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اثر استراتيجية التكامل التعاوني للمعلومات المجزأة في 

اكتساب المفاهيم الفيزيائية وعمليات العلم لدى طالبات 

 الرابع العلمي
مدير قسم ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي /  د.اعتماد ناجي فياض

 جامعة الفلوجة

 1/4/6161تاريخ النشر:  01/16/6119قبول النشر: 66/11/6119استالم البحث:   
 

 : ممخص البحث 
اثر  استراتيجية التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة في اكتساب ييدؼ البحث الحالي الى الكشؼ عف   

 :خالؿ الفرضيتيف الصفريتيفمف  المفاىيـ الفيزيائية وعمميات العمـ لدى طالبات الرابع العممي
( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية 0,0,ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) .1

وبيف متوسط درجات  استراتيجية التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة التي تدرس مادة الفيزياء عمى وفؽ 
طالبات المجموعة الثانية التي تدرس المادة نفسيا عمى وفؽ الطريقة االعتيادية في اختبار اكتساب المفاىيـ 

 الفيزيائية.
( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية 0,0,ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) .4

وبيف متوسط درجات  استراتيجية التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة التي تدرس مادة الفيزياء عمى وفؽ 
 طالبات المجموعة الضابطة التي تدرس المادة نفسيا عمى وفؽ الطريقة االعتيادية في اختبار عمميات العمـ.

رية العامة وتحدد مجتمع البحث بجميع طالبات الصؼ الرابع العممي في المدارس الثانوية واالعدادية التابعة لممدي
(، اما العينة فقد اختيرت  بواقع شعبتيف دراسيتيف مف ثانوية 4,16 – 4,15لتربية الكرخ االولى لمعاـ الدراسي )

 ( طالبة66( طالبة والضابطة وتضـ )63االنفاؿ لمبنات  وزعت عشوائيا عمى شعبتيف التجريبية تضـ )
االغراض السموكية ،والخطط التدريسية ،اختبار اكتساب اعدت الباحثة مستمزمات التجربة وادواتيا المتمثمة ب )

 المفاىيـ الفيزيائية ، اختبار عمميات العمـ(.
 تـ تدريس مجموعتي البحث مف قبؿ مدرسة المادة وتحت اشراؼ الباحثة.

( اسبوعا واظيرت نتائج تطبيؽ اختباري )اكتساب المفاىيـ الفيزيائية ، وعمميات العمـ( 14استمرت التجربة )
وتحميؿ البيانات الى وجود فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسطي المجموعتيف  في اختبار اكتساب المفاىيـ 
ولصالح المجموعة التجريبية، في حيف لـ تظير النتائج وجود فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسطي المجموعتيف  

 في اختبار عمميات العمـ.
 تفسيرىا العممي والتوصيات والمقترحات.وبناءا عمى نتائج التجربة اعطت الباحثة 

 عمميات العمم-المفاىيم الفيزيائية  -استراتيجية التكامل التعاوني الكممات المفتاحية :
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Abstract 

The current research aims to reveal the impact of the strategy of cooperative integration of 
fragmented information in the acquisition of physical concepts and science processes among fourth 
scientific students through the null hypotheses: 
1- There is no statistically significant difference at the level of significance (0.05) between the 
average grades of female students of the experimental group studying physics according to the 
strategy of cooperative integration of fragmented information and those who follow the traditional 
method in the test of acquiring physical concepts. 
2-There is no statistically significant difference at the level of indication (0.05) between the average 
grades of female students of the experimental group studying physics according to the strategy of 
cooperative integration of fragmented information and those who follow the traditional method in the 
test of science processes. The research community is determined by all the students of the fourth 
grade in the secondary schools of the Directorate General of Karkh Education\1 for the academic 
year (2018-2019). As for the sample, two classes collected from al-Anfal High School for girls. 
The sample was randomly distributed in (36) Students as experimental groups and (33) students as 
a control group. The researcher prepared all the requirements of the experiment (behavioral 
purposes, teaching plans, testing the acquisition of physical concepts, and testing the processes of 
science). The teachers under the supervision of the researcher taught the two research groups. 
The experiment lasted for (12) weeks. The results showed a statistically significant difference 
between the averages of the two groups in the concept acquisition test and for the benefit of the 
experimental group. On the other hand, the results did not show a significant difference in Statistics 
between the averages of the two groups in the science processes test. Based on the results of the 
experiment, the researcher came out with a number of recommendations and suggestions. 
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 مشكمة البحث 
إلى تدني مستوى  األساليب وطرائؽ التدريس االعتيادية المعتمدة في تدريس مادة الفيزياء في مدارسنا  أدت    

، ألف ىذه الطرائؽ واالساليب   الطمبة بصورة عامة واكتساب مفاىيميا بشكؿ صحيح بصورة خاصة تحصيؿ 
معتمدة عمى الحفظ، والتمقيف مف دوف االىتماـ بحاجاتيـ  الطمبةتيدؼ فقط إلى توصيؿ المادة العممية إلى اذىاف 

النفسية، ودوافعيـ، وميوليـ، ورغباتيـ فضال عف اىماؿ لمجانب العممي فييا، وىذا ما وجدتو  الباحثة وبشكؿ 
واضح لمعياف بحكـ المناقشات  المباشرة مع مدرسات ومدرسي المادة المذيف أيَّدوا وجود مشكمة تدني مستوى 

 ة بسبب تقميدية طرائؽ التدريس المتبعة نتيجة لسيولة استخداميا وتعودىـ عمييا ، الطمب
ضعؼ قدرة معظـ الطمبة عمى ربط الظواىر كما اظيرت المناقشات عف تأكيد المدرسيف بقناعتيـ التامة  ب   

فرضيات خم6العممية واستثمار المواقؼ التعميمية في مواقؼ الحقة ، فضاًل عف ضعؼ الطمبة في وضع ا
واختبارىا، وربط الحقائؽ والمفاىيـ والخروج باستنتاجات وضعؼ قدرتيـ عمى تفسير النتائج التي يتوصموف إلييا، 
وتصميـ األنشطة والتجارب العممية أو التنبؤ وتقدير القيـ بشكؿ منطقي ، كؿ ىذا جاء متطابقا مع نتائج 

 (.4,11( و دراسة )الشمري 0,,4الدراسات التي تناولت ىذه المشكمة مثؿ دراسة )خريسات
لػػػػذا ارتػػػػأت الباحثػػػػة إجػػػػراء بحػػػػث تطبيقػػػػي قػػػػد تسػػػػاىـ نتائجػػػػو فػػػػي الحػػػػد مػػػػف المشػػػػكمة، ومحاولػػػػة لتػػػػذليميا، مػػػػف 
 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ االجابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاؿ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي يمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمة البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي: 

فيزيائياااة وعممياااات العمااام ماااا اسراساااتراتيجية التكامااال التعااااوني لممعموماااات المجااازهي  اااي اكتساااا  المفااااىيم ال
 لدى طالبات الرابع العممي؟

 :هىمية البحث 
نتيجة لرغبة المجتمعات المختمفة في النمو والتقدـ، تزايد االىتماـ بالعمـ والبحث العممي وقد ادى ىذا االىتماـ   

لسائدة تقؼ عاجزة عف الى نشوء ثورة تكنولوجية تعتمد عمى المعرفة العممية، جعمت االساليب التربوية والتعميمية ا
 استيعابيا ونقميا الى المتعمميف ضمف جدراف الصفوؼ الدراسية.

كانت المؤسسات التعميمية تبذؿ الجيود االستثنائية في تييئة بيئة تعميمية ثرية بالخبرات والوسائؿ واإلمكانات 
التي تساعد المتعمـ عمى تحسيف ميارتو وتنمية تفكيره ومف ثـ زيادة تحصيمو الدراسي، وتنويع طرائؽ 

ميارات ،  و ترجمة المنيج الدراسي الى حقيقة واستراتيجيات التدريس لكونيا وسيمة نقؿ المعمومات والمعارؼ وال
واقعية وعنصر ميـ مف العناصر الرئيسة المكونة لو، فضاًل عف ارتباطيا ارتباطًا وثيقًا باألىداؼ والمحتوى، 

 (.2003:3ودورىا في تحديد كؿ مف المعمـ والمتعمـ في العممية التعميمية )الخوالدة، 
قدرة عمى مراعاة حاجات المتعمـ ومجتمعو ومساعدتيـ عمى اكتساب الخبرات وضرورة اعتماد استراتيجيات أكثر 

مف بيئتيـ المحيطة، استراتيجيات تمكنو مف نقؿ المعمومة العممية والخبرات والميارات المرتبطة بالمواد الدراسية 
 الى خارج حدود غرفة الصؼ .
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حوؿ مف التدريس القائـ عمى التمقيف والحفظ والتخزيف واىتماـ المعمميف بتنمية عمميات العمـ لدى الطمبة تعني الت 
عادة التفكير في المعرفة بوصفيا معرفة  والتسميـ بالحقيقة المطمقة، الى التعمـ القائـ عمى الفيـ وحؿ المشكالت وا 

ممتعمميف نسبية، ومف التدريس القائـ عمى االلقاء والتمقي لممعمومات والميارات ، الى التعمـ القائـ توفير الفرص ل
 لمعب أدوار متنوعة وحثيـ عمى التفكير و التساؤؿ والبحث عف االسباب والقدرة عمى التنبؤ والتفسير.

 مف االستراتيجيات الحديثة التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة ( ستراتيجية )وتعد     
مية  ال تعطى ألحد غيره مف التي تتطمب أف يعمؿ الطمبة في مجموعات صغيرة ، يعطى كؿ فرد فييا مادة تعمي
 أفراد المجموعة، مما يجعؿ كؿ طالب خبيرًا بالجزء الخاص بو مف المادة التعميمية

 (4,10،142)الباوي والشمري 
ومف ثـ يتـ تجميع الخبراء في مجموعات جديدة يتبادلوف اآلراء ويتناقشوف ويتفقوف عمى صياغة المعمومة بأبسط 

صمية بصفتيـ خبراء في تمؾ المادة التعميمية. اما دور المعمـ فيتمحور باالشراؼ و صورة ينقموىا لمجموعاتيـ اال
عطاء درجات لمفريؽ وفؽ األداء الفردي لكؿ طالب في االختبار وقد اطمؽ عمى ستراتيجة ،اختبار األفراد فرديًا، وا 

 الخبراء(. التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة اسـ )التعمـ التعاوني القائـ عمى مجموعات 
اف ىذه اال استراتيجية يمكف ادراجيا ضمف استراتيجيات التعمـ النشػط والػتعمـ التعػاوني  الػذي يقػـو كػؿ مػنيـ عمػى 

 فمسفة النظرية البنائية والنظرية االجتماعية في اكتساب المعمومات 
المعمومػػات يجػػب اف  مبػػدأ التوافػػؽ التكػػاممي  لنظريػػة اوزبػػؿ فػػي التػػدريس والػػذي يػػنص عمػػى افوىػػي تتوافػػؽ مػػع 

 تتكامؿ وتتوافؽ مع المواد التي سبؽ لمطالب اف تعمميا وىذا يعني انو يجب ربط التعمـ السابؽ بالتعمـ الالحؽ .
و بما اف العمـ ىو جيد انساني ييدؼ الى دراسة وتفسير الظواىر الطبيعية والكونية المختمفة، ومحاولة      

 اإلنسانية. ف أف تحكـ ىذه الظواىر وذلؾ لخيريـ  وقوانيف ونظريات يمكلمتنبؤ بيا والتوصؿ الى حقائؽ ومفاى
وىذا الجيد االنساني يمكف التعبير عنو بعدد مف السموكيات او العمميات المنظمة والمدروسة التي تسمى    

وىي تمثؿ  ( عمميات العمـ المكوف الثاني مف بنية العمـ1663ميارات او عمميات العمـ ويعد ) الخميمي وآخروف ،
األنشطة أو األعماؿ أو األفعاؿ أو الممارسات التي يقـو بيا العمماء أثناء التوصؿ إلى النتائج الممكنة لمعمـ مف 

 جية وأثناء الحكـ عمى ىذه النتائج مف جية أخرى .                     
 اء في كتابو عممية التربية( وما جBrunerويستند االىتماـ بميارات عمميات العمـ إلى نظرية برونر )     

 " the process of education الػذي أكػد فيػو ضػرورة التركيػز فػي السػنتيف المدرسػيتيف األولػى  1631" عػاـ
لػػى نظريػػة بياجيػػو ) ( التػػي piagetوالثانيػػة عمػػى عمميػػات الػػتعمـ اليػػدوي مػػف مالحظػػة وتصػػنيؼ وقيػػاس وغيرىػػا، وا 

 -ي:بينت أف النمو المعرفي يمر بأربع مراحؿ ى
 المرحمة الحس حركية، ومرحمة ما قبؿ العمميات، ومرحمة العمميات المادية، ومرحمة التفكير المجرد. 

( إلى أف ىذه العمميات "عادات تعميمية يكتسبيا المتعمـ في أثناء تعممو ،في حيف Brunerويرى برونر )   
 يسمييا جانيو قدرات وميارات عقمية متعممة" .
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( فػي أف عمميػات العمػـ تمثػؿ ميػارات أو أنشػطة عقميػة يكتسػبيا الطمبػة فػي 1666ويتفؽ معو  فػرج وآخػروف )    
أثناء دراسػتيـ لممػواد الدراسػية المختمفػة ومنيػا مػادة الفيزيػاء، وينظمػوف بيػا المالحظػات ويجمعػوف البيانػات ويبنػوف 

     .  حؿ مشكمة تواجييـ العالقات ويسعوف عف طريقيا إلى تفسير حدث عقمي أو شرحو  أو
( اف تعمػػػـ عمميػػػات العمػػػـ يحقػػػؽ الكثيػػػر مػػػف أىػػػداؼ تػػػدريس العمػػػـو ، منيػػػا  1666ويػػػذكر )النجػػػدي وآخػػػروف،    

:تنميػػة حػػب البحػػث واالستقصػػاء واالسػػتطالع العممػػي والتػػأني عنػػد إصػػدار األحكػػاـ لػػدى الطمبػػة، كمػػا انيػػا تحػػث 
وحػػؿ المشػػكالت التػػي يتعرضػػوف  الطمبػػة عمػػى ممارسػػة المالحظػػة الدقيقػػة  التػػي تحفػػزىـ عمػػى التواصػػؿ والتجريػػب 

 ليا.
( أف الطمبة يحتاجوف إلى عمميات العمـ التي يعتقد انو ما لـ يتمكف الطمبة مف امتالكيا 0,,4ويؤكد )زيتوف ،

 وممارستيا فعال فأنيـ سيواجيوف كثيرًا مف الصعوبات في استقصاء العمـ وتنفيذ األنشطة العممية المختبرية
(أف الرابطػػػػػة القوميػػػػػة لمعممػػػػػي العمػػػػػـو فػػػػػي الواليػػػػػات المتحػػػػػدة األميركيػػػػػة 0,,4،و سػػػػػبؽ اف ذكػػػػػر )خطايبػػػػػة    

(National Science Teacher Association (NSTA) أوصػػت بضػػرورة تضػػميف عمميػػات العمػػـ فػػي )
 مناىج العمـو 

ات فضال عف اف عمميات العمـ ىي في صمب ما يعرؼ بالثقافة العممية التي نادت بيا الكثير مف الجمعي    
، فكانت أدوات بناء تمؾ الثقافة داخؿ المدرسة وخارجيا .   التربوية في تدريس العمـو

 6,,4وقد شيدت مناىج العمـو تطورات وتعديالت في معظـ دوؿ العالـ ومنيا العراؽ الذي شيد لألعواـ   
جيؿ مف المتعمميف  ، تغييرًا في الكتب المدرسية لممواد العممية ومنيا الفيزياء بيدؼ تييئة 4,11، ,4,1،

القادريف عمى التعامؿ مع المعمومات الحديثة واالتصاالت وتوظيفيا بنحٍو سميـ، وركزت ىذه الكتب عمى 
النشاطات العممية وشجعت التفاعؿ النشط لمطالب مع الرسـو واألشكاؿ التوضيحية فضال عف التجارب العممية ، 

 وىذا يتفؽ مع مشروع العمـو / منحى العمميات. 
مف مكونات المعرفة العممية التي ىي جزء اساس مف الثقافة  رئيساً  اً ما المفاىيـ العممية تشكؿ مكونا
واف المفاىيـ العممية ليا اىمية كبرى في العممية التربوية وىذا ما جعؿ اكثر المنظريف يتطرقوف الييا العممية ، 

قـو بمساعدة الطالب عمى اكتساب وتنمية المفاىيـ مف حيث اىميتيا وكيفية تنميتيا واكتسابيا وعمى المدرسة اف ت
بقمة  عددىا اذا ما لديو مف خالؿ ما تقدمو لمطالب مف خبرات معرفية وميارية ووجدانية ، كما انيا تمتاز 

 قورنت بالحقائؽ العممية  ،اكثر ثباتا واستقرارا منيا
فقيػة .وعمميػة اكتسػابو تحتػاج الػى بيئػة تعميميػة ف ينمو ويتطور فميس لو نيايػة رأسػية او اأويمكف لممفيـو العممي  

مميئػػة بػػالخبرات المتنوعػػة الحسػػية والمجػػردة وانشػػاط كبيػػر مػػف المػػتعمـ وسػػعيو الػػى اسػػتخداـ العمميػػات العمميػػة فػػي 
 البحث عف المعمومة وتصنيفيا وتمخيصيا .

 لمطالب اثناء استخداميا في التدريس. استراتيجية التكامل التعاوني لممعمومات المجزهيوىذا ما توفره
 وبناءًا عمى ما سبؽ يمكف اجماؿ اىمية البحث الحالي بػػػػػػػػػػػػػػػ:
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 وفي ضوء ما سبؽ تبرز أىمية البحث:
 يعد اكتساب المفاىيـ الفيزيائية وتنمية عمميات العمـ  مف اىـ اىداؼ تدريس العمـو ومنيا الفيزياء.  .1
اثراستراتيجية التكامؿ التي حاولت الكشؼ عف فاعمية استخداـ  –بحسب عمـ الباحثة  –قمة الدراسات العربية  .4

وىذا التعاوني لممعمومات المجزأة في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية وعمميات العمـ لدى طالبات الرابع العممي 
 ا المجاؿ وتسيـ في اثراء البحث التربوييعد مبررًا قويًا إلجراء مثؿ ىذا البحث لسد نقص واضح في ىذ

جعؿ مادة  الفيزياء محببة لنفوس الطالبات ألنيا مف المواد العممية التي سيعتمد عمييا الطالب المتخصص  .6
.  بدراسة العمـو

 البحث: ىدف 
اثر  استراتيجية التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة في اكتساب ييدؼ البحث الحالي الى الكشؼ عف  

 المفاىيـ الفيزيائية وعمميات العمـ لدى طالبات الرابع العممي
 :رضيتا البحث  
( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية 0,0,ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) .1

وبيف متوسط درجات  استراتيجية التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة التي تدرس مادة الفيزياء عمى وفؽ 
طالبات المجموعة الثانية التي تدرس المادة نفسيا عمى وفؽ الطريقة االعتيادية في اختبار اكتساب المفاىيـ 

 الفيزيائية.
( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية 0,0,ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) .4

وبيف متوسط درجات  استراتيجية التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة التي تدرس مادة الفيزياء عمى وفؽ 
 طالبات المجموعة الضابطة التي تدرس المادة نفسيا عمى وفؽ الطريقة االعتيادية في اختبار عمميات العمـ.

 :حدود البحث 
لممديرية العامة  طالبات الصؼ الرابع العممي في المدارس الثانوية واالعدادية النيارية الحكومية التابعة .1

 لتربية بغداد/ الكرخ األولى.
 (4,16 -4,15الفصؿ الدراسي االوؿ مف العاـ الدراسي ) .4
 الفصوؿ ) االولى( مف كتاب مادة الفيزياء المقرر لمصؼ الرابع العممي. .6
 تحديد المصطمحات 
 :التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة ا استراتيجية  .1

ال اسػتراتيجية التكامػؿ التعػاوني لممعمومػات المجػزأة ، ولكػف  وصػفت بانيػا مػف  محػدداً   لـ تجػد الباحثػة تعريفػاً 
( أفػػراد، 3-0اسػػتراتيجيات الػػتعمـ النشػػط التػػي  تتطمػػب أف يعمػػؿ الطمبػػة فػػي مجموعػػات تتكػػوف كػػؿ منيػػا مػػف )

بيػرًا حيث يعطى كؿ فرد فييا مادة تعميمية  ال تعطى ألحد غيره مف أفراد المجموعة، مما يجعؿ كػؿ طالػب خ
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ويعمػػػؿ الخبػػػراء فػػػي مجموعػػػة الخبػػػراء وينقمػػػوف مػػػا يتعممونػػػو الػػػى بػػػالجزء  الخػػػاص بػػػو مػػػف المػػػادة التعميميػػػة 
 مجموعاتيـ االصمية فيما بعد، ويقتصر دور المدرس عمى التوجيو والتقويـ.

 -:االكتسا  .6
 "( عمى انو "اضافة استجابة جديدة ناتجة عف عممية التعمـ 1655وعرفو ) عاقؿ ،       

 (.12، ص1655) عاقؿ 
( عمػػػى انػػػو مػػػدى معرفػػػة التمميػػػذ بمػػػا يمثػػػؿ المفيػػػـو اوال يمثمػػػو خػػػالؿ انتباىػػػو الػػػى  ,166وعرفػػػو ) العمػػػر،      

 فعاليات ونشاطات المعمـ ومف ثـ يقـو بمعالجة المعمومات بطريقة يحفظيا في مخزوف الذاكرة لديو" 
 ( . 4,4،ص ,166) العمر 

   -المفيوم : .0
( عمى انو "ما يتكوف لدى كػؿ فػرد مػف معنػى وفيػـ يػرتبط بكممػات او عبػارات  1643عرفو ) كاظـ وسعد،       

 ( . 41، 1643او عمميات معينة" ) كاظـ
( عمػى انػو مصػطمح يتضػمف مجموعػة مػف االفكػار الموجػودة التػي يػتـ تعميميػا مػف 1653وعرفو ) زيتوف ،      

 (  53،  1653ينة ) زيتوفمناسبات او مالحظات او مواقؼ مع
( عمى انو "االسـ او المصطمح او الرمػز الػذي يعطػى لمجموعػة الصػفات 1660وعرفو ) الخميمي واخروف ،      

 او السمات او الخصائص المشتركة او العديد مف المالحظات او مجموعة المعمومات المنظمة " 
 ( .,1،  1660) الخميمي واخروف

ىو فكرة او صورة عقمية لمجموعة مف االشياء او االحداث يعبر عنيا بمفػظ او رمػز او  التعريؼ االجرائي لممفيـو
 مصطمح متضمنة في محتوى الفصوؿ الخمسة االولى مف كتاب الفيزياء لصؼ الرابع العممي

ىػػو قػػدرة الطالبػػة فػػي الصػػؼ الرابػػع العممػػي عينػػة البحػػث  مػػف   التعريااف االجرائااي الكتسااا  المفيااوم            
عرفػػػة وتميػػػز وتطبيػػػؽ المفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة ويقػػػاس  بمجمػػػوع الػػػدرجات التػػػي تحصػػػؿ عمييػػػا فػػػي اختيػػػار اكتسػػػاب م

 المفاىيـ الفيزيائية المعد ليذا الغرض . 
 عمميات العمم: .4

( أنيا "مجموعة مف القدرات والميارات العممية والعممية المطموبة لتطبيؽ 1666عرفو النجدي وآخروف )
 طرائؽ العمـ والتفكير العممي بنحٍو صحيح ". 

( بانػػػػو "أسػػػموب فػػػي التفكيػػػػر لحػػػؿ مشػػػكالت معقػػػػدة بيػػػدؼ الوصػػػوؿ إلػػػػى تفسػػػيرات دقيقػػػػة 2,,4وعرفػػػو كمػػػاؿ )
ي محاولة حميا نصؿ إلى الكشؼ عف جديػد أو مجػرد محاولػة ليػذا الكشػؼ، وصادقة، فيي تبدأ بوجود مشكمة، وف

 وىذه االستكشافات الجديدة غالبا ما تأتي بمشكالت جديدة وعف طريؽ تمؾ المحاوالت تنمو المعرفة"
التعريػػؼ االجرائػػي : ىػػو مجموعػػة مػػف الممارسػػات العقميػػة والعمميػػة التػػي تسػػتخدميا طالبػػة الصػػؼ الرابػػع العممػػي 

 ؿ الى حؿ وتفسير المشكالت العممية مقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا باالختبار المعد ليذا الغرضلموصو 
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   خمفية نظرية 
 :التكامل التعاوني لممعمومات المجزهي ا استراتيجية اواًل: 

( أفراد، حيث يعطى 3-0ىي مف االستراتيجيات تتطمب أف يعمؿ الطمبة في مجموعات تتكوف كؿ منيا مف )   
كؿ فرد فييا مادة تعميميةالتعطى ألحد غيره مف أفراد المجموعة، مما يجعؿ كؿ طالب خبيرًا بالجزء  الخاص بو 

مجموعة الواحدة يعيد الطمبة تنظيـ أنفسيـ في مف المادة التعميمية. وبعد توزيع المواد التعميمية عمى أفراد ال
مجموعات الخبراء )يتجمع األفراد المكمفوف بالميمة نفسيا ومف جميع المجموعات في مجموعة واحدة تدعى 
مجموعة الخبراء، وبذلؾ تصبح كؿ مجموعة مف مجموعات الخبراء مختصة بمادة تعميمية واحدة؛ لدراسة 

محدد وتفيمو واإللماـ بجميع جوانبو، بعد ذلؾ يعود األفراد مف مجموعة الخبراء كؿ الموضوع )المادة التعميمية( ال
إلى مجموعتو األصمية لتدريس أفراد المجموعة ما تعمموه في وجودىـ في مجموعة الخبراء وبذلؾ يصبح كؿ فرد 

تعممو بصفتو خبيرًا في  في المجموعة خبيرًا في المادة التعميمية التي كمؼ بيا وميمتو تعميـ أفراد مجموعتو ما
عطاء درجات لمفريؽ وفؽ األداء الفردي لكؿ  تمؾ المادة التعميمية. وبعد ذلؾ يقـو المعمـ باختبار األفراد فرديًا، وا 
طالب في االختبار )متوسط أداء األفراد ككؿ(، ويستخدـ المعمـ طريقة تسمى "تقييـ الفرصة المتساوية" وذلؾ 

اء الفردي لمطالب نسبة إلى أدائو في السابؽ، ال يحدد المعمـ بالضرورة الدرجات لوضع درجات تستند إلى األد
بيذه الطريقة، بؿ إنو عوضًا عف ذلؾ، يقدـ نوعًا مف اإلفادة )الشيادة( عف اإلنجاز والتحصيؿ وفؽ التحصيؿ 

 ـ األكاديمي الكمي لممجموعة، وقد اطمؽ عمى طريقة التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة اس
 (04: 4,10)التعمـ التعاوني القائـ عمى مجموعات الخبراء(. )الباوي وثاني 

 خطوات التدريس عمى و ق التكامل التعاوني لممعمومات المجزهي
 اختيار فصؿ مف فصوؿ كتاب الفيزياء .1
 ( أفراد لممجموعة الواحدة تكوف متباينة في التحصيؿ. 3-0تشكيؿ مجموعات تعاونية مكونة مف ) .4
تعييف جزء مف المادة التعميمية لكؿ عضو مف أعضاء المجموعة األصمية واعتبار ىؤالء خبراء في  .6

 المواضيع الخاصة بيـ. 
تكميؼ طمبة المجموعات بدراسة الفصؿ في الصؼ أو المنزؿ مع التركيز عمى الموضوع الخاص بكؿ  .2

 عضو. 
ضوع نفسو باالجتماع، ومناقشة الموضوع بعد ذلؾ ُيطمب مف خبراء المجموعات المختمفة الذيف ليـ المو  .0

 وتقديـ ورقة مناقشة تكوف خطة عمؿ لكؿ مجموعة خبراء. 
بعد االنتياء مف مناقشة الموضوع بيف أعضاء مجموعة الخبراء، يعود الخبراء إلى مجموعاتيـ حيث يقوموف  .3

 بتدريس المعمومات المتعمقة بمواضيعيـ لألعضاء اآلخريف. 
 .التدريس يخضع كؿ طالب الختبار يغطي جميع األجزاء، وعمى جميع الطمبةبعد االنتياء مف 

 (00: 4,10)الباوي وثاني    
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وقد اتبعت الباحسة ىذه الخطوات بأكمميا  ي تدريس مادي الفيزياء لطالبات المجموعة التجريبية كما 
 (.5ىو موضح  ي الخطط التدريسية ممحق )

 المفاىيم العممية:–سانيُا 
لمفيػػـو الػػى عػػدد مػػف المتغيػػرات  التػػي يمكػػف أف تكػػوف مجموعػػة أشػػياء أو احػػداث تشػػترؾ فػػي خصػػائص يشػػير ا  

عامػػة مشػػتركة او متشػػابكة منيػػا مػػا ىػػو مػػادي مشػػترؾ فػػي خصػػائص فيزيقيػػة كميػػة ممموسػػة ومنيػػا مػػا ىػػو مجػػرد 
غيػػر ممموسػػة  يعبػػر عػػف مجموعػػة او فئػػة مػػف األشػػياء او األنػػواع أو األحػػداث أو الظػػواىر ذات صػػفات مشػػتركة

 ( أف أي مفيـو لو خمسة مكونات أساسية ىي :Brunerويذكر برونر )
( : وىػػو مجػػرد اتفػػاؽ تػػـ التعػػارؼ عميػػو ويشػػير االسػػـ إلػػى الصػػنؼ الػػذي Concept Label. اسػػـ المفيػػـو )1

 ينتمي إليو المفيـو .
 ( : وىي األمثمة المنتمية إلى المفيـو Concept Examples. أمثمة المفيـو )4

 )اإليجابية واألمثمة غير المنتمية إليو ) السمبية( مثؿ الحرارة كمثاؿ ، والبراكيف غير مثاؿ لمفيـو المناخ .
( المميزة لو وغير المميزة لػو وىػي المالمػح التػي تميػز المفيػـو مػف Concept Attributes. سمات المفيـو : )6

 غيره مف المفاىيـ .
 : وىي عبارة عف مدى وجود الصفة لمفيـو معيف . ( Attribute Value. قيمة السمة : )2
0( :  ( وىي العبارة التي تحدد وصؼ الخواص األساسية لممفيـو . Concept Definition. تعريؼ المفيـو

 ( .621،  1663)بمقيس وآخروف ، 
                   خصائص المفاىيم:  -
إف المفيػػـو العممػػي لػػيس لػػو نيايػػة مػػف التطػػور عموديػػًا وأفقيػػًا ، ويعنػػي ىػػذا اف المفيػػـو ينمػػو ويتطػػور بالتقػػدـ  .1

العممي والتكنولوجي ، فيصػبح الجيػد العممػي موجيػًا نحػو ىػذا النمػو والتطػور إلػى المزيػد مػف المعرفػة العمميػة 
 عف كؿ مفيـو 

التي يشترؾ فييا جميػع أفػراد فئػة المفيػـو وتميػزه مػف غيػره لكؿ مفيـو عممي مجموعة مف الخصائص المميزة  .4
 مف المفاىيـ العممية األخرى .

لكػػؿ مفيػػـو عممػػي امثمػػة تنطبػػؽ عميػػو تسػػمى امثمػػة المفيػػـو ، أو األمثمػػة اإليجابيػػة ،  وأمثمػػة اخػػرى ال تنطبػػؽ  .6
 عميو تسمى باالمثاؿ او األمثمة السمبية لممفيـو .

عمػػػـ المفػػػاىيـ السػػػابقة ذات العالقػػػة ، انطالقػػػًا مػػػف اف بنػػػاء العمػػػـ ىرمػػػي ، وأف إف تعمػػػـ المفيػػػـو يحتػػػاج إلػػػى ت .2
 المفاىيـ مترابطة مع بعضيا ، تبدأ بتعمـ المفاىيـ المحسوسة وصواًل إلى المفاىيـ المجردة .

المفيـو العممي يتضمف اإلعماـ ، بمعنى انو ال ينطبؽ عمػى شػيء خػاص او موقػؼ واحػد ، بػؿ ينطبػؽ عمػى  .0
 مف األشياء أو المواقؼ أو الظواىر.مجموعة 
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نمػػا يػػدؿ عمػػى الصػػنؼ العػػاـ الػػذي تنتمػػي إليػػو  .3 المفيػػـو العممػػي ال يػػدؿ عمػػى عنصػػر معػػيف أو جػػزء معػػيف ، وا 
 العناصر .

 يتكوف المفيـو العممي مف جزأيف أساسييف ىما : .4
 أ. االسـ أو الرمز أو المصطمح كما في اشباه الفمزات أو الفمزات .

مفظيػػة : داللػػة المفيػػـو تعنػػي تحديػػد معنػػى ىػػذا االسػػـ  او المصػػطمح ، وعميػػو تكػػوف الداللػػة المفظيػػة ب. الداللػػة ال
 ( . 1,0،  1656لمصطمح مفيـو الفمز ىو كؿ الخواص التي يمتمكيا الفمز  ) نشواف ، 

 ( :  concept Attainmentاكتسا  المفيوم )
بمسػػاعدة المػػتعمـ عمػػى جمػػع األمثمػػة التػػي تػػدؿ عمػػى المفيػػـو يػػرى برونػػر أف عمميػػة اكتسػػاب المفػػاىيـ تتحقػػؽ    

وتصنيفو ، مما يؤدي بو إلى التوصؿ إلى المفيـو قيد التدريس ، كما يرى أف عمميػة اكتسػاب المفيػـو ىػي مرحمػة 
( . وقػػد ميػػز عمميػػة اكتسػػاب المفيػػـو بػػيف ظػػرفيف مػػف , 1990 , 266الحقػػة لعمميػػة تكػػويف  المفيػػـو )قطػػامي

ىمػػا: عمميػػة االختيػػار وعمميػػة االسػػتقباؿ. ففػػي األولػػى تكػػوف األمثمػػة غيػػر مصػػنفة فيقػػـو  المػػتعمـ  ظػػروؼ الػػتعمـ
باختيػػار احػػدىا ويتقصػػى فيمػػا إذا كػػاف مثػػااًل منتميػػًا أو غيػػر منتمػػي ، أمػػا عمميػػة االسػػتقباؿ فيقػػـو المعمػػـ بتقػػػديـ 

 ( .  ,1998 ,173األمثمة بترتيب معيف ومصنفة كأمثمة موجبة وأخرى سالبة )قطامي 
 واف نمط اكتساب المفيـو الذي افترضو برونر يتكوف مف العناصر اآلتية :

 اسـ المفيـو . .1
 األمثمة المنتمية أو غير المنتمية . .4
 السمات الجوىرية وغير الجوىرية . .6
 القيمة المميزة لممفيـو . .2
 تعريؼ المفيـو  .0

 ( . , 2000 , 26السكراف )
ونتيجة ألىمية المفػاىيـ واكتسػابيا فقػد وضػعت نمػاذج تسػعى إلػى تػوفير الطرائػؽ الكتسػاب الطػالب لممفػاىيـ ،    

ومف ىذه النماذج )أنموذج كالزمايرا وىيمدا تابا وبرونػر،...( ، وفػي مقابػؿ ذلػؾ سػعى المربػوف إلػى تصػميـ نمػاذج 
( الػذي قسػـ مسػتوى االكتسػاب عمػى  1978)  لقياس اكتساب الطالب لممفاىيـ ومػف ىػذه النمػاذج أنمػوذج ديفػيس

مسػػتوييف : المسػػتوى األوؿ يقػػيس قػػدرة المػػتعمـ عمػػى تمييػػز األمثمػػة مػػف بػػيف عػػدد مػػف أمثمػػة المسػػتوى الثػػاني يقػػيس 
 (6،46,,4قدرة المتعمـ عمى تمييز خصائص المفيـو  )الحسني ،
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 :Science processes عمميات العمم     -سالسا
العمـ كمرادؼ لألىداؼ الخاصة بالتفكير العممي بعد انقضاء حقبة الخمسينات لمقرف  ظيرت تسمية عمميات  

 العشريف الميالدي.
( تصنيفا متطورا لعمميات العمـ يتناسب وما يجب أف يستعممو الطمبة Walfinger,1984فقد قدمت ولفنجر )    

      -مف عمميات ،إذ قسمت عمميات العمـ عمى ثالث عمميات رئيسة ىي:
 .Basic Scientific Processesعمميات العمـ األساسية  .1
  Casual Processes of Science)العممية(  عمميات العمـ السببية .4
  Experimental Processes of Scienceعمميات العمـ التجريبية  .6

                                                               

 
 ( لعمميات العممWalfinger( تصنيف )1شكل )

(       AAAs( إلى أف الرابػػػػطة األميركية لتقدـ العمػػػػػػػػػػػػػـو )1666ويشير النجدي وآخروف )
Association for the Advancement of science" American حددت عمميات العمـ بثالث عشرة "

 -عممية وصنفتيا نوعيف ىما :
 

 
 
 

 
 

ةالحظانم  
فصنيانت قياسان   

واصمانت  انتنبؤ 

ناتبياسير انتف  

انزموان كانانم قاتل عالعماستا امال األرقعماست   

لتدالالسا  

رائيإلجريف اعانت  

جريبانت  

وضنفرفرض ا اتيرانمتغط ضب   

 عمليات العلم

 األساسية
 التكاملية
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 (6115العمم  )الباوي وسانيمميات لع (AAAs)( تصنيف 6شكل )
 خصائص عمميات العمم

 -( أوجز خصائص عمميات العمـ باالتي:Gagne( أف جانيو )1,,4يذكر زيتوف )   
ىي عمميات تتضمف ميارات عقمية محػددة يسػتعمميا العممػاء واألفػراد والطمبػة لفيػـ الظػواىر الكونيػة المحيطػة  -

 بيـ.
 عمييا. ىي سموؾ مكتسب أي يمكف تعمميا والتدريب -
عمميات يمكف إعماميا ونقميػا إلػى الجوانػب الحياتيػة األخػر، إذ إف العديػد مػف مشػكالت الحيػاة يمكػف تحميميػا    -

واقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراح الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ المناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ عمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ.                                                                    
( إلػػػى أف مػػػف خصػػػائص عمميػػػات العمػػػـ 6,,4فػػػي امبػػػو سػػػعيدي والبموشػػػي ) ( المػػػذكور0,,4ويشػػػير الصػػػوافي)

 طويمة.                                       مدداعتماد اكتسابيا عمى األنشطة العممية ويمكف أف يظير تأثيرىا في 
 هسالي  تنمية عمميات العمم

 -بة ميارات عمميات العمـ منيا:( عدة أساليب الكتساب الطم4,,4توضح كؿ مف البكري والكسواني )   
 اىتماـ المعمـ بقضية صوغ الفروض والعمؿ عمى اختبارىا بيدؼ استثارة ميارة التفكير عند الطمبة. -
 اتباع التعمـ التعاوني فقد أثبت ىذا األسموب فعاليتو في استثارة التفكير عند الطمبة. -
 كالمالحظة والتجريب ووضع الفرضيات.اتباع أسموب حؿ المشكالت واعتماد طرائقو المختمفة  -
    التنويع والمرونة، إذ تسير الحصة في صورة مناقشة أو حوار، وتارة في صورة أفكار تطرح مف قبؿ المعمـ.                               -

خػػػؿ ويمكػػػف القػػػوؿ  أف الػػػتعمـ التعػػػاوني )أو العمػػػؿ بصػػػورة مجموعػػػات صػػػغيرة( وممارسػػػة التنويػػػع والمرونػػػة فػػػي دا
الصؼ لمحصة الواحدة يييئ لمطمبة الفرصة لتحويؿ ما تعمموه إلى مواقػؼ جديػدة تسػاعدىـ عمػى الوصػوؿ لمحمػوؿ 

 الصحيحة لممشكالت.
 اسس تدريس عمميات العمم

 -( األسس الواجب مراعاتيا عند تدريس عمميات العمـ باآلتي:Freseman,1990لخص ) 
طالة وقت االنتظار في أثناء مناقشة العمؿطرح األسئمة التي تثير اىتماـ الطمبة لمتس .1  .اؤؿ والتفكير وا 
 تييئة الفرصة لمطمبة لمتخطيط لألنشطة. .4
 تحفيز الطمبة عمى ابتكار أفكار جديدة وطرح حموؿ بديمة عف الموقؼ. .6

 ( أسس اخرى منيا:                                                       6,,4واضاؼ  )النجدي وآخروف،
يجب أف تحدد العمميات أو الميارات العممية التي سػتدرس ألي صػؼ دراسػي، ويفضػؿ أف يحػدد المعمػـ عػددا  .1

 قميال مف الميارات لتدرس عف طريؽ أكثر مف منيج دراسي.
تػدريس عمميػات العمػـ  يجب أف يتأكد المعمـ مػف أف الطمبػة قػد اكتسػبوا عمميػات العمػـ األساسػية قبػؿ البػدء فػي .4

 ذلؾ يؤدي إلى النجاح في تعمـ الميارة الجديدة. التكاممية؛ ألف
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 يتعمـ الطمبة عمميات العمـ عف طريؽ قياميـ بالعمؿ. .6
ينتقؿ أثر تعمـ الميارة مف محتوى دراسي إلػى محتػوى آخػر وليػذا يفضػؿ أف تػدرس عمميػات العمػـ عػف طريػؽ  .2

ميػات بعػد تعمميػا فػي مواقػؼ أكثر مف مػنيج عمػى أف يراعػي المعمػـ إتاحػة الفػرص لمطمبػة السػتعماؿ ىػذه العم
 جديدة

          عممية التعمـ عممية بطيئة ولذلؾ فإف الميارات اليدوية والعقمية تحتاج إلى الوقت نفسو الكتسابو.                                   .0
 وبناء عمى المعمومات السابقة وفي ضوء خصائص عمميات العمـ والتعريفات التي وضعيا    

(، يمكػف وضػع مؤشػرات يػتـ االسػتدالؿ   5,,4(،و)أبػو جحجػوح،   ,4,1( ،و)زيتػوف،1666وآخروف،)النجدي 
 ( التالي:1عف طريقيا إلى عمميات العمـ بنوعييا ،كما في المخطط ) 

 مؤشرات االستدالؿ الميارة
 المالحظة

 
 تحديد األشياء والظواىر باستعماؿ الحواس المختمفة. -
 في الظواىر في عبارات محددة.وصؼ التغيرات الحادثة  -
 استعماؿ أدوات وأجيزة لممالحظة مثؿ العدسات والمجير. -

 اختيار وسيمة القياس المناسبة. - القياس
 الموازنة بيف مجموعة الخواص باستعماؿ أدوات قياس مناسبة. -
 يستعمؿ وحدات القياس بصورة صحيحة. -

 معينة متدرجة.ترتيب المواد استنادا إلى صفة  - التصنيؼ
 تحديد معيار عند إجراء عممية التصنيؼ. -
 وضع األشياء في مجموعات عمى أساس خصائص مشتركة. -

الػػربط بػػيف معمومػػة أو مالحظػػة حاليػػة عػػف ظػػاىرة معينػػة بمعمومػػات سػػابقة يمتمكيػػا  - االستدالؿ
 المعمـ.

 التوصؿ إلى تعريؼ عاـ عف طريؽ معمومة لفظية. -
 لمعمومات المتوافرة لديو.يعمؿ فرضيات مف ا -

 توقع حدوث شيء عمى وفؽ المعمومات المتوافرة. - التنبؤ
 توقع نتيجة تجربة قبؿ إجرائيا. -
 تحديد نتيجة قبؿ حدوثيا بناء عمى معمومات حالية. -

 إعداد التقارير عف المشاىدات بصورة شفيية أو مكتوبة. - التواصؿ
 جداوؿ لتفسيرىا.عرض النتائج في مخططات أو رسـو أو  -
 يعرؼ مفيوما أو مصطمحا عمميا تعريفا إجرائيا كمما لـز األمر. -
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 استعماؿ العمميات الرياضية لمعالجة البيانات. - استعماؿ األرقاـ
 التعبير الكمي عف الظواىر أو األشياء التي يتـ مالحظتيا. -
 المختمفة.استعماؿ الرموز الرياضية والعالقات العددية بيف المفاىيـ العممية  -
استعماؿ العالقات 
 الزمانية والمكانية

 تمييز حركة جسـ مف موضع إلى موضع آخر. -
 دراسة األنواع المختمفة لألشكاؿ اليندسية. -
 رسـ األشكاؿ ثالثية األبعاد مثؿ المكعب والمنشور. -

 مالحظة العالقة بيف المتغير المستقؿ والتابع. - ضبط المتغيرات
 المتغير المستقؿ( التي قد تؤثر في المتغير التابع. السيطرة عمى العوامؿ )عدا -
 تحديد العوامؿ المستقمة والتابعة في تجربة ما. -

 استبعاد الفروض التي ال تصمح ألف تكوف حاًل مؤقتًا لمشكمة معينة. - فرض الفروض
 صوغ حموؿ تعتمد عمى المالحظات واالستنتاجات. -
 صوغ فروض قابمة لالختبار. -

 بتجربة لتحقيؽ ىدؼ محدد.القياـ  - التجريب
 دراسة تأثير عامؿ تجريبي في عامؿ آخر. -
 تصميـ تجربة أو نشاط عممي بمتغيرات مضبوطة.  -

 الربط بيف األسباب والنتائج لمظواىر والحوادث المختمفة. - تفسير البيانات
 توضيح البيانات الموجودة في الجداوؿ أو الرسـو البيانية وبياف العالقة بينيا. -
 لقانوف أو المبدأ أو النظرية المرتبطة بالموضوع.تحديد ا -

 ( 1مخطط )
 ميارات عمميات العمـ ومؤشرات االستدالؿ

 الدراسات السابقة:
اسػػتراتيجية التكامػػؿ التعػػاوني لممعمومػػات  لػػـ تجػػد الباحثػػة اي دراسػػة سػػابقة عربيػػة او اجنبيػػة تناولػػت بالبحػػث اثػػر 

اكتسػػػاب المفػػػاىيـ ، لػػػذا سػػػتكتفي بعػػػرض الدراسػػػات السػػػابقة التػػػي تناولػػػت المتغيػػػريف التػػػابعيف فقػػػط وىمػػػا  المجػػػزأة 
 الفيزيائية وعمميات العمـ

إجريػت الدراسػة فػي األردف ، وىػدفت إلػى استقصػاء اثػر تػدريس موضػوعات   :6115دراسة الخريسات،   .1
فػػي اكتسػػاب المفػػاىيـ  vرة الػػتعمـ وأشػػكاؿ مصػػممة عمػػى وفػػؽ منحػػى الفػػروع المتداخمػػة واسػػتعماؿ كػػؿ مػػف دو 

الفيزيائية وعمميات العمـ لدى طالب الصػؼ األوؿ الثػانوي العممػي ، وأظيػرت النتػائج وجػود فػروؽ ذات داللػة 
 ( بيف متوسط عالمات الطالب في اختباري 0,0,إحصائية عند مستوى )
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مػػػة الكميػػػة ُتعػػػزا لطريقػػػة  تنظػػػيـ المحتػػػوى ) اكتسػػػاب المفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة وعمميػػػات العمػػػـ ( البعػػػدي عنػػػد العال
 الدراسي لصالح الطالب الذيف درسوا  المحتوى الدراسي المنظـ عمى وفؽ منحى الفروع المتداخمة . 

 ، ي، ؾ( ،  0,,4) الخريسات ،
أجريت الدراسة في األردف، وىػدفت البحػث عػف اثػر اسػتعماؿ مختبػر تخيمػي فػي :6116دراسة السكجي ،  .6

الضوء لطالب الصؼ العاشر األساسػي فػي اكتسػابيـ لميػارات عمميػات العمػـ، موازنػة بػالمختبر تدريس وحدة 
أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة وجػػود فػػرؽ داؿ إحصػػائيا فػػي اكتسػػاب ميػػارات عمميػػات العمػػـ ُيعػػزا الخػػتالؼ  الحقيقػػي،

لؾ وجػود فػروؽ دالػة طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية الذيف درسوا باستعماؿ المختبر التخيمػي، وكػذ
إحصػػائيا الكتسػػاب ميػػارات عمميػػات العمػػـ ُتعػػزا الخػػتالؼ مسػػتوى التحصػػيؿ ولصػػالح فئػػة التحصػػيؿ المرتفػػع، 
وتبػيف وجػػود فػروؽ دالػػة إحصػائيا  فػػي اكتسػاب ميػػارات العمػػـ ُتعػزا لمتفاعػػؿ بػيف طريقػػة التػدريس وفئػػة مسػػتوى 

 ؾ( ، ي،3,,4التحصيؿ. )السكجي، 
أجريت الدراسة في مصر، وىدفت إلى دراسة فاعمية التدريس باألنشطة االستقصائية  : 6117دراسة سناء ، .0

التعاونية في تنمية بعض عمميات العمـ وحب االستطالع العممي واالتجاه نحو التعمـ التعاوني لدى تالميذ 
 . stcالصؼ الخامس االبتدائي في ضوء برنامج 

حصائية لصالح المجموعة التجريبية التي تدرس باعتماد األنشطة وأظيرت نتائج الدراسة وجود فرؽ ذي داللة إ  
في اختبار عمميات العمـ، ومقياس حب االستطالع العممي، ومقياس االتجاه  stcاالستقصائية في ضوء برنامج 

 ( 104 -1,4،  4,,4)ثناء ، نحو التعمـ التعاوني .
لمعرفػة اثػر اسػتعماؿ أنمػوذج دورة الػتعمـ فػي أجريت الدراسة في العراؽ، وىدفت  :6118دراسة الربيعي،   .4

تنميػػة عمميػػات العمػػـ األساسػػية والتحصػػيؿ لػػدى طالبػػات الصػػؼ الثػػاني المتوسػػط فػػي مػػادة الفيزيػػاء ، وأظيػػرت 
نتػػائج البحػػث تفػػػوؽ طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػػة التػػي درسػػت عمػػػى وفػػؽ أنمػػوذج دورة الػػػتعمـ عمػػى طالبػػػات 

وفػػػؽ الطريقػػػة االعتياديػػػة فػػػي اختبػػػاري عمميػػػات العمػػػـ والتحصػػػيؿ.  المجموعػػػة الضػػػابطة التػػػي درسػػػت عمػػػى
       ، أ،ب،ج(5,,4)الربيعي،

0. 2009, sema& etal أجريػت الدراسػة فػي تركيػا، وىػدفت إلػى تقصػي اثػر الػتعمـ المسػتند إلػى المشػروع :
الكيربائيػػة وتنميػػة عمػػى اتجاىػػات طمبػػة العمػػـو فػػي الدراسػػات األوليػػة نحػػو مػػادة الفيزيػػاء والتحصػػيؿ فػػي مػػادة 

ميػػارات عمميػػات العمػػـ ، وأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف المجموعػػة التجريبيػػة 
والمجموعة الضابطة في كؿ مف التحصيؿ فػي مػادة الكيربائيػة واالتجػاه نحػو مػادة الفيزيػاء وميػارات عمميػات 

 ( Sema &etal ,2009, 82العمـ لصالح المجموعة التجريبية. )
اجريت ىذه الدراسة في العراؽ واستيدفت التعرؼ عمى أثر استخداـ أسئمة  (:6119دراسة الحسني ) .3

التفكير العميا في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية لدى طالب الصؼ الرابع الثانوي العاـ في مادة الفيزياء 
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ية التي درست باستخداـ أسئمة وتفكيرىـ االستداللي وقد أظيرت النتائج تفوؽ طالب المجموعة التجريب
التفكير العميا عمى طالب  المجموعة الضابطة التي درست باستخداـ الطريقة االعتيادية في اختبار اكتساب 
المفاىيـ الفيزيائية ،وتفوؽ المجموعة التجريبية ، وتبيف وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف درجات طالب 

ودرجاتيـ  باستخداـ اسئمة التفكير  العميا الكتساب المفاىيـ الفيزيائية المجموعة التجريبية التي درست المادة 
 عمى اختبار التفكير االستداللي.

أجريػػت الدراسػػة فػػي مدينػػة سػػكاكا بالسػػعودية ، وىػػدفت إلػػى دراسػػة فعاليػػة اعتمػػاد  :6111دراسااة صااقر،   .7
وميػػػارات عمميػػػات العمػػػـ والتفكيػػػر سػػػتراتيجيات الػػػذكاءات المتعػػػددة فػػػي تػػػدريس العمػػػـو فػػػي تنميػػػة التحصػػػيؿ 

اإلبداعي واالتجاه نحػو العمػـو لػدى تالميػذ الصػؼ الرابػع االبتػدائي. وأظيػرت نتػائج الدراسػة وجػود فػروؽ ذات 
داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التػي تػدرس باسػتخداـ اسػتراتيجيات الػذكاءات المتعػددة فػي اختبػار 

. ) صقر،  التحصيؿ وعمميات العمـ والتفكير  (135 -110،  ,4,1اإلبداعي ومقياس االتجاه نحو العمـو
أثػػػر اسػػػتراتيجيتي التعػػػرؼ عمػػػى اجريػػػت ىػػػذه الدراسػػػة فػػػي العػػػراؽ وىػػػدفت الػػػى   :6111دراساااة الشااامري  .5

المحطات العمميػة ومخطػط البيػت الػدائري فػي تحصػيؿ مػادة الفيزيػاء تنميػة عمميػات العمػـ لػدى طػالب معاىػد 
( فػي التحصػيؿ لصػالح  0.05ظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى)أ، إعداد المعمميف

المجموعة الضابطة التي يدرس طالبيا باعتماد  استراتيجية مخطط البيت الػدائري ،وفػي تنميػة عمميػات العمػـ 
 .لصالح المجموعة التجريبية األولى التي يدرس طالبيا باعتماد  استراتيجية المحطات العممية

 إجراءات البحث 
 هواًل: التصميم التجريبي:

تـ اختيار التصميـ التجريبي ذو الضبط الجزئي ذو المجموعتيف التجريبية والضابطة النيا االفضؿ لتحقيؽ 

 اىداؼ البحث الحالي .
 لمبحثلتصميـ التجريبي ( ا6مخطط )                                                                                            

 
 

 المتغير التابع المتغير المستقؿ التكافؤ المجموعة

 التجريبية االولى
 التحصيؿ السابؽ
اختبار المعمومات 

 السابقة
 عمميات العمـ

استراتيجية التكامؿ    
 اكتساب المفاىيـ    التعاوني لممعمومات المجزأة  

 عمميات العمـ
 الطريقة االعتيادية الضابطة
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  سانيًا: مجتمع الدراسة وعينتو: 
يتألؼ مجتمع البحث الحالي مف جميع طالبات الصؼ الرابع العممي في المدارس الثانوية واالعدادية التابعة 

 (.4,16 – 4,15لممديرية العامة لتربية الكرخ االولى لمعاـ الدراسي )
 قصدي لألسباب اآلتيػػػة: تـ اختيار )ثانوية االنفاؿ لمبنات( كعينة لممدارس  بشكؿ

 ابداء ادارة المدرسة ومدرسات الفيزياء المساعدة والتعاوف مع الباحثة، وتقديـ التسييالت لتنفيذ التجربة. - أ
استيفاء المدرسة لمعظـ شروط نجاح التجربة مف حيث البناية الجيدة، وتوافر قاعات دراسية مالئمة ،  - ب

 ومختبر عممي متكامؿ.
 اربع شعب لطالبات الصؼ الرابع العممي احتواء المدرسة عمى  - ت

بطريقة عشوائية عمى اربع شعب دراسية، و بشكؿ عشوائي وبطريقة  ( طالبة موزعات103والبالغ عددىف )
 ( طالبة لتمثؿ المجموعة التجريبية التي تدرس باستخداـ63القرعة اختيرت شعبة )ج( المكونة مف )

( طالبة لتمثؿ المجموعة 66ت المجزأة( والشعبة )ب( المكونة مف )) استراتيجية التكامؿ التعاوني لممعموما 
 الضابطة التي تدرس باستخداـ )الطريقة االعتيادية (. 

 سالسًا: تكا ؤ مجموعتي البحث:
قبؿ البدء بتطبيؽ تجربتيا حرصت الباحثة عمى اجراء التكافؤ بيف المجموعتيف في بعض المتغيرات التي تعتقد   

 انيا قد تؤثر في نتائج التجربػػػة عمى الرغـ مف قياميا باتباع األسموب العشوائي في اختيار مجموعتي البحث .
عمـ ، اختبار المعمومات السابقة، وبأعتماد االختبار عمميات ال اختبارومتغيرات التكافؤ ىي: درجة الذكػػاء، 

التائي لعينتيف مستقمتيف وغير متساويتيف، ظير اف القيمة التائية المحسوبة لمتغيرات التكافؤ المعروضة في 
( مما يدؿ الى عدـ وجود فرؽ ذي داللة احصائية  ,,40( اقؿ مف القيمة التائية الجدولية البالغة )1الجدوؿ )
 ( بيف متوسطات المجموعتيف في ىذه المتغيرات.34( ودرجة حرية )0,.,توى )عند مس

 ( )تكافؤ مجموعتي البحث (1جدوؿ)    

             

 متغيرات
 التكا ؤ

القيمة  التباين المتوسط الحسابي  
التائية 
 المحسوبة

نوع 
 تجريبية ضابطة تجريبية ضابطة الداللة

 داؿ غير 66., 1,0.65 236.,11 63 66  الذكاء     
المعمومات 

 السابقة
 غير داؿ 3,., 210،,6 24،31 14.634 14.2,3

 غير داؿ 350،, 6،651 14،162 11،525 14،655 عمميات العمم
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 رابعًا:إعداد مستمزمات البحث:
 لتطبيؽ تجربة البحث الحالي تطمب اعداد عدد مف المستمزمات الضرورية منيا : 
والمتمثمة بالفصوؿ الخمسة  االولى مف كتاب مادة الفيزياء المقرر لمصؼ الرابع العممي تحديد المادة العممية  .1

 -وىي:
 الفصؿ االوؿ :معمومات رئيسة في الفيزياء

 الفصؿ الثاني :الخصائص الميكانيكية لممادة.
 الفصؿ الثالث :الموائع الساكنة.

 الفصؿ الرابع :الخصائص الحرارية لممادة
 ومة الشمسية.الفصؿ الخامس :المنظ

تحديد المفاىيـ الفيزيائية : بعد اف تـ تحديد المادة العممية ، تـ تحميؿ محتوى الفصوؿ المحددة  وحصر  .4
جميع المفاىيـ الرئيسة والثانوية الموجودة في تمؾ الفصوؿ ورتبت بقائمة تـ  عرضيا برفقة الكتاب المقرر 

( ، وفي ضوء آرائيـ و بنسبة اتفاؽ 1يسو ممحؽ )عمى الخبراء والمختصيف في عمـ الفيزياء وطرائؽ تدر 
 ( 4( مفيوما رئيسيا وفرعيًا ممحؽ ),4% ( حذفت او عدلت بعض المفاىيـ، وبذا اصبح عدد المفاىيـ )50)

صياغة االىداؼ السموكية : تعد االىداؼ السموكية احدى الخطوات الميمة التي يبدأ بيا عند التخطيط  .6
( غرضا سموكيا عمى وفؽ تصنيؼ بمـو المعرفي ولممستويات الستة ، و  60 لمتدريس ، لذا تمـ  صياغة )

 الميارى ، والوجداني .
عرضت االغراض السموكية عمى مجموعة مف الخبراء في مجاؿ التربية وطرائؽ التدريس والقياس والتقويـ لتبياف  

وكذلؾ المستوى الذي يقيسو كؿ ارائيـ في مدى وضوحيا ودقة صياغتيا ومدى شموليا لمحتوى المادة العممية 
ىدؼ وفي ضوء ارائيـ ومقترحاتيـ . تـ اعادة صياغة بعض االغراض السموكية او تعديؿ المستوى الي تقيسو 

 (.  6وبذلؾ عدت جميع االغراض السموكية مناسبة ممحؽ )
 -اعداد الخطط التدريسية اليومية :

اميع البحث التجريبية والضابطة . وعرضت نماذج ( خطة لكؿ مجموعة مف مج44قامت الباحثة بأعداد )    
منيا عمى المختصيف في الفيزياء وطرائؽ تدريسيا وذلؾ لالستفادة مف ارائيـ وتحديد مدى مالئمتيا لخطوات 
عرض الموضوع . وقد اجريت بعض التعديالت البسيطة عمييا واعتمدت عمى غرارىا بقية الخطط التدريسية . 

 (.2الممحؽ )
  -بناء ادوات البحث:خامسًا : 

لمتحقؽ مف تحقؽ اىداؼ البحث نحتاج اداتيف لقياس المتغيريف التابعيف وىما اختبار اكتساب المفاىيـ واختبار   
  -عمميات العمـ  وفيما يأتي توضيح إلجراءات بناء ىذيف االختباريف:
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  -بناء اختبار اكتسا  المفاىيم: - ه
 تـ بناء اختبار اكتساب المفاىيـ الفيزيائية بحيث اعتمدت الباحثة قياس قدرة الطالبة عمى  

، تطبيؽ المفيـو ( حيث تـ صياغة ثالث فقرات لكؿ مفيـو وبذلؾ تكوف  ) تعريؼ المفيـو ،تميز المفيـو
 . ( فقرة موضوعية  ذات االربع بدائؿ واحدة منيا صحيح والباقية خاطئة,3االختبار مف )

 كما تـ صياغة التعميمات الخاصة باالختبار وكيفية االجابة عنو بحيث تكوف سيمة وواضحة.  
وتـ وضع معايير لتصحيح اجابات اختبار االكتساب ،بحيث تعطى درجة واحدة لإلجابة الصحيحة  ،و صفر   

 لإلجابة الخاطئة او المتروكة. 
كحد اعمى ( ، وتعتبر الطالبة قد اكتسبت  ,3حد ادنى الى وبذلؾ تراوحت الدرجة الكمية لالختبار ) مف صفر ك

 المفيـو اذا اجابت اجابة صحيحة عمى فقرتيف لكؿ مفيـو عمى االقؿ.
 -صدق االختبار : -
مف اجؿ التحقؽ مف صدؽ اختبار اكتساب المفاىيـ الفيزيائية تـ عرضو مع قائمة بالمفاىيـ الرئيسة والفرعية  

( ،وفي ضوء ارائيـ 1مختصيف في الفيزياء و طرائؽ تدريسو والقياس والتقويـ ممحؽ)عمى مجموعة مف الخبراء وال
 % وبذلؾ تحقؽ الصدؽ الظاىري . ,5عدلت بعض الفقرات حتى حصمت جميع الفقرات عمى نسبة اتفاؽ  

 التطبيق االستطالعي لالختبار  -
الشعبتيف )أ،د( مف نفس المدرسة  ( طالبة مف طالبات53طبؽ االختبار عمى عينة استطالعية مكونة مف )    

لمتأكد مف مدى وضوح فقرات االختبار والتعميمات وزمف االجابة، والتحميؿ االحصائي لفقرات االختبار في يـو 
12/14/4,15  

         وقد اتضح اف التعميمات وفقرات االختبار واضحة وكاف الوقت الكمي لإلجابة عمى فقرات االختبار مف 
يقة و بناءا عمى ذلؾ تـ تحديد وقت االجابة لعينة البحث عمى االختبار التحصيمي بمعدؿ ( دق03 – 24) 
 ( دقيقة . 26)

 بعد تصحيح اوراؽ االجابة لمطالبات  تـ ترتيب الدرجات تنازليا لغرض حساب مايأتي:
ثانية تمثؿ %( مف اعمى الدرجات وال44اخذ مجموعتيف مف الدرجات االولى تمثؿ ) -قوة تميز الفقرات : -1
( طالبة ، وباستخداـ معادلة معامؿ 44%( مف ادنى الدرجات ، وبذلؾ بمغ عدد الطالب في كؿ مجموعة ) 44)

( ،وتعد الفقرة مقبولة اذ كانت قدرتيا 0( ممحؽ ) 033, - 061,التميز لمفقرات الموضوعية وجد تراوح بيف ) 
 ( . 144، ص 1650( ) دوراف ، ,06,التميزية اكبر مف ) 

طبؽ قانوف معامؿ الصعوبة عمى كؿ فقرة مف الفقرات االختبارية ووجد اف قيمتيا  -مستوى صعوبة الفقرات :-4
 ( وبذلؾ تعد الفقرات مناسبة مف حيث صعوبتيا . 0( ممحؽ ),04, –063,تتراوح بيف )

مجموعة الدنيا اكبر مف فعالية البدائؿ الخاطئة: يكوف البديؿ الخاطئ فعاال عندما يجذب اليو عدد مف افراد ال-6
( ، وبعد حساب فعالية البدائؿ لدرجات المجموعتيف العميا 140ص,165عدد المجموعة العميا ) البغدادي 
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والدنيا ظير اف البدائؿ الخاطئة جذبت الييا عدد مف طالبات المجموعة الدنيا اكثر مف طالبات المجموعة العميا 
 ( . 3ئة دوف تميز ممحؽ ) ، وبناءا عميو تقرر ابقاء البدائؿ الخاط

 -سبات االختبار :
( ، 045,في حساب معامؿ ثبات الالختبار والذ اتضح انو يساوي)  41تـ استخداـ معادلة كودر ريجادسوف    

 %( فما فوؽ  ,4( الى اف االختبارات تعد مقبولػػػة اذا كاف معامؿ ثباتيػػػا ) Collinsوقد اشار كولنز ) 
 (Collins,1969,P106. ) 
 (.4وبذلؾ اصبح االختبار جاىزا لمتطبيؽ ممحؽ) 

  : اختبار عمميات العمم
 ويتكوف مف (، 4,11استخدمت الباحثة اختبار عمميات العمـ  الذي اعده )ثاني حسيف خاجي الشمري    
(عمميػػػػػة عقميػػػػػة ىي)المالحظػػػػػة، والقيػػػػػاس، والتصػػػػػنيؼ، واالسػػػػػتدالؿ، والتنبػػػػػؤ، 14( فقػػػػػرة موزعػػػػػة عمػػػػػى ) 63) 

والتواصؿ، واستعماؿ األرقاـ، واستعماؿ عالقات المكػاف والزمػاف، وضػبط المتغيػرات، وفػرض الفػروض، والتصػميـ 
 التجريبي وتفسير البيانات(.

جابة واحدة صحيحة.    ويندرج تحت كؿ فقرة مف فقرات االختبار أربع إجابات )أ، ب، ج، د( وا 
مف المحكميف المتخصصيف في المناىج وطرائؽ وقد تـ إجراءات الصدؽ لالختبار بعرضو عمى مجموعة 

( لغرض التحقؽ مف وضوح الفقرات ودقتيا مف الناحية العممية، ومدى دقة 1التدريس والقياس والتقويـ ممحؽ )
الصياغة المغوية لفقرات االختبار، ومالئمة الفقرات والبدائؿ لمستوى الطالبات، وفي ضوء مالحظات لـ تحذؼ 

 أي فقرة منو.
( طالبة مف خارج عينة الدراسة،مف ثانوية اـ سممى 40وتـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مكونة مف ) 

لمبنات ، لحساب ثبات االختبار ،وقد استخدـ معامؿ الفا كرو نباخ لالتساؽ الداخمي وبمغ معامؿ ثبات االختبار 
 (وىي قيمة مقبولة.0.83)
 وبذا اصبح االختبار جاىز لمتطبيؽ. 

 سادسًا:إجراءات تطبيق التجربة:
 بدأت التجربة في الفصؿ الدراسي االوؿ بػػػػػػػػػ:

لمجموعتي البحث ، وتطبيؽ اختبار  4,15/ ,1/ 6تطبيؽ اختبار الذكاء  والمعمومات السابقة في يـو  -1
 لمجموعتي البحث وتحت اشراؼ الباحثة.4,15/,1/  2عمميات العمـ في يـو   

ولغايػػػػػػػػػة  االثنػػػػػػػػػيف  4,15/,5/1ابتػػػػػػػػػداء مػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػـو االثنػػػػػػػػػيف المصػػػػػػػػػادؼ  تػػػػػػػػػدريس مجمػػػػػػػػػوعتي البحػػػػػػػػػث -4
 ،حيث درست المجموعة التجريبية االولى باعتماد42/14/4,15

 )   استراتيجية التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة  ( ودرست المجموعة الضابطة باعتماد  
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مػف قبػؿ مدرسػة المػادة فػي المدرسػة بعػد تػدريبيا  )الطريقة االعتيادية ( وبحسػب الخطػط التدريسػية اليوميػة المعػدة،
عمػػى اسػػتخداـ  باعتمػػاد ) اسػػتراتيجية التكامػػؿ التعػػاوني لممعمومػػات المجػػزأة( ، وقػػد حرصػػت الباحثػػة عمػػى حضػػور 

 بعض الحصص مع المجموعتيف لغرض االشراؼ  وحرصا عمى سرية التجربة .
تطبيؽ اختبار اكتساب المفاىيـ واختبار عمميات العمـ بعد االنتياء مف تدريس المادة العممية المحددة تـ  -1

 عمى التوالي 4,15/   /  43و 40عمى مجموعتي البحث يومي الثالثاء واالربعاء  
 ( اسبوعًا.16وبذلؾ تكوف تجربة البحث استغرقت )

ة سابعًا: الوسائل االحصائية: لغرض تحميل بيانات التجربة تم استخدام الوسائل االحصائية التالي
 :Spssوبمساعده الحقيبة االحصائية لمعموم االجتماعية 

 :عرض النتائج وتحميميا وتفسيرىا 
( 0,0,بالنسػػبة لمفرضيػػػة األولػػػى التػػي تػػنص عمػػى انػػو ال يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ) -1

اسػػتراتيجية التكامػػؿ  بػػيف متوسػػط درجػػات طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة التػػي تػػدرس مػػادة الفيزيػػاء عمػػى وفػػؽ 
وبػػيف متوسػػط درجػػات طالبػػات المجموعػػة الثانيػػة التػػي تػػدرس المػػادة نفسػػيا عمػػى  التعػػاوني لممعمومػػات المجػػزأة

 وفؽ الطريقة االعتيادية في اختبار اكتساب المفاىيـ الفيزيائية.
ة ، وحسػػاب المتوسػػط تػػـ رصػػد درجػػات المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي اختبػػار اكتسػػاب المفػػاىيـ الفيزيائيػػ  

واالنحػػراؼ المعيػػاري لكػػؿ مجموعػػة ، وأظيػػرت النتػػائج وجػػود فػػرؽ بػػيف متوسػػطي درجػػات االختبػػار إذ بمػػغ متوسػػط 
(، 5.101%( وانحػػػػػراؼ معيػػػػػاري )80.416( بمػػػػػا يعػػػػػادؿ )48.25درجػػػػػات طالبػػػػػات  المجموعػػػػػة التجريبيػػػػػة   )

(، 7.167وانحػػػراؼ معيػػػاري ) %33,،34(بمػػػا يعػػػادؿ 37.24ومتوسػػػط درجػػػات طالبػػػات المجموعػػػة الضػػػابطة )
( لعينتػيف مسػتقمتيف ، فكانػت قيمػة )ت( المحسػػوبة t-testوالختبػار داللػة الفػرؽ بػيف المتوسػطيف اسػتعمؿ اختبػار )

( 67( ودرجػػة حريػػة )0.05( عنػػد مسػػتوى داللػػة )2.00( وىػػي أكبػػر مػػف قيمػػة )ت( الجدوليػػة البالغػػة )7.397)
    وىػػذا يعنػػي أف الفػػرؽ بػػيف متوسػػطي المجمػػوعتيف داؿ إحصػػائيًا لصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة  كمػػا مبػػيف بالجػػدوؿ 

 (، وبيذا ترفض الفرضية الصفرية األولى. 4) 
 ( 4جدوؿ ) 

المتوسط الحسابي والتبايف وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية لدرجات اختبار ميارات االستدالؿ العممي لطالب 
 مجموعتيف التجريبية األولى والضابطةال

 المجموعة
عدد 

 الطالبات
 المتوسط الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t-test الداللة االحصائية المحسوبة 

 5.101 48.25 06 التجريبية 
 دالة 7.397

 7.167 37.24 00 الضابطة
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(  1666(. دراسػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػمري ) 1664)العكيمػػػػػػػػػي، وبػػػػػػػػػذا تتفػػػػػػػػػؽ نتػػػػػػػػػائج ىػػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػث مػػػػػػػػػع نتػػػػػػػػػائج دراسػػػػػػػػػة 
 ( .6,,4( و)دراسة الحسني0,,4ودراسة)الخريسات،

(مفيومػػػا مػػػف  15وقػػد تػػػـ رصػػػد عػػػدد المفػػػاىيـ التػػػي تػػػـ اكتسػػػابيا  مػػػف قبػػػؿ طالبػػػات المجموعػػػو التجريبيػػػة وكػػػاف )
 (5% .ممحؽ ),6اي بنسبة  مفيوماً  ,4مجموع 

 ,4( مفػاىيـ فقػط مػف مجمػوع ,1قبؿ طالبات المجموعػو الضػابطة وىػو )عدد المفاىيـ التي تـ اكتسابيا  مف اما 
 (5% .ممحؽ),0اي بنسبة  مفيوماً 

( بيف 0,0,بالنسبة لمفرضية الثانيػػة والتي تنص عمى انو ) يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) -4
استراتيجية التكامؿ التعاوني  فؽ متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية التي تدرس مادة الفيزياء عمى و 

وبيف متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التي تدرس المادة نفسيا عمى وفؽ  لممعمومات المجزأة
 الطريقة االعتيادية في اختبار عمميات العمـ(.

ائية وجود تـ رصد درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار عمميات العمـ، وأظيرت النتائج اإلحص   
( 15.361فرؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف ، إذ بمغ متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية )

( وانحراؼ معياري 12.424(، ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة )2.958وانحراؼ معياري )
فكانت قيمة )ت( المحسوبة  ( لعينتيف مستقمتيفt-test(، والختبار داللة ىذا الفرؽ استعمؿ اختبار )3.021)
( 67( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )2.00( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )45,.2)

    وىذا يعني أف الفرؽ بيف متوسطي المجموعتيف داؿ إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية كما مبيف بالجدوؿ 
 الثانية.(، وبيذا ترفض الفرضية الصفرية  6)  

 ( 6جدوؿ) 
المتوسط الحسابي والتبايف والقيمة التائية المحسوبة لدرجات طالب المجموعتيف التجريبيتيف في اختبار الدافع  

 المعرفي

 سانيًا: تفسير النتائج ومناقشتيا:
بينت نتائج البحث أف  استراتيجية التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة   ليا اثر ايجابي مف خالؿ ارتفاع مستوى 

العمـ قياسا لدرجات درجات طالبات المجموعة التجريبية عمى اختباري اكتساب المفاىيـ الفيزيائية وعمميات 
طالبات المجموعة الضابطة ،وأف ظيور مثؿ ىذه الفروقات اإلحصائية بيف المجموعتيف ربما يعزى الى اف 

 استخداـ    استراتيجية التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة   كا استراتيجية تدريسية ساىمت في :

 المجموعة
عدد 

 الطالبات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t-test الداللة االحصائية المحسوبة 

 2.958 15.361 36 التجريبية االولى
 دالة 4.078

 3.021 12.424 33 الضابطة
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يقي أثناء ممارستيف لألنشطة، وتوليد األسئمة زيادة عممية الفيـ لمطالبات ألف التعمـ يتـ في سياؽ حق -1
 والمعارؼ والمعمومات والدافع الذاتي لمتعمـ مما سيؿ عممية االكتساب.

تساعد في تييئة بيئة التعمـ اإليجابية، حيث وفرت قدرًا كبيرًا مف الروابط االجتماعية التي تربط بيف  -6
اء والحوار مما اثار اىتماميف بالدرس وشجع عمى الطالبات مف خالؿ التفاعؿ بينيف لمتواصؿ و تبادؿ اآلر 

والنيوض بمستواىف العممي ألقصى ما تسمح بو قدراتيف وامكانياتيف مما اسيـ في تعزيز الثقة بالنفس 
 والقدرة عمى االستنتاج.

 ة،، اتاحة ىذه اال استراتيجية الفرصة لمطالبات لبناء معارفيف عف طريؽ التفاعؿ اإليجابي مع مدرسة الماد -0
اف التدريس عمى وفؽ  استراتيجية التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة ساعد في تحويؿ موقؼ الطالبات مف  -4

 وضع االستقباؿ المباشر لممعمومات الى باحثات عنيا بأنفسيف ، وبذلؾ اصبحف مركزًا لمعممية التعميمية.
ز إلثارة دافعية الطالبات لمبحث والتقصي حاف كاف العتماداستراتيجية التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة -5

عف الحقائؽ والمعمومات والكشؼ عف الغموض لدييف في محتوى المادة الدراسية اثناء قراءتيا واستنتاج ما 
ىو صحيح والحكـ عمى صحة المعمومات فييا مما أدى الى اكتساب المفاىيـ بشكؿ افضؿ واسرع، وتنامي 

 عمميات العمـ.
ية التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة اتاح الطالب الفرصة لمتحوؿ في نمط التفكير مف اف اعتماداستراتيج -6

موقؼ الى اخر وشجعيف عمى ممارسة أنواع عديدة مف التفكير و التحرر مف الجمود في التفكير وجعمنيـ 
زيد مف قدرتيف عمى منفتحات عقميا واكتسبَف الجرأة في ابداء الرأي وطرح األفكار وتقديـ حموؿ جديدة وىذا ي

 تطوير عمميات العمـ لدييف.
 :االستنتاجات : 

 من خالل نتائج البحث تم التوصل الى ان:
التأثير اإليجابي والفعاؿ ؿ استراتيجية التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة  في اختباري اكتساب المفاىيـ  -1

 الفيزيائية وعمميات العمـ لطالبات الصؼ الرابع العممي .
أسيمت  استراتيجية التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة   في تشجيع الطالبات عمى حرية الرأي  -4

واالستكشاؼ، وطرح التساؤالت واثارتيـ ومشاركتيـ اإليجابية اثناء الدرس ، وىذا ما شعرت بو الباحثة اثناء 
 تطبيؽ التجربة، ويعد ذلؾ مؤشرا لحصوليف عمى الدافع الداخمي لمتعمـ .

عدت  استراتيجية التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة   في التدريس عمى إدارة الصؼ والحوار والمناقشة سا -6
 بنحو فاعؿ، لذلؾ يمكف لممدرسيف تطبيقيا في ضوء اإلمكانات المتاحة في مدارسنا حاليا.
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 :التوصياااات : 

س مادة الفيزياء ، لفاعميتيا الواضحة وتأثيرىا في تدري اعتماد استراتيجية التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة .1

 المباشر في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية وعمميات العمـ.

إقامة برامج تدريبية وورش عمؿ لتدريب أعضاء الييأة التدريسية عمى كيفية اعتماد    استراتيجية التكامؿ  .4

ائؽ التدريس التي تعتمد عمى الحفظ التعاوني لممعمومات المجزأة   في التدريس وعدـ االقتصار عمى طر 

 والتمقيف.

 :المقترحاااات : 

 استراتيجية التكامؿ التعاوني لممعمومات   اجراء دراسة مقارنة بيف استراتيجيات التعمـ النشط االخرى و

  المجزأة . 

  في متغيرات أخرى مثؿ  استراتيجية التكامؿ التعاوني لممعمومات المجزأة   اجراء دراسة لمعرفة فاعمية 

 )الدافع المعرفي، التفكير الناقد، التفكير االستداللي(.
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 :المصادر العربية 
(، مدى توافر عمميات العمـ في  كتب العمـو لمرحمة التعميـ األساسي 5,,4أبو جحجوح ، يحيى ) .1

 فمسطيف.، 0، ع44بفمسطيف، مجمة جامعة النجاح لألبحاث)العمـو اإلنسانية(،ـ
(، طرائؽ تدريس العمـو مفاىيـ   وتطبيقات تعميمية ، دار 6,,4امبو سعيدي، عبد اهلل والبموشي سميماف) .4

 ، عماف.1المسيرة، ط
،دار ،نماذج واستراتيجيات حديثة في التدريس والتقويـ 4,10الباوي، ماجدة ابراىيـ وثاني حسيف الشمري  .6

  زاكي لمنشر ، بغداد
، وطرائق التدريس االىداف واالختبارات بين النظرية والتطبيق  ي المناىج(،,165)البغدادي، محمد رضا  .2

 مكتبة الفالح ،الكويت.
 ،الميسر في عمـ النفس التربوي ، عماف ، دار الفرقاف لمنشر والتوزيع .1663بمقيس ، احمد و آخروف  .0
 ،عماف.4، دار الفكر، ط(، أساليب تعميـ العمـو والرياضيات 4,,4البكري، أمؿ و عفاؼ الكسواني ) .3
فاعمية التدريس باألنشطة االستقصائية التعاونية في تنمية عمميات ، " ( 4,,4ثناء مميجي السيد عودة )  .4

العمـ وحب االستطالع العممي واالتجاه نحو التعمـ التعاوني لدى تالميذ المرحمة االبتدائية في ضوء برنامج 
STS"  (، القاىرة 106-1,4،)6، ع ,1، مجمة التربية العممية ، الجمعية المصرية العممية،  ـ 

(،أثر أسئمة التفكير العميا في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية والتفكير 6,,4الحسني، عماد حسف عبد الزىرة) .5
لييثـ ، جامعة بغداد رسالة االستداللي لدى طالب الصؼ الرابع العاـ في مادة الفيزياء، كمية التربية / ابف ا

 ماجستير غير منشورة.
اثر تدريس موضوعات مصممة وفؽ منحى الفروع المتداخمة ، " ( 0,,4الخريسات، سمير عبد سالـ ) .6

في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية وعمميات العمـ لدى طالب المرحمة  vواستخداـ كؿ مف دورة التعمـ وأشكاؿ 
ير منشورة ، كمية الدراسات التربوية العميا ، جامعة عماف العربية لمدراسات الثانوية" ، أطروحة دكتوراه غ

 العميا ، عماف.
 ،عماف.1(، تعميـ العمـو لمجميع، دار المسيرة، ط0,,4خطايبة،عبد اهلل محمد) .,1
 ، دبي.1، دار القمـ، طتدريس العموم  ي مراحل التعميم العام(، 1663الخميمي، خميؿ يوسؼ، واخروف) .11
 ، مصر العربية لمنشر والتوزيع. 1(: اسس بناء المناىج التربوية، ط6,,4ة، محمد محمود )الخوالد .14
اثر استخداـ أنموذج دورة التعمـ في تنمية عمميات العمـ " ( ، 5,,4الربيعي ، فرح محمد رضا حمزة ) .16

غير منشورة ، رسالة ماجستير  " األساسية والتحصيؿ لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط في مادة الفيزياء
 كمية التربية األساسية ، جامعة بابؿ.

، دار عماف ، 1،ط طبيعة العمم وتدريسو وتطبيقاتو  ي التربية العممية(، 1653زيتوف ، حسف حسيف ) .12
 عماف . 
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، دار الشروؽ ، اإلصدار الرابع، ط1,,4زيتوف، عايش محمود ) .10  ، عماف.1(، أساليب تدريس العمـو
، ط(: 0,,4، )------------- .13  ، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، عماف.1أساليب تدريس العمـو
( االتجاىات العالمية المعاصرة في مناىج العمـو وتدريسيا، دار الشرؽ ، ,4,1، )------------ .14

 ، عماف.1ط
اثر استخداـ مختبر تخيمي في تدريس وحدة الضوء لطالب الصؼ " ( ، 3,,4السكجي ، عمر عواد ) .15

، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة  "اكتسابيـ لميارات عمميات العمـ  العاشر األساسي في
 اليرموؾ ،اربد .

 . ,,,4،عماف ، الشروؽ ، 1السكراف ،محمد ، أساليب تدريس الدراسات االجتماعية ، ط .16
تحصيؿ أثر ستراتيجيتي المحطات العممية ومخطط البيت الدائري في  :4,11الشمري، ثاني حسف خاجي  .,4

، جامعة بغداد ، كمية التربية ابف الييثـ مادة الفيزياء تنمية عمميات العمـ لدى طالب معاىد إعداد المعمميف
 ، اطروحة دكتوراه غير منشورة.

(، " فعالية استخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تدريس العمـو  ,4,1صقر ، محمد حسيف سالـ ) .41
مميات العمـ والتفكير اإلبداعي واالتجاه نحو العمـو لدى تالميذ الصؼ الرابع في تنمية التحصيؿ وميارات ع

 ، القاىرة.4،ع  16، مجمة التربية العممية، ـ "االبتدائي
 (، سيكولوجية التعمـ والتعميـ الصفي ، دار الشروؽ ، عماف ، االردف .1665قطامي ، يوسؼ ) .44
 العمـو ،دار النيضة العربية ، القاىرة .(، تدريس 1643كاظـ ، احمد خيري وسعد يس زكي ،)  .46
 ، دار الرائد العربي ، بيروت. 1(، معجـ العمـو النفسية ط 1655عاقؿ، فاخر ) .42
 ، كويت تايمز ، الكويت. 1( ،المتعمـ في عمـ النفس التربوي ، ط,166العمر ، بدر عمر ) .40
، دار الفكر  تدريس العمومطرق وهسالي  واستراتيجيات حديسة  ي (، 6,,4النجدي ،احمد ، واخروف ) .43

 ، القاىرة.1العربي، ط
 ، الجديد في تعميـ العمـو ، دار الفرقاف لمنشر والتوزيع ، األردف .1656نشواف ، يعقوب حسيف   .44
 
 
 
 
 



www.manaraa.com

(       جملة البحوث الرتبوية والنفسية71(         اجمللد )56العدد)   2020
 

 

015 
 

 المصادر االجنبية:

1. sema altun,turgut, erdogan (2009) ."the effect of project based learning on 

science undergraduates learning of electricity, attitude towards physics and 

scientific process skills", international online journal of educational sciences, 

1(1),81-105. 

2. www, iojes. Net/user files/article/iojes-134.pdf 

3. collinsAM.1969.Retrival time from semantic memory". Of journal of 

verbalLearning and verbal Behavior. 

4. Fresman,RD,1990,improvingHigher Thinking of Middle school Geography  

students by Teaching skills Directing oft Lau derdale, FL:Nova university . 

5. sema&etal(2009).the effect of project based learning onscience undergraduates 

learning of electricity, attitude towards. 

6. wolfinger,Donna(1984).Teachig science in the Elementary school content , 

prcess,andAttitude,scott Foresman&c0(1950)  

 

 
 
 
 
 
 



www.manaraa.com

(       جملة البحوث الرتبوية والنفسية71(         اجمللد )56العدد)   2020
 

 

016 
 

References 
1. Abu Jahjouh, Yahia (2008), Availability of Science Processes in Science Books 

for Basic Education in Palestine, Al-Najah University Journal of Research 
(Humanities), M22, P5, Palestine. 

2. Ambu Saidi, Abdullah and Baluchi Suleiman (2009), Methods of Teaching 
Science Concepts and Educational Applications, Dar al-Marcha, I1, Amman. 

3. Al-Bawi, Magda Ibrahim and Thani Hussein al-Shammari 2015, modern models 
and strategies in teaching and evaluation, Zaki Publishing House, Baghdad  

4. Al-Baghdadi, Mohammad Reza (1980), objectives and tests between theory and 
practice in curricula and teaching methods, Al-Falah Library, Kuwait 

5. Balqis, Ahmed and others 1996, facilitator in educational psychology, Amman, 
Al-Furqan Publishing and Distribution House. 

6. Al Bakri, Amal and Afaf al-Kaswani (2002), Science and Mathematics Teaching 
Methods, Dar al-Fikr, I2, Oman. 

7. Praise Meliji Mr. Odeh (2007), "The effectiveness of teaching cooperative survey 
activities in the development of scientific surveys and the love of scientific 
exploration and the trend towards cooperative learning among primary school 
students in the light of the STS program", Journal of Scientific Education, 
Egyptian Scientific Society, M10, P 3,(107-153), Cairo 

8. Al-Hasani, Imad Hassan Abdul Zahra (2009), the impact of the higher thinking 
questions in the acquisition of physical concepts and inference thinking among 
fourth-graders in physics, Faculty of Education / Ibn al-Haitham, University of 
Baghdad, unpublished master's thesis. 

9. Khreisat, Samir Abdul Salem (2005), "Following the teaching of subjects tailored 
to the orientation of overlapping branches and the use of both the learning 
course and the v forms in the acquisition of physical concepts and science 
processes in secondary school students,"" an unpublished Doctoral thesis, The 
Faculty of Higher Educational Studies, Arab University of Higher Studies, 
Amman. 



www.manaraa.com

(       جملة البحوث الرتبوية والنفسية71(         اجمللد )56العدد)   2020
 

 

04, 
 

10. Khathiba, Abdullah Mohammed (2005), Science Education for All, Dar al-
Marcha, I1, Amman. 

11. Al-Khalili, Khalil Yousef, and others (1996), teaching science in the stages of 
general education, Dar al-Qalam, i1, Dubai. 

12. Al-Khawla, Mohammed Mahmoud (2003): Foundations for the building of 
educational curricula, i1, Egypt Arab Publishing and Distribution. 

13. Al-Rubaie, Farah Mohammed Reza Hamza (2008), "Following the use of the 
model of the learning course in the development of basic science processes and 
achievement in middle-class female students in physics " unpublished master's 
thesis, Faculty of Basic Education, Babylon University. 

14. Zaytoun, Hassan Hussein (1986), Nature of Science, Teaching and Its 
Applications in Practical Education,i1, Dar Amman, Amman. . 

15. Zaytoun, Ayesh Mahmoud (2001), Science Teaching Methods, Dar Al Shorouk, 
Fourth Edition, I1, Amman.. 

16. Zaytoun, Ayesh Mahmoud, (2005): Science Teaching Methods, I1, Al Shorouk 
Publishing and Distribution House, Amman.. 

17. Zaytoun, Ayesh Mahmoud, (2010) Contemporary Global Trends in Science 
Curriculum and Teaching, Dar al-Sharq, I1, Amman.Trends in Science 
Curriculum and Teaching, Dar al-Sharq, I1, Amman.. 

18. Al-Sukji, Omar Awad (2006), "Following the use of an imaginary laboratory in 
teaching the light unit to students in the tenth grade basic in their acquisition of 
science process skills ", unpublished master's thesis, Faculty of Education, 
Yarmouk University, Irbid.. 

19. Al-Sukkaran, Mohammed, Methods of Teaching Social Studies, I1, Amman, 
Sunrise, 2000. . 

20. Al-Shammari, Thani Hassan Khaji 2011: The impact of the scientific station 

strategies and the circular house plan on the achievement of physics, the 

development of the scientific processes of students of teacher training institutes, 



www.manaraa.com

(       جملة البحوث الرتبوية والنفسية71(         اجمللد )56العدد)   2020
 

 

041 
 

Baghdad University, Faculty of Education Ibn al-Haitham, an unpublished 

doctoral thesis. 

21. Saqr, Mohammed Hussein Salem (2010), "Effective use of multiple intelligence 

strategies in the teaching of science in the development of achievement, skills of 

science processes, creative thinking and the trend towards science among 

fourth-grade students of primary school,"Journal of Scientific Education, M13, 

P2, Cairo.. 

22. Qatami, Youssef (1998), Psychology of Learning and Classroom Education, Dar 

Al Shorouk, Amman, Jordan.. 

23. Kazem, Ahmed Khairi and Saad Yas Zaki, (1976), Science Teaching, Arab 

Renaissance House, Cairo.. 

24. Aqel, Fakher (1988), Dictionary of Psychological Sciences i1, Dar Al-Raed Al-

Arabi, Beirut.. 

25. Omar, Badr Omar (1990), Educated in Educational Psychology, I1, Kuwait 

Times, Kuwait.. 

26. Najdi, Ahmed, and others (2003), modern methods, methods and strategies in 

the teaching of science, Arab Thought House, i1, Cairo. 

27. Nashwan, Yacoub Hussein 1989, New in Science Education, Al-Furqan 

Publishing and Distribution House, Jordan. 


