدــسية ىــحا الشــؾف مــؽ التفكيــخ ، بــالتفكيخ العمســي اتيــة مــؽ ان العمســاء ىــؼ اكثــخ البذــخ التدامــًا بــو فــي 

اىخ الظبيعـــة وتفدـــيخىا والتشبـــد بيـــا ومـــع اخـــتالف مشـــاىجيؼ استقرـــاءاتيؼ العمسيـــة وىـــؼ يدـــعؾن لفيـــؼ الغـــؾ 
العمسيـــة فـــي البحـــث واالستقرـــاء ، اال ان ســـمؾكيؼ الفكـــخي يتسيـــد بـــسعمى درجـــة مـــؽ السؾضـــؾعية والزـــبط 

 (173،ص1996والتدمدل السشظقي السشغؼ القائؼ عمى الجليل والبخىان.)الخميمي واخخون ،
 وىشا يكؽ القؾل بسن التفكيخ العمسي ىؾ:

 .عسمية ذىشية.1
 .يتخح مؽ العمؼ ونتائجو مادة لو ومحتؾى.2
 .يعتسج عمى العقل والبخىان السقشع بالتجخبة.3
 .ييجف الى فيؼ الغؾاىخ وتفديخىا ومعخفة ما ىؾ اساسي وجؾىخي فييا.4
 .ييجف الى حل السذكالت ومعالجة السؾاقف العظائيا تفديخًا او معشى.5
 واالستقخاء واالستشتاج..يقؾم عمى السالحغة 6
 .يددي الى والدة معخفة ججيجة.7
.يــــددي الــــى الكذـــــف عــــؽ القــــؾانيؽ التـــــي تحكــــؼ الغــــؾاىخ السختمفـــــة وبشــــاء الشغخيــــات العمسيـــــة.                                          8

 (40،ص2001)قظامي واخخون ،
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ودًا او بدــيظًا يعبــخ عــؽ عسميــة عقميــة ولــحا فــسن التفكيــخ العمســي ىــؾ نذــاط عقمــي ولكشــو لــيذ نذــاطًا محــج
واحجة، وانسا نذاط عقمي معقج في تكؾيشو ولو خرائرو وصفاتو التي تسيده عؽ بـاقي صـؾر التفكيخومشيـا 

 انو نذاط:
 . مشغؼ وليذ نذاطًا ارتجالياً 1
 (401،ص2001. مقرؾد وىادف وليذ نذاط تمقائي                   )الحيمة ،2

 ن التفكيخ العمسي يتسيدب:( ا1989ويخى )فداد ،
 . تخاكسي أي حقيقتو العمسية التكف عؽ التظؾر.3
 . مشغؼ.4
 .مقرؾد اي الكذف عؽ االسباب السادية لمغاىخة بسساليب مقتشعة.5

 (38،ص1989)فداد ،
 1999واشارالشججي واخخون ،

 . الجقة والزبط6
 . يقؾم عمى الؾاقع والسذاىجة والحقائق السمسؾسة.7
 بعيج عؽ الجحؾد والتعرب.. مخن فيؾ 8
 . مؾضؾعي فيؾ بعيج قجر السدتظاف عؽ كل ما يتعمق بالحات.9

.قــادر عمــى التعســيؼ بسعشـــى ان الكــالم او الشتــائج التــي يشتيـــي الييــا يشبغــي ان التقترــخ عمـــى 10
 تفديخ حالة جدئية واحجة.

 (69،ص 1999)الشججي واخخون ،
 مدمسات التفكيخ العمسي:

 
 

 إاراءات البحث

السشيج التجخيبي ، الحي تتسثل هيـو معـالؼ الظخيقـة العمسيـة برـؾرة واضـحة فيـؾ مـشيج  الباحث اتبع
سميد خيمر تدتخجم هيو التجخبة لمتحقق مؽ صـحة الفـخوض التـي تـخبط بـيؽ الغـاىخة والعؾامـل السدـببة ليـا )

 ( . وعميو اتبعت اإلجخاءات االتية :21، ص 1983هللا ، 
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 . التجريبي أواًل : اختيار الترسيم

عج الترسيؼ التجخيبي بسثابة االستخاتيجية التي يزعيا الباحث لجسع السعمؾمات الالزمة وضبط العؾامل ي) 
بـة عـؽ أسـ مة او الستغيخات التي يسكؽ أن تدثخ في ىحه السعمؾمات ، ومؽ ثؼ إجخاء التحميل السشاسب لإلجا

ان لمبحث الحالي عاماًل مدتقاًل واحجًا  ( ، وبسا129،ص1992احسج وفتحي،)( البحث ضسؽ خظة شاممة
ىــؾ )الــتعمؼ التعــاوني( وعــامالن تابعــان ىســا )التحرــيل ، والتفكيــخ العمســي( فقــج اتبعــت الباحثــة الترـــسيؼ 

 -التجخيبي ذا الزبط الجدئي وذا االختبار البعجي ، وكسا مؾضف في أدناه :

 الستغير التاب  تقلالستغير السد السجسهعات

 التامليالتفكير  التبادليالتعلم  السجسهعة التجريبية

 الطريقة االعتيادية السجسهعة الزابطة العلهم والتحريل في مادة 

 ( الترسيم التجريبي للبحث1مخطط )

 ثانيًا : تحديد مجتس  البحث

يعج تحجيج مجتسـع البحـث مـؽ الخظـؾات  السشيجيـة السيسـة فـي البحـؾث التخبؾيـة وىـي تتظمـب دقـة 
( . ولسـا كـان 184، ص 2111دمحم ، يتؾقف عمييا إجخاء البحث وترسيؼ أدواتو وكفاية نتائجو )بالغة اذ 

 طـــالب ، فـــان مجتســـع البحـــث الحـــالي يذـــسل  الثـــاني الستؾســـط  الرـــف  ظـــالب البحـــث الحـــالي محـــجدًا ب
-2000لمعــام الجراســي ) الكؾفــة فــي مــجارس بغــجاد التابعــة الــى السجيخيــة العامــة  الثــاني الستؾســط  الرــف 
2001. ) 

 

 

 ثالثًا : اختيار عيشة البحث

تعج طخيقة اختيـار عيشـة البحـث مـؽ العؾامـل التـي تـدثخ فـي البحـؾث التجخيبيـة، اذ تدـتشج إجـخاءات 
اختيــار العيشــة عمــى ايىــجاف التــي يحــاول البحــث تحقيقيــا ، وكــحلػ عمــى وصــف دقيــق لمسجتســع ايصــمي 

 ( .1996زيتهن ، جتسع. )وتحجيج مفخدات ذلػ الس
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تحجيــج عيشــة البحــث ، لجــس الباحــث الــى االختيــار العذــؾائي مــؽ ضــسؽ مــجارس السجيخيــة  لغــخضو 
والذـعبة) ب (ايزـا  )أ ( العامة لتخبية الشجف االشخف  / الكؾفة وبعج اختيـار السجرسـة  تـؼ اختيـار الذـعبة

سجسؾعـــة )شـــعبة أ( لتكـــؾن السجسؾعـــة التجخيبيـــة ، وشـــعبة )ب( لتكـــؾن ال واختـــار الباحـــثبرـــؾرة عذـــؾائية 
ــؼ يكــؽ  30الزــابظة . وكــان عــجد الظــالب  كــل شــعبة ) ( 60وبــحلػ بمغــت عيشــة البحــث ) ( طالــب ، ول

 . طالبا

 رابعًا : إاراءات تكافؤ مجسهعتي البحث :

بحـث التجخيبيـة والزـابظة اال ان مجسـؾعتي ال طـالب عمى الخاؼ مؽ اتباف االسمؾب العذؾائي في اختيـار 
الباحثـــة حخصـــت عمـــى مكاف ـــة السجســـؾعتيؽ فـــي الستغيـــخات التـــي قـــج تـــدثخ عمـــى نتـــائج التجخبـــة التـــي يشذـــس 

عمـــى الباحــث ))( ان 1984. فقــج ذكــخ )فــان دالــيؽ ،  ظــالب الــبعض مشيــا بدــبب الفــخوق الفخديــة بــيؽ ال
)فـــــــان دالـــــــيؽ ، . (( ي ليـــــــا عالقـــــــة بالبحـــــــثتكـــــــؾيؽ مجسؾعـــــــات متكاف ـــــــة هيســـــــا يتعمـــــــق بـــــــالستغيخات التـــــــ

ولغــخض التثبــت مــؽ تكــافد مجســؾعتي البحــث تــؼ التحقــق مــؽ مكاف تيســا فــي الستغيــخات . (398،ص1984
 االتية :

 : الدراسي في مادة العلهم للرف الثاني الستهسطالتحريل  .1

تــؼ  التــي ؾل عمــى الجرجــة الشيائيــة لكــل طالــب مــؽ طــاالب عيشــة البحــث فــي مــادة العمــؾمتــؼ الحرــ
، وبعـــــج اســـــتخخاج الستؾســـــط الحدـــــابي  الت السجرســـــية مـــــؽ الدـــــج تجريدـــــيا فـــــي الرـــــف االول الستؾســـــط

واالنحخاف السعيـاري لكـل مـؽ السجسؾعـة التجخيبيـة والزـابظة ، اسـتخجم االختبـار التـائي لعيشتـيؽ مدـتقمتيؽ 
( 0.05يـة عشـج مدـتؾى داللـة )( وىي اصغخ مؽ القيسة التائية الججول0.6فكانت القيسة التائية السحدؾبة )

يا بــيؽ متؾســظي تحرــيل كــل مــؽ طــالب ( وىــحا يــجل عمــى عــجم وجــؾد فــخق دال إحرــائ58ودرجــة حخيــة )
ي متغيخ التحرـيل السجسؾعة الزابظة . وبحلــػ تعج السجسؾعتان متكاف تيؽ ف السجسؾعة التجخيبية وطالب

 ( .1)ججول  في مادة العمؾم لمرف الثاني الستؾسط

 (1ادول )

تحريل الطالب في مادة  الستهسط الحدابي واالنحراف السعياري والقيسة التائية السحدهبة لستغير
 للسجسهعتين التجريبية والزابطة . العلهم للرف الثاني الستهسط
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الستهسمممممممممممممممط  عدد الطالب السجسهعة
 الحدابي

االنحممممممممممممممراف 
 السعياري 

القيسة التائية 
 السحدهبة

الدالممممممممممممممممممممممممممممممة 
 )*(اإلحرائية 

 7.57 63.5 31 التجريبية
 غير دالة 1.6

 11.19 65 31 الزابطة

 مدتهى الذكاء .2

تكذف اختبارات الحكاء عؽ السدتؾى العقمي العـام لمفـخد خـالل أدائـو لسيسـات عقميـة معيشـة عمـى ))
ــحلػ 245، ص1997)ميخائيــل ،  ((افتــخاض إنيــا تسثــل الؾعــائف التــي يشظــؾي عمييــا مفيــؾم الــحكاء ( ، ل

( وعخفـو )الـجباغ واخـخون ، Raven , 1983تست االستعانة باختبار السرفؾفات الستتابعة الحي وضـعو )
( ، ان ىحا االختبار اعظى نتائج تعـدز امكانيـــة استخجامــو 1987( وقج بيؽ )ابؾ حظب واخخون ، 1983

،  1987)ابمه حطمب واخمرون ، واحجًا مؽ االختبارات الستحخرة مؽ عامل المغة. لمظمبة العخاقييؽ بؾصفو 
فـــي االختبـــار  خبـــة  وعشـــج حدـــاب درجـــة كـــل طالـــبتـــؼ تظبيـــق اختبـــار الـــحكاء قبـــل البـــجء بالتج( .  99ص

( ، 1واسـتخخج الستؾسـط الحدـابي واالنحـخاف السعيـاري لكــل مـؽ السجسـؾعتيؽ التجخيبيـة والزـابظة )ممحــق 
 (2)ممحق

 البحث ااتاد
فقــخة  40 ن مــؽ ؾ السكــ (2019 ،الجبــؾري )تبشــي اختبــار التحرــيل الــحي اعــجه لتحقيــق ىــجف الجراســة تــؼ 

ال تشظبـق ( احيانا ، ببجائل ) تشظبق ، فقخة  30السكؾن مؽ  (2020 ،الرافي  )اممي مقياس التفكيخ التو 
مخترــيؽ فــي مشـاىج واســاليب التــجريذ والقيــاس والتقــؾيؼ ومتخررــيؽ فــي عمــى محكســيؽ  ساتـؼ عخضــي و

 . التخبؾي  عمؼ الشفذ
 

 أواًل. عرض الشتائج :
 يتزسؽ عخض الشتائج جانبيؽ أساسييؽ ىسا :

 التحريل الدراسي : -1

                                           

 



 Print  ISSN 2709-9199                                   مجلة دراسات في االنسانيات والعلوم    
 Online ISSN 2790-0185                                                            2222 - 2العدد  

 

23 

 

لغــــخض التحقــــق مــــؽ الفخضــــية الرــــفخية ايولــــى التــــي تــــش  عمــــى أنــــو )ال يؾجــــج فــــخق ذو داللــــة 
حيؽ يجرسـؾن بظخيقـة الـتعمؼ المـ ( بـيؽ متؾسـط درجـات تحرـيل الظـالب0.05إحرائية عشج مدتؾى داللـة )

( ، تــؼ حدــاب رجــات تحرــيل الظــالب المــحيؽ يجرســؾن بالظخيقــة االعتياديــة )مــادةالعمؾممتؾســط دو  التبــادلي
كـل مـؽ السجسؾعـة التجخيبيـة والسجسؾعـة الزـابظة  واالنحخاف السعياري لـجرجات طـالبالستؾسط الحدابي 

 ( .2في االختبار التحريمي البعجي )ججول 
 (2ادول رقم )

مجسهعات عيشة البحث على  اات طالبالسعيارية لدر الستهسطات الحدابية واالنحرافات 
 األختبار التحريلي البعدي

 

 التفكير التاملي-2
الثانية التـي تـش  عمـى انـو: )ال يؾجـج فـخق ذو داللـة إحرـائية عشـج  لغخض التحقق مؽ الفخضيةو 

الالتــي يجرســؽ بظخيقــة الــتعمؼ التعــاوني ، ومتؾســط  ظــالب ( بــيؽ متؾســط درجــات ال0.05مدــتؾى داللــة )
(، تـؼ حدــاب الستؾســط الحدــابي قــة االعتياديــة فـي )التفكيــخ التــامميالالتــي يجرسـؽ بالظخي ظــالب درجـات ال

كل مؽ السجسؾعة التجخيبية والسجسؾعة الزابظة في مقياس التفكيـخ  طالب سعياري لجرجات واالنحخاف ال
 (3العمسي )ججول

 
 
 

 (3ادول رقم )
الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية لدراات طالب مجسهعات عيشة البحث على أختبار 

 لتفكير التامليا

 السعياري  اينحخاف الحدابي الستؾسط العجد السجسؾعة
 7.0175 38.3871 31 ايولى التجخبة
 8.0001 37.5758 33 الثانية التجخبة
 8.2033 31.4231 26 ضابظة
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 السعياري  اينحخاف الحدابي الستؾسط العجد السجسؾعة
 5.8536 30.7419 31 ايولى التجخبة
 5.0808 30.5758 33 الثانية التجخبة
 494 7.0 26.4231 26 ضابظة

لتجخيبيـــة فـــي مقيـــاس التفكيـــخ ( أن الستؾســـط الحدـــابي لـــجرجات السجسؾعـــة ا3يتبـــيؽ مـــؽ جـــجول )
( ، في حيؽ كان الستؾسط الحدابي لجرجات السجسؾعة 1.81( واالنحخاف السعياري )22.66ىؾ ) التاممي

( وباستخجام االختبار التائي لعيشتيؽ مدـتقمتيؽ . تبـيؽ ان 2.44( واالنحخاف السعياري )21.13الزابظة )
( 0.05داللـــة ) ( ، وىـــي أكبـــخ مـــؽ القيســـة التائيـــة الججوليـــة عشـــج مدـــتؾى 2.78القيســـة التائيـــة السحدـــؾبة )

داللـة إحرـائية فـي التفكيـخ  ( ، وىحا يجل عمى وجؾد فـخق ذي2.0021( والتي تداوي )58ودرجة حخية )
جسؾعة الزابظة التي والس بادليبظخيقة التعمؼ الت سجسؾعيؽ التجخيبية التي درس فييا الظالببيؽ ال التاممي

 تجخيبية .بالظخيقة االعتيادية ولرالف السجسؾعة ال الظالب درس فييا
 ثانيًا. تفدير الشتائج :

ليـا اثـخ إيجـابي فـي  ن اسـتخجام طخيقـة الـتعمؼ التبـادلي يتبيؽ مؽ الشتائج التي تؾصل الييـا البحـث الحـالي ا
عمـى فاعميتيـا فـي  مسـا يـجل فـي مـادة العمـؾم ف الثـاني الستؾسـطالرـ طـالب زيادة التحريل الجراسي لـجى 

يعاب والتظبيـق والتحميـل ، ويعـدي الدـمؾكية بسدـتؾى التـحكخ واالسـت عمى تحقيق اياخاض مداعجة الظالب
يدــاعج فــي زيــادة مدــتؾى السذــاركة بــيؽ الظمبــة والتعــاون هيســا بيــشيؼ  ذلــػ الــى ان الــتعمؼ التبــادلي الباحــث 

لتحقيـق ايىــجاف التعميسيــة وىــحا بالتــالي يــددي الــى اســتيعاب السفــاويؼ والسبــادا العمسيــة والسعخهيــة مــؽ قبــل 
عزاء السجسؾعة الؾاحجة ، فقج أكـجت الشغخيات السعخهية ان السذاركة الجساعية في البي ة الريية تدـاعج أ 

عمــى نســؾ عسميــات اإلدراك واالنتبــــاه والحاكــــخة والفيــؼ وتجعــــل الســتعمؼ راهبــًا فــي التعمـــؼ وقــــادرًا عميــو . )تــؾق 
 (109-108، ص 1993وعجس ، 

بعيــج عــؽ السشافدــات والقمــق مــؽ  دــؾد أفــخاد مجسؾعــة الــتعمؼ التبــادليكســا ان الجــؾ التعــاوني الــحي ي
الؾقؾف في ايخظاء او الفذل يعج عـاماًل ميسـًا فـي تفـؾقيؼ عمـى أفـخاد السجسؾعـة الزـابظة فـي التحرـيل . 

( ان زيــادة التحرــيل عشــج اســتخجام الــتعمؼ التعــاوني يــستي نتيجــة تخييــ  Kathryn, 1991فقــج بيشــت )
الرــف وتــؾفيخ درجــة عاليــة مــؽ االطس شــان الشفدــي لــجى الظمبــة إضــافة الــى خفــض  مدــتؾى الخــؾف فــي
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مدتؾى القمق الحي يداعج في خمق بي ة آمشـة لمسـتعمؼ يخظـي فييـا السـتعمؼ ويـتعمؼ مـؽ أخظائـو وىـحا بالتـالي 
 ( .Kathryn, 1991يشعكذ إيجابيًا عمى التحريل . )

 ثالثًا. االستشتااات :
 -ث الحالي تؼ التؾصل الى االستشتاجات اآلتية :عمى نتائج البح وبشاءً 

 . فع مدتؾى التحريل الجراسي لظالب الرف الثاني التؾسطالى ر  يددي التعمؼ التبادلي  -1
 في مدتؾى التحكخ والفيؼ والتظبيق والتحميل . التيادلي السجال السعخفي لمظالب يحدؽ التعمؼ -2
ـــتعمؼ التبـــادلي  -3 كيـــخ العمســـي  لظـــالب الرـــف الثـــاني فالـــى رفـــع خرـــائ  التيـــددي اســـتخجام ال

 . الستؾسط
 رابعًا : التهصيمممات :

 -في ضؾء نتائج البحث الحالي تؾصي الباحثة بسا يستي :
فـي رفــع التحرـيل الجراســي  لسـا ليــا مـؽ دور اسـتخجام الـتعمؼ التبــادلي فـي تـجريذ مــادة العمـؾم -1

 العمسي . لمظالب وتفكيخىؼ
وتـجريب معمسـي التعمـيؼ الثـانؾي لتبـادلي يـة اسـتخجام الـتعمؼ اتشغيؼ لقاءات ونجوات لمتؾعية بكيي -2

 عمى إدارة السؾقف التعميسي وفق ىحه االستخاتيجية .
 واستخاتيجياتو في بخامج إعجاد معمسي العمؾم لمتعميؼ الثانؾي . تزسيؽ التعمؼ التبادلي -3

 السقترحات :
 ح الباحث ما يستي :استكسااًل لسؾضؾف البحث يقتخ     

في تظبيق ىحه االستخاتيجية في السخاحل  ذ..دراسة عؽ السراعب والدمبيات التي تؾاجو  االستا١
 الستؾسظة.

..قيام وزارة التخبية برعجاد  بي ة صيية  تتزسؽ وسائط تداعج في تشفيح  استخاتيجية التجريذ التبادلي  ٢
 مؽ قاعات واجيدة عخض  لتحقيق االىجاف السشذؾدة.

 ..إجخاء السديج مؽ الجراسات والبحؾث حؾل مؾضؾف التجريذ التبادلي٣
يسكؽ ان يدتخجميا السجرس  لتفعيل التعمؼ  . عقج نجوات لتؾضيف فكخة تؾليج االس مة والظخق التي٤

 .التبادلي
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 اواًل: السرادر اِلعربية
 ، مظبعة جسعية عسال السظابع  التعاونية ، عسان. 8، ط في التربية مقدمة( : 1996ابخاويؼ ناصخ ) -1
،  استراتيجيات حديثة في تدريس العلهم( : 1999ابؾجاللة ، صبحي حسجان وفيؾليت شفيق سـخيان )  -2
 ، مكتبة فالح لمشذخ والتؾزيع ، الكؾيت. 1ط
، مكتبــة  1، ط التقممهيم الشفدممي( : 1987ابؾحظــب ، فــداد عبــج المظيــ  ، فــداد عثســان وســعيج احســج  ) -3

 االنجمؾ السرخية ، القاىخة .
 ، مكتبة الفالح ، الكؾيت . اساسيات القياس والتفهيم في التربية( : 1992ابؾ زيشة ، فخيج كامل ) -4
، السظبعـة الؾطشيـة ،  1، ط القيماس والتقمهيم فمي العسليمة التدريدمية( : : 1985احسج سـميسان عـؾدة ) -5

 االردن .
مشذـــخ ، دار االمـــل ل2، ط القيممماس والتقمممهيم فمممي العسليمممة التدريدمممية( : 1998.....................)  -6

 والتؾزيع ، اربج .
( : " اثــخ بعــض اســتخاتيجيات مــا قبــل التــجريذ فــي تحرــيل 1995االســجي ، عبــج الدــتار احســج مــخاد )  -7

ابـؽ  –( ، كميـة التخبيـة  ر غير مشذمهرةرسالة ماادتي" ، )  العمـؾم طالب الرف الثاني الستؾسط في مادة 
 الييثؼ ، جامعة بغجاد.

، دار الفكـخ العخبيـة ،  طرق تدريس الرياضميات نظريمات وتطبيقمات( : 2001االميؽ ، اسساعيل دمحم ) -8
 القاىخة .

 : طرائق تدريس العلهم التربهيمة والشفدمية( 2007انؾر حديؽ عبج الخحسؽ وفالح دمحم حدؽ الرافي) - 9
 ، دار التسميؼ ، بغجاد.

( : " اثخ انسـؾذجيؽ  مـؽ دورة الـتعمؼ لتـجريذ السفـاويؼ االحيائيـة 2003احسج عبج الخحسؽ دمحم )  جبار -10
(،كميــة  رسممالة ماادممتير غيممر مشذممهرةفــي التحرــيل والسيــؾل العمسيــة لظــالب الرــف الثــاني الستؾســط "،) 

 جامعة بغجاد. ، ابؽ الييثؼ –التخبية
، دار الكتــاب الجــامعي ،  تعلممم التفكيممر مفمماطيم وتطبيقممات( : 1999حــي عبــج الــخحسؽ ) جــخاون ، فت -11

 االردن.



 Print  ISSN 2709-9199                                   مجلة دراسات في االنسانيات والعلوم    
 Online ISSN 2790-0185                                                            2222 - 2العدد  

 

22 

 

( :" ترـسيؼ تعميسـي وفقـا لشغخيـة الـتعمؼ السدـتشج  الـجماغ واثـخه 2008الجؾراني ، يؾسف احسج خميـل )  -12
روحمة دكتمهراغ غيمر اطالثالث الستؾسط فـي مـادة االحيـاء وتشسيـة تفكيـخىؽ العمسـي " ، )  طالب في تحريل 

 ابؽ الييثؼ، جامعة بغجاد. –( ، كمية التخبية  مشذهرة
 ، دار الكتاب الجامعي ، العيؽ.1، ط طرائق التدريس واستراتيجياته( : 2001الحيمة ، دمحم محسؾد )  -13
( ، 26( : االىــــجاف التخبؾيــــة ، رســــالة السعمــــؼ ، السجمــــج )1985الخظيــــب ، دمحم ابــــخاويؼ مرــــظفى ) -14

 ( بغجاد .5العجد)
( : " اثخ انسؾذج التجريب عمى التداؤل فـي التحرـيل والتفكيـخ 2007الخفاجي ، ىجى كخيؼ حديؽ )  -15

ابـؽ  –( ، كميـة التخبيـة  رسالة ماادتير غيمر مشذمهرةالثاني الستؾسط في مادة الفيدياء " )  ظالب العمسي ل
 الييثؼ ، جامعة بغجاد.

مفاطيم العلهم العامة والرحة في الرمفهف ( : 1995 سعيج صباريشي )الخميمي ، يؾسف خميل ودمحم -16
 ، وزارة التخبية والتعميؼ ، اليسؽ .1، ط االربعة االولى

تممدريس (:  1996الخميمــي ،يؾســف خميــل ، عبــج المظيــ  حدــيؽ حيــجر ودمحم جســال يــؾنذ         )  -17
 التؾزيع ، دبي .، دار القمؼ لمشذخ و  1، طالعلهم في مراحل التعليم العام

، وزارة التخبيــــة والتعمــــيؼ ،  1،ط طممممرق التممممدريس العامممممة( : 1997الخؾالــــجة ،دمحم محســــؾد واخــــخون )  -18
 صشعاء .

، مظبعـة جامعـة  اساسيات في طرائق التدريس العاممة( : 1991داود ماىخ دمحم ومجيج ميـجي دمحم )  -19
 السؾصل ، السؾصل .

، اختبار رافن للسرفهفات الستتابعمة للعمراقيين( : 1983وكؾماريـاف ) الجباغ ، فخخي ، طارق ماىخ  -20
 مظبعة جامعة السؾصل ، السؾصل .

ـــجليسي ، احدـــان عميـــؾي وعـــجنان محســـؾد السيـــجاوي )  -21 القيممماس والتقمممهيم فمممي العسليمممة ( : 2005ال
 ، مكتبة احسج الجباغ لمظباعة  ، العخاق 2، ط التعليسية

 


