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 :الممخص
-Round والتعاقب الحمق  ،(MURDERتستراتيييت   ال امعرفة اثر التدريس وفقالى البحث  ييدؼ

Robin  مف  وأليؿ التحقؽحياء؛ عمـ األمادة  ف  الثان  متوتسطالصؼ  لطمبة ف  التفكير االبداع
ا الضبط اليزئ  واالختبار المنيج التيريب  ذ عتمدأ  ثالثة فرضيات، و  الباحثىدؼ البحث وضع 

عينة البحث  وشممت ،داة لمبحثأ  مقياس لمتفكير االبداع   تبن  الباحثو  ،متفكير االبداع ل البعدي
 تدرسألولى تيريبية االميموعة ال تمثؿاحداىما  ميموعاتلى ثالثة موزعيف ا، وطالبة ( طالبا98 

 الحمق  التعاقب تستراتيييةال اوفق تدرسثانية التيريبية الميموعة وال ،(MURDERتستراتييية  ال اوفق
Round-Robin،  33كاآلت :  و تدرس وفقا لمطريقة التقميدية  ،ضابطةالميموعة ال تمثؿوالثالثة ،

واظيرت النتائج تفوؽ طالب ، بيف الميموعاتوقد تـ ايراء التكافؤ  ،عمى التوال ( 32، 33
ولـ  ،والثانية عمى طالب الميموعة الضابطة ف  مقياس التفكير االبداع  الميموعة التيريبية االولى

 توصؿقد و  التفكير االبداع ، مقياسف   الميموعتيف التيريبيتيفدريات طالب بيف د فرؽ و يظير وي
  .المقترحاتتقديـ و التوصيات صياغة االتستنتايات و  الى حثالبا

 .(، التفكير االبداعيRound-Robin، استراتيجية MURDERاستراتيجية ): الكممات المفتاحية
The Effect of Teaching According to the MURDER and Round-Robin 

Strategies on the Creative Thinking of Second-Grade Students in 

Biology 

dr. Hussein Salem Makawon 

Research and Studies Center, Ministry of Education 

Abstract:  

The research aims to find out the effect of teaching according to the two 

strategies (MURDER) and Round-Robin on the creative thinking of second-

grade students in middle school in biology; In order to verify the goal of the 

research, the researcher put three hypotheses, and adopted the experimental 

method with partial control and the post test for creative thinking, and the 

researcher adopted a measure of creative thinking as a research tool. The 
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research sample consist of (98) student, (MURDER), and the second 

experimental group is taught according to the Round-Robin strategy, and the 

third represents the control group, taught according to the traditional method 

as follows: (33, 33, 32) respectively, and parity has been made between 

groups, the results showed the superiority of the students of the first and 

second experimental groups over the students of the control group in the 

scale of creative thinking, and there was no difference between the scores of 

the students of the two experimental groups in the scale of creative thinking, 

and the researcher reached conclusions, formulating recommendations and 

making suggestions. 

Keywords: (MURDER strategy, Round-Robin strategy, creative 

thinking). 

 Research problem مشكمة البحث:
وظيؼ االتستراتيييات والطرائؽ والنماذج التدريتسية الحديثة أصبح مف الضروري ت

لتطوير معارؼ وميارات الطمبة والبحث والنقد والتواصؿ واالصغاء لتحقيؽ أىداؼ 
االىتماـ بالتفكير بصورة عامة والتفكير االبداع  عمى ويو فضال عف  التربية

ولـ و  ،االلقاء والتمقيف والحفظ تدريسالطرائؽ  بدال مف ،المراحؿ الدراتسية الخصوص ف 
دوف أداء المعمميف والطمبة يـ يلتقالوحيد  المقياسالتحصيؿ الدراتس   اعتباريعد مقبوال 

  .وتفكيرىـقدراتيـ و بمياراتيـ العقمية  االىتماـ
ضعفا ف   الباحث ويد حياءاأل مادة عمـ مدرتس  ومدرتساتلبعض  وعند توييو أتسئمة

اف المدرتسوف  وذكر الثانويةاالحياء لممراحؿ عمـ مادة ف  تدريس  اعتماد أنشطة فكرية
ضرورة  ومف ىنا يرى الباحث ،ادراكيا بتسيولة الطمبةالمادة الدراتسية يصعب عمى 

 اتستراتيييةو  ،(MURDERاتستراتيييت   ، ومنيا اتستراتيييات تدريتسية متطورةاتستخداـ 
 Round-Robin)،  ويمكف  التفكير االبداع ،ؤدي الى االرتقاء بمتستوى  تربما

ىؿ اتستخداـ اتستراتيييت  : البحث الحال  بالتسؤاؿ التال  صياغة مشكمة
 MURDER)، و Round-Robin)  الثان  ؼ الص لطمبة اثر ف  التفكير االبداع

 ؟االحياء عمـ ف  مادة متوتسط
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 Research important اهمية البحث :
، كافةالمياالت  ف  واتسعة وتكنمويية عممية طفرات والعشريف الحادي القرف يشيد
 يتطمب، مما الدولة لمنيوض بالواقع التعميم  ووتسيمةمفتاح التنمية ى   التربية ولكوف

 ىداؼألا لتحقيؽ ،اكبة التغيير العمم  والتكنولوي تطوير اتستراتيييات التدريس، لمو 
 يودة ف  متقدمة متستويات الى لموصوؿ ،الميارات وتطوير المعرفة انتاجمف المنشودة 

ة التسابق الخبراتتفاعؿ بيف لاواف ، (8: 8008 ،وأميد  عتسقوؿ.  والتعميـ التربية
 البناء ف  المتعمـ دور عمى زيتركوال، إلنتاج المعرفة والمعرفة اليديدة وبيئة الطمبة

 :Von Glasersfeld, 1990 مف أىـ مبادئ المنظور البنائ   المعرف  الشخص 
 اشارو ، فعالة بنائية اعتماد اتستراتيييات وطرائؽ تدريتسيةمما يتستويب ، (148

 Mohammad, 2011 )والتعاوف التفاعؿ إلى تفتقر قد تقميدية طرائؽ اتستخداـ اف 
. الصعبة الموضوعات وتعمـ الفعاؿ لمتدريس الالزمة والمتساعدة الطمبة بيف
 Folaranmi, at el, 2019 :130)  فو  حديثػة تػدريتسية اتستراتيييػات المعمػـ اعتماد ا 

 وطرائؽ اتستراتيييات اعتماد يتستويب مما وتربويا، عمميػػا الطمبة إعػػداد تتسيـ ف 
 في  والميمة الحديثة االتستراتيييات مف MURDER اتستراتييية وتعد فعالة، تدريتسية

 وتطوير وتنمية التعميمية البيئة تعزيز عمى بقدرتيا تمتاز الت  االتستراتيييات مف
 ( Gho, 2017: 247  العمم  والتواصؿ الميارات

ف   بتحفيز تفكير الطمبة األفضؿ نحووتطوير العممية التربوية والتعميمية يمكف تحتسيف و 
 ، وانور، زيداف، ج الدراتس اأىداؼ المنيؽ يتحقلقدراتيـ كشؼ و العممية التعميمية 

 وفلبيئة الت  يعيشاب وفيتأثر  الطمبةف ألبتييئة بيئة تعميمية حافزة وآمنة  ،(89: 8005
بواطف معرفة و  غير المعروؼ تستكشاؼحب االتستطالع وا ومف طبيعة اإلنتساف ،فييا
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الظواىر الغريبة، ويمكف اشباع حاياتو ورغباتو عف طريؽ اتستخداـ اتستراتيييات تتالءـ 
 مع وقدراتو.

المعرفية تتساعد عمى  MURDER اتستراتييية الحديثػة التدريس االتستراتيييات ومف
واتستبقاء  األخطاء تصحيحو  والمرايعة لتمخيصوا صيؿاالتفعف  والكشؼ فيـال

 عمى ىـتتساعدوكذلؾ  المعمومات باتباع االتسموب التعاون  بيف أفراد الميموعة،
 .النص أفكار خارج والتوتسع وتقييمو وفيمو النص موضوع مف المعرفة اتستنباط

 Hythecker, 1988: 24).   

 عمى تساعدت MURDER اتستراتييية اف اتستخداـ (Emi & lilik, 2021  وبينت دراتسة
 ي ومتحمتسيف لممشاركة،واالبتكار  الناقد التفكيرو  بشكؿ ييد مموادل الطمبة فيـ تحتسيف

ف   لمتعمـ حماتًسا أكثر ليكونوا ىـتحفيز و . آرائيـ عف لتعبيرواثقيف بأنفتسيـ وا يـيعموت
 اإلنترنت عبر عف بعد التعمـولكف  التقدـ، مف قدر وحققوا لويو االتعمـ التعاون  ويي

 (Emi & lilik, 2021: 169  .المطموب المتستوى مف أقؿ النتائج كانت

 التعمػـ اتستراتيييات مف وى Round-Robin  الحمق  التعاقبوكذلؾ اتستراتييية 
 مف الطمبة عبر المعمػومػات يػمع عمى والمرتكزة ،البنائ  المنظور المتستنبطة مف النشػط

 الموقػؼ بدايػة فػػ  ويفضؿ وقت أي فػػ  االتستراتيييػة ىذه وتنفذ المتنوعة، أيوبتيـ
  (.548: 8006وىدى، تسعيد امبو  االتستراتييية خطػوات تطبيؽ خػالؿ مف التعػميم 

 المرحمة طالب( الت  اتستطمعت آراء  Folaranmi, at el, 2019  دراتسةواتستنتيت 
 اتستراتيييةعف أىمية اتستخداـ  يييرياانف   أبويا الفيدرالية العاصمة الثانوية ف 

Round-robin اتستراتييية أف الدراتسة وكشفت ،ف  التعميـ Round-Robin 
 وأوصوا التقميدية بالطريقة مقارنة الكيربائية بالكيمياء الطمبة اىتماـ مف تزيد التعميمية
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 Folaranmi, at el, 2019. االتستراتييية اتستخداـ الكيمياء مدرتسو تبنى بضرورة
-Round اتستراتييية عف دراتسة ف ( Papanastasiou,2001  وأفاد، (129:
robin تعمميـ فوتحتس تستطالعا وحب إييابية ومواقؼ اىتماـ لدييـ تكوف الطمبة أف 
 ( Papanastasiou,, 2001, 20-21  المدروس الموضوع عف المزيد لمعرفة

 واف، قدراتيـ وامكانياتيـعمى  اداعتماالتفكير  ممارتسة عمى الطمبة تدريس وىذا يتطمب
، فكير االبداع التقد تتساعدىـ عمى ف  مادة عمـ األحياء وفقا التستراتيييات حديثة  يـتدريتس
 اتستراتيييةحديثتيف وىما بنائيتيف اتستراتيييتيف تعميميتيف مف اتستخداـ  البحث اىمية وتكمف

MURDER  التعاقب الحمق     واتستراتيييةRound-Robin) ،يماتفعالي والتعرؼ عمى 
 .الثان  متوتسط الصؼ طالب لدى ف  التفكير االبداع 

 Aim research هدف البحث:
 التعاقبو  ،MURDERتستراتيييت  ال اييدؼ ىذا البحث التعرؼ عمى اثر التدريس وفق

  ف الثان  متوتسطالصؼ  لطمبة االبداع ف  التفكير  ،(Round-Robin  الحمق 
 . االحياء عمـ مادة

 Research hypothesis فرضيات  البحث :
 لمتحقؽ مف ىدؼ البحث صاغ الباحث الفرضيات اآلتية:

 طمبة ( بيف متوتسط دريات0.05ال يويد فرؽ ذا داللة احصائية عند متستوى   .1
، ومتوتسط MURDERتستراتييية ال ادرس وفقولى الت  تالتيريبية األ لميموعةا

ف  مقياس  التقميديةالضابطة الت  تدرس بالطريقة  الميموعة طمبةدريات 
 .لتفكير االبداع ا

 طمبة ( بيف متوتسط دريات0.05ال يويد فرؽ ذا داللة احصائية عند متستوى   .2
 الحمق  التعاقب واتستراتييية ادرس وفقالتيريبية الثانية الت  ت ميموعةال
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 Round-Robin)،  الضابطة الت  تدرس  الميموعة طمبةمتوتسط دريات و
 .لتفكير االبداع اف  مقياس  التقميديةبالطريقة 

طمبة ( بيف متوتسط دريات 0.05  فرؽ ذا داللة احصائية عند متستوى ال يويد .3
 ،(MURDERتستراتييية  ال ادرس وفقالتيريبية االولى الت  ت لميموعةا
 واتستراتييية االتيريبية الثانية الت  تدرس وفق الميموعةطمبة متوتسط دريات و 

 .لتفكير االبداع اف  مقياس  ،(Round-Robin  الحمق  التعاقب
 The limits of the research حدود البحث :

  :ان حدود البحث الحالي يشمل
 ةوالثانويالمتوتسطة مدارس الف   طمبة الصؼ الثان  متوتسطالحد المكان :  -0

الكرخ تربية بغداد ل العامة ممديريةلالنيارية لمبنيف ف  محافظة بغداد التابعة 
 الثانية.

عمـ مف كتاب  الحد الموضوع : الفصؿ  التسابع والثامف والتاتسع والعاشر( -8
حتسب الدراتس  االوؿ  ف  الكورس الثان  متوتسطدرس لمصؼ حياء الذي ي  األ

يمولة دوف انتشار يائحة وزارة التربية بتسبب تقميص الدواـ لمح أقرتوالتكييؼ الذي 
 .روناو ك

 (8088 -8080لعاـ الدراتس   الزمان : االحد  -3
  Define terms :تحديد المصطمحات

 :: عرفيا كاؿ مف(MURDERاستراتيجية  .0
 كالت  مراحؿ تست عمى تشتمؿ معرفية تعمـ اتستراتييية( ى : 8004 حمودة،  -

 تمثؿ(  المرايعة التوتسع، ،اليضـ االتستدعاء، ،االتستيعاب المزايية، الحالة 
وعف طريقيا  ،وفيميا النصوص لمعالية المتبعة الخطوات األولى الحروؼ
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عمم  الكثيرة مما بعمميات تيييز معالية معمومات  المحتوى ال الطالب يتستطيع
 حمودة، .  ئيا وتوظيفيا عف تعرضو الى موقؼ معيفاعيتساعده ف  اتستد

8004 :80) 
مف االتستراتيييات المعرفية المتستخدمة ف  تيييز : بانيا (8004،  الزيات  -

اتستراتيييات دراتسية  تشمؿومعاليو المعمومات وبيا قدر أكبر مف التفاصيؿ الت  
 (435: 8004.  الزيات، واإلرادةمكونات انفعالية ودافعية متنوعة، و 

وحدات خطوات الت  تسيتبعيا الباحثاف ف  تدريس : ى  تسمتسمة التعريف اإلجرائي
وفؽ عمى  األولى تيريبيةالميموعة المادة عمـ األحياء لمصؼ الثان  متوتسط/ 

 (.التوتسع، المرايعة ،االتستيعاب ،االتستدعاء ،الفيـ ،التييئة خطوات االتستراتييية 
 :مف كؿ عرفيا: Round-Robin لحمقي التعاقباستراتيجية  .8

-  2009, kagan :)والفاعؿ يوزع المعمـالنشط  التعمـ تعتمد اتستراتييية بأنيا 
بصورة شفوية  االفكار التستمطار تسؤاال ويطرح عمييـ صغيرة مياميع الى الطمبة

 إي بشكؿ منتظـ، بدوف اتستثناء إليابةل يميع أفراد الميموعات عاو كتابة ويشي
 (kagan & kagan, 2009: 5منيـ.  

-  Fernandez & streich,2010 )بيف أفراد  األفكار تبػادؿعممية  :بأنيا
 عضو أيوبإمكاف  اليميع مشاركةوب، ماأو قضية  عف تسؤاؿ الميموعة
  بدوف أي نقد. وتطويرىا زمالئو افكار عمى والبناء ،ف  النقاش المشاركة

 Fernandez & Stretch, 2010: 22)  

 خطواتى   :(Round-Robin الحمق  التعاقب التستراتييية االيرائ  التعريؼ
 الثانية بعد توزيعيـ  التيريبية لميموعةا تػدريػس فػ  المعمـ يتبعيا منظمة يرائيػةا

 عرض ثـ، وايابتيا، تسئمةا لطرح ميموعة وتكميؼ كؿ، صغيرة ميموعاتالى 
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لمعضو  وتمريرىا، عمييا كتابة ايابة طالب كؿ ويطمب، ذو ايابات متشعبة تسؤاؿ
 . الميموعة معيـإيابات وأفكار  مناقشةيناقش المعمـ  ثـ ومف، اليالس ينبو

  عرفه كل من : :Creative thinking التفكير االبداعي .0
-  Torrance, 1972 )المعمومات ف  واالختالؿ الثغرات إدراؾ بأنو عممية 

 عف البحث ثـ ،تسابؽ حؿ لو يويد ال الذي االتتساؽ وعدـ المفقودة والعناصر
 ،ىاواختبار  واختيار ،فيما يممكو الفرد مف خبرات الموقؼ ف  ومؤشرات دالئؿ
يراء النتائج، بيف والربط عادة التعديالت وا  : 245 .الفروض اختبار وا 

Torrance, 1972) 
ىو القدرة عمى انتاج عدد مف االفكار االصيمة غير العادية  (8003 التسيد ،  -

الت  تخرج عف االطار المعرف  لمفرد المفكر او البيئة الت  يعيض فييا ويتميز 
   (95، 8003.  التسيد، دد كبير مف الطالقة والمرونة واالصالةىذا التفكير بع

 لمتوصؿ وتعديميا توليد األفكار يشمؿ تشعب  ( بأنو تفكير8003واخروف،  عم  -
 لممشكالت، والحتساتسية والمرونة باألصالة والطالقة تتصؼ اتستنتايات إلى

 المنطؽ، قواعد بحدود التقيد وقدراتو بعدـ لمطالب، التسابقة الخبرات ويتستند الى
 (   088: 8003واخروف،   عم  .الناس مف ومتوقع بديي ، ىو ما أو

: القدرة عمى انتاج عدد مف االفكار االصيمة غير العادية الت  التعريؼ االيرائ 
 عف طريؽ ويقاس ،البيئة الت  يعيش فييااالطار المعرف  لمفرد المفكر و  تتياوز

ليذا  الباحثتستخدمو يخاص تسالمقياس مل اوفق عينة البحث طمبةالدرية الت  يحققيا 
 الغرض.
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 :ةنظريخمفية الفصل الثاني: 
   MURDERاستراتيجية : اوال

 تحتاالتستراتيييات ذات المنحى المعرف  تنضوي مف  MURDERت عد اتستراتييية 
 (، Dansereau, 1979) &Donald وضعت مف ،االتستراتيييات التعمـ التعاون 

مف تستة خطوات يتستعمميا الطالب بتتابع لتتسيؿ عممية الدراتسة  وتتكوف االتستراتييية
تييئة التشييع و  (Mood  الخطوة األولى: :ت وخزف المعمومات وىذه الخطوات كاال

الخطوة  القراءة مف أيؿ الفيـ، Understanding)  والخطوة الثانية: ،والتركيز األذىاف
، اتستيعاب المعمومات (Digesting)الخطوة الرابعة:  االتستعادة، (Recall) الثالثة:
التوتسعة (Expand) ،الخطوة الخامتسة: خزف ف  الذاكرة  ،اتسترياع، تضميف ،تصحيح

مرايعة   (Review)، الخطو التسادتسة:بحث الطالب عف المعمومات عبربالمعرفة مف 
تمثؿ  الت ، (R.E.D.R.U.M  األخطاء، واختصرت ىذه الخطوات بمصطمح

   (Derry & Debrra, 1986: P. 2-7) .التستيعاب النصوصمتبعة الخطوات ال

 إلى ويفتقروف ضوضاء اثناء الدرس ويتسببوفزمالئيـ  إلى الطمبة يتحدث ما غالًبا
. التعمـ أنشطة ف يشاركوف بفاعمية  ما ار الى المعمميف وناد آرائيـ عف لمتعبير الشياعة

 يـ،تعمم جنوات وتحتسيف يـنشاط لزيادة فعالة تعمـ اتستراتيييات اعتماد الضروري مف لذا
 وآرائيـ أفكارىـ عف متعبيرل بالشياعة التحم  عمى ىـحفيز ي شيقا ليكوف التعميـ

 (REDRUM.  Juleha, 2014: 97 اتستراتيييةك

 باحتياياتيـ الصمة وثيؽ المحتوى بيعؿ الصؼ غرفة داخؿ الطمبة اىتماـ تعزيز يمكف
 ,Agogo et al.  المتعمـ عمى تركز مناتسبة تعميمية اتستراتيييات واتستخداـ ورغبتيـ

2015: 57 ) 
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  MURDERخطوات استراتيجية

 الحالة تحديدتست خطوات رئيتسة وى   MURDERالتستراتييية يشمؿ التدريس وفقا 
 ،وتمثؿ أولى الخطوات منشاطل االنتباه يذبو  بتحفيزالت  تبدأ و  لمطمبة المزايية

 يقدـ ةالثالث والخطوة ،ضغوط دوف مف قبؿ الطالب الموضوع قراءةالخطوة الثانية و 
عادة محددة طرائؽ باتستخداـ لمموضوع اممخص الطالب  ، والخطوةالمعمومات تنظيـ وا 
 المعرفة ف  التوتسع ،والخطوة الخامتسة مف معرفة يديدة،الطالب  وتعمم ما ىضـ ةالرابع

أدائو بنفتسو  الطالبويقّيـ  اليديدة، المعمومات مرايعةوالخطوة التسادتسة  اليديدة،
 تطبيؽ ينبغ  أوإعادتيا،  ينبغ أـ  نايحة، دراتستيا أتساليب كاف إذا ما ويحدد والمعمـ،

تست  (Superman, 2015: 138وحدد  ، (Pope, 1996: 7-9  .مختمؼ نيج
 :وى خطوات االتستراتييية 

  ص.عمى االتسترخاء والتركيز عمى الن تشييع الطالب(: Mood  المزاج  .0
التعرؼ عمى األفكار الرئيتسة قراءة الطالب لمنص و (: Understanding  الفيـ .8

  ووالفرعية في
محاولة الطالب اتسترياع وتمخيص النقاط الرئيتسة ف  (: Recall  االتستعادة .3

 .النص
الطالب إلى ما لـ يفيمو مف النص ليكتشؼ  مرايعة(: Digesting  االتستيعاب .4

   لغرض اتستيعابيا. األخطاء الت  وقع فييا
 بالمصادر الخاريية الت  تمدهالطالب يتستعيف (: Expansion  التوتسع .5

 ال ينتساىا.بالمعمومات وتمخيصيا وبالتال  
يرايع الطالب المعمومات الت  درتسيا المتضمنة األفكار : (Review  اإلعادة .6

 الرئيتسة مف النص لتتساعده عمى حفظ وفيـ المعمومات 



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
317 

 ( Round-Robinالتعاقب الحمقي) استراتيجية :ثانيا
الفعػػػػػػػػػػػاؿ، وليػػػػػػػػػػػا إحػػػػػػػػػػػدى اتسػػػػػػػػػػػتراتيييات الػػػػػػػػػػػتعمـ  Round-Robinاتسػػػػػػػػػػػتراتييية 

عمػػػػى مػػػػف خػػػػالؿ كميػػػػة  ، لتحفيػػػػز الطمبػػػػةالتػػػػدويرالمتسػػػػايمة الحمقيػػػػة، ك متسػػػػميات أخػػػػر
أو  ورقػػػػػة عمػػػػػؿمكتوبػػػػػة ب، تشػػػػػعبية تويػػػػػو ليػػػػػـ أتسػػػػػئمةضػػػػػخمة اتسػػػػػتمطار أفكػػػػػارىـ عػػػػػف 

عمػػػػى  ايابتػػػػو ويبنػػػػ  إيابتػػػػوعضػػػػو فيكتػػػػب كػػػػؿ  شػػػػفويا، تمػػػػرر عمػػػػى أفػػػػرد الميموعػػػػة
 :Howard, 2001) ومنػػو االبػػداع.، وىػػ  مناتسػػبة لتنميػػة التفكيػػر زمالئػػوافكػػار 

2). 
 ويييػػػػب، كػػػػؿ ميموعػػػػة الػػػػىتسػػػػؤاال بطػػػػرح  يبػػػػدأ المعمػػػػـاالتسػػػػتراتييية فػػػػ  ىػػػػذه   

ومػػػػػف  ،مػػػػػرة أخػػػػػرى العمميػػػػػة وتكػػػػػرر العػػػػػددكتمػػػػػؿ ي حتػػػػػىبشػػػػػكؿ متعاقػػػػػب  كػػػػػؿ طالػػػػػب
 ارػفكػػػػػػػة فػػػػػػػ  األػالمشاركػػػػػػػ لغػػػػػػػرض ،تسػػػػػػػابؽييػػػػػػػوز تكػػػػػػػرار إيابػػػػػػػة طالػػػػػػػب  الشػػػػػػػرطيا 

 امبػػػػػػو تسػػػػػػعيدي وىػػػػػػدى  اعػاالتستمػػػػػ وتعزيػػػػػػز ثقافػػػػػػة ،ومعرفػػػػػة الخبػػػػػػرات التسػػػػػػابقة لمطمبػػػػػة
إذ يػػػػػػػػػتـ تقتسػػػػػػػػػيـ ، الناشػػػػػػػػػطالػػػػػػػػػتعمـ التعػػػػػػػػػاون   االتسػػػػػػػػػتراتييية ، وتعتمػػػػػػػػػد(548:8006،

داخػػػػػػػػؿ  رأيعػػػػػػػػدـ اىمػػػػػػػػاؿ أي و  لإليابػػػػػػػػة يـتشػػػػػػػػيعو  الطمبػػػػػػػػة الػػػػػػػػى ميػػػػػػػػاميع صػػػػػػػػغيرة
-Kagan & Kagan, 2009: 5)الطمبػػة بالتفاعػػؿ بػػيف الميموعػػة، إذ تمتػػاز 

 رأي اآلخر.لمتعبير عف الرأي واحتراـ وى  ممارتسة ديمقراطية  (3
وتظيػػػػػر اىميػػػػػة اتسػػػػػتخداـ  اتسػػػػػتراتييية التعاقػػػػػب الحمقػػػػػ ( مػػػػػف العمػػػػػؿ بيػػػػػا عمػػػػػى 

كػػػػؿ شػػػػكؿ ميموعػػػػات تعاونيػػػػة صػػػػغيرة فػػػػ  حيػػػػرة الػػػػدرس، قػػػػد ينػػػػتج انخفػػػػاض اشػػػػراؾ 
مػػػػتعمـ فػػػػػ  النقػػػػػاش، بشػػػػػكؿ متكػػػػافو مػػػػػع غيػػػػػره وىػػػػػذا يعػػػػود لويػػػػػود فػػػػػروؽ فرديػػػػػة بػػػػػيف 
المتعممػػػػػيف، وقػػػػػد يػػػػػؤدي الػػػػػى ويػػػػػود متعممػػػػػيف ينفػػػػػردوف بالنقػػػػػاش، واخػػػػػروف يتسػػػػػتمعوف 
مػػػػػػف دوف تحفيػػػػػػزىـ لممشػػػػػػاركة فػػػػػػ  عػػػػػػرض افكػػػػػػارىـ، وأنشػػػػػػطتيـ وىػػػػػػذا ال يعنػػػػػػ  بػػػػػػأف 

ميقػػػػػػػاتيـ، لػػػػػػػذا تتسػػػػػػػيـ فئػػػػػػػة المتسػػػػػػػتمعيف مػػػػػػػوافقيف عمػػػػػػػى عػػػػػػػرض افكػػػػػػػارىـ، وارائيػػػػػػػـ وتع
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اتسػػػػتراتييية التعاقػػػػب الحمقػػػػػ  فػػػػ  تخطػػػػ  ىػػػػذه العقبػػػػات، وتػػػػػصبح ميمػػػػة فػػػػ  تيػػػػػػاوز 
 . (Harmah , 2011: 21)وتيميش بػعض المتعمميف

 التعاقب الحمقي استراتيجيةأهمية 
وتحفيػػػػػػػز حػػػػػػػؿ المشكػػػػػػػػػالت، و ، واتخػػػػػػػاذ القػػػػػػػرارتشػػػػػػػيع العمػػػػػػػؿ التعػػػػػػػاون  كميموعػػػػػػػة  
نتػػػػػاج االفكػػػػػارو الفػػػػػروؽ الفرديػػػػػة  ومراعػػػػػاةلتفكيػػػػػر، ا  فػػػػػ  الطمبػػػػػة تتسػػػػػاعد انيػػػػػا اكمػػػػػ ، ا 

 بحريػػػػػػة لمتفكيػػػػػػر ليػػػػػػـ الميػػػػػػاؿ واتاحػػػػػػة ،ـزمالئيػػػػػػ أفكػػػػػػار عمػػػػػػى بنػػػػػػاءً  ـقػػػػػػدراتي تطػػػػػػوير
 المراحػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػع تػػػػػػػػػتالءـو ( 458: 8008 تسػػػػػػػػػالـ،  وتنظيميػػػػػػػػػا، أفكػػػػػػػػػارىـ واتسػػػػػػػػػتمطار

 واحتػػػػراـ النظػػػػاـ ،واالنفتػػػػاح الػػػػذىن  بػػػػاقتراح عػػػػدد أكبػػػػر مػػػػف الحمػػػػوؿ يميعػػػػا، العمريػػػػة
 الطمبػػػػػػة خبػػػػػػرات عػػػػػػف الكشػػػػػػؼوتظيػػػػػػر أىميتيػػػػػػا ب بالتعاقػػػػػػب، التسػػػػػػؤاؿ عػػػػػػف باإليابػػػػػػة
 االخػػػػػػريف الػػػػػػى االتسػػػػػػتماع ميػػػػػػارة وتشػػػػػػييع الخػػػػػػاطو، الفيػػػػػػـ ذات المفػػػػػػاىيـ وتصػػػػػػحيح
  ( 548: 8006وىدى، تسعيدو أمبو. النشطة والمشاركة
 : (Round-Robin اتستراتييية  ايراءات
 :الخطوات االتية االتستراتييية عبرلممعمـ تطبيؽ يمكف 

توييػػػػػو الطمبػػػػػة قبػػػػػؿ بدايػػػػػة الميمػػػػػة بضػػػػػرورة االتسػػػػػتماع ل تسػػػػػئمة والمشػػػػػاركة فػػػػػ   .0
 النشاط واحتراـ آراء االخريف وال تتكرر وال تنتقد االيابات.

 توزيع الطمبة الى ميموعات صغيرة عمى اف يكونوا غير متكافئيف. .8
 .حموال او ايابات كثيرة يتحمؿتسؤال  قضية أو مشكمة أو المعمـيعرض  .3
 ورقػػػػػةيتػػػػػرؾ ميػػػػػاال لمتفكيػػػػػر ويطمػػػػػب مػػػػػنيـ كتابػػػػػة اإليابػػػػػة بصػػػػػورة متتاليػػػػػة عمػػػػػى  .4

 ميموعة.ال أفراد عمى  النشاط
كتمػػػػػػػؿ الحمقػػػػػػػة يف أيػػػػػػػؿ أولػػػػػػػى مػػػػػػػف األ لمتمميػػػػػػػذف يعػػػػػػػود الػػػػػػػدور ميػػػػػػػددا أيمكػػػػػػػف  .5

  .وكذلؾ ليكتمؿ حؿ التسؤاؿ ف  الوقت المحدد
 (455: 8008 تسالـ،                              
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حتػػػػػػى  زمالئػػػػػػو إيابػػػػػػاتالػػػػػػى  الطالػػػػػػب بأىميػػػػػػة انصػػػػػػات (knight,2009:12 واشػػػػػػار 
، ويمكنػػػػػو اضػػػػػافة ايابػػػػػة ثانيػػػػػة اذا أعيػػػػػدت لػػػػػو الورقػػػػػة مػػػػػرة ثانيػػػػػة، يػػػػػدداعيػػػػػدىا ميال 

  ومناقشة آراء وايابات الطمبة مف المعمـ، واتستخالص النتائج بعد المناقشة.
يابػػػػة   وقػػػػد يكػػػػوف تطبيػػػػؽ االتسػػػػتراتييية بشػػػػكؿ شػػػػفوي باالتسػػػػتماع الػػػػى تسػػػػؤاؿ المعمػػػػـ، وا 

الطمبػػػػػػة كػػػػػػؿ حتسػػػػػػب دوره بصػػػػػػورة متسػػػػػػموعة، أو تطبيقيػػػػػػا بشػػػػػػكؿ كتػػػػػػاب  عمػػػػػػى ورقػػػػػػة 
مخصصػػػػػة بشػػػػػكؿ دوري أيضػػػػػا والتفكػػػػػر بطبيعػػػػػة التسػػػػػؤاؿ، ويمػػػػػرر الورقػػػػػة الػػػػػى زميمػػػػػو 

يف دوره مػػػػرة ثانيػػػػة الميػػػػاور لػػػػو فػػػػ  الحمقػػػػة، ويمكنػػػػو اضػػػػافة يػػػػواب آخػػػػر عنػػػػدما يحػػػػ
ويكػػػػػػػػوف دور المعمػػػػػػػػـ  (.30-30: 8000 الشػػػػػػػػمري، ولحػػػػػػػػيف انتيػػػػػػػػاء وقػػػػػػػػت النشػػػػػػػػاط 

ا وفعػػػػػػػاال ومتسػػػػػػػتمعا ييػػػػػػػدا نشػػػػػػػػػػػػػػػطمويػػػػػػػو وميتسػػػػػػػر ومثيػػػػػػػر ل تسػػػػػػػئمة والطالػػػػػػػب يكػػػػػػػوف 
  . ويكوف يزء مف الحؿ ويحتـر أراء اآلخريف ومبدعا

، (Round-Robin ويوضػػػػػػح الباحػػػػػػث مراحػػػػػػػؿ تنفيػػػػػػذ اتسػػػػػػػتراتييية التعاقػػػػػػب الحمقػػػػػػػ  
 (0شكؿ  
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مف  ،(Round-Robin  الحمق  التعاقب اتستراتييية تنفيذ مراحؿ يوضح (0  شكؿ
 الباحثإعداد 

تحفيػػػػػػػػز تفكيػػػػػػػػر الطمبػػػػػػػػة وتييئػػػػػػػػة بيئػػػػػػػػة ب وتتمّيػػػػػػػػز اتسػػػػػػػػتراتييية التعاقػػػػػػػػب الحمقػػػػػػػػ 
اييابيػػػػػػة لمتواصػػػػػػؿ بيػػػػػػنيـ وبنػػػػػػاء عالقػػػػػػات ايتماعيػػػػػػة،  وتغيػػػػػػر محوريػػػػػػة التعمػػػػػػيـ مػػػػػػف 

المناقشػػػػػػػػات  عمػػػػػػػػى تعميػػػػػػػػؽ فضػػػػػػػػال (080: 8007  زيتػػػػػػػػوف،  الطالػػػػػػػػبالمعمػػػػػػػػـ الػػػػػػػػى 
اىتمػػػػػػاـ الطمبػػػػػػة لممشػػػػػػاركة فػػػػػػ  اييػػػػػػاد حمػػػػػػوؿ  واثػػػػػػارة لة التطبيػػػػػػؽو وتسػػػػػػي وتبػػػػػػادؿ اآلراء

لمقضػػػػايا المطروحػػػػة واحتػػػػراـ آراء اآلخػػػػريف والمتسػػػػاواة بػػػػيف الطمبػػػػة بغػػػػض النظػػػػر عػػػػف 
 . (Thomas, &  Kothari, 2015:129 متستوياتيـ، 

 االبداعيالتفكير 
حاوؿ االنتساف التفكير لمعرفة ما يربط الظواىر مع بعضيا البعض لموصوؿ الى أتسباب 

تنقؿ لالحواس  عبرويتستقبميا عندما يتعرض لبعض األحداث والمواقؼ فحدوثيا، 
معاليو المعمومات  فتتـ عممية، عف طريؽ اليياز العصب  المعمومات الى الدماغ

يات إليياد حؿ يتناتسب مع الموقؼ، وتخزف بعضيا لتصدر أفعاؿ وتسموكالدماغ  داخؿ
لإلفادة منيا عندما يتعرض االنتساف الى مواقؼ األمد  ةوطويمالذاكرة قصيرة األمد ف  

 عممية عقمية لمعالية المدخالت األتساتسية وىو عممية غير ممموتسة فالتفكير متستقبمية.
ويتكوف مف مكونات معرفية وعمميات العقمية واتستعدادات شخصية           عطية، 

8005 :۷۳)   
حؿ التفكير االبداع  أداء منظـ يقوـ بو االنتساف وفقا آللية عمؿ الدماغ لمتوصؿ إلى 

 عقميةعممية وىو  .عف طريؽ التدريب يتطور وينمو، موقؼ معيف أو مشكمة يواييو
 وطرحبطريقة غير مألوفة،  المعروفةالنظر إلى األشياء ك المكوناتمف  عددضمف تت

 أكثر مفالفكرة إلى  تدوير عبربمرونة  المشكالتيديدة وأصيمة، ومعالية كثيرة و أفكار 
إطالؽ األفكار المتعمقة بالفكرة  عالوة عمى، كثيرةمعمومات  واضافة وتيزئتياويو 
بأف التفكير االبداع   آخروف، ويرى  (85: 8005 قطام ، . الدماغ  زيتحفب الواحدة
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 مشكمة معينة حؿل وتوظيفيا مكونات المعرفة بيف لربط، عقؿال داخؿ تيري عقمية عممية
 مع التفاعؿ مف شأوتن تتساؤؿ أو التعرض الى موقؼ عف اإليابة أو ،اإلنتساف توايو

  .( 8000،35،رياف . فييا يعيش الت  البيئة مكونات
 االبداعيمهارات التفكير 

أربع ميارات لمتفكير  (Davis & Rimm, 1998و  (Torrance, 1995حدد  
  (: 8005 بػػوحي ،  كما ورد ف  االبداع 

 االتستيابات مف ممكف عدد أكبر اتستدعاء عمى القدرة ى  :Fluency قةالطال -
 .محدده زمنية فترة ف  وذلؾ معيف مثير أو مشكمة تياه المناتسبة

 أو األفكار بدائؿ مف متنوع عدد إنتاج عمى القدرة ى  :Flexibility المرونة -
 أف ف  المرونة عف الطالقة وتختمؼ. معيف لموقؼ المتوقعة غير االتستيابات

 تنوع عمى تعتمد فأنيا المرونة أما صدورىا، وتسرعة االتستيابات بعدد تتحدد الطالقة
 .الكػـ وليػس الكيؼ عمى ترتكز أنيا أي االتستيابات، ىذه

 التكرار قميمة أصيمة، اتستيابات إنتاج عمى القدرة ى  :Originality األصالة -
 دريػة قمت كمػما أنو أي الفرد، إلييا ينتم  الت  اليماعة داخؿ اإلحصائ  بالمعنى
 .أصالتػيا درية زادت الفػكرة شيػوع

 لبياف تتستخدـ الت  المتنوعة األفكار مف عدد إنتاج ىو :Elaboration التفاصيؿ -
 .تطويرىا عمى تتساعد أف شأنيا مف معينة، فكرة تحممو ما وتوضيح

 أو النقص أو الضعؼ مواطف عمى التعرؼ عمى القدرة تعن  :لممشكالت الحتساتسية -
، بػػوحي   يوىرية أتسئمة وطرح المشكالت، ييادا، المثير الموقؼ ف  الفيوات
8005 ،50 -58 ) 

 
 واجراءاته منهج البحثالفصل الثالث: 

وايراءات البحث يتضمف ىذا الفصؿ التصميـ التيريب  وميتمع البحث وعينتو 
 ئؿ االحصائية.والوتسا
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 التصميم التجريبي: .1
بعدي الختبار اليزئ  واالضبط التصميـ ميموعتيف متكافئتيف ذات  الباحثاختيار 

 ح ذلؾ ( توض0والشكؿ  
 قياس البعديمال المتغير التابع المتغير المتستقؿ التكافؤ ميموعات البحث
 التيريبية االولى

 التفكير االبداع  -
 العمر الزمن  -
 المعمومات التسابقة -

 MURDERاتستراتييية 

 التيريبية الثانية التفكير االبداع  التفكير االبداع 
-Roundاتستراتييية 

Robin 
 الطريقة التقميدية الضابطة

وتكافؤ الميموعات والمتغيرات المتستقمة والمتغير  التصميـ التيريب يوضح ( 0شكؿ  
 التابع

  مجتمع البحث وعينته: .8
مديرية مالنيارية لمبنيف والتابعة ل ةوالثانوي المتوتسطةالمدارس ميتمع البحث شمؿ 

تسعد بف أب   ثانوية اختيرتفقد عينة البحث ، أما الكرخ الثانية تربية بغدادالعامة ل
ربة وزعت ، وقبؿ البدء بالتيلتعاوف ادارة المدرتسة ومدرس المادة لمبنيف وقاص

ف لى ميموعات البحث لتمثؿ كؿ شعبة ميموعة ماالشعب الثالث عشوائيًا 
، فكانت شعبة  أ( ى  الميموعة التيريبية األولى الت  تست درس ميموعات البحث

 تمثؿوشعبة  ب(  طالبا، (33عدد طالبيا  وبمغ  MURDERباتستراتييية 
بمغ و  ،(Round-Robin  ثانية والت  تستدرس باتستراتيييةالتيريبية الميموعة ال

ضابطة والت  تستدرس الميموعة الشعبة  ج( تمثؿ ، و طالبا (33عدد طالبيا 
( 98، وبذلؾ بمغت عينة البحث  طالبا (38عدد طالبيا  كاف بالطريقة التقميدية و 

  . طالبا وطالبة
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 :مجموعات البحث تكافؤ .3

مف تسيالت  عمييا الباحثحصؿ  :االحياء عمـ التحصيؿ التسابؽ ف  مادة -
ف  ميموعات البحث  الطمبةوعند القياـ بحتساب المتوتسطات لدريات  ،المدرتسة

تستخريت او  ،، باتستخداـ تحميؿ التبايف األحاديالثالثة، وايضا االنحرافات المعيارية
 ذلؾ.( يبيف 0  ، واليدوؿيـقيمة  ؼ( المحتسوبة لدريات

القيـ الفائية المحتسوبة واليدولية لمتغير التحصيؿ الدراتس  التسابؽ ف   ( 0يدوؿ  
 لممياميع  العموـ

مصادر 
 التباينات

ميموع 
 مربعاتال

متوتسط 
 المربعات

 متستوى داللة فائيةالقيمة ال درية حرية
 يدوليةال محتسوبةال (0.05 

 2 18,66 37.314 بيف الميموعات

 دالة غير 3.10 0.264
داخؿ 

 95 70.50 6703.39 الميموعات

 97  6740.70 الميموع
وىذا  ،اليدولية( ؼ  المحتسوبة اصغر مف قيمة( ؼ اف قيمة  (0  يتضح مف اليدوؿ

 الدراتس  التسابؽ. يدؿ عمى اف الميموعات الثالثة متكافئة ف  التحصيؿ

البحث باألشير وقد عينة بحتساب اعمار  قاـ الباحث العمر الزمني باألشهر: -
وباتستخداـ تحميؿ  ،تاريخ والدة كؿ طالب حتسب مف البطاقة المدرتسية عمييا واحصم

( يبيف 8واليدوؿ   الطالباتستخريت قيمة  ؼ( المحتسوبة ألعمار  التبايف االحادي
  .ذلؾ
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ميموعات  لطمبةلمتغير العمر الزمن   واليدولية القيمة الفائية المحتسوبة (8يدوؿ  
 البحث

 مصادر التباينات
الميموع 
 لممربعات

متوتسط 
 المربعات

درية 
 حرية

متستوى داللة  القيمة الفائية
 يدولية محتسوبة (0.05 

 2 8.00 16.00 بيف الميموعات
 95 38.08 3617.99 داخؿ الميموعات دالة غير  3.10 0.21

 97  3634.00 الميموع
 وىذا اليدولية،( ؼ  قيمة مف اصغر المحتسوبة( ؼ  قيمة اف( 8  اليدوؿ مف يتضح
 .العمر الزمن  ف  متكافئة الثالثة الميموعات اف عمى يدؿ

طبؽ االختبار عمى المياميع الثالثة لمبحث باتستخداـ  مقياس التفكير االبداعي: -
 ( يوضح ذلؾ3المحتسوبة واليدوؿ  ( ؼ تحميؿ التبايف االحادي ثـ اتستخريت قيمة 

التفكير االبداع  لمياميع  رفائية المحتسوبة واليدولية الختباالقيمة اليبيف  (3يدوؿ  
 البحث

 مصدر التبايف
ميموع 
 المربعات

متوتسط 
 المربعات

درية 
 الحرية

 متستوى الداللة قيمة ؼ
 يدولية محتسوبة (0.05 

 2 0.57 1.14 بيف الميموعات
 95 1.04 98.53 داخؿ الميموعات دالة  غير 3.10 0.55

 97  99,67 الميموع
وىذا  ،اليدولية( ؼ  لمحتسوبة اصغر مف قيمةا( ؼ  اف قيمة (3  يتضح مف اليدوؿ

  .يدؿ عمى اف الميموعات الثالثة متكافئة ف  التفكير االبداع 
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عمى ضبط المتغيرات الت  اعتقدا أنيا ربما  قاـ الباحث ضبط المتغيرات الدخيمة: .8
 :أىميا ر عمى متغير البحث  التابعتؤث

 طمبةلدى التفكير االبداع   أداة موحدة لقياسالباحث  اعتمد: أدوات القياس - أ
بعد ، ونفتسالوقت ب الثالثةمياميع ال، وطبؽ المقياس عمى الثالثة ياميع البحثم

 .اف انياء التيربة
، 7 فصوؿ البادة  الدراتسية درتست لكؿ الميموعات، تمثمت الم :المادة الدراسية - ب

وفقا  الثان  متوتسطاالحياء المقرر لطمبة الصؼ عمـ مف كتاب  (00، 9، 8
 رونا .و رة بتسبب يائحة كؼ الذي اوصت بو الوزالمتكيّ 

: لـ تتعرض التيربة لمثؿ ىذه االحواؿ عدا بعض االندثار التيريب   الترؾ( - ت
حاالت التغيب الفردية الت  كانت تتعرض ليا ميموعات البحث الثالث بنتسب 

 تقريبا متتساوية.ضئيمة وبصورة 
، عامؿ أي تأثير عمى نتائج التيربةلـ يكف ليذا ال: العمميات المتعمقة بالنضج - ث

 .الدراتس  األوؿ فقط الكورسالقتصار مدة التيربة عمى 
الثالث بنفتسو لك   البحث ميموعاتبتدريس  مدرس المادة قاـ: المدرس - ج

 .االتستراتيييتيفبعد تدريبو عمى كيفية تطبيؽ لتيربة اتسالمة  تضمف
يمكف حدوثيا أثناء التيربة الت  طبيعية الث حوادال ى : الحوادث المصاحبة - ح

 ،الحروب واالضطراباتكث األخرى والحواد مثال الزالزؿ والكوارث واالعاصير
 .ش ء عرقؿ تسير ىذه  التيربة ولـ يحدث

، وف  صفوؼ متشابية مف ف  مدرتسة واحدة ت التيربةطبق: بناية المدرسة - خ
 .حيث المتساحة وعدد الشبابيؾ واإلنارة والتيوية

 دارة المدرتسةإباالتفاؽ مع  التيربةى تسرية عم الباحث : حرصسرية البحث - د
 .بذلؾ الطمبةعمى عدـ اخبار  ومدرس المادة
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، أذ بدأ مياميع البحث الثالثةلمدة ىذه التيربة كانت متتساوية  :مدة التجربة - ذ
 الخميسانتيت يوـ و  88/00/8080المصادؼ  األثنيفيا يوـ العمؿ ب
 .80/0/8088المصادؼ

ؿ الباحثاف قدر اتستطاعتيا التغمب عمى المشكالت ف  : حاو توزيع الحصص -س
أربع اميع حضوريا بواقع لدروس وأوقاتيا حيث درتست المياوزيع تتبايف 
  .لكؿ ميموعة حصة واحدةكترونيا بواقع لكؿ ميموعة وال تسبوعباأل صحص

 The Research Requirementsمستمزمات البحث  .3
 ء اآلتي:من متطمبات البحث الحالي إجرا       

تطبيؽ التيربة حددت المادة العممية مف قبؿ  قبؿ بداية تحديد المادة العممية: - أ
 األربعةتتضمنيا الفصوؿ  الت ، وى  الموضوعات ميموعات البحثل الباحث

الثان  متوتسط  مادة عمـ الصؼ  لطمبةالمقرر تدريتسو االحياء  عمـ مف كتاب
زارة التربية بتسبب يائحة حتسب التكييؼ لممادة الدراتسية الت  حددتيا و  األحياء(

  .رونا و ك
عمـ بإعداد الخطط التدريتسية لمواضيع مادة  الباحث قاـ :الخطط التدريسية اليومية

 العمم محتوى الالتيربة ف  ضوء األىداؼ التسموكية و مدة خالؿ درس حياء الت  تستاأل
 واتستراتييية ،لمميموعة التيريبية األولى  MURDERوعمى وفؽ اتستراتييية 

 Round-Robin) مميموعة لوالطريقة التقميدية ، لمميموعة التيريبية الثانية
 محكميفميموعة مف اللى االخطط  عرضتثـ  ،بالتعاوف مع مدرس المادة الضابطة

. د أ عبيد، أحمد. د أ األمير، عبد فاطمة. د أ العفوف، حتسيف نادية.د  أ مختصيفالو 
التستطالع آرائيـ ومالحظاتيـ  عصماف( طعمة زينب. د ـ أ الصمد، عبد نعمة
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ومعرفة أثر  صياغة الخطط وتحتسينيا لضماف نياح التيربة يؿ إعادةأل ومقترحاتيـ
 ذلؾ.

  The Research Tool أداة البحث .4
 كأداة لمبحث الباحث مقياس التفكير االبداع   اتستخدـ مقياس التفكير االبداعي:
تطبيقو عمى عينة البحث  مكانيةإلىذا المقياس  يروقد اخت الذي وضعو تورنس
 .ويتمّيز بالصدؽ والثبات ومالئـ لمبيئة العراقية الطمبةلمالئمتو ألعمار 

 صدق المقياس:

 ميموعة الىاألولية  بصورتو المقياس الباحث عرض، المقياسلمتأكد مف صدؽ 
،  المذكوريف آنفا(مف ذوي الخبرة  ؽ التدريسائوطر  التربية عمـ النفس التربويالمحكميف 

وحصمت يميع ، صالحيات أتسئمتومدى و  بصدد فقراتو آرائيـإبداء  يـوقد طمب من
 .أتسئمة المقياس عمى موافقتيـ

 تعميمات إرشادات بعد توضح لمطمبةفرعية، مياالت  تستة عمىاالختبار  يشتمؿو 
 :وكاآلت ، اإليابة
 أتسئمة اتستفتسارية عف حادث معيف. الطالب توييو األتسئمة، يقدـ .0
 األتسباب المحتممة الت  أدت إلى ىذا الحادث. الطالب تخميف األتسباب، يخمف .8
 لحادث.عف االنتائج المترتبة والمتوقعة  الطالب تخميف النتائج، يذكر .3
 حوؿ تحتسيف ش ء معيف.االفتراضات الطالب تحتسيف اإلنتاج، وىو أف يقدـ  .4
 تستخدامات بديمة غير المألوفة لش ءاالطالب االتستعماالت غير الشائعة، يذكر  .5

 معيف.
 عف موقؼ مفترض وغير حقيق . عديدةتوقعات الطالب ، يقدـ االفتراضات .6

 والمرونة، واألصالة. : الطالقة،تشمؿالت  يقيتسيا االختبار  واف الميارات
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( طالب وطالبة ف  احدى 30اتستطالعية متكونة مف   وتـ تطبيؽ االختبار عمى عينة
 المدارس لمعرفة مدى وضوح أتسئمة المقياس، فمـ يصدر منيـ أي تسؤاؿ عف الفقرات.

 (.0وبذلؾ اعتمد المقياس بصورتو النيائية ممحؽ  
 األثنيف الموافؽربة لمميموعات الثالثة يوـ تطبيؽ التيتـ  إجراءات تطبيق التجربة:

 الموافؽ الخميسيوـ  مقياس التفكير االبداع وانتيى التدريس بتطبيؽ  88/00/8080
80/0/8088 ، 

 الوسائل اإلحصائية  

، طريقة شيفيو لممقارنات المتعددةالمناسبة ومنها استخدمت الوسائل االحصائية 
  تحميؿ التبايف األحاديو

  وتفسيرها عرض النتائجالفصل الرابع: 
 وتفسيرها حسب فرضيات البحث ستعرض نتائج البحث

المياميع الثالثة يدوؿ  لطمبةبحتساب المتوتسطات الحتسابية ومربع الدريات  قاـ الباحث
 (  يبيف ذلؾ            4 

 المتوتسط الحتساب  وميموع الدريات ومربع الدريات لمياميع البحث (4يدوؿ  

االوساط  عدد الطالبات واالستراتيجيةالمجموعة 
 الحسابية

 االنحراف المعياري

 33 14.76 1.50 (MURDER): االولى
 1.51 17.30 33 )دعائم تعميمية (: الثانية

 1.29 13.13 32 (التقميدية)الضابطة: 
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ميموعات البحث  طمبةالحصائية بيف المتوتسطات لدريات أليؿ معرفة داللة الفروؽ او 
( يبيف 5تحميؿ التبايف االحادي واليدوؿ   الباحث اختبار التفكير االبداع  اتستخدـ ف 
 ذلؾ

 مقياس ف  البحث ميموعات طمبة لدريات المتوتسطات بيف الفروؽ داللة (5  يدوؿ
 االبداع  التفكير

ميموع  مصدر التبايف
 المربعات

متوتسط 
 المربعات

 درية الحرية
 متستوى الداللة القيمة الفائية

 يدولية محتسوبة (50.0 
 2 144.41 288.82 الميموعاتبيف 

 95 2.007 196.53 داخؿ الميموعات دالة 3.10 69.81
 97  485.35 الميموع

 
فرضيات التفكير اإلبداع  عمى وفؽ تتسمتسؿ  بمقياسلخاصة النتائج ا يعرض الباحثتس

 البحث وكما يم :
ت داللة احصائية عند  ال تويد فروؽ ذوا تنص عمىالت   :األولىنتائج الفرضية  .1

البحث التيريبية االولى الذيف  ميموعة طمبةدريات  ( بيف متوتسط0,05متستوى  
 ميموعة طمبةدريات  ومتوتسط، (MURDERدرتسوا باتستخداـ اتستراتييية  

 .(التفكير االبداع  مقياسف   التقميديةالبحث الضابطة الذيف درتسوا بالطريقة 
يدوؿ تتوضح ف   والضابطةوأليؿ الموازنة بيف الميموعات التيريبية االولى  
 6 ). 
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قيـ شيفيو المحتسوبة والحرية لمتوتسطات دريات الميموعتيف التيريبية  (6يدوؿ  
 االولى والضابطة

 متوتسط حتساب   حيـ العينة الميموعة واالتستراتييية
 متستوى الداللة وقيـ شيفي

 حرية محتسوبة (0.05 
التيريبية 

 (MURDER األولى:
33 17. 30 

 دالة 3.10 6.24
 13.13 32 الضابطة: الطريقة التقميدية

الميموعة التيريبية األولى  طمبة( اف المتوتسط الحتساب  لدريات 6يبيف اليدوؿ  
 (، ف  حيف بمغ المتوتسط17.30كاف  ف (MURDER درتسوا وفقا التستراتييية فالذي

 التقميديةلمطريقة  وفقا درتسوا الذي األولى الضابطة الميموعة طالب لدريات الحتساب 
( وى  أعمى مف 6.24بمغت القيمة المحتسوبة   و(، وعند حتساب قيـ شيفي13.13 

القيمة الحرية، وبذلؾ تكوف دالة احصائيا. وبذلؾ ترفض الفرضية األولى وتقبؿ 
 طمبةاألولى عمى  تيرييبيةالالميموعة  طمبةالفرضية البديمة، وىذا يدؿ عمى تفوؽ 

 التفكير االبداع . مقياسالميموعة الضابطة ف  
التفكير  ( ف MURDER  لى أثر اتستخداـ اتستراتيييةالنتيية ا ويعزو الباحث

 تشييع، و المزاجالى تبن  المعمـ اتسموب تدريس مادة عمـ األحياء، عند  االبداع 
 الميمة النقاط وتمخيص، الرئيتسة األفكار وتحميؿ لنصا  قراءة، و التركيز عمى الطمبة

، ومرايعة خاريية مصادر، واتستخداـ األخطاء ؼاكتشال ـ، ومرايعتيالنص ف 
 تفصيؿل ةفعالبيئة التعميـ  توكان .يـف  ذىن المعمومات ورتسوخ ،وفيمالموضوع ل

 الى ادى ما متعددة، عقمية ميارات واتستخداـ التسابقة بالخبرات وربطيا العممية المادة
 يـنتباىا اثارت اتسئمة طرح عبر المعرفية بنيتيـ مع دمج المعرفة عمىيـ قدرات تطور

 األنشطة.إيراء ورغبتيـ بالمشاركة ف  
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يويد فرؽ ذو داللة احصائية عند تنص عمى )ال التي  :الثانيةالنتائج الفرضية  .2
الذيف درتسوا  الميموعة التيريبية الثانية طمبة( بيف متوتسط دريات 0.05متستوى  

الميموعة الضابطة  طمبةومتوتسط دريات   التعاقب الحمق باتستخداـ اتستراتييية 
( وأليؿ الموازنة بيف التفكير االبداع مقياس ف   التقميديةالذيف درتسوا بالطريقة 

 ( يبيف ذلؾ7الميموعات التيريبية االولى والثانية تتوضح ف  اليدوؿ رقـ  

المحتسوبة والحرية لمتوتسطات دريات الميموعتيف التيريبية قيـ شيفيو  (7يدوؿ  
 االولى والضابطة

 الميموعتيف
 واالتستراتييية

حيـ 
 العينة

متوتسط 
 حتساب 

متستوى  وقيـ شيفي
 الداللة

 0.05) 
محتسو 
  بة

 حرية

التعاقب  :تيريبية ثانية
 الحمق 

33 16.76 
 دالة 3.10 5.16

طريقة  :الضابطة
 اعتياديو

32 13.13 

 الذي الثانية التيريبية الميموعة طمبة لدريات الحتساب  المتوتسط اف( 7  اليدوؿ يظير
 الحتساب  المتوتسط بمغ حيف ف  ،(16.76  كاف التعاقب الحمق  التستراتييية وفقا درتسوا

 ،(13.13  التقميدية لمطريقة وفقا درتسوا الذي األولى الضابطة الميموعة طمبة لدريات
 القيمة مف أعمى وى ( 5.16  المحتسوبة القيمة بمغت و اذشيفي قيـ حتساب وعند

 الفرضية ترفض لذلؾ. احصائيا دالة النتيية تكوف وبذلؾ ،(3.10البالغة   الحرية
 الثانية التدريبية الميموعة طمبة تفوؽ عمى يدؿ وىذا البديمة، الفرضية وتقبؿ الثانية
 .االبداع  التفكير مقياس ف  الضابطة الميموعة طالب عمى
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التفكير  ف  التعاقب الحمق  اتستراتييية اتستخداـ أثر الى النتيية الباحث ويعزو
تطبيؽ  مف االتستراتييية ىذه تتمتع بو لما  األحياء، عمـ مادة تدريس االبداع  عند

ميارة االتستماع الى اآلخريف واحتراـ آرائيـ وعدـ التزمت، والعمؿ التعاون ، واقتراح 
لمقضايا واألتسئمة المطروحة، والتسماح لمطمبة بالتفكير قبؿ االيابة عف حموؿ كثيرة 

أتسئمة المعمـ، وتحفيز التفكير، ومحورية الطالب، ومناقشة اآلراء والحموؿ والفرضيات 
 .المقترحة ف  نياية اليمتسة الدائرية، واف الكـ يولد الكيؼ

ذوات داللة احصائية عند   ال تويد فروؽتنص عمى  : التيالثالثةنتائج الفرضية  .3
 درتسواالميموعة التيريبية االولى الذيف  طمبة( بيف متوتسط دريات 0.05  المتستوى

البحث  ميموعة طمبةات متوتسط دريو  (MURDERباتستخداـ اتستراتييية  
التفكير  مقياسف   التعاقب الحمق التيريبية الثانية الذيف درتسوا باتستراتييية 

 (.االبداع 
( 8الموازنة بيف الميموعات التيريبية االولى والثانية تتوضح ف  اليدوؿ  وأليؿ 

 يبيف ذلؾ 
 (8يدوؿ  

 قيـ شيفيو المحتسوبة والحرية لمموازنة بيف المتوتسطات لميموعت  البحث التيريبيتيف

 متوتسط حتساب  حيـ العينة واالتستراتييية الميموعتيف
 مستوى الداللة وقيـ شيفي

 حرية محتسوبة 0.05
 MURDER) 33 17.30 :ولىألتيريبية اال

3.09 3.10 
 غير دالة

 Round-Robin 33 16.76 :ثانيةالتيريبية ال 
األولى  التيريبية الميموعة طمبة لدريات الحتساب  المتوتسط اف( 8  اليدوؿ يظير

 المتوتسط بمغ حيف ف  ،(17.30  ىو (MURDER الذيف دروا وفقا التستراتييية 
 التستراتييية وفقا درتسوا الذي الثانية التيريبية الميموعة طمبة لدريات الحتساب 

 Round-Robin)  المحتسوبة القيمة بمغت وشيفي قيـ حتساب وعند ،(16.76 بمغ 
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 دالةغير  النتيية تكوف وبذلؾ ،(3.10  البالغة الحرية القيمة مف أقؿ وى ( 3.09 
بيف متوتسط  عدـ ويود فرؽ عمى يدؿ وىذا ،الثالثة الفرضية تقبؿ وبذلؾ، احصائيا
الميموعة التيريبية  طمبةالتيريبية األولى ومتوتسط دريات  الميموعة طمبةدريات 
 .االبداع  التفكير مقياس ف  الثانية
 ف  االبداع  التفكير ف  االتستراتيييتيف اتستخداـ فعالية الى النتيية الباحث ويعزو
 األحياء. عمـ مادة تدريس

 االستنتاجات:
 لباحثتاف اتستنتيتا منيا ما يأت :الييا ا ضوء النتائج الت  توصؿف  
ف  تدريس مادة عمـ األحياء لمصؼ  (MURDER تستخداـ اتستراتييية الكاف  .0

 التفكير االبداع .األثر االيياب   الثان  متوتسط
 لمصؼ األحياء عمـ مادة تدريس ف  Round-Robin اتستراتييية التستخداـ كاف .8

 .االبداع  التفكير االيياب  األثر الثان  متوتسط
ف  ضوء  ةظيمو عمى وفؽ مواقؼ مشكميامكانية توظيؼ المحتوى الدراتس  وتن .3

 االبداع تكوف حافزا عمى اتستثارة تفكير الطمبة لادوات التفكير االبداع  
ف  تدريس مادة  (Round-Robin و MURDERامكانية توظيؼ اتستراتيييت    .4

 العممية األخرى.عمـ األحياء وربما المواد 
 التوصيات:

 االت :بالباحثتاف  يوص ف  ضوء نتائج البحث 
عمى اتساس  الثان  متوتسطاعادة تنظيـ المحتوى الدراتس  لكتاب االحياء لمصؼ  .0

لتكوف حافزا لمتقص  واالبداع  Round-Robin)  و (MURDERاتستراتيييت   
 واتستخداـ نفس التنظيـ لكتاب االحياء لبقية المراحؿ الدراتسية 
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بتدريب  والتدريبعداد اإل وأقتساـقياـ كميات التربية او كميات التربية االتساتسية  .8
 .Round-Robinو  MURDERعمى اتستخداـ اتستراتيييت   معمم  المواد العممية

 .االحياء عمـ لكتب ف  المحتوى العمم   االبداع ميارات التفكيردمج  .3
 ت:المقترحا

 االت : قترح الباحثي
و  ( MURDERتستراتيييت   ال اايراء بحث  لمتعرؼ عمى اثر التدريس وفق .0

 Round-Robin )  ف   الثان  متوتسطاالحياء لمصؼ عمـ  ف  تدريس مادة
  .مدارس المتميزيف

 و   ( MURDERاتستراتيييت    اوفق األخرىايراء بحوث لممراحؿ الدراتسية  .8
Round-Robin) . ف  التفكير االبداع 

لمواد  Round-Robin  و  MURDERايراء بحوث عمى وفؽ اتستراتيييت   .3
  .أخرىدراتسية 
 المصادر: 

 اتستراتيييات ،8006 الحتسينية، عم  بنت وىدى خميس، ابف اهلل عبد، تسعيد امبو -
 . عماف، رةيتسالم دار، التطبيقية االمثمة مع اتستراتييية 080 النشط، التعمـ

، تنمية القدرة عمى حؿ المشكالت لدى طالب الصؼ االوؿ 8004حمودة، بياء،  -
القائمة عمى تيييز ومعالية المعمومات،  MURDERالثانوي باتستخداـ اتستراتييية 

 . التربيةرتسالة مايتستير، يامعة عبف الشمس، كمية 
ظور االرتباط  تسيكولويية التعمـ بيف المندراتسة ، 8004 ،فتح  مصطفى ،الزيات -

 ، القاىرة .دار النشر لميامعات ،7/طو المنظور المعرف ، 
، إضاءات ف  التربية 8005، أنوار فاروؽ شاكرزيداف، عبد الرزاؽ عبداهلل، و  -

  المطبعة المركزية، يامعة ديالى ،والتعميـ
اتستخداـ االكتشاؼ  اثر، 8003،، ييياف كامؿ محمد وفوزية محمد الدوتسريالتسيد -

شبو المويو ف  تدريس العموـ عمى تنمية المفاىيـ العممية والميارات العقمية والتفكير 
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كمية التربية  ،يمة البحث ف  التربية وعمـ النفسم ،بتكاري لتالميذ التعميـ االتساتس اال
 .3العدد 3الميمد  ،بالمينا

 التربية وزارة،  النشط التعمـ ف  اتستراتيييات ،8000،ماش  ابف محمد، الشمري -
 . ةالتسعودي والتعميـ

، اثر برنامج وورلد لينكس لمتنمية المينية عمى 8008عتسقوؿ، محمد وأميد عقؿ   -
اكتتساب ميارات تصميـ مشاريع التعمـ عف بعد لدى معمم  المرحمة األتساتسية بوكالة 

 الغوث، اليامعة اإلتسالمية، غزة.
 – التدريس واتستراتيييات طرائؽ ف  حديثة اتياىات، 8003 ،واخروف عيد م ،ع -

 .عماف، صفاء دار ،0/ط المعمـ، اعداد تطوير طريؽ عمى خطوة
 .عماف الفالح مكتبة االبتكاري، والتفكير الناقد التفكير ،8000محمد،، رياف -
 .   عماف الفكر، دار ل طفاؿ، التفكير تعميـ ،8005 نايفة، قطام ، -
 تنمية ف  موية أنشطة برنامج فاعمية ،8005 راشد، مػحػمد بػػػدور بػػوحي ، -

 المؤتمر البحريف، بمممكة الثانوية المرحمة طالبات لدى االبداع  التفكير قدرات
 لرعاية وطنية اتستراتييية نحو شعار تحت والمتفوقيف، لمموىوبيف الثان  الدول 

 80 - 09 مف لمفترة المتحدة العربية اإلمارات يامعة/ التربية كمية/ المبتكريف
 .  أبوظب  ،8005 مايو

 تعميمو، واتستراتيييا ومياراتو انواعو التفكير ،8005 عم ، محتسف عطية، -
 . عماف الصفاء، ،دار0/ط

 ف  الحمقية المتسايمة اتستراتييية أثر ،8008 محمد، صبري باتسـ تسالـ، -
 لدى اليانب  التفكير ميارات بعض تنمية ف  االيتماعية الدراتسات تدريس
 .أتسيوط ،(8 ،34 التربية، كمية ميمة االبتدائية، المرحمة تالميذ
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 (0ممحؽ  
 مقياس التفكير االبداعي

 االختبار األول: توجيه األسئمة
الحزازيات ميموعة نباتية ال وعائية كبيرة  ال تمتمؾ أنتسية متخصصة( خضراء الموف 

( تسنتيمتر، تعيش عمى التربة الرطبة الظمية 5- 8صغيرة الحيـ يتراوح طوليا مف  
وتنتشر ف  بقاع واتسعة مف العالـ وبشكؿ خاص  المناطؽ المعتدلة الحرارة مثاليا 

  الفيوناريا(، وتمتاز الحزازيات بالخصائص اآلتية:
 .نباتات خضراء صغيرة تمتمؾ بالتستيدات خضراء ألنيا تصنع غذائيا بنفتسيا 
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  يذور حقيقية كما ال تمتمؾ أوعية ناقمة متخصصة وظيفيا، ال تمتمؾ تسيقاف وأوراؽ و
 ولذلؾ تسميت نباتات ال وعائية.

   تعد نباتات بدائية لويود ييميف ف  حياتيا في  تمتاز بظاىرة تعاقب األيياؿ والت
تعن  ويود طوري تكاثر، الطور األوؿ التكاثر الينتس  وىو الطور التسائد، والثان  

 و طور قصير.طور التكاثر الالينتس  وى
أكتب أكبر عدد ممكن من األسئمة التي يمكمن االجابة عنها باستخدام المعمومات 

 المعطاة.
- 
- 
- 

 االختبار الثاني: تخمين األسباب
يحرص المزارعوف عمى ترؾ القوارض ف  مزارعيـ دوف قتميا، ىؿ لؾ أف تخمف 

 األتسباب الت  أليميا يتصرؼ المزارعوف بيذا التصرؼ.
- 
- 
- 

 االختبار الثالث: تخمين النتائج
عند دراتستؾ لموضوع البيئة، تـ تشخيص التصحر مف أىـ المشكالت البيئية، وخاصة 

 ف  البمداف قميمة األمطار.
 أكتب أكبر عدد ممكف مف النتائج الت  قد تحدث بتسبب التصحر.

- 
- 
- 
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 االختبار الرابع: تحسين االنتاج
امؿ منذ زرعة البذور وحتى ين  الثمار أو تتعرض النباتات الى الكثير مف العو 

 المحصوؿ والت  يمكف أف تعيؽ نموىا وتطوره.
 فكر بأذكى األتساليب واالقتراحات الت  تحم  النباتات وتتساعد ف  النمو األفضؿ.

- 
- 
- 

 االختبار الخامس: االستعماالت غير الشائعة
عمى زيادة الحيوانات  اقترح عدة طرؽ غير مألوفة لمتقميؿ مف تموث التربة والحفاظ

 البرية.
- 
- 
- 

 االختبار السادس: افترض أن .........
 افترض أف النباتات المائية ال تحتوي عمى البالتستيدات الخضراء.

 أكتب أكبر عدد ممكف مف األفكار والنتائج الت  تترتب عمى ىذا الموقؼ كما تتخيمو؟
- 
- 
- 


