أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الحادي عشر

أثر اسرتاتيجيح التدرية العقلي يف حتصيل مادج اجلغرافيح

وتنميح التفكري التثاعدي لدى طالب الصف اخلامس االدتي
م.د أحمــد عمـي الشنجــار
الجامعة المستنصرية /كمية التربية االساسية
ممخص البحث:
ييدف البحث الحالي التعرف عمى اثر أستراتيجية التدريب العقمي في تحصيل مادة الجغرافية
,وتنمية التفكير التباعدي لدى طبلب الصف الخامس االدبي  ،ولتحقيق ىذا اليدف وضع
الباحث الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين:
-1ال توجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (٘ٓ )ٓ,بين متوسط درجات المجموعة
التجريبية التي درست عمى وفق أستراتيجية التدريب العقمي  ,ومتوسط درجات طبلب المجموعة
الضابطة التي درست عمى وفق الطريقة التقميدية في االختبار التحصيمي.
ٕ -ال توجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (٘ٓ )ٓ,بين متوسط درجات المجموعة
التجريبية التي درست عمى وفق أستراتيجية التدريب العقمي  ,ومتوسط درجات طبلب المجموعة
الضابطة التي درست عمى وفق الطريقة التقميدية في اختبار التفكير التباعدي.
ولتحقيق ىدف البحث اتبع الباحث إجراءات المنيج التجريبي ذي الضبط الجزئي  ,وتألفت
عينة البحث من(ٓ )ٙطالب بواقع(ٖٓ) طالب في المجموعة التجريبية و(ٖٓ) طالب في
المجموعة الضابطة ،كوفئت المجموعتان في متغيرات العمر الزمني والتحصيل الدراسي
لموالدين ،ودرجات الجغرافية لمصف الرابع االدبي
وطبق الباحث االختبار التحصيمي وكذلك اختبار التفكير التباعدي عمى المجموعتين
واستعمل الباحث الوسائل اإلحصائية االتية
( االختبار التائي لعينتين مستقمتين  ,معادلة معامل الصعوبة  ,ومعادلة معامل التمييز,
ومعادلة معامل فاعمية البدائل ,ومعامل ارتباط بيرسون ,ومعادلة الفا كرونباخ )
وأسفرت الدراسة عمى النتائج اآلتية  ,تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية التدريب
العقمي عمى المجموعة الضابطة التي درست عمى وفق الطريقة التقميدية في اختبار التحصيل .
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وكذلك تفوق المجموعة التجريبية التي درست بأستراتيجية التدريب العقمي عمى المجموعة
. الضابطة التي درست عمى وفق الطريقة التقميدية في اختبار التفكير التباعدي
:  منها, وفي ضوء نتائج هذا البحث توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتية
أظيرت نتائج البحث أث اًر ايجابياً ألستراتيجية ( التدريب العقمي ) في اختبار التحصيل-ٔ
.) والتفكير التباعدي لطبلب الصف الخامس االدبي ( عينة البحث
:وفي ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي
.  ضرورة اىتمام و ازرة التربية بطرائق التدريس الحديثة-ٔ
:  منها, استكماالً لهذا البحث وضع الباحث عدة مقترحات

 إجراء دراسة تيدف إلى تعرف أثر إستراتيجية (التدريب العقمي ) في التحصيل و التفكير-ٔ

. التباعدي لدى طمبة أقسام الجغرافية في كميات التربية
Research Summary:
The present research aims to identify the effect of the strategy of mental
training in the collection of geography, and the development of reflective
thinking among fifth grade students. To achieve this goal, the researcher
developed the following two zero hypotheses:
1 - There is no statistically significant difference at the level of (0,05)
between the average score of the experimental group that was studied
according to the strategy of mental training, and the average score of
students of the control group, which was studied according to the
traditional method in the achievement test.
2 - There is no statistically significant difference at the level of
significance (0.05) between the average score of the experimental group
that was studied according to the strategy of mental training, and the
average score of students of the control group studied according to the
traditional method in the test of thinking backward.
To achieve the objective of the research, the researcher followed the
procedures of the partial experimental experimental method. The sample
consisted of (60) students with 30 students in the experimental group and
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30 students in the control group. The two groups were rewarded in the
variables of life time and educational achievement of the parents, The
Fourth Literary
The researcher applied the achievement test as well as the test of the
reflection on the two groups
The researcher used the following statistical means
(TEST for two independent samples, the coefficient of difficulty
coefficient, the coefficient of discrimination, the coefficient of the
effectiveness of the alternatives, the Pearson correlation coefficient, and
the alpha-Cronbach equation)
The study found that the experimental group, which studied the mental
training strategy, was superior to the control group, which was studied
according to the traditional method in the achievement test. The
experimental group that studied the mental training strategy was also
superior to the control group, which was studied according to the
traditional way of thinking of the backward thinking.
In light of the results of this research, the researcher reached the
following conclusions:
1 - The results of the research showed a positive effect of the strategy
(mental training) in the achievement test and reflective thinking of the
fifth grade literary (research sample).
In light of the research results, the researcher recommends the following:
1- The Ministry of Education should pay attention to modern teaching
methods.
In order to complete this research, the researcher developed several
proposals, including:
1 - Conducting a study aimed at identifying the effect of strategy (mental
training) on achievement and reflection of students of geographical
departments in the faculties of education.
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الفصل األول التعريف بالبحث
مشكمة البحث
بأن أغمب المدرسين يعتمدون طرائق تدريسية
إن المبلحظ لواقعنا التربوي المحمي ,يرى ّ
ّ
تؤكد عمى الحفظ لممعمومات ,والدور السمبي لممتعمم ,كونو يتمقى المادة التعميمية ويحفظيا ,
وليس لو دور في الوصول ليا  ,مما يؤدي إلى إىمال عممية تنمية التفكير لديو  ,وىذا ما أكدتو
دراسات عدة  ,ولعقود مضت والى اآلن ومنيا دراسة ( سممان  , )ٜٔٛٚ,ودراسة ( العبادي
) ٕٓٔٓ,
إن مدرسي مادة الجغرافية يعززون بإىماليم المعمومات الجغرافية والنظرة التقميدية لمادة
الجغرافية التي تؤكد حفظ المعمومات واستظيارىا وضعف تقديرىم لممفاىيم وأىميتيا فضبلً عن
ضعف إدراكيم مما لو االثر في تعمم مادة الجغرافية وربما إلى عدم اطبلع أكثرىم عمى النماذج

التعميمية الحديثة لتدريسيا ،أو تخوف بعضيم من الخوض فييا لعدم وجود التشجيع من
التدريسيين أو اإلدارة أو المشرفين ،وفي كمتا الحالتين فان النتيجة ىي الضعف في مستوى
الطمبة في تحصيميم ( .المشيداني)ٖ :ٕٓٓٛ ،
وتشير الدراسات في ىذا المجال الى ضعف خبرة مدرسي ىذه المادة بالطرائق
واالساليب التدريسية التي تثير اىتمام المتعممين لممــارسة العمميات العقمية ،وتعويدىم عمى
اسموب الحفظ لما يتمقونو من معمومات عمى وفق االساليب التقميدية الشائعة في التدريس ،فضبلً
عن اسباب اخرى تتعمق بالمادة الدراسية والمتمقين وظروف التعمم  ...الخ ،وىذا ماينعكس سمباً

عمى مستوى التعمم لدى الطمبة مما يؤدي الى ضعف مستواىم العممي(.الفتبلوي)ٙ :ٕٓٓٙ ،

ي توجيو مدرسي الجغرافية إلى االطبلع ،والتمكن من التدريس عمى
لذا أصبح من الضرور ّ
نماذج وطرائق واساليب تدريسية حديثة ،تجعل المتعمم ىو محور العممية التعميمية.
العممي،
وىو مادفع الباحث إلى اختيار استراتيجية التدريب العقمي ،واخضاعيا لمتجريب
ّ

ومعرفة مدى قدرتيا في التحصيل والتفكير التباعدي لدى طبلب الخامس االدبي ،وعميو يمكن
الحالي بالسؤال اآلتي:
العممي
صياغة مشكمة البحث
ّ
ّ
ىل ألستراتيجية التدريب العقمي أثر في تحصيل مادة الجغرافية ,وتنمية التفكير التباعدي
لدى طبلب الصف الخامس ادبي؟
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اهمية البحث
تعد التربية ضرورة اجتماعية كبرى لشعوب العالم ألن مقومات الرقي واالزدىار تستمد
منيا ،لذا نجد مجتمعا من المجتمعات يمكنو االستغناء عنيا وعن أثرىا في التنمية الشاممة
لمجتمعاتيا ،حيث تزويد المتعمم بالخبرات العممية المطموبة الن يكون قاد اًر عمى التفكير
والمعاصرة ،وانيا بعبارة أخرى تربية المتعمم عممياً عن طريق االىتمام بتفيم طبيعة العمم
وتطبيق المعرفة العممية المتصمة بمواقف الحياة اليومية واإللمام باالىتمامات المرتبطة بالعمم.

(عمي) ٕٓ : ٕٜٓٓ ،
والتعميم ذراع التربية في تنفيذ ما تسعى اليو ،وأبرز القنوات التي تعتمد عمييا التربية في

تحقيق أىدافيا ،بل َّ
إن التربية التستطيع ان تحقق اىدافيا في المجتمع اال من طريق التعميم،
بوصفو الميدان القادر عمى ايجاد الشخصية االنسانية المتعممة ،ومن ثم االتجاه نحو رقي
المجتمع وسعادتو ،فمينة التعميم بالغة الخطورة واألىمية ،ألنيَّا تتعمق ببناء شخصية االنسان
وتأىيل المواد البشرية البلزمة تأىيبلً متطو اًر متحض اًر ،فيذه المواد ىي أمل مجتمعاتيا في
األزدىار بكل ميادين الحياة ،لذا ترى كمما تطور التعميم في بمد ما تطور مجتمع ىذا البمد،

وبعبارٍة اوضح اصبحت الشعوب تضغط عمى حكوماتيا من اجل تطوير التعميمَّ ،
ألنيا أدركت
َّ
أن ذلك ىو الضمان األكيد لمعبور باتجاه التحظر والرقي ( .الفرح ودبابنة)ٚ-ٖ :ٕٓٓٙ ،

واليدف من دراسة الجغرافية ليس حفظ المعمومات وترديدىا ببل فيم ،وانما إطبلع الطمبة
عمى تراث أجدادىم وحضاراتيم وتوجيييم لمنيوض بببلدىم كما فعل القادة والعمماء من
أجدادىم ،واالبتعاد عن أعمال الفساد والتأخر التي أصابت ببلدىم ومن ثم تطوير مستوى األداء
وتحسين تعمم تمك المقررات وضمان توافر شروط العممية التعميمية وتفاعل أطرافيا بما ينمي
قدرات الطمبة ومياراتيم ومشاركتيم في عممية التعمم( .بزي)ٕٕ-ٔ٘ :ٕٓٓٗ ،
ومن أىدافو التي يسعى لتحقيقيا أيضاً تنمية الروح الوطنية البناءة ،واالعتزاز بالوطن

والوالء لؤلمة وفيم الحاضر وتفسيره وتوضيح االتجاىات المستقبمية في حياة األمة وفيم العصور
الماضية بأحداثيا وشعوبيا واكتساب القدرة عمى تقويم النصوص التاريخية ونقدىا وتعمم طريقة
البحث( .أبو سريع)ٔ٘ :ٕٓٓٛ ،
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ويتفق التربويون بان أفضل استراتيجيات التدريس ىي التي تودي إلى التعمم الجيد
وتساعد المدرس عمى النجاح في إحداث التغير المطموب لدى المتعممين ،وتجدر اإلشارة بان
ىناك كثي اًر من االست ارتيجيات الحديثة التي ظيرت في وقتنا الحالي التي قد تسيم بشكل فاعل

في اكتساب المفاىيم ،ولكن المبلحظ ىو قمة توظيف المدرسين والمدرسات ليا ،وىذا قد يعود
إلى قمة متابعتيم لممستجدات في مجال التربية والتعميم (قطامي ونايفة.)ٖٔٚ : ٕٓٓٓ ،
ولعل الباحث من خبلل اطبلعو عمى االدبيات والدراسات السابقة ان يحاول عن طريق
استراتيجية التدريب العقمي التقميل من المشكمة والتخفيف من حدتيا.
ويعد التدريب العقمي احد استراتيجيات التدريسية الذي حضي باىتمام العديد من
المختصين في ىذا المجال ،لما لو من دور ايجابي وفعال في تطوير مستوى االداء خاصة بعد
ان أصبحت الميارات الذىنية والنفسية تمثل أىمية في االرتقاء بمستوى االداء ،ان القدرة عمى
التدريب العقمي من المتغيرات اليامة التي تؤثر في االداء طريق مراجعة الميارة عقمياً ويتضمن

ذلك التخمص من االخطاء بتصور االسموب الصحيح لبلداء ،ويستطيعون بواسطة التدريب
الذىني مقارنة استجاباتيم باالداء االمثل ومن ثم يصحح االستجابات الخاطئة.

واستراتيجية التدريب العقمي تيدف الى تنميـة وتطـوير الفرد لموصول الى المستويات
المطموبة من خبلل زيادة نوعيـة حالـة األداء المثاليـة بواسطة تطوير الميارات الذىنية المرتبطة،
وزيادة القدرة عمى إعادة التكـرار التثبيـت والتحكم في األداء المثالي ،والتحكم في االنتباه وغيرىا
من العوامل األخرى المرتبطة.
واشار ( )Lovitt etالى ان استراتيجية التدريب العقمي يقوم عمى سبعة مبادئ ىي:
المعممون يتعممون ويعممون بشكل افضل من خبلل دراسة سموكيات طبلبيم ،وحساب معدالت
استجابة الطمبة عمى التدريب المقدم ليم ،والتعبير عن اداء الطمبة بيانياً عمى جداول سموكية
معيارية مخصصة ليذا الغرض ،وضرورة التأكد عمى مراقبة سموكيات الطمبة مراقبة مباشرة
ومستمرة ومنتظمة ،ووصف وتعريف السموكيات والعمميات التي قام بيا الطمبة وظيفياً ،والتأكد

عمى استبقاء وبناء وتعديل واعادة تنظيم سموكيات الطمبة بدالً من حذفيا ،وتحميل اثر العوامل

البيئية عمى سموكياتيم)Lovitt et.1990 ,46:( .
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وتكمن أىمية التحصيل الدراسي في أنو يمثل جانباً ميماً في حياة الطالب  ،ولو دور

كبير في حياتو ومستقبمو الوظيفي  ،لذا فان الوصول إلى مستوى تحصيل مرتفع يقع ضمن
أولويات الطمبة وأولياء أمورىم
وتعد عممية تنمية ميارات التفكير قد أصبحت إحدى أىم متطمبات ىذا القرن ,وأبدت
معظم الدول اىتماماً كبي اًر في تنمية تفكير طبلبيا ,وبما أن التفكير يمكن تعميمو كأي ميارة

أخرى ,فانو يقع عمى عاتق المؤسسات التعميمية تييئة الظروف المناسبة وتكييف البيئة المدرسية
التي تضمن وتشجع وتنمي ىذه الميارات لما ليا من دور ىام في بناء شخصيات الطمبة
وصقميا ونموىا وتطويرىا ( .عبد العزيز ,ٕٜٓٓ ,صٔ)ٛ
ولعل ما يبلحظ عبر البحوث والدراسات في مجال التفكير يوضح أن نمط التفكير
الذي تسعى المدرسة إلى تنميتو ىو التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي والتفكير التباعدي .
(محمود ,ٕٓٓٙ ,ص)ٚٚ
حيث ان التفكير التباعدي أو المتباعد بأنو "القدرة عمى رؤية البيانات المعطاة فى شكل أخر
يكون فريد وغير متوقع  ،أي أنو يعني توسيع األفق من خبلل طرح االفتراضات  ،والنظر
بطريقة مختمفة أو إجراء تجاوزات عشوائية بأفكار غير مترابطة  ،واليدف ىو إيجاد شيء جديد
" (غباري ,وخالد ,ٕٓٔٔ,ص.)ٕ٘ٛ
ويعد التفكير التباعدي أحد أنواع التفكير الذي نالت قدراتو أىتماماً واضحاً من الباحثين

المعاصرين بصورة خاصة وذلك ألنيا القدرات األساسية البلزمة لئلبداع وفي ىذا الصدد
يشير( ) Guilford 1967قائبلً إن التفكير التباعدي عامل ميم في الجيد اإلبداعي وتعد

االستعدادات والوظائف العقمية مظي اًر أساسياً لذلك كما إن تميز األشخاص المبدعين ورفع

أدائيم مبني عمى االستعدادات والعوامل العقمية التي تقع ضمن مجموعة قدرات التفكير التباعدي
وىي القدرات التي تفسر مجاالت اإلبداع المختمفة إذ تسيم قدرات محتوى األشكال البصرية في
إنتاج المخترعين والفنانين التشكيميين في حين يعتمد األفراد المتميزون في الرياضيات عمى
قدرات المحتوى الرمزي ( ) Guilford 1967,162وال تقتصر األىمية عمى التفكير التباعدي
بوصفو عممية عقمية متكاممة بل تتعدى ذلك إلى العوامل المكونة لو ،فيناك عدد كبير من
البحوث والدراسات التي توصمت إلى أىمية ىذه العوامل وارتباطيا بالعديد من مجاالت السموك،
ٜٗٚ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الحادي عشر
وأول من أشار إلى ذلك العالم جمفورد  ) )Guilford 1959قائبل ":إن عاممي الطبلقة والمرونة
المذين تندرج تحتيما قدرات التفكير التباعدي يعدان بمثابة المكونات األساسية لبلبتكار ليس فقط
في مجال العمم والتكنولوجيا وإ نما في مجال الفن أيضا ( ) Guilford , 1957, p:115
واستنادا إلى ما تقدم يمكن ان نوجز أىمية ىذا البحث بـ:
ٔ .أىمية مادة الجغرافية في بناء اجيال قادرة عمى تحمل المسؤولية.
ٕ .أىمية استعمال اساليب حديثة في تدريس مادة الجغرافية مثل استراتيجية التدريب العقمي في
التحصيل وتنمية التفكير التباعدي لدى طمبة الصف الخامس االدبي .
ٖ .اإلسيام في تطوير طرائق تدريس الجغرافية.
ٗٓأىمية التفكير وتنميتو ,السيما التفكير التباعدي ,فيو يعد من المخرجات التعميمية المرغوبة,
لمواكبة التطور العممي والتقني .
ٗ .أىمية المرحمة الدراسية االعدادية.
 هدف البحث :
ييدف البحث التعرف عمى اثر أستراتيجية التدريب العقمي في تحصيل مادة الجغرافية ,وتنمية
التفكير التباعدي لدى طبلب الصف الخامس االدبي  ،ولتحقيق ىذا اليدف وضع الباحث
الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين:
ٔ-ال توجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (٘ٓ)ٓ,بين متوسط درجات المجموعة
التجريبية التي درست عمى وفق أستراتيجية التدريب العقمي ,ومتوسط درجات طبلب المجموعة
الضابطة التي درست عمى وفق الطريقة التقميدية في االختبار التحصيمي.
ٕ -ال توجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (٘ٓ)ٓ,بين متوسط درجات المجموعة
التجريبية التي درست عمى وفق أستراتيجية التدريب العقمي ,ومتوسط درجات طبلب المجموعة
الضابطة التي درست عمى وفق الطريقة التقميدية في اختبار التفكير التباعدي.
 حدود البحث :
تتم إجراءات ىذه البحث في ضوء الحدود اآلتية:

ٜٗٛ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الحادي عشر
 .1عينة من طالبات الصف الخامس االدبي في المدارس االعدادية والثانوية النيارية في
محافظة بغداد ،المديرية العامة لتربية الكرخ الثانية.
 .2كتاب الجغرافية المقرر تدريسو لطالبات الصف الخامس االدبي في العراق لمعام الدراسي
ٕ٘ٔٓ.ٕٓٔٙ-
 .3العام الدراسي .ٕٓٔٚ – ٕٓٔٙ
 تحديد المصطمحات :

 .1اال ثر :عرفه الكفوي َّ
بأنه :أثّ ار فيو تأثي اًر :ترك فيو أث اًر ،فاألثر ما ينشأ عن تأثير المؤثر،
الكفوي)ٕٜٚ :ٜٜٔٛ ،
وىو إبقاء االثر في الشيء(.
ّ
ويعرفه الباحث إجرائياً :ما تحصل عميو طالبات المجموعة التجريبية ،من تغير في

سموكيم بعد انتياء التجربة ،أي اآلثار الناتجة عن استراتيجية التدريب العقمي.

 .2االستراتيجة عرفه (َّ )Webster’s
بأنه" :فن استخدام الخطط المنظمة في حل مشكمة
معينة " (. )Webster’s-1971:2491
ويعرفه الباحث إجرائياً :مجموعة اإلجراءات والخطوات التي يتبعيا المدرس (الباحثان)

األدبي لتنشيط
في تدريس طالبات المجموعة التجريبية من عينة البحث طالبات الصف الخامس
ّ
عممية المعرفة لديين وتحقيق األىداف المرسومة.
 .3التدريب العقمي :عرفته الوسيمي َّ
بأنه :نوع من التدريب اليادف الى الوصول الى حالة من
خبلل تطوير وتنمية الميارات العقمية ،مع زيادة القدرة عمى اعادة التكرار لتثبيت الحكم في
االداء( .الوسيمي)ٕٖ :ٜٜٜٔ ،
ويعرفه الباحث إجرائياً :ىو أستراتيجية يعتمده hالباحث لتدريس طالبات المجموعة

التجريبية من عينة البحث ويركز عمى استعمال االمثمة المختمفة لتحفيز الطبلب عمى التفكير
والتدريب العقمي لموصول الى تحصيل وتنمية التفكير التباعدي .
 :4التحصيل عرفه( :الجاللي " )1111,مستوى األداء الفعمي لمفرد في المجال األكاديمي
الناتج عن عممية النشاط العقمي المعرفي لمطالب ويستدل عميو من خبلل إجابات الطالب عمى
ٜٜٗ

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الحادي عشر
مجموعة من اختبارات تحصيمية نظرية أو عممية أو شفوية تقدم لو نياية العام الدراسي أو في
صوره اختبارات تحصيمية مقننو" ( الجبللي  ,ٕٓٔٔ ,ص ٕ٘)
التعريف اإلجرائي :االنجاز الذي حققو طبلب مجموعتي البحث _عينة البحث_ في المعمومات
والميارات التي تتضمنيا المادة الخاصة لتجربة البحث مقاساً بالدرجة الكمية التي يحصمن عمييا
بعد أدائين لبلختبار التحصيمي الذي أعده الباحث ويطبق نياية تجربة البحث .

٘ ٓ الجغرافية عرفو(-:الجنابي ")ٕٕٓٔ,وىو العمم الذي ييتم بدراسة الترابط بين األشياء في
الحيز المكاني (اإلقميم وسواه) إي أنو العمم الذي يدرس االختبلف بين األمكنة والترابط المكاني
لؤلشياء التي تقع بجوار بعضيا مبتعدين عن أية ظاىره تقوم عمى نحو مستقل بذاتيا "
(الجنابي  ,ٕٕٓٔ,ص)ٕٛ
التعريف اإلجرائي
وىي مجموع الحقائق والبيانات والمفاىيم والتعميمات والنظريات والميارات التي تتضمنيا
المادة الخاضعو لتجربة البحث من كتاب الجغرافية المقرر تدريسو لطبلب الصف الخامس
االدبي في العراق.
ٓٙالتنمية عرفو(- :إبراىيم " )ٕٜٓٓ,ىي التغير الموجب الظاىر الذي يتحقق نتيجة استعمال
(العامل) الذي سبق تحديده والتخطيط لو  ,ويمكن قياس ىذا التغير باالختبارات التحصيمية أو
أدوات المبلحظة أو سواىا من أساليب القياس" ( .إبراىيم  ,ٕٜٓٓ,ص٘)ٜٗ
التعريف اإلجرائي :ىي مدى التغير الذي حصل في التفكير التباعدي ,لدى طبلب الصف
الخامس االدبي  -عينة البحث -بعد تعرضيم لتجربة البحث .
 :ٓ ٚالتفكير التباعدي :يسمى أحيانا بالتفكير المنطمق ،وىو التفكير الذي يتميز بالتركيز عمى
تنوع النتاجات وكيفيتيا.إنتاج معمومات جديدة ،وتوليد معمومات جديدة ( )Guilfordويتضمن
التفكير التباعدي كما يراه جيمفورد من معمومات معطاة ،إضافة إلى أن القيود تقل في ىذا النوع
من التفكير ،وتتسع عممية البحث ،ويتم اإلنتا ج بغزار ة ( .قطامي  ، ٕٖٓٓ ،ص ٕٕ )
التعريف االجرائي :ىو قدرة طبلب مجموعتي البحث األولى والثانية عمى أنتاج اكبر قدر ممكن
من األفكار المتصمة بمواضيع الفصمين األول والثاني من كتاب الجغرافية  ,وىذه األفكار
تتصف بالقدرة عمى تغير مساراتيا تبعاً لتغير المثير حتى يتم التوصل إلى نواتج أصيمة تتصف
ٓٓ٘

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الحادي عشر
بالجدة والندرة ,في ضوء الدرجات التي يحصمون عمييا في اختبار التفكير التباعدي الذي يطبق
عمييم في نياية تجربة البحث .
الفصل الثاني
اطار نظري و دراسات سابقة
يتناول الباحثان في ىذا الفصل محورين ىما :االول خمفية نظرية ،والثاني الدراسات
السابقة.
المحو ارألول :خمفية نظرية
اوالً :أستراتيجية التدريب العقمي

تعد فكرة التدريب العقمي من األفكار القديمة التي بدأت أواخر القرن التاسع عشر وتم

عدىا من الموضوعات الحديثة في أيامنا ىذه لزيادة االىتمام بميارات التفكير العميا لدى
المتعممين ،وىو نوع من التدريب اليادف الى الوصول الى حالة من خبلل تطوير وتنمية الميارات
العقمية ،مع زيادة القدرة عمى اعادة التكرار لتثبيت الحكم في االداء ،ويشير راتب (ٕٓٓٓ) بأن
التدريب العقمي ىو "استطاعة الفرد عقمياً الستحضار أو تذكر األحداث والخبرات السابقة أو
أحداث وخبرات لم تسبق حدوثيا من قبل" ( .راتب)ٕٖ :ٕٓٓٓ ،

وىذاما أدى لمتوجو نحو مختمف أنواع الطرائق التعميمية ،ومحاولة تعديميا لتطوير
المستوى والحصول عمى النتائج المرجوة .ومن ىذه الطرائق كان التدريب العقمي والذي يعد من
الطرائق التعميمية المتميزة باحتوائو عمى عوامل غير متوافرة في الطرائق التعميمية األخرى .
وظيرت أول إشارة عمى تطبيق التدريب العقمي في جنوب شرق أسيا مع الساموراي
 Samuraiطبقا لممحاربين األرستقراطية اليابانية والتي استخدمت طرق التأمل Meditation
في تطوير الميارات النفسية .
وقد بدأ االىتمام بالتدريب العقمي في أوائل عام ٜٔٔٙم حيث أصدرت واشبورن
 Washburnآتابا عن عبلقة التصور العقمي بالحرآة وعمى الرغم من أن ما جاء في ىذا
الكتاب ال يصل إلى مستوى الحقائق العممية إال أنيا وضعت األساس لبداية دراسة تأثير التدريب
العقمي عمى تطوير الميارات العقمية.
ٔٓ٘

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الحادي عشر
وقد قام ساج ٔ Sage ٜٔٚبتقديم أربعة مفاىيم ترتبط بفاعمية التدريب العقمي وىي
الدافعية Motivation

واإلدراك الرمزي  Symbolic Perceptionالوحدات العصبية

 Neuro Physiological Theoryوسيولوجية العادة والتكرار Neuro Muscular Units
وىذه المفاىيم الكثير لمموضوعات المرتبطة بالتدريب العقمي ،يجعل ىذه االستراتيجية جديرة في
زيادة قدرة المتعممين عمى التعمم ( .عبلوي)ٕٚ :ٜٜٕٔ ،
اهداف استراتيجية التدريب العقمي :ييدف التدريب العقمي الي :
 .1زيادة نوعية حالة االداء المثالية بواسطة تطوير وتنمية الميارات العقمية المرتبطة.
 .2زيادة القدرة عمي الوصول الى الحكم في االداء المثالي .
 .3ا ازلة العوائق امام التطور العام لبلداء.
 .4استبعاد االسباب المرتبطة بتدىور مستوي االداء .
 .5تطوير اداء الميارات العقمية واالعداد لممنافسات .
 .6تطوير وتنمية الشخصية  ( .راتب)ٕٜ :ٕٓٓٓ ،
انواع استراتيجية التدريب العقمي
وىناك نوعان من التدريب العقمي ىما:
أ  .التدريب العقمي المباشر  :ويشتمل عمى ،التصور العقمي ،واالنتباه.
ب .التدريب العقمي الغير مباشر  :ويشتمل عمى ،القراءة لوصف ميارة معينة،
مشاىدة األفبلم ،االستماع ،مشاىدة النماذج الحية ،كتابة التعميمات ،والدمج بين الوسائل
السمعية والمرئية(.لبيب) ٔٙ :ٕٓٓٙ:
ثانياَ :التفكير التباعدي

"القدرة عمى رؤية البيانات المعطاة فى شكل أخر يكون فريد وغير متوقع  ،أي أنو يعني توسيع

األفق من خبلل طرح االفتراضات  ،والنظر بطريقة مختمفة أو إجراء تجاوزات عشوائية بأفكار
غير مترابطة  ،واليدف ىو إيجاد شيء جديد " .
(  ) 1مبادئ التفكير التباعدي :
يختمف التفكير التباعدي عن غيره من أنواع التفكير األخرى في انو يستخدم في الحل اإلبداعي
لممشكبلت ويعتمد عمى عدد من المبادئ ىي:
ٕٓ٘

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الحادي عشر
المبدأ األول :تأجيل الحكم عمى األشياء:
وىذا المبدأ يعني تأجيل الحكم والتقييم لحين االنتياء من توفير عدد كبير من االحتماالت
والبدائل.
المبدأ الثاني :السعي نحو أكبر كم من األفكار:
إذ أن األفكار المميزة تنتج من بين أفكار كثيرة بمعنى انو كمما تولدت كمية اكبر من األفكار
كان
احتمال وجود أفكار أصيمة ومتميزة اكبر.
المبدأ الثالث :االنطبلق:
يؤكد ىذا المبدأ عمى تسجيل جميع األفكار الواردة مع عدم االنشغال بأن الفكرة مفيدة أم ال،
فكثي اًر ما تكون األفكار غير التقميدية ىي السبيل إلى إيجاد بدائل جديدة  ،إذ أن إيجاد عبلقة
جديدة بين األفكارقد تكون نتيجة لؤلفكار التي تبدو غير منطقية أو غير مفيدة ،فاالنطبلق ىو
ترك العنان لمخيال ليتجاوزالمألوف (.خميل  ، ٕٓٓٚ ،ص ٕٕ )
المبدأ الرابع :استرح قميبلً حتى تختمر األفكار:

يقصد بيذا المبدأ وضع المشكمة جانباً لبعض الوقت وممارسة نشاط أو ىواية ال عبلقة لو
بالمشكمة  .ويعكس ىذا المبدأ فكرة "االحتضان" كإحدى مراحل العممية اإلبداعية  .وقد تقفز إلى

الذىن أفكار أصيمة خبلل ىذه الفترة ،ومن المفيد أن يحمل الشخص معو مذكرة جيب لتسجيل
ىذه األفكار.
المبدأ الخامس :حاول دمج األفكار – كن متطفبلً

يقصد بيذا المبدأ أن يكون الفرد متيقظاً طول الوقت لما يعرضو اآلخرون من األفكار خبلل

عممية "حل المشكبلت اإلبداعية" وقد يتمكن من الوصول إلى فكرة أصيمة عن طريق الربط بين
أفكارمتنوعة من ىنا وىناك  ،وليس ىناك ما يمنع ذلك ( .جراون ، ٕٕٓٓ ،ص ٗ) ٕٛ
عوامل التفكير التباعدي :
الطالقة  :عرفيا جيمفورد (),Guilford 1959
بأنيا القدرة عمى إنتاج أكبر عدد من األفكار في موقف معين بحيث يستوفي شروط معينة".
(),Guilford 1959,385
ٖٓ٘

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الحادي عشر
أنواع الطبلقة  :وتتعدد أنواع الطبلقة بتعدد أنواع المحتوى أو األداء العقمي بدءاً من األشياء

المدركة حسياً إلى النواحي المجردة وأىم أنواع الطبلقة ىي:

ٔ -الطبلقة المفظي ة أو طبلقة الكممات :وىي "سيولة إنتاج كممات مفصمة تحتوي عمى واحد أو

أكثر من التركيبات المغوية الصوتية دون النظر إلى معاني ىذه الكممات" ( French,1963,
)p110
ٕ -الطبلقة اإلرتباطية :وىي " وعي الفرد بالعبلقات والسيولة التي يستطيع بيا تقديم الفكرة
بصورة متكاماة المعنى () Guilford, 1959, p185
ٖ -الطبلقة التعبيرية :وىي " السرعة التي تترابط بيا الكممات في غضون وقت معين" .
()Cuilford, 1959, p:386
ٗ -الطبلقة الفكرية  :وىي " سيولة تكوين أكبر عدد ممكن من األفكار حول موضوع معين
بصرف النظر عن نوعية ىذه األفكار" ()French,1963, p108
٘ -طبلقة األشكال  :وىي القدرة عمى إنتاج االستجابة بسرعة بضرب عدد من األمثمة
والتوضيحات أو إعادة التشكيل عمى أساس مثير بصري ولفظي (الشرقاوي  ،ٜٔٛٚ ،ص
) ٖٔٛ
المرونة  :عرفيا جيمفورد (  ) ٜٜٔ٘بأنيا " القدرة عمى تغيير مجرى التفكير وتوجييو إلى
اتجاىات جديدة بسرعة وسيولة بسبب واضح أو غير واضح() Guilford,1959,p357
انواع المرونة:
ٔ -المرونة التمقائية  :وىي " سيولة تخيل وظائف عديدة أو تصنيفات مختمفة لؤلشياء
ٕ -المرونة التكيفية :وتشير ىذه العممية إلى قدرة الشخص عمى تغيير الوجية الذىنية التي
ينظر
من خبلليا إلى حل مشكمة محددة ( .قطامي ، ٜٜٔٓ ،ص ٘٘) ٙ
ويمكن تقسيم المرونة التكيفية عمى قسمين هما:
أ -المرونة التكيفية لؤلشكال :عرفيا جيمفورد ( ٔ ) ٜٔٚبأنيا " القدرة عمى تغيير الحالة
لمواجية المتطمبات التي تفرضيا الظروف المتغيرة
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ب -المرونة التكيفية لممعنى :وتشير إلى اإلنتاج التباعدي لتحويبلت المعاني حيث يجب عمى
الفردأن يحدث تغي اًر في المعنى ليصل إلى أفكار جديدة وذكية وغير مألوفة ( .التميمي ،
 ، ٜٜٔٙص ٕ) ٙ

المحور الثاني :دراسات سابقة
يتناول الباحثان في ىذا المحور استعراضاً لعدد من الدراسات العربية واالجنبية ذات

بدء بالدراسات
العبلقة بموضوع البحث الحالي ومناقشتيا ،مرتبة عمى وفق تسمسميا
الزمنيً ،
ّ
انتياء بالدراسات االجنبية.
العربية و ً

أوالً  /دراسات عربية:

.1دراسة حسين ( : )1999أجريت ىذه الدراسة في فمسطين -نابمس  -جامعة النجاح

الوطنية – كمية الدراسات العميا ،رمت إلى معرفة اثر استراتيجية التدريب العقمي في نموذج
التعمم الدقيق عمى تحصيل االني والمؤجل لدى طمبة الصف التاسع االساسي لمفاىيم عمم
الحياة في المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية وتعميم حافظة نابمس.
قسمن عمى مجموعتين ،تجريبية وعددىا
تكونت عينة الدراسة من (ٖٗٔ) طالب وطالبة ّ
(ٖ )ٚطالب وطالبة درسوا وفق استراتيجية التدريب العقمي ،وضابطة وعددىا(ٓ )ٚطالب
وطالبة درسوا بالطريقة االعتيادية في التدريس  ،وكانت اداة البحث اختبار تحصيمي من اعداد
الباحثة كانت اىم النتائج التي توصل الييا البحث وجود فرق دال احصائيا ولصالح المجموعة
التجريبية( التي استخدمت استراتيجية التدريب العقمي) في تحصيل الطالبات والطبلب.
(حسين)ٖٛ-ٕٓ :ٜٜٜٔ،
.1دراسة ابو عقل ( : )1111أجريت ىذه الدراسة في فمسطين -نابمس  -جامعة النجاح
الوطنية – كمية الدراسات العميا ،رمت إلى معرفة اثر استراتيجية التدريب العقمي في نموذج
التعمم الدقيق عمى تحصيل واتجاىات ومفيوم ذات طمبة الصف التاسع االساسي االني والمؤجل
في مادة الكيمياء في المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية وتعميم حافظة نابمس.
قسمن عمى مجموعتين ،تجريبية وعدد طالباتيا
تكونت عينة الدراسة من (ٖٗٔ) طالبة ّ
(ٕ )ٚطالبة درسن وفق استراتيجية التدريب العقمي ،وضابطة وعدد طالباتيا (ٔ )ٚطالبة درسن
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بالطريقة االعتيادية في التدريس  ،وكانت اداة البحث اختبار التحصيل من اعداد الباحثة
ومفيوم الذات تبنت الباحثة مقياس (صوالحة )ٜٜٔٓ:كانت اىم النتائج التي توصل الييا
البحث وجود فرق دال احصائيا ولصالح المجموعة التجريبية( التي استخدمت استراتيجية
التدريب العقمي) في تحصيل وتفضيل المعرفي لدى الطالبات( .ابوعقل) ٛٓ-ٔٚ :ٕٓٓٓ،
ثانياً /دراسات اجنبية:

أجريت ىذه الدراسة في والية تكساس األمريكية ورمت إلى معرفة
.1دراسة لوفيت (ُ : )1991
أثراستراتيجية التدريب العقمي في نموذج التعمم الدقيق في تعزيز تطوير المفاىيم ،وزيادة
التحصيل الدراسي لمطمبة في العموم الفيزيائية عن طريق تكيف الكتاب المدرسي ،وقد تكونت
عينة الدراسة من طمبة الصف السابع االساسي بواقع اربع صفوف دراسية من طمبة التعمم العام،
اضافة الى ذوي صعوبات تعميمية ،حيث قسم الطمبة الى مجموعتين تجريبة من ( )ٙطالب
وطالبة في كل صف دراسي درسوا وفق استراتيجية التدريب العقمي ،وبقية الطمبة مجموعة
ضابطة .وكانت اداة البحث اختبار تحصيمي من اعداد الباحث واىم النتائج التي توصل الييا
البحث وجود فرق دال احصائيا ولصالح المجموعة التجريبية( التي استخدمت استراتيجية
التدريب العقمي) في تحصيل الطالبات والطبلب)Lovitt,1990:7-54 ( .

ٕ.دراسة وينالند ورفاقة ( :)1991أجريت ىذه الدراسة في والية رود ايمند االمريكية ،ورمت
إلى معرفة أثراست ارتيجية التدريب العقمي في نموذج التعمم الدقيق في التحديد المبكر لمشكبلت
التعمم وطرق معالجتيا ،وقد تكونت عينة الدراسة من (ٕٔ) طالب في مرحمة رياض االطفال،
منيم ( )ٜضعفاء االداء ،وتمثمت ادوات الدراسة في فحص دقيق مؤقت بدقيقة واحدة ،جدول
سموك معياري ،المحتوى التعميمي المتمثل في منياج رياض االطفال ،وىدفت الدراسة الى تقييم
اداء الطمبة في ست ميارات اساسية وكيفية معالجتيا ،حيث توصل الباحثون الى ان االجراءات
المنتمية الستراتيجية التدريب العقمي كانت اكثر فاعمية في مساعدة الطمبة في التغمب عمى
القصورات التعميمية لدييم ،من خبلل مراقبة الحثيثة لمجيود العبلجية المتمثمة في استخدام
السموك المعياري) Weinland.1991:7-62).
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موازنة الدراسات السابقة
ٔ -استخدمت الدراسات السابقة جميعيا منيج البحث التجريبي.
ٕ -طبق الباحث بانفسيم الدراسة لموقوف عمى نتائج الدراسة مباشرة.
ٖ-تباينت العينات في الدراسات السابقة بين ادنى عدد(ٕٔ) طبلب في دراسة (ويميامز ورفاقة)
الى اكبر عينة )ٖٗٔ) طالب وطالبة )في دراسة ابو عقل ودراسة حسين)
ٗ-تنوعت االدوات المستخدمة لتحقيق اىداف البحث في الدراسات السابقة بين اإلستبانات،
والمقاييس ،وبناء االختبارات القبمية والبعدية ،والبرامج التدريبية في دراسة استراتيجية التدريب
العقمي.
٘-اغمب الوسائل االحصائية التي اعتمدتيا الدراسات السابقة كانت النسبة المئوية ،ومعامل
ارتباط بيرسون ،ومربع كاي  ،واالختبار التائي لعينتين مستقمتين ،وتحميل التباين.
- ٙتوصمت الدراسات السابقة الى نتائج مقاربة وىي وجود فروق ذات داللة احصائية بين
المجموعة التجريبية والضابطة لصالح التجريبية التي استخدمت استراتيجية التدريب العقمي.
الفصل الثالث
أجراءات البحث
يتضمن ىذا الفصل عرضاً إلجراءات البحث ومنيا اختيار التصميم التجريبي ،ومجتمع

البحث وعينتو ،وأداتو ،وتطبيق التجربة وما لو صمة بيا ،والوسائل اإلحصائية وعمى ما يأتي:

أوالً :منهج البحث :اتبع الباحثان المنيج التجريبي في تطبيق بحثيما ،وقد اختار الباحثان

التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئيَّ ،
مبين في الشكل
ألنو أكثر مبلءمة إلجراءات بحثيما وكما ّ
ّ
اآلتي:
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المتغير المستقل

المجموعة
التجريبية
الضابطة

المتغير التابع

استراتيجية التدريب العقمي
ــــ

نوع االختبار بعدي

اختبار التحصيل

اختبار تحصيمي

اختبار التفكير

واختبار التفكير

التباعدي

التباعدي

شكل رقم ( )1التصميم التجريبي لمبحث
يقصد الباحث بالمجموعة التجريبية ،المجموعة التي تدرس طالباتيا مادة الجغرافية وفق
استراتيجية التدريب العقمي ،والمجموعة الضابطة ىي المجموعة التي تدرس طالباتيا مادة
الجغرافية بالطريقة التقميدية ( المحاضرة) ،أما االختبار البعدي ،فيقيس المتغير التابع (اختبار
التحصيل والتفكير التباعدي) ،أي معرفة أثر المتغير المستقل في المتغير التابع.
ثانياً :مجتمع البحث

يشتمل مجتمع البحث عمى طالبات الصف الخامس االدبي في بغداد  -المديرية العامة

لتربية الكرخ الثانية لمعام الدراسي .ٕٓٔٚ-ٕٓٔٙ
ثالثاً :عينة البحث

لغرض اختيار مدرسة من المدارس االعدادية والثانوية لمذكور ميداناً لتطبيق التجربة،

سيضع الباحثان عدداً من الشروط التي يرى ضرورة توافرىا في المدرسة وىي :

 .1أن يكون جنس المدرسة لمذكور فقط.

 .2أن ال يقل عدد شعب الصف الخامس فييا عن شعبتين ،إلتاحة الفرصة الستعمال العشوائية
في اختيار الشعبتين التجريبية والضابطة.
 .3أن يكون المكان الجغرافي لممدرسة ضمن محافظة بغداد ،وضمن مدارس المديرية العامة
لتربية الكرخ الثانية.
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لذلك اختار الباحث اعدادية (المتنبي) لتوفر المتطمبات السابقة فييا  ،بعد ذلك كان البد من
تحديد عينة الطبلب في المدرسة المذكورة وقد كانت تضم المدرسة شعبتين لمصف الخامس
ىما الشعبة (أ) والشعبة (ب) ،اختارت الباحث عشوائيا شعبة (أ) لتمثل المجموعة التجريبية
واختا ار الشعبة )ب) لتمثل المجموعة الضابطة  .وقد بمغ عدد طالبات الصف الخامس
االدبي في الشعبتين ( ٘ ) ٙطالبة بواقع (ٕٖ) لممجموعة التجريبية (ٖٖ) طالبة لممجموعة
الضابطة وبعد استبعاد الطبلب الراسبين البالغ عددىم (٘) طبلب ،أصبح عدد الطبلب
النيائي (ٓ )ٙطالب ،وبواقع (ٖٓ) طالب في المجموعة التجريبية ،و(ٖٓ) طالب في
العينة
ّ
مبين في الجدول (ٕ)
المجموعة الضابطة ،وكما ّ
جدول رقم (ٕ)
المجموعة

الشعبة

العدد قبل االستبعاد

العدد بعد االستبعاد

التجريبية

ب

ٖٖ

ٖٓ

الضابطة

أ

ٕٖ

ٖٓ

رابعاً / :تكافؤ مجموعتي البحث -:

حرص الباحث قبل الشروع ببدء التجربة عمى تكافؤ طبلب مجموعتي البحث إحصائياً،
العينة
أن طبلب ّ
في عدد من المتغيرات التي يعتقد َّأنيا تؤثر في سبلمة التجربة ،عمى الرغم من ّ
من منطقة واحدة ،ومن الجنس نفسو وىذه المتغيرات ىي:

الزمني لمطبلب .
 -1العمر
ّ
 -2درجة العام السابق مادة الجغرافية لمصف الرابع االدبي.
 -3الذكاء.
اسي لآلباء.
 -4التحصيل الدر ّ
اسي لؤلميات .
 -5التحصيل الدر ّ

تم الحصول عمى المعمومات الخاصة لمطبلب فيما يخص المتغيرات األول والثاني والرابع
والخامس ،عن طريق تنظيم استمارة معمومات خاصة ،وزعت عمى الطبلب أما المتغير
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الثالث فقد طبق الباحثان عمى الطبلب اختبار رافن لممصفوفات المتتابعة ،وطبقو عمى عينة
البحث.
تكافؤ مجموعتي البحث:
 .1العمر الزمني بالشيور :حصل الباحثان عمى المعمومات ىذه المتغير من سجبلت
المدرسة ،وفيما يمي توضيح لمتحميل االحصائي حيث بمغ

متوسط اعمار الطبلب

المجموعة التجريبية ( (ٜٔٔ.ٛٛشي اًر في حين بمغ متوسط اعمار طالبات المجموعة

الضابطة( )ٜٔ٘.ٔٙٚشي اًر وكما مبين في جدول (ٖ) وعند استعمال االختبار التائي
لعينتين مستقمتين لمعرفة داللة الفرق اإلحصائي بين أعمار طالبات المجموعتين)(t- test

اتضح ان الفرق ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى (٘ ،(ٓ.إذ كانت القيمة التائية
المحسوبة (٘ )ٓ.ٛأصغر من القيمة التائية الجدولية البالغة( )ٔ.ٜٜوبدرجة حرية ()٘ٛ
وىذا يدل عمى ان طالبات المجموعتين متكافئتان احصائياً في العمر الزمني ،وجدول رقم (

ٖ ) يوضح ذلك

جدول(ٖ) المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العمار طبلب مجموعتي البحث
المجموعة

عدد أفراد

متوسط

االنحراف

القيمة

القيمة

الدال لة االحصائية

العينة

العمر

المعياري

المحسوبة

الجدولية

عند مستوى
()1.15

بالشهور
التجريبية

ٖٓ

ٜٔٔ,ٛٛ

ٔٔٗ.ٓٚ

الضابطة

ٖٓ

ٜٔ٘.ٔٙٚ

ٔٗ.ٜٗٛ

 .2درجات

الطالب

النهائية

لمادة

الجغرافية

٘ٓ,ٛ

لمصف

ٔ ،ٜٜ

الرابع

ليس بذي داللة

االدبي

لمعام

الدراسي(1115ـ:)1116حصل الباحث عمى الدرجات من سجل الدرجات المعد من قبل
إدارة المدرسة ،ظير إن الفرق ليس بذي داللة إحصائية ،وجدول (ٗ) يبين ذلك.
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جدول ()4المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري لدرجات مجموعتي البحث في مادة
الجغرافية في االمتحان النهائي لمصف الرابع االدبي لمعام الدراسي
المجم

عدد أفراد

المتو

االنحراف القيمة

القيمة

الداللةاالحصائ

وعة

العينة

سط

المعياري المحسوبة

الجدولية

ية عند مستوى
()1.15

الحسا
بي
التجريبية

ٖٓ

ٛٓ.ٙٙٙ

ٖٗٔٓ.ٚ

الضابطة

ٖٓ

ٜٚ.ٗٙٚ

ٕٔٔ.ٗٛ

ٔ ،ٜٜ

ٕٖٓ,

ليس بذي داللة

 .3الذكاء :نظ اًر الىمية ىذا المتغير فقد قام الباحث اجراء تكافؤ بين مجموعتي البحث
باستعمال اختبار (رافن) لممصفوفات وكانت درجات الطبلب وبعد التصحيح االجابات
باعطاء درجة لكل اجابة صحيحة وصفر لكل لبلجابة الخاطئة او المتروكة ،واحصيت
درجات الطبلب فكان متوسط المجموعة التجريبية (ٕ٘ )ٖ٘.بانحراف معياري (ٕٗ)ٔٓ.
ومتوسط درجات المجموعة الظابطة (ٗ )ٖ٘.وبانحراف معياري (٘ )ٜ.كما في الجدول
(٘)
جدول ( )5تكافؤ مجموعتي البحث غي اختبار الذكاء (رافن)
المجموعة

عدد

المتوسط

االنحراف

درجة

القيمة التائية

مستوى الداللة

أفراد

الحسابي

المعياري

الحرية

المحسوبة الجدولية

عند ٘ٓٓ,

العينة
التجريبية

ٖٓ

ٕٖ٘٘.

ٕٗٔٓ.

الضابطة

ٖٓ

ٖٗٓ.

ٜ٘.

٘ٛ

0.0043

1.997

ليست
داللة
احصائية

ٔٔ٘

بذي
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 .4التحصيل الدراسي لإلباء :يبدو من جدول ( )ٙأن مجموعتي البحث متكافئتان إحصائياً في

التحصيل الدراسي لئلباء ،إذ أظيرت نتائج البيانات باستعمال مربع كايَّ ،
أن قيمة (كإ)
ّ
ٕ
المحسوبة (ٔ )ٓ.ٛأصغر من قيمة ( كا ) الجدولية (ٕ ،)ٚ.ٛعند مستوى داللة (٘ٓ،)ٓ,
مما ُّ
يدل عمى تكافؤ مجموعتي البحث في ىذا المتغير.
ّ

جدول( )6تك اررات التحصيل الدراسي آلباء طالب مجموعتي البحث ،وقيمة (كا )1المحسوبة ،
والجدولية
قيمة كإ

مستوى التحصيل الدراسي
يقرأويكتب

أبتدائية

الضابطة

ٖٓ

ٖ

ٙ

ٙ

ٓٔ

٘

معهد

التجريبية

ٖٓ

ٗ

ٚ

ٙ

ٚ

ٙ

المجموعة

فوق

العينة

متوسطة

اعدادية

بكموريوس فما

حجم

درجة
الحرية*

المحسوبة

الجدولية

مستوى
الداللة

٘ٓٓ.

او

ليست
ٖ

ٔٓ.ٛ

ٕٚ.ٛ

بذي

داللة

 .5التحصيل الدراسي ألمهات الطالب :يبدو من جدول (َّ )ٚ
أن مجموعتي البحث متكافئتان
اسي لؤلميات ،إذ أظيرت نتائج البيانات باستعمال مربع
إحصائياً في التحصيل الدر ّ
كايَّ ،
أن قيمة ( كإ) المحسوبة ( )ٔ.ٖٜأصغر من قيمة ( كإ) الجدولية (،)ٜ.ٜٗ
عند مستوى داللة (٘ٓ ، )ٓ,مما ُّ
يدل عمى تكافؤ مجموعتي البحث في ىذا المتغير.
ّ

دمجت الخليتان ( يقزأ ويكتب ،وابتذائيت ) في خليت واحذة  ،لكون التكزار المتوقع في خليت يقزأ
ويكتب اقل مه ( ، ) 5وبذلك اصبحت درجت الحزيت (. ) 3
ٕٔ٘
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جدول(  ) 7تك اررات التحصيل الدراسي المهات طالب مجموعتي البحث،وقيمة (كا)1
المحسوبة،والجدولية

كتب

ية
يقرأوي

طة
معهد
أبتدائ

الضابطة

فما
اعداد
فوق
ية
متوس
او

التجريبية

العينة

يوس

ة

مستوى التحصيل الدراسي
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ٙ

ٛ

ٙ

٘

٘

ٖٓ

٘

ٛ

ٙ

ٙ

٘

بكمور

المجموع
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درجة

الحرية

قيمة كإ
المحسوبة

مستوى
الجدولية

الداللة

٘ٓٓ.
ليست

ٗ

ٔ.ٖٜ

ٜ.ٜٗ

بذي

داللة

خامساً  :ضبط المتغيرات الدخيمة :

يتأثر المتغير التابع بعوامل متعددة غير العامل التجريبي لذلك ال ُب َّد من ضبط ىذه
يبي وحده لتأثير في المتغير التابع ،ويعد ضبط المتغيرات
العوامل ،واتاحة المجال لممتغير التجر ّ
واحداً من اإلجراءات الميمة في البحث التجريبي وذلك لتوفير درجة مقبولة من الصدق الداخمي
لمتصميم ،بمعنى أن يتمكن الباحث من عزو معظم التباين في المتغير التابع الى المتغير

المستقل في الدراسة ،وليس إلى متغيرات أخر (عطوي.)ٜٔٛ :ٕٜٓٓ ،
ولغرض الحفاظ عمى سبلمة التجربة ،حاول الباحث ضبط بعض المتغيرات الدخيمة التي
اإلحصائي بين
قد تؤثر في دقة النتائج ،وعمى الرغم مما قام بو الباحث من إجراء التكافؤ
ّ
مجموعتي البحث في عدد من المتغيرات ،إالّ َّأنو حاول قدر اإلمكان السيطرة عمى عدة من

المتغيرات الدخيمة ،وفيما يأتي ىذه المتغيرات ،وكيفية ضبطيا:
 - 1الحوادث المصاحبة:

لم تتعرض التجربة في البحث الحالي إلى أي ظرف طارئ ،أوحادث يعرقل سيرىا .
 -1االندثار التجريبي:
المقصود بو األثر المتولد من ترك ،أوانقطاع بعض الطالبات الخاضعات لمتجربة مما
الزوبعي ومحمد .) ٜٛ : ٜٔٛٔ،
يؤثر في متوسط التحصيل( .
ّ
ٖٔ٘
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لم يتعرض البحث الحالي لحاالت الترك ،أواالنقطاع ،أواالنتقال طيمة مدة التجربة ،عدا

حاالت الغياب الفردية وىي حالة طبيعية ،إذ َّ
إن مجموعتي البحث كانتا تتعرضان ليا بنسب
ضئيمة ،ومتساوية تقريباً.
-3اختيار أفراد العينة:
حاول الباحث تفادي تأثير ىذا العامل في نتائج البحث ،وذلك بإجراء عمميات التكافؤ
اإلحصائي بين طالبات مجموعتي البحث في ٍ
عدد من المتغيرات ،وذلك لظروف الطبلب

االجتماعية واالقتصادية التي تكاد تكون متشابية الى حد كبير ،فضبلً عن َّ
أن الطالبات ينتمين
إلى بيئة اجتماعية واحدة.

-4أداة القياس:
استعمل الباحث أداة واحدة موحدة (اختبار تحصيل واختبار االتفكير التباعدي )
-5اإلجراءات التجريبية:
لقد حرص الباحثان عمى جعل ىذا العامل غير مؤثر في سير التجربة وتمثل ذلك في
سرية البحث ،وتوزيع الحصص الدراسية ،ومدة التجربة.
سادساً :مستمزمات البحث

أ-تحديد المادة العممية

مت عمى الباب األول (الفصل األول
الباحث المادةَ العمميةَ التي
َحدد
ُ
تم ْ
ُ
سيدرسيا وقد ا َش َ
والفصل الثاني والثالث) من كتاب الجغرافية لمصف الخامس االدبي
ب-صياغة األهداف السموكية :

ِ
األىداف العامة لتدريس مادة جغرافية الوطن
تم صياغةُ (ٓ )ٜىدفاً سموكياً في ضوء
حيث َ
الباحث
العربي لمصف الثاني المتوسط ,ومحتوى المادة العممية المقررة لمدة التجربة ,تناول
ُ
المستويات األربعة من تصنيف بموم والمتمثمة في (معرفة  ،فيم ،تطبيق  ,تحميل )  ،لمبلئمتيا
ألعمار عينة البحث وإلمـ ـ ــكانية مبلحظـ ــتيا وقياسيا ،وألنيا أكثر شيوعاً واستعماالً.
)1971: 177
وقد عرضت األىداف السموكية عمى مجموعة من المحكمين والخبراء في مجال التربية

(Bloom,

وطرائق التدريس ،والجغرافية ،لبيان آرائيم ومبلحظاتيم جرت إعادة ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياغة بعض
ٗٔ٘
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األىـ ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـ ـ ــسموكية وتعديل المستوى الذي تقيسو.وحصمت األىداف السموكية عمى نسبة اتفاق
(٘ )% ٛمن آراء الخبراء أي قبمت األىداف جميعيا بعد أجراء بعض التعديبلت والمبلحظات
التي أبداىا الخبراء
ج-إعداد الخطط التدريسية  :في ضوء محتوى المادة التعميمية واإلغراض السموكية ،جرى
إعداد الخطط التدريسية لمجموعتي البحث ,وبواقع (ٕٗ) خطة لكل مجموعة وقد عرضت نماذج
من ىذه الخطط عمى مجموعة من الخبراء ،لبيان أرائيم ومبلئمتيا وقد اخذ بيا بما اتفق عميو
معظميم من مبلحظات .
سابعاً :أداتا البحث

يتطمب البحث الحالي ما يأتي

-1اختبار تحصيمي في مادة الجغرافية
-1اختبار التفكير التباعدي
ومن متطمبات ىذا البحث وجود اختبار تحصيل لقياس أثر المتغير المستقل في المتغير التابع (

التحصيل ) ,ولعدم وجود اختبار تحصيمي جاىز ,فقد َّ
اعد الباحث اختبا اًر تحصيمياً في ضوِء
األىداف السموكية ومستوياتيا ومحتوى المادة الدراسية المحددة في التجربة ،فاالختبار الجيد ىو

يوفق بين األىداف السموكية من ناحية ومحتوى المادة العممية من ناحية أخرى1991, .
الذي
ُ
)(Ruth&Carson p:73
وقد بمغت عدد فقرات االختبار التحصيمي (ٓ٘) فقره لكل فقرة أربعة بدائل تمثل أحداىما
اإلجابة الصحيحة  ,وقد اتبع الباحث الخطوات اآلتية في إعداد االختبار
أ-إعداد جدول المواصفات
اعد الباحث خريطة إختبارية لمحتوى الفصول األول والثاني والثالث من كتاب الجغرافية المقرر
لمصف الخامس االدبي  ,وحدد أوزان محتوى الفصول في ضوء عدد األىداف لكل فصل ،و
أعتمد الباحث في تحديد األسئمة في كل مستوى عمى الوزن لمئوي لكل مستوى(معرفة,فيم
,تطبيق ,تحميل) ,وتم تحديد عدد فقرات االختبار بـ (ٓ٘) فقره اختبارية وزعت عمى محتوى
الفصول األول والثاني والمستويات (معرفة ,فيم ,تطبيق ,تحميل) لؤلىداف السموكية بحسب
تصنيف بموم عمى وفق نسبتيا في الخريطة االختبارية,
٘ٔ٘
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ب-صياغة فقرات االختبار
اختار الباحث من االختبارات الموضوعية ,االختيار من متـعدد لكون ىذا النوع من االختبارات
تمتاز بمزايا كثيرة منيا  ,متعددة االستخدام حيث تستـخدم لتحديد قدرة الطالب عمى استدعاء
معمومات معينة ويمكن الفاحص من قياس مدى تحقيق جميع األىداف التربوية السيما ما يتعمق
منيا بالعمميات العقمية الدنيا (المعرفة والفيم والتطبيق والتحميل ) وتقمل من تخمين الجواب
الصحيح أو تخمينو إلى أدنى حد ممكن بسبب تعدد المموىات والبدائل (عمر
ِ
االختيار من
وآخرونٕٓٔٓ,صٕٗٗ) وبمغت فقرات االختبار التحصيمي (ٓ٘) فقرة من نوع

الباحث التعميمات اآلتية عند مقدمة االختبار وىي :
متعدد ووضع
ُ
ٔ-اإلجابة عمى ورقة األسئمة.
ٕ-عدم ترك أي سؤال دون إجابة.
ٖ -تعامل الفقرة المتروكة مثل الفقرة الخطأ أي صفر
ٗ-ال يحق لك السؤال إالّ في حالة عدم وضوح الفقرة.

٘-تعطى درجة واحدة لكل اجابة صحيحة ,وصفر لكل أجابة غير صحيحة او متروكة او
متعدد اإلجابة
ولمتحقق من صالحية فقراته اتبع الباحث الخطوات اآلتية :
-1صدق االختبار
أ-الصدق الظاىري:تم عرض االختبار عمى مجموعة من الخبراء في مادة الجغرافية وطرائق
تدريسيا ممحق (ٔ) ،ليقروا مدى تمثيل الفقرات االختيارية لمصفة والموضوع الدراسي المراد
قياسو لبيان آرائيم ومقترحاتيم في مدى صدق قياس ىذه الفقرات لؤلىداف السموكية ،وفي
ضوء مبلحظاتيم ومقترحاتيم ،أعيدت صياغة بعض الفقرات استخدمت النسبة المئوية
معيا اًر لقياس صبلحية الفقرات  ،إذ حصمت عمى موافقة أكثر من(٘ )%ٛمن آراء
عدد الفقرات بقي كما ىو (ٓ٘) فقرة ,جميعيا
المحكمين ولذلك لم تحذف أي فقرة ,وبيذا فأن َ
صالحة لقياس التحصيل الدراسي .

ب-صدق المحتوى  :قد َّ
أعد الباحث اختبار التحصيل و جدول المواصفات وعرضيما عمى
مجموعة من الخبراء والمتخصصين في طرائق التدريس والقياس والتقويم الممحق(ٔ) إلبداء
٘ٔٙ
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آرائيم ومبلحظاتيم في صبلحية الفقرات وصحة إعداد جدول المواصفات ,وفي ضوء آرائيم
ومبلحظاتيم أجريت بعض التعديبلت عمى فقرات االختبار وتم التثبت من صحة إعداد
جدول المواصفات وبذلك تم التوصل إلى صدق المحتوى
التطبيق االستطالعي والتحميل اإلحصائي لفقرات االختبارالتطبيق االستطبلعي ىو لمتثبت من وضوح فقرات االختبار وتعميماتو  ،والوقت المستغرق
في اإلجابة عنو فكان متوسط زمن اإلجابة عن فقرات االختبار التحصيمي (ٓ٘) دقيقة .
إما التحميل اإلحصائي لغرض معرفة مستوى صعوبة فقرات االختبار وقوة تمييزىا وفعالية بدائميا
المخطؤة طبق الباحث االختبار عمى عينة مماثمة لعينة البحث تكونت من (ٓٓٔ) طالب من
طبلب الصف الخامس االدبي في (ثانوية الرازي) ,وبعد تصحيح أجابات الطبلب قسم الباحث
اإلفراد إلى مجموعتين عميا ودنيا الفئة العميا (ٓ٘ )%والفئة الدنيا (ٓ٘ )%ألنيا تعطينا حجم
وتمايز دقيق عن معامل الصعوبة والتمييز وفعالية البدائل المخطؤة ويشير(عودة  )ٜٜٖٔ،إذ
كان عدد الطبلب (ٓٓٔ) فأقل يمكن قسمة الطمبة إلى فئتين ىما فئة عميا(ٓ٘ )%وفئة
دنيا(ٓ٘ )%ألنيا تزودنا بمعمومات دقيقة جدا ًًعن المجموعتين ( .عودة ،ٜٜٖٔ ،ص٘)ٕٛ
ثم جرى تحميل أجابات كل من المجموعتين العميا والدنيا من حيث صعوبة الفقرات وقوة تمييزىا
وفاعمية البدائل وثبات االختبار اذ بمغت قيمتو (ٓ )ٓ,ٜواصبح االختبار بصيغتو النيائية يتكون
من (ٓ٘) فقرة .
ٕ-اختبار التفكير التباعدي
اعتمد الباحث اختبار التفكير التباعدي الذي أعدتو الباحثة (صنعاء يعقوب خضير التميمي،
) ٜٜٔٙ
 ،والذي يتكون من (  )ٚفقرات ىي (الطبلقة االرتباطية ،والطبلقة المفظية ،والطبلقة التعبيرية،
والطبلقة الفكرية ،وطبلقة اإلشكال ،والمرونة التمقائية ،والمرونة الكيفية لممعاني) ،ممحق ( )
وتصحيح االختبار يكون بإعطاء ( ٔ ،صفر)
صدق االختبار :يعد االختبار صادقا إذا كان يقيس ما وضع لقياسو  ،أي يقيس الوظيفة التي
يزعم انو يقيسيا وال يقيس شيئا آخر بدال عنيا أو إضافة إلييا( .ممحم  ، ٕٓٓٓ ،ص ٖ،) ٕٚ
لذلك تم التحقق من صدق االختبار وكما يأتي :
٘ٔٚ
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الصدق الظاهري :وىو احد مؤشرات صدق المحتوى ويشير إلى مدى صمة فقرات االختبار
بالمجال المراد قياسو .فتم عرض اختبار التفكير التباعدي عمى عدد من المتخصصين في
مجال التربية وعمم النفس وطرائق التدريس .وذلك لبيان صدقو ومدى مبلئمتو لطبلب الصف
الخامس األدبي ،وإ جراء التعديبلت المناسبة.
ثبات االختبار :يقصد بو انو لو أعيد تطبيقو عمى األفراد أنفسيم ،فانو يعطي النتائج نفسيا أو
نتائج مقاربة والستخراج ثبات االختبار الحالي اتبع الباحث األساليب اآلتية:
ثبات االستجابة ( إعادة االختبار ) و يقصد بثبات االستجابة ىو أن يعطي االختبار النتائجنفسيا إذا ما أعيد تطبيقو مرة أخرى عمى المجموعة نفسيا من األفراد في مرات مختمفة ,
ولمتحقق من ثبات االختبار استخدم الباحث طريقة إعادة االختبار حيث طبق االختبار عمى
عينة عشوائية تكونت من( ٓٓٔ ) طالب ،اختيروا عشوائيا من إعدادية (ثورة الحسين) لمبنين و
بعد مضي أسبوعين أعاد الباحث تطبيقو عمى طبلب العينة أنفسيم وتحت الظروف نفسيا ،و قد
أشار ادمز
( إلى أن الفترة بين التطبيق األول والتطبيق الثاني يجب أن ال تتجاوز أسبوعين أو ثبلثة
أسابيع)
وبذلك تصبح لكل طالب درجتان و استعمل معامل ارتباط بيرسون إليجاد العبلقة بين درجات
أفراد العينة في التطبيق األول ودرجاتيم في التطبيق الثاني لكل فقرة من فقرات االختبار وكذلك
لمدرجة الكمية عمى االختبار ،الجدول يوضح ذلك.
قيم معامالت الثبات الختبار التفكير التباعدي بطريقة إعادة االختبار
اسم الفقرة

قيمة معامل االرتباط

الطالقة االرتباطية

1,83

الطالقة المفظية

1,81

الطالقة التعبيرية

1,81

الطالقة الفكرية

1,79

طالقة االشكال

1,81
٘ٔٛ
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المرونة التمقائية

1,81

المرونة التكيفية لممعاني

1,84

الدرجة الكمية

1,84

ثامناً :تطبيق التجربة
اجرى الباحث في إثناء تطبيق التجربة ما يأتي :
ٔ-طبقت التجربة عمى أفراد المجموعتين في الفصل األول لمعام الدراسي

ٕٓٔٚ-ٕٓٔٙ

بتاريخ.
ٕ-اجرى االختبار التحصيمي عمى المجموعتين ولحصتين متتاليتين بمساعدة مدرس الجغرافية
في المدرسة .
ٖ -اجرى اختبار التفكير التباعدي عمى المجموعتين ولحصتين متتاليتين بمساعدة مدرس
الجغرافية في المدرسة
تاسعاً  :الوسائل االحصائية :اعتمدت الوسائل االحصائية االتية
 معادلة كودر ريتشاردسون  :11الستخراج ثبات االختبار (.ممحم )ٕٙ٘ :ٕٓٓٓ،
 معامل الصعوبة :لحساب قوة صعوبة الفقرات.
 قوة التمييز :الستخراج القوة التمييزية لفقرات االختبار.
 فعالية البدائل الخاطئة :استعممت لحساب فعالية البدائل غير الصحيحة لفقرات االختيار
من متعدد التي تألف منيا االختبار
 االختبار التائي ذو النهايتين لعينتين مستقمتين (  :) T-Testاستخدم في التكافؤ بين
المجموعتين التجريبية والضابطة في عدد من متغي ارت التكافؤ وتحميل النتائج النيائية
 مربع كا  :مربع كآي (  :)Chi– Squareاستخدم في تكافؤ مجموعتي البحث في
اسي لؤلبوين .
التحصيل الدر ّ
 معامل ارتباط بيرسون ( :)Pearsonلحساب ثبات التصحيح( .ممحم )165 :1111،
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الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسيرها
لحالي ،ولئلجابة عن الفرضية التي تضمنيا البحث ،حممت بيانات
تحقيقاً ليدف البحث ا ّ
االختبار ،لمعرفة الداللة اإلحصائية لمفروق في األوساط الحسابية لمدرجات التي حصمت عمييا
طالبات المجموعة التجريبية ،وطالبات المجموعة الضابطة ،وكما يأتي:
اوالً :عرض النتائج-1 :نتائج التحصيل

ٔ -ال توجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (٘ٓ)ٓ,بين متوسط درجات

المجموعة التجريبية التي درست عمى وفق أستراتيجية التدريب العقمي ,ومتوسط درجات طبلب
المجموعة الضابطة التي درست عمى وفق الطريقة التقميدية في اختبار التفكير التباعدي.
لموصول إلى ىدفي البحث ،والتحقق من الفرضية الصفرية قام الباحثان استخدام
االختبار التائي لعينتين مستقمتين لمعرفة داللة الفروق بين ىذين المتوسطين تبين وجود فروق
دالة إحصائياً ولصالح المجموعة التجريبية ولما كانت القيمة التائية المحسوبة أكبر من القيمة
فض الفرضية الصفرية ،أي يوجد فرق ذو داللة إحصائية في متوسط اكتساب
الجدولية ،لذا تُْر ُ
بين مجموعتي البحث ،لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام إستراتيجية التدريب
العقمي ،والجدول يوضح ذلك.
جدول نتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين الختبار التحصيل النهائي
المجموعة

عدد

أفراد

العينة

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

التجريبية ٖٓ

ٕٖ,ٗٓٙ

ٕٕٔٗ,

ٕٓ

ٖٕٓٔٔ,

ٕٕٖ٘,

الضابطة

درجة

الحرية

٘ٛ

القيمة

المحسوبة

ٕٗ٘,ٜ

القيمة

الجدولية

ٕٓٗٓ,

الداللة االحصائية
عند مستوى
(٘ٓ)ٓ.

دالة احصائيا

يتضح من الجدول (  ) ٛان الوسط الحسابي الكتساب الطالبات في المجموعة التجريبية
اعمى من الوسط الحسابي الكتساب الطالبات في المجموعة الضابطة وان قيمة (ت) المحسوبة
اكبر من قيمة (ت) الجدولية البالغة (ٓٗٓ )ٕ,عند مستوى داللة (٘ٓ )ٓ,ودرجة حرية (،)٘ٛ
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وبيذا ترفض الفرضية الصفرية ،أي ان ىناك فرقا في متوسط اكتساب المجموعتين ولصالح
المجموعة التجريبية وىذه النتيجة تدل عمى فاعمية استراتيجية التدريب العقمي.
ٕ-نتائج اختبار التفكير التباعدي  :ال توجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
(٘ٓ)ٓ,بين متوسط درجات المجموعة التجريبية التي درست عمى وفق أستراتيجية التدريب
العقمي ,ومتوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة التي درست عمى وفق الطريقة التقميدية في
اختبار التفكير التباعدي.
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدول لدرجات طالب في
مجموعتي البحث في اختبار التفكير التباعدي البعدي
المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الحرية

ٔٗ, ٛٓٚ
ٔٙ , ٜٙ

ت

المجموعة

العدد

ٔ.

التجريبية

ٖٓ

ٓٓٔٗٔ,

ٕ.

الضابطة

ٖٓ

ٕٓ, ٚٙٙ

مستوى
القيمة التائية

٘ٓٓ,
المحسوبة

٘ٛ

الداللة عند

ٙ , ٛٓٙ

الجدولية
ٕٓٓ,

دالة
إحصائية

ثانياً :تفسير النتيجة :من خبلل استعراض النتائج التي أسفر عنيا البحث الحالي ،تم تفسير

النتائج وكما يأتي :

تفسير نتائج أختبار التحصيل. .1ان النتائج االحصائية تدل عمى وجود فرق ذي داللة احصائية بين المجموعتين التجريبية
والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية ،وىذا يعود الى فاعمية استراتيجية التدريب العقمي،
الذي طبق عمى المجموعة التجريبية حيث ان ىذا االستراتيجية يتضمن انشطة عقمية
تساعد الطالبات عمى اكتساب المفيوم وتؤكد عمى التفاعل بين المدرسة والطالبة وتجعل
لمطالبة جانبا ايجابيا في العممية التعميمية عكس الطريقة التقميدية والتي يكون فييا لممدرسة
الدور االكبر في العممية التعميمية.
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َّ .2
إن المرحمة اإلعدادية من المراحل الدراسية المبلئمة الستخدام إستراتيجية التدريب العقمي ،إذ
مما أىميم إلى
العقمي و
يكون الطبلب في ىذه المرحمة ،قد بمغ مرحمة من النضج
االنفعاليّ ،
ّ
ّ
تقبل ىذه اإلستراتيجية.
-1تفسير نتائج أختبار التفكير التباعدي .
ٔ– وثقت استراتيجية التدريب العقمي عمى العبلقة بين المدرس والطبلب مما زاد من جرأة
الطبلب في المشاركة ,وىذا ما يوفر بيئية تعميمية يسودىا جوا اإلبداع والتفكير التباعدي.
ٕ– أن أستراتيجية التدريب العقمي تنمي التفكير التباعدي  ،ألنو يفسح ليم المجال بالبحث
وحرية التفكير إلطبلق منتوج األفكار وتنوعيا في جو آمن ال يشوبوُ الخوف  ،ألن الخوف
والشعور بالتوتر يعيقان عممية التفكير التباعدي
الفصل الخامس
االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
االستنتاجات
الحالي يمكن أن نخمص إلى االستنتاجات اآلتية:
في ضوء نتائج البحث
ّ
 .1استخدام إستراتيجية التدريب العقمي في تدريس مادة الجغرافية لمصف الخامس االدبي أدى
إلى الحصول عمى نتائج إيجابية في تعمم المفاىيم واختصا ار لزمن تعمميا مقارنة بالطريقة
االعتيادية
ٕ- .أظيرت نتائج البحث أث اًر ايجابياً ألستراتيجية ( التدريب العقمي ) في تحصيل طبلب

الصف الخامس االدبي ( عينة البحث ).

ٖ-أظيرت نتائج البحث أث اًر ايجابياً ألستراتيجية ( التدريب العقمي )

في اختبار التفكير

التباعدي لطبلب الصف الخامس االدبي ( عينة البحث ).

التوصـيـات :
 .1ضرورة اطبلع مدرسي مادة التاريخ عمى أُسس اإلستراتيجيات الحديثة ،والسيما
إستراتيجية التدريب العقمي ،وذلك من خبلل الدورات ،أوالندوات التربوية ،والنشرات
الخاصة ،وكيفية االعداد ،والتخطيط ،والتنفيذ لو.
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ٕ-ضرورة تدريب الطبلب في المرحمة االعدادية عمى ميارات التفكير في جميع أنواعو وخاصة
التفكير التباعدي واستعمالو في مختمف المواقف التعميمية
ٖ -ضرورة اىتمام و ازرة التربية بطرائق التدريس الحديثة .
المقترحات :
استكماال لما توصل إليه البحث الحالي ،وتطوي اًر له ،يقترح الباحث إجراء:

ٔ-إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لتعرف عمى ميارات أنواع أخرى من التفكير مثل التأممي
 ،االستداللي ,أالبتكاري .
ٕ -إج راء دراسة تيدف إلى تعرف أثر إستراتيجية (التدريب العقمي) في التحصيل و التفكير
التباعدي لدى طمبة أقسام الجغرافية في كميات التربية .
المصادر
 -1إبراىيم  ،لينا  , ) ٕٜٓٓ ( ،طرق تدريس العموم  ،ط ٔ ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر
والتوزيع ,عمان .
أبو سريع ،محمود محمد :)ٕٓٓٛ( .تدريس المواد االجتماعية ,طٔ ،الدار العالمية
لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 -2ابو عقل ،وفاء حسين (ٕٓٓٓ)اثر استخدام أستراتيجية التدريب العقمي في نموذج التعمم
الدقيق عمى التحصيل واتجاهات ومفهوم ذات طمبة الصف التاسع االساسي االني
والمؤجل في مادة الكيمياء في المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية وتعميم محافظة
نابمس ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،فمسطين.
 -3بزي ،حسن (ٕٗٓٓ) مناهج التعميم وطرائق التدريس ،طٔ ،مؤسسة برنت الند ،بيروت.
 -4جراون ،فتحي عبد الرحمن ٕٕٓٓ ،اإلبداع ،مفيومو ،معاييره ،نظرياتو ،قياسو ،تدريبو،
مراحل العممية اإلبداعية ،ط ٔ ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ،األردن .
 -5الجنابي  ,عبد الزىرة عمي  , )ٕٕٓٔ( ,الجغرافية الصناعية  ,دار العطاء لمنشر والتوزيع ,
الحمة  ,العراق
 -6الجبللي  ,لمعان مصطفى ( ٕٔٔٓ)  ,التحصيل الدراسي  ,دار المسيرة  ,عمان
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 -7حسين ،محمد احمد ( )ٜٜٜٔاثر استخدام أستراتيجية التدريب العقمي في نموذج التعمم
الدقيق عمى التحصيل االني والمؤجل لدى طمبة الصف التاسع االساسي لمفاهيم عمم
الحياة في المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية وتعميم محافظة نابمس ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،فمسطين.
 -8خميل ،كمال محمد ,ٕٓٓٚ ،دراسة تجريبية  ...جيمفورد  -بموم ،ط ٔ دار المسيرة لمنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن
 -9التميمي ،صنعاء يعقوب خضير " ,ٜٜٔٙ :بناء اختبار مقنن لمتفكير التباعدي عند طمبة
المرحمة اإلعدادية
( بناء وتطبيق)" ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ابن رشد ،جامعة بغداد.
 -11راتب ،محمد )ٕٓٓٓ(،استراتيجيات حديثة في تدريس العموم ،دار النيضة لمطباعة
والنشر ،القاىرة.
 -11الزوبعي ،عبد الجميل إبراىيم وآخرون ( ٔ)ٜٔٛ

االختبارات والمقاييس النفسية ،

منشورات جامعـة الموصل ،العـراق .
 -12العبادي  ,احمد ىاشم عبد الكاظم  " , ) ٕٓٔٓ ( ,تقويم مستوى التمكن من المفاىيم
الجغرافية لدى طمبة معاىد إعداد المعممين والمعممات " رسالة ماجستير غير منشورة ،
جامعة بغداد  -كمية التربية (ابن رشد )
 -13عبد العزيز ,سعيد  , )ٕٜٓٓ( ،تعميم التفكير ومياراتو تدريبات وتطبيقات عممية  ,طٔ,
اإلصدار الثاني  ,دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ,عمان  ,األردن.
 -14عطوي ،جودت عزت ( )ٕٜٓٓاساليب البحث العممي مفاهيمه ـ ادواته ـ طرقه
االحصائية  ،طٖ ،دار الثقافة ،عمان ،االردن
 -15عبلوي ،شاكر احمد )ٜٜٕٔ(،مهارات التدريب العقمي ،مؤسسة غسق لمطباعة والنشر،
عمان.
 -16عمي ،سيد محمد ( :)ٕٜٓٓالتربية العممية وتدريس العموم  ،طٖ ،دار المسيرة ،عمان.
ٕٗ٘
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 -17عمر وآخرون(ٕٓٔٓ) ,القياس النفسي والتربوي ,طٔ ,دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عمان ,
األردن.
 -18عودة  ،احمد سميمان  , )ٜٜٖٔ( ،الـقياس والـتقويم فـي العممية التدريسية  ،طٔ ,دار
األمل لمنشر والتوزيع  ،عمان
 -19غباري ثائر احمد  ,وخالد أبو شعيره  , ) ٕٓٔٔ( ،أساسيات في التفكير  ,مكتبو
المجتمع العربي  ,عمان
 -21الفتبلوي ،سييمة محسن ( )ٕٓٓٙالمنهاج التعميمي والتدريس الفاعل  ،دار الشروق،
طٔ ،االردن.
 -21الفرح ،وجيو ودبابنة ،ميشيل ( )ٕٓٓٙأساسيات التنمية المهنية لممعممين ،مؤسسة الوراق
لمطباعة والنشر ،عمان.
 -22قطامي ,يوسف ونايفة قطامي  )ٕٓٓٓ(،سيكولوجية التعمم الصفي ،طٔ ،دار الشروق
لمنشر والتوزيع ،عمان.
 -23قطامي ،نايفة,ٕٖٓٓ ،

تعميم التفكير لؤلطفال ،ط ٔ ،دار الفكر لمطباعة والنشر

والتوزيع ،عمان ،االردن
 -24قطامي،نايفة ,ٜٜٔٓ ،تفكير األطفال تطور وطرق تعممو ،ط ٔ ،األىمية لمنشر والتوزيع،
عمان األردن،
 -25الكفوي ،أبو البقاء أيوب بن موسى( ،)ٜٜٔٛالكميات ،طٕ ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
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