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عني العقل يف حتصيل طالب الصف الرابع فاعلية اسرتاتيجية 
 العلمي يف مادة الفيزياء

 
 

 :الملخص

فاعمية استراتيجية عيف العقؿ في تحصيؿ طالب الصؼ الرابع العممي ىدؼ البحث معرفة )
لمبنيف االعداديةفي المدارس الرابع العممي الصؼ  بطالبمجتمع البحث الحالي د  ُحد(في مادة الفيزياء

وباالختيار  ،ـ(ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓلمعاـ الدراسي) المركز – بابؿالتابعة الى المديرية العامة لتربية  فقط
ذ اجتمع،عينة البحث الحالي مف بيف مدارس الم إعدادية)الكندي لمبنيف(اختيرت البسيط العشوائي 

( ٖ) البالغ عددىـ احصائياً  الراسبيف الطالبوبعد استبعاد  ، ب( عمى التوالي،)أاحتوت عمى شعبتيف 
دد عينة بمغ ع عميوفي الشعبة )ب( و  واحد طالبو )أ( عبة الشفي  طالب( ٕموزعيف عمى ) طالب

المجموعة التجريبية التي )أ( وبالتعييف العشوائي البسيط مثمت شعبة  طالب( ٛٙالبحث الحالي )
ومثمت شعبة )ب(  ،طالب( ٖ٘والتي بمغ عددىا )عيف العقؿ درست عمى وفؽ خطوات استراتيجية 

طبقت  ،طالب( ٖٖبمغ عددىا )المجموعة الضابطة التي درست عمى وفؽ الطريقة االعتيادية والتي 
( اسابيع ٛـ( واستغرقت )ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓالتجربة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي )

يبي ذا واعتمد التصميـ التجر  سبوعيًا،إ( حصص ٖمجموعتي البحث بواقع ) ودرسالباحث بنفسو
مجموعتي البحث  طالب، كوفأجزئياً  المجموعتيف )التجريبية والضابطة( احدىما تضبط االخرى ضبطاً 
، الفيزياءالتحصيؿ السابؽ في مادة  ،)التجريبية والضابطة( في عدد مف المتغيرات منيا)العمر الزمني

الرابع لمصؼ  الفيزياءكتاب مادة بالفصوؿ الخمسة االخيرة مف حدد محتوى البحث الحالي  الذكاء(،
في ضوء تصنيؼ  سموكياً  ( غرضاً ٓٛٔاذ تـ تحميمو الى اغراض سموكية والتي بمغ عددىا ) ،العممي

 . (، التحميؿ، التركيبالتطبيؽ ،االستيعاب ،بمـو لممجاؿ المعرفي )التذكر
( خطة تدريسية يومية لممجموعة التجريبية عمى وفؽ خطوات استراتيجية ٕٗ) اعدالباحث

حقؽ مف الفرضية االولى ولمت ،ومثميا لممجموعة الضابطة عمى وفؽ الطريقة االعتياديةف العقؿ عي
ع االختيار مف متعدد بأربع ( فقرة موضوعية مف نو ٓٗمؤلؼ مف ) لمتحصيؿلمبحث اعدالباحث اختباراً 

بمغ  اذ،وحساب ثبات الفقرات وتـ التحقؽ مف صدؽ االختبار الظاىري وصدؽ المحتوى ،بدائؿ
عف حساب الخصائص السيكومترية لفقرات االختبار وعولجت  ( بعد تطبيؽ معادلة فضالً ٔٛ.ٓ)

المجموعة  طالبالمجموعة التجريبية عمى  طالباظيرت نتائج البحث تفوؽ إذ ،البيانات احصائياً 

 هحود صادق جعفر هاشن العويدي .الباحث
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 بأجراء دراسات اخرى لمواد الباحثوصي وفي ضوء ذلؾ ي ،االختبار التحصيمي في متغيرالضابطة 
 التحصيؿ الدراسي.في عيف العقؿ دراسية مختمفة ولمراحؿ دراسية اخرى لمتعرؼ عمى اثر استراتيجية 

 (.الفيزياءمادة  ،التحصيؿ الدراسي،عيف العقؿاستراتيجية ):الكلمات املفتاحية
The effectiveness of the mind's eye strategy in the achievement of fourth-

grade students in physics 

Researcher: Muhammad SadiqJaafarHashem Al-Amidi 

Abstract 

The aim of the research is to know (the effectiveness of the mind’s 

eye strategy in the achievement of fourth-grade students in science in 

physics) The preparatory school (Al-Kindi for Boys) was chosen as the 

sample of the current research from among the community schools, as it 

contained two divisions (A and B), respectively, and after excluding the 

statistically repetitive students of (3) students distributed among (2) students 

in Division (A) and one student. In Division (B), the number of the current 

research sample was (68) students, and by simple random assignment, 

Division (A) represented the experimental group that was studied according 

to the steps of the mind’s eye strategy, which numbered (35) students, and 

Division (B) represented the control group that studied According to the 

usual method, which numbered (33) students, the experiment was applied in 

the second semester of the academic year (2021-2022 AD) and took (8) 

weeks. ) one of them adjusts the other z Partially, the students of the two 

research groups (experimental and control) were rewarded in a number of 

variables, including (chronological age, previous achievement in physics, 

intelligence). Which reached (180) behavioral objectives in the light of 

Bloom's classification of the cognitive domain (remembering, 

comprehension, application, analysis, synthesis. 

The researcher prepared (24) daily teaching plans for the 

experimental group according to the steps of the mind’s eye strategy and the 

same for the control group according to the usual method. From the validity 

of the apparent test, the validity of the content and calculating the stability of 

the items, it reached (0.81) after applying an equation as well as calculating 

the psychometric properties of the test items and the data were treated 

statistically. The researcher conducted other studies for different academic 

subjects and for other study stages to identify the effect of the mind’s eye 

strategy on academic achievement. 

Keywords:( Mind's eye strategy, academic achievement, physics). 

ى
ى



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ هلحك) /العددرابع /الوجلد ال رابعةهجلة الدراسات الوستداهة . السنة ال

 
 

 

 
 

8811 

ىالغصلىاالول
ىالتطروفىبالبحث

ى:ىمذكلظىالبحثىاوال
ُيعد عمـ الفيزياء أحد ركائز العموـ الطبيعية وىو أساس الكثير مف العمـو ااُلخر 

والتي زادت أىميتيا التي تيتـ بدراسة وتحميؿ وتفسير واستثمار الظواىر الطبيعية، 
إلسياميا الفعاؿ في التطوير التكنموجي الذي يشيدُه العالـ عمى نطاؽ واسع في 
مجاالت الحياة المتعددة، وعمى الرغـ مف أىمية عمـ الفيزياء ِنجْد أّف الواقع الفعمي 
لتدريسيا ما يزاؿ يتسـ بالجمود؛ إذ يقوـ عمى االلقاء والتمقيف مف المدرس والحفظ 

ظيار مف الطالب، مما أدى إلى اىماؿ األنشطة التعميمية، وقمة تفاعؿ الطالب، واالست
والحد مف مشاركتُو داخؿ القاعة الدراسية، مما أدى إلى انخفاض كبير في تحصيمُو 

 (.ٔٛ:  ٕٛٔٓالدراسي )آؿ بطي وسعد، 
كما أكدت العديد مف الدراسات والبحوث العراقية الحديثة عمى أّف ىناؾ 

في تحصيؿ مادة الفيزياء في المرحمة اإلعدادية ومنيا: دراسة )أحمد وصاحب انخفاضًا 
(، إذ أكدت أّف المدرسيف يستعمموف الطريقة ٕٚٔٓ(، ودراسة )كامؿ وحنيف ٖٕٔٓ

االعتيادية في تدريس مادة الفيزياء، وىذا أحد األسباب لتدني مستوى الطالب، فضاًل 
لكبير أماـ الطالب لمتفكير وتحفيزىـ نحو عف ذلؾ أّف المدرسيف لـ يفسحوا المجاؿ ا

 المادة مما جعؿ الطالب يشعر بالممؿ واإلحباط مما أدى إلى انخفاض في التحصيؿ.
وقد تبيف لمباحث مف خالؿ أعاله: إّف العينة األكبر مف مدرسي مادة الفيزياء 

عف أّف أكدوا أّف ىنالؾ انخفاضًا في مستوى تحصيؿ الطالب في مادة الفيزياء، فضاًل 
ىنالؾ نواحي قصور لدى مدرسي مادة الفيزياء في معرفة االستراتيجيات والطرائؽ 
واألساليب الحديثة وكيفية توظيفيا في تدريس العموـ ومنيا استراتيجية عيف العقؿ التي 
ُتعد مف االستراتيجيات الحديثة والتي تنسجـ مع توجيات التربية الحديثة في مجاؿ 

صيؿ لدى الطالب، لذا ارتأى الباحث تجريبيا لعميا ُتسيـ في رفع التعميـ وتحسيف التح
 مستوى تحصيؿ الطالب.
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 ومف ىنا تبرز مشكمة البحث بالتساؤؿ اآلتي:
)ماىفارلوظىادتراتوجوظىرونىالطػلىفيىتحصولىطالبىالصفىالرابعىالطلميىفيى

ىمادةىالغوزواء؟(
ى:ثانوًا:ىأهموظىالبحث

وممحوظًا وظيرت إشارة في االنتقاؿ مف التركيز شيدت التربية تطورًا كبيرًا 
عمى المحتوى بعدُه الغاية األساسية ليا إلى الطالب وفكرُه ، بوصفُو غاية التربية 
ووسيمتيا ، ولقد ترتب عمى ذلؾ إجراء تّغيرات كبيرة في أدوار ووظائؼ المؤسسات 

المدرسة والمدرس والمناىج واألدوات جميعيا التي تستعمميا التربية لتنفيذ أىدافيا بدءًا ب
 (.ٕٓ: ٕٔٔٓواألدوات واألساليب والوسائؿ التعميمية والتربوية المختمفة )بكار، 

وفي ظؿ ىذا التطور العممي والتكنموجي تقع عمى عاتؽ التربية بصورة عامة 
، ىي أعداد الكوادر البشرية القادرة عمى خاصة مسؤولية ميمة والتربية العممية بصورة

؛ ويتـ ى مجاالت الحياةسايرة ىذا التقدـ العممي والتكنموجي المتسارع في شتّ مواكبة وم
، وأثارة فراد وتعديميا وصقؿ مواىبيـتحقيؽ ذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى تنمية خبرات األ

ثراء أفكارى ، كما تيدؼ إلى أعداد األفراد أعدادًا شاماًل ـدافعيتيـ وتفجير طاقاتيـ وا 
لجوانب الروحية والعقمية والجسدية واالجتماعية جميعيا حتى ال ومتكاماًل ومتوازيًا في ا

، صالحيطغى جانب عمى جانب آخر وحتى يكونوا أعضاء نافعيف في مجتمعيـ )
ٕٓٔٙ  :ٗ.) 

رة كما يقع عمى عاتؽ التربية العممية مسؤولية أعداد وتطوير مدرس العمـو بصو 
ساسية في الصؼ )أمبوسعيد ، إذ ُيعد الركيزة األعامة ومدرس الفيزياء بشكؿ خاص

، ولعؿ ومتشعبة ، إذ يصاحب مدرس الفيزياء أدوار ومياـ عّدة(ٕٓ:  ٜٕٓٓوسميماف، 
، وتفاعالت لفظية يس وما يصاحبيا مف نشاطات مختمفةأىميا ىو ما يتعمؽ بالتدر 

وغير لفظية ، ولـ يعد حاؿ المدرس في المدرسة الحديثة مثمما كاف حالو في المدرسة 
 ،ويعيد ،فيكرر ،بالمعمومات التقميدية إذ كاف يكرس وقتو وجيده لحشو أذىاف الطالب

، أما األف وقد بالضرب والعقاب ، ويحاوؿ شحذ ممكات عقوؿ الطالبويطمب الترديد
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، وصارت تتناوؿ جوانب شخصية التربية لتصبح تربية ثـ تعميماً  تغّيرت النظرة إلى
، فإّف وظيفة المدرس في العممية التربوية االساسالطالب جميعيا، بؿ وجعمو المحور 

: فيو يترأس مسؤوليات كثيرة وعديدة، بحت وظيفة منظمة ذات ابعاد كثيرةأص
، وتوجيو الطالب وادارة الصؼ ،والتقويـ، والتدريب ،والتنسيؽ ،والتنظيـ ،كالتخطيط

بؿ  ، وال تتوقؼ مياـ المدرس عند ذلؾ فحسب(ٕ٘ٙ:  ٕٛٔٓ)الخفاجي وآخروف، 
، فيو ىا خبرات جديدة البد مف اكتسابيا، ويتطمب أداؤ اصبحت وظائفو تتميز بالتجديد

العنصر الفعاؿ في الدرس الذي يتميز بقدرتو عمى تصميـ مجاالت التعميـ وتوظيؼ ما 
يتوفر لو مف تقنيات تربوية لصالح اكساب طمبتو خبرات متنوعة لمواجية متطمبات 

:  ٕٙٔٓ، البياتيأّنو مصمـ لمبيئة التي تحقؽ التعمـ )العصر وباتت النظرة لممدرس ب
(، وبيذا يجب أّف يكوف مدرس الفيزياء ذو إلماـ كبير وشامؿ بالمادة ٕٓ - ٜٔ

الدراسية ويمتمؾ قدرات تدريسية عالية إليصاؿ المادة إلى أذىاف الطالب ، فضاًل عف 
يمات والقوانيف الفيزيائية ، امتالكو القدرة عمى تعمـ الميارات واستيعاب المبادئ والتعم

ألّف عممية تدريس الفيزياء ليست بالميمة السيمة ، بؿ ىي معقدة يؤدي فييا كؿ مف 
(، وأّف ىذا االىتماـ الكبير ٕ٘:  ٕٛٔٓالمدرس والطالب دورًا ميمًا فييا )أمبوسعيدي، 

 عمـّف في تدريس مادة الفيزياء والعناية بو يُدؿ عمى أّنو عمـ واسع و كبير ، إذ إ

 لمعموـ أصؿ انو إلى الطبيعية( )العموـ مف فرعاً  كونو مجرد مف تطور قد الفيزياء

 إفْ  بد فال ، ااُلخر األساسية لمعموـ الطالب يتفيـ لكي اّنو جمياً  أصبح وقد ، ااُلخر

 العموـ بقية تكويف أساس في تدخؿ التي الفيزيائية المفاىيـ مف لكثير مستوعباً  يكوف

ونظرًا ليذه  ،( ٜٚٔ:  ٖٕٔٓ)أبو جحجوح ، ،لمطالب اليومية بالحياة ءالفيزيا وربط
األىمية تزايد  االىتماـ يومًا بعد يوـ بأىمية الفيزياء وطرائؽ تدريسيا وتطويرىا ، وذلؾ 
عبر استعماؿ االستراتيجيات والنماذج التدريسية التي تجعؿ مف دور الطالب دورًا 

اًل عف مساىمتيا في تنمية التفكير ، إذ يشير األدب ايجابيًا في الموقؼ التعميمي ، فض
التربوي إلى تنامي اآلراء الداعية لمتدريس مف أجؿ رفع مستوى التفكير لدى الطالب 

 .(ٛٔ -ٚٔ:  ٜٕٓٓوتنمية قدراتيـ العقمية بشكؿ أكبر )سالمة و آخروف ، 
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واستراتيجيات التعمـ النشط مف االستراتيجيات التي تؤكد عمى أىمية بناء 
المتعمميف لمعارفيـ مف خالؿ تفاعميـ مع بيئتيـ، ولتطبيؽ التعمـ النشط البد مف تنوع 
طرائقِو واستراتيجياتِو فاستعماؿ االستراتيجية الواحدة التي ُيمكف تطبيقيا في جميع 

الًو، إذ ساد االعتقاد ُمنُذ زمف طويؿ باّف استعماؿ التنوع المواقؼ التعميمية لـ ُتعد فع
ُيزيد مف دافعية المتعمميف ومف تعميميـ وُيؤثر تأثيرًا إيجابيًا في انتباىيـ، ويجعؿ 
المتعمميف أكثر تمقيًا لمتعمـ، فتنويع االستراتيجيات ىو ُمفتاح تعزيز التعمـ )عطية، 

النشط استراتيجية عيف العقؿ إذ تعمؿ ىذه  (، ومف بيف استراتيجيات التعمـٖٕ: ٕٛٔٓ
االستراتيجية عمى تبني قدرة المتعمميف عمى إبداع صور عقمية مف النصوص مف خالؿ 
شد انتباىيـ إلى كممات مفتاحية في النص ممتمئة بالصور وتشجيعيـ عمى التوقع 

تاحة الفرصة لممتعمميف لم عالجة بأمور عف النص عمى اساس الصور التي يبدعونيا وا 
ىذه الصور والتشارؾ في توقعاتيـ مع متعمميف أخريف مف خالؿ نتاج يختارونو، 
ودفعيـ إلى اإلنخراط في قراءة نشطة مف خالؿ اختبار توقعاتيـ في ضوء النص 

 ٖٖٓ: ٜٕٓٓالفعمي، وتعميميـ كيفية استخداـ صنع الصور لوحدىـ )سيمفر وآخروف، 
– ٖٓ٘.) 

تيجية عيف العقؿ تجعؿ المتعمـ أكثر مالحظة وفي ضوء ما سبؽ نجد أّف استرا
لألفكار والمفاىيـ الجديدة، فيي استراتيجية يحاوؿ المدرس مف خالليا إْف يستثير دافعية 
المتعمميف لمتعمـ، فضاًل عف ذلؾ إّف اليدؼ المبدأ السيكولوجي األساسي الذي يكمف 

الذاكرة بأكثر مف طريقة  وراء استراتيجية عيف العقؿ ىو إّف المعمومات التي تخزف في
أي مف خالؿ الكممات والصور العقمية البصرية أو اي صورة  حسية أخرى تمبث في 
الذاكرة ويسيؿ الوصوؿ إلييا عند الحاجة وتشكؿ أساسًا أكثر صالبة لمتعمـ المقبؿ، إذ 
إّف كؿ متعمـ في ىذه االستراتيجية يكوف لديِو القدرة إعادة النظر بطريقة تفكيريِو 

موصوؿ إلى الحؿ األمثؿ أو إلى الحؿ الصحيح لممشكمة الُمطروحة، وىذا يؤدي إلى ل
(، إذ ُيعد رفع ٖٖٔ: ٜٕٓٓزيادة قدرتِو ورفع تحصيمِو الدراسي )سيمفر وآخروف، 

مستوى التحصيؿ الدراسي مف األىداؼ التربوية الميمة في حياة المتعمـ والتي يعمؿ 
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متعمميف، فيو معيار تقدـ المتعمـ في دراستِو وانتقالِو النظاـ التربوي عمى تحسينِو لدى ال
مف مرحمة إلى أخرى، وال تتوقؼ أىميتِو إلى ىذه الحد فقط، بؿ يستعمؿ ما تعممُو 
واستوعبُو مف معمومات وُخبرات في مواجية التحديات والمشكالت في الحياة اليومية 

 (.ٖٗ:  ٕٛٔٓ)الفاخر، 
اج العممية التعميمية فحسب، بؿ ُيعد مقياسًا وأّف التحصيؿ الدراسي ليس فقط نت

إذ أصبح التحصيؿ األكاديمي مف  تحديد مستوى المتعمميف األكاديمي؛يتـ في ضوءىِ 
المفاىيـ التي توّلي إىتمامًا كبيرًا مف النظاـ التربوي والمؤسسات التربوية وكثير مف 

 (.ٕٗ:  ٕٔٔٓاإلختبارات الصفية تحمؿ عنواف التحصيؿ )اسماعيمي، 
ونظرا ألىميتِو التربوية في حياة المتعمـ، ففي المجاؿ التربوي، ُيعد التحصيؿ 
المعيار الذي يتـ بموجبِو تقدـ المتعمميف في الدراسة ونقميـ مف صؼ تعميمي آلخر، 
وكذلؾ توزيعيـ في تخصصات التعميـ المختمفة او قبوليـ في كميات أو جامعات التعميـ 

اسًا لمعظـ القرارات التربوية في التربية والتعميـ )البراؾ، العالي، وُيعد التحصيؿ أس
ٕٓٔٛ :ٖٛ.) 

ىمنىخاللىماىتػدمىتتجلىىأهموظىالبحثىفيىاآلتيى:
: ومنياأىمية مواكبة التطور العممي والمحاؽ بالدوؿ المتقدمة في المياديف كافة  (ٔ

 ميداف التربية والتعميـ.
 تحقؽ متطمبات المجتمع.أىمية التربية بكونيا الوسيمة األساسية التي  (ٕ
 .عيف العقؿأىمية األستراتيجيات الحديثة في عممية التدريس ومنيا استراتيجية  (ٖ
أىمية المرحمة اإلعدادية بشكؿ عاـ والصؼ الرابع العممي بشكؿ خاص كونيا بداية  (ٗ

، والتي تسيـ في بناء شخصية الطالب المرحمة اإلعدادية التخصص العممي لطالب
 تيا المعرفية والميارية والوجدانية.وتنميتيا في مجاال

ى
ى
ى
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ى:ىثالثًا:ىهدفىالبحثىوفرضوتِه
فاعمية استراتيجية عيف العقؿ في تحصيؿ طالب ييدؼ البحث إلى معرفة 

 .الصؼ الرابع العممي في مادة الفيزياء
ال يوجد فرؽ " :حث الفرضية الصفرية االتيةوفي ضوء ىدؼ البحث صاغ البا
( بيف متوسط درجات طالب المجموعة ٘ٓ.ٓذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

وبيف متوسط  عيف العقؿسيدرسوف مادة الفيزياء عمى وفؽ استراتيجية  التجريبية الذيف
درجات طالب المجموعة الضابطة الذيف سيدرسوف المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية 

 ."في االختبار التحصيمي المعد ألغراض ىذا البحث
 :رابطًا:ىحدودىالبحث

 :أقتصر البحث عمى
بعة واالعدادية النيارية لمبنيف الحكومية التا: المدارس الثانوية الحدود المكانية (ٔ

 (.الكندي لمبنيفالمركز )أعداديةلمديرية تربية بابؿ/
 ( ـ.ٕٕٕٓ – ٕٕٔٓ: العاـ الدراسي )الحدود الزمانية (ٕ
 : طالب الصؼ الرابع العممي.الحدود البشرية (ٖ
انعكاس وانكسار األخيرة المتمثمة بالضوء و  : الفصوؿ الخمسةالحدود المعرفية (ٗ

ضوء والمرايا والعدسات الرقيقة والكيربائية الساكنة مف كتاب الفيزياء لمصؼ ال
 الرابع العممي

 :صطلحات:ىتحدودىالمخامدًا
 عرفُو: الفاعمية (1
 قدرة العامؿ موضوع الدراسة عمى تحقيؽ نتيجة إيجابية ، لكف إذا )صالح( بأّنو" :

األسباب المباشرة لحدوث أخفقت ىذه النتيجة ولـ تتحقؽ فأّف العامؿ قد يكوف مف 
 (.ٗٔ:  ٕٗٔٓتداعيات سمبية")صالح، 

                                                           
وزارة  ،المديرية العامة لممناىج،ٛط، ؼ: محمد قاسـ عزيز وآخروفتألي، اب الفيزياء لمصف الرابع العممي كت

 التربية جميورية العراؽ.
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 في  عيف العقؿمقدار التغّير الذي تحدثُو استراتيجية : ويعرفو الباحث إجرائيًا بأّنو
نواتج التعمـ لدى طالب الصؼ الرابع العممي في مادة الفيزياء ويقاس بمعادلة مربع 

في متوسطات درجاتيـ في  فمف خالؿ التعرؼ عمى الزيادة أو النقصا كوىيف
 التحصيؿ الدراسي.

 
 عرفُو: عين العقلاستراتيجية  (2
 (Sekolah, 2017:بانيا )  القدرة عمى تكويف صور ذىنية مف المادة المراد"

دراستيا، إذ إّف القدرة عمى رؤية النص يتـ مف خالؿ اكتشافِو في العقؿ عف طريؽ 
 ,Sekolahموضوع" تكويف او رسـ صور ذىنية بحيث يصؼ استجابتيـ لم

2017: 63).) 
 :استراتيجية تنمي ميارات القراءة لدى  التعريف النظري الستراتيجية عين العقل

الطالب لتجعؿ منيـ ُقراء متميزيف، وذلؾ باستغالؿ الرصيد الكبير مف الصور 
المخزونة في ذاكرة الطالب في تنمية قدراتيـ عمى تحويؿ النصوص المقروءة إلى 

 مواقؼ واقعية.
 :استراتيجية تيدؼ إلى إتاحة الفرصة لمطالب لمعالجة  ويعرفُو الباحث إجرائيًا بأّنُو

الصور والتشارؾ في توقعاتيـ مع زمالئيـ مف خالؿ نتاج يختارونيا ودفعيـ إلى 
االنخراط في قراءة انشطة مف خالؿ اختبار في ضوء النص الفعمي، والغرض منيا 

 يـ الدراسي.ىو ُمساعدة الطالب في زيادة تحصيم
 :التحصيل عرفوُ  (3
 تـ : "مجموعة المعارؼ والميارات المتحصؿ عمييا والتي )التميمي وآخرون( بأّنو

، والتي عادة ما تدؿ عمييا درجات االختبار او تطويرىا خالؿ المواد الدراسية
: ٕٛٔٓ ،و باألثنيف معًا" )التميمي وآخروفالدرجات التي يخصصيا المعمموف أ

ٖٕ.) 
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  مقدار ما اكتسبُو طالب الصؼ الرابع العممي مف : والباحث اجرائيًا بأنّ ويعرفو
معمومات في مادة الفيزياء لمفصوؿ الخمسة األخيرة مقاسًا بالدرجات التي يحصموا 

 عمييا في االختبار التحصيمي الذي أعّده الباحث ليذا الغرض.
 الفيزياء: عرفُو: (4
  ّالظواىر الطبيعية بحيث يستطيع الطالب  "العمـ الذي ييتـ بدراسة: يا)البكري( بأن

أو أي فرد أْف يعرؼ تفسير الظواىر الطبيعية التي تحدث معو مف خالؿ التجريب 
 .(ٕٓ:  ٕٚٔٓوالقياس باستعماؿ أدوات تختمؼ باختالؼ نوع الظاىرة" )البكري، 

 الصف الرابع العممي: عرفتيا  (5
، الدراسة اإلعدادية، مدتيا ثالث سنوات"أوؿ مرحمة مف مراحؿ : يا)وزارة التربية( بأنّ 

ما تـ اكتشافو مف قابميات ، ترمى إلى ترسيخ تمي المرحمة المتوسطة ومكممة لياوالتي 
مف بموغ مستويات أعمى مف المعرفة، والميارة، مع تنويع ، وتمكنيـ الطمبة، وميوليـ

عداده اسة ا، وتعميقيا تمييدًا لمواصمة الدر بعض المياديف الفكرية، والتطبيقية لعالية وا 
 (.ٕ٘: ٕٛٔٓ، لمحياة العممية واإلنتاجية" )وزارة التربية

ىالغصلىالثاني
ىودراداتىدابػظىنظريىإطاري

ىأواًل:ىالنظروظىالبنائوظ:
شيد البحث التربوّي خالؿ العقديف الماضييف تحواًل رئيسًا في رؤيتِو لعمميتي 
التعميـ والتعمـ، أي التحوؿ مف التركيز في العوامؿ الخارجية التي تؤثر في تعمـ المتعمـ، 
مثؿ: متغيرات المعمـ )شخصيتِو، وحماسِو، وأسموبِو( وبيئة التعمـ، والمنيج، ومخرجات 

ف العوامؿ، إلى التركيز في العوامؿ الداخمية التي تؤثر في المتعمـ، التعمـ، وغير ذلؾ م
وال سيما ما يجري داخؿ عقؿ المتعمـ، مثؿ: معرفتِو السابقة، وقدرتِو عمى معالجة 
المعمومات، ودافعتيِو لمتعمـ، وقد واكب ذلؾ التحوؿ ظيور ما يسمى بالنظرية البنائية 

ة البنائية مف النظريات الحديثة نسبيًا في التعمـ، (، إذ ُتعد النظريٖٚ:  ٕٙٔٓ)النوبي، 
في التعمـ ونظرتِو لمعقؿ البشري، إف البحث عف  (Piaget)وتستند أساسًا عمى نظرية 
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معنى أو تعريؼ محدد لمبنائية ُيعد إشكالية، فال يوجد تعريؼ محدد لمبنائية يحوي بيف 
وتنوعت تعريفات البنائية في  ثناياه مفيوميا مف معاف أو عمميات نفسية، لذلؾ تعددت

الكتابات التربوية؛ إال انُو يمكف تقسيميا إلى قسميف رئيسييف ىما: )ينظر إلى البنائية 
كنظرية في المعرفة، بوصفيا إف المتعمـ يبني معرفتِو بنفسِو، أي إف المعرفة ما ىي إال 

 Sigel ،Stephen lerman ،Vonبناء شخصي، ومف أنصار ىذا التعريؼ، 

glasersfeld ، ويتفقوا عمى إف البنائية تشير إلى عممية بناء عقمي، اما القسـ األخر
ينظر إلى البنائية كنظريو في التعمـ تؤكد عمى إف حدوث التعمـ يتطمب مف الُمتعمـ بناء 
أو إعادة بناء مخططاتِو العقمية بواسطة عمميات عقمية معينة، ومف أىـ أنصار ىذا 

ويتفقوف عمى إف البنائية نظريو  ،Windschittl، Andre  ،James rauffالتعريؼ، 
سيكولوجيو تفترض إف العمـ يحدث نتيجة لتولد المعنى بشكؿ شخصي مف خالؿ 
الخبرات التي يمر بيا المتعمـ سواء كانت خبرات فردية أـ خبرات مشتركة، وما يعرفو 

مقاىا أو يتخمص منيا الشخص مسبقًا ويحضرُه لممواقؼ الجديدة يغير المعمومات التي يت
 (.(Dwayne, 2015: 9.تمامًا(

ىثانوًا:ىالتطلمىالنذط
، يستمع لما يقولُو الُمعمـ مـ لمجرد جموسِو في حجرة الدراسةإف الُمتعمـ ال يتع

ويحفظ عنُو أو يجيب عف أسئمتِو، ولكنُو يتعمـ حينما يشارؾ في الموقؼ التعميمي، 
ويكتب عنُو ويربطُو بخبراتِو السابقة ، ويقـو ويتحدث عما يتعممُو في ذلؾ الموقؼ، 

بتطبيقِو خالؿ حياتِو اليومية ويجعؿ ما يتعممُو جزءًا مف ذاتِو، بمعنى أوضح يصبح 
 (ٜٔ:  ٕٚٔٓشخصًا متعممًا نشطًا مسئواًل عف عممية تعممِو )رمضاف، 

إف التعمـ النشط وسيمة لتثقيؼ المتعمميف بحيث يتجاوزوف دورىـ في االستماع 
السمبي ليأخذ المتعمـ بعض التوجيو والمبادرة بتطبيؽ األنشطة في قاعة الدرس، وىو 
بذلؾ التعمـ الذي يوجو المتعمميف في اتجاىات ايجابية مف شأنيا أْف ت سمح ليـ 
باالكتشاؼ، والعمؿ مع اآلخريف عمى فيـ المناىج الدراسية بتكويف مجموعات صغيرة 

الم شاريع ، وطرح األسئمة ، لضماف جعؿ المتعمميف لمُمناقشة، ولعب األدوار، وعمؿ 
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:  ٕٚٔٓفي عممية تعميميـ يعمموف أنفسيـ بأنفسيـ وبإشراؼ مف معممييـ )ابو الحاج، 
ٕ٘.) 

ّف التعمـ النشط يؤكد عمى المشاركة النشطة لمُمتعمـ في عممية التعميـ  وا 
ويعمؿ بيا ضمف حياتِو  الحاصمة ، بحيث يكوف معالجًا نشطًا لممعمومات التي يتمقاىا ،

ّف التعمـ النشط شكؿ مف أشكاؿ التعمـ ، يقـو بِو  اليومية وليس مستقباًل سمبيًا، وا 
المتعمموف بالمشاركة في بعض األنشطة التي تدفعيـ إلى التفكير والتأمؿ في 
 .المعمومات المقدمة ليـ وفي الطريقة التي سوؼ يتبعونيا عند استعماؿ ىذه المعمومات

 (ٕٖ: ٕٛٔٓة، )سعاد 
ىثالثًا:ىادتراتوجوظىرونىالطػل:

ىاواًل:ىمغؼومِه:
تعمؿ استراتيجية عيف العقؿ عمى تنمية ميارات القراءة لدى الطالب، لتجعؿ 
منيـ ُقراء ُمتميزيف، وذلؾ باستغالؿ الرصيد الكبير مف الصور المخزونة في ذاكرة 

قدراتيـ عمى تحويؿ النصوص المتعمـ )المكتسبة مف خالؿ خبراتيـ اليومية( في تنمية 
المقروءة )التي ال تتضمف صورًا( إلى مواقؼ واقعية، أو شخصيات، أو مشاىد دينامية، 
 وبذلؾ تبني استراتيجية )عيف العقؿ( عمى إبداع صوٍر ذىنية مف النصوص مف خالؿ:

 .جذب انتباىيـ إلى كممات مفتاحية في النص ممتمئة بالصور 
  النص عمى اساس الصور التي يبدعونيا.تشجيعيـ عمى توقع أمور عف 
  إتاحة الفرصة لمطالب لمعالجة ىذه الصور، واف يتشاركوا توقعاتيـ مع طالب

 اخريف؛ وذلؾ مف خالؿ نتاج يختارونو.
  تشجيع الطالب عمى االنخراط في قراءة انشطة، مف خالؿ اختبار توقعاتيـ في

 ضوء النص الفعمي.
 بمفردىـ. تعميميـ كيفية استخداـ صنع الصور 

وتستعمؿ استراتيجية عيف العقؿ في زيادة ميارات القراءة الفعالة التي تساعد 
المتعمميف عمى معرفة كيفية قراءة النصوص المعرفية غير المصورة، وتحويميا بطريقة 
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ذىنية إبداعية إلى مشاىد درامية، بحيث تتكوف ىذه المشاىد مف الصور الذىنية 
يجعؿ المعرفة النصية المقروءة نشطة جاذبة، وذات معنى المخزونة في ذاكرتيـ؛ مما 

وداللة لممتعمـ، وتتميز بأنيا تعتمد عمى جيد المتعمـ ونشاطِو الذاتي في تخيؿ الكممات 
المفتاحية لمنص، والربط بينيا بطريقة ذات معنى وتخص النص، وعميِو فاف استراتيجية 

 ت الطابع المعرفي التقريري.عيف العقؿ تستعمؿ بشكؿ فعاؿ وكبير في الدروس ذا
 (ٖٛٔ: ٕٛٔٓ)النذير وصالح، 

 ثانيًا: العالقة بين استراتيجية عين العقل وبنتائج البحوث المتعمقة بالتعمم النشط:
  :حيث كشفت اف القدرة عمى انشاء الصور العقمية البحوث المتصمة بالقارئ الكفؤ

ىي احدى ميارات القراءة المفتاحية التي يستخدميا القراء االكفاء عمى نحِو تمقائي، 
كما انيـ يستخدموف معارفيـ السابقة، لتكويف توقعات حوؿ النص موضع القراءة 

 وىاتاف الميارتاف يمكف تدريب الطالب عمييما في وقت قصير.
 لقد أكدت اف تخزيف المعمومات بطريقتيف )مف خالؿ  رميز المزدوج:بحوث الت

المغة، مف خالؿ الصور(، يجعؿ التعمـ أعمؽ، كما يجعؿ تذكره اسيؿ، وتعميـ 
الطالب كيفية بناء الصور العقمية ُينشط ويطور قدراتيـ عمى االستدالؿ والتنبؤ 

 وتذكر ما قرؤوه.
 :ءة النمائية والعالجية التي تقوـ عمى الترميز اكدت اف برامج القرا البحوث الميدانية

: ٕٛٔٓ)النذير وصالح، .الثنائي تؤدي إلى زيادة االستيعاب القرائي في المدارس
ٔٛٗ) 

 ثالثًا: خطوات استراتيجية عين العقل داخل الغرفة الصفية
 .حدد موضوع الدرس واالىداؼ التدريسية 
 ستستخدميا في عرض المعمومات. حدد االدوات والوسائؿ التعميمية المتنوعة التي 
 ( كممة أو عبارة مفتاحية.ٖٓ – ٕٓحدد النص المراد قراءتِو ثـ اختر منو ) 
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  وضح لممتعمميف طبيعة االستراتيجية مف خالؿ قراءتؾ كممات او عبارات مف
الدرس بصوت واضح وعمييـ اف يكونوا صورة ذىنية لمكممة او اف يطرحوا سؤااًل 

 ًا او يصفوا مشاعرىـ عند سماعيا.حوليا او يتوقعوا شيئ
  أقرأ الكممات أما الطالب بتأف )كممة تمو االخرى(، ولتكف القراءة مصحوبة بتعبيرات

انفعالية ثـ اطمب إلييـ تصور افالـ او صور عقمية اثناء قراءة الكممات وتعديؿ 
 صورىـ واالضافة إلييا مع كؿ كممة جديدة.

  عات صغيرة ليتشاركوا نتاجاتيـ النيائية وزع الطالب مجموعات ثنائية او مجمو
 ويطوروىا.

  وجو الطالب إلى قراءة النص )الدرس( ومقارنة افكارىـ األولى بما اكتشفوه خالؿ
 القراءة.

  شجع الطالب عمى التأمؿ في العممية وأنماط التفكير التي يفضمونيا )التصور
 الذىني البصري، وضع سؤاؿ، استكشاؼ المشاعر، التوقع(.

  سيمفر وآخروف، ؼ يستخدموف االستراتيجية بمفردىـالمتعمميف كيعمـ(ٕٜٓٓ :
ٕٜٖ) 
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 (1رابعًا: ويمكن  تمخص استراتيجية عين العقل بالخريطة الذىنية في المخطط )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 (: خريطة ذىنية تمخص استراتيجية عين العقل1مخطط )
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ىثالثًا:ىالتحصول:ى
المفاىيـ التي شاع استعماليا في ميداف التربية وعمـ يعد التحصيؿ الدراسي مف 

النفس التربوي بصفة خاصة، ذلؾ لما يمثمو مف أىمية في تقويـ األداء الدراسي 
لمطالب، إذ ينظر إليو عمى أّنو محؾ أساسي يمكف في ضوئو ومف خالؿ تحديد 

ًا )الجاللي، المستوى االكاديمي لمطالب، والحكـ عمى حجـ االنتاج التربوي كمًا ونوع
ٕٓٔٔ  :ٕٕ.) 

وقد تناوؿ العديد مف العمماء المختصيف مفيوـ التحصيؿ الدراسي بطرائؽ 
مختمفة، ولعؿ أبرز االتجاىات في تحديد ىذا المفيـو ىو ربطة بمفيوـ التعميـ 
المدرسي، وىنالؾ مجموعة مف التعريفات قدمت في ىذا االتجاه منيا تعريؼ 

لتحصيؿ بأّنو درجة االكتساب التي يحققيا فرد أو (، إذ يرى إٔٔٓ)اسماعيمي، 
مستوى النجاح الذي يحرزه أو يصؿ إليو في مادة دراسية أو مجاؿ تعميمي أو تدريبي 
معيف، فاالختبارات التي يطبقيا المعمـ عمى طالبو عمى مدار العاـ الدراسي مثؿ: 

تقيس التحصيؿ الدراسي أو اختبار المغة العربية، أو الكيمياء، أو الفيزياء يفترض أّنيا 
 (.ٜ٘:  ٕٔٔٓاالكاديمي )اسماعيمي، 

إّف مفيومنا عف التحصيؿ الذي تقيسو االختبارات يجب أْف يكوف واضحًا، وىذا 
يتوقؼ بطبيعة الحاؿ عمى تحديد األىداؼ الموضوعة لممجموعات المنظمة مف 

ؾ فإّف االختبارات المواقؼ التعميمية التي توضع عادٍة في صورة مناىج ومقررات، ولذل
التي تعتمد عمى التذكر والحفظ تؤدي األغراض الخاصة مف قياس التحصيؿ، أما إذا 
ّكنا نضع المناىج والمقررات لتحقيؽ أىداؼ ُأخرى أعـ وأوسع مف ىذا الغرض 
المحدود، فيجب أْف تيدؼ االختبارات التحصيمية إلى قياس ىذه االمور والواقع أّف 

يكتسب وما يتعمـ وبما أّف وظيفة المدرسة ىي التأثير المنظـ التحصيؿ يشمؿ كؿ ما 
عمى سموؾ طالبيا إلحداث تغّيرات معينة فإّف كؿ ما تتضمنو ىذه التغّيرات يكوف مف 

 (.ٚٛ:  ٜٕٓٓموضوع التحصيؿ )السبيعي، 
ى  
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ىالمحورىالثاني:ىدراداتىدابػظ:
 درادظىSekolah, 2017))ى

مىالػراءةىلدىىالطالبىفيىالدنظى"أثرىادتراتوجوظىرونىالطػلىلتحدونىفؼ
ى"طالبىالوالواتىالمتحدةىاالمروكوظالثانوظىل

إلى التعرؼ عمى  ه الدراسة في الواليات المتحدة االمريكية وىدفتأجريت ىذ
أثر استراتيجية عيف العقؿ لتحسيف فيـ القراءة لدى الطالب في السنة الثانية لطالب 

( ٗٙالواليات المتحدة االمريكية، واتبع الباحث المنيج شبو تجريبيعمى عينة مكونة مف )
( طالبًا واألخرى ضابطة ٕٖطالبًا مقسميف إلى مجموعتيف احدىما تجريبية مكونة مف )

( طالبًا، وأعد الباحث اختبارات لتكافؤ عينة البحث )العمر الزمني، ٕٖة مف )مكون
المعمومات السابقة، اختبار الذكاء(، وكاف مف أىـ نتائج الدراسة: وجود فروؽ دالة 
إحصائيًا في التطبيؽ القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية بالنسبة لتحسيف فيـ القراءة 

ج أف ىناؾ فرًقا كبيًرا في استخداـ استراتيجية عيف العقؿ لدى الطالب، ويمكف أف نستنت
 SMANلتحسيف فيـ القراءة لدى الطالب في 

BinaanKhususDumai.(Sekolah, 2017: 60) 

 ى(3122درادظى)الخزرلي،ى
(ىفيىاكتدابىالمغاهومىالغوزوائوظى5E'sفارلوظىالتدروسىبأنموذجىباوبيى)

ىاالولىالمتودطىوتنموظىالتنورىالغوزوائيىلدىىطالبىالصف
( في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية وتنمية 5E'sفاعمية التدريس بأنموذج بايبي )

التنور الفيزيائي لدى طالب الصؼ االوؿ المتوسط، جرت ىذه الدراسة في العراؽ 
( في اكتساب 5E'sوىدفت الدراسة الى التعرؼ  عمى فاعمية التدريس بأنموذج بايبي )

وتنمية التنور الفيزيائي لدى طالب الصؼ االوؿ المتوسط، وبمغت المفاىيـ الفيزيائية 
(طالبًا لممجموعة الضابطة والتي درست بالطريقة ٜٕ( طالبًا بواقع )ٜ٘عينة الدراسة )
( طالبًا لممجموعة التجريبية والتي درست بأنموذج بايبي واعد ٖٓاالعتيادية و)

زيائية ومقياس لمتنور الفيزيائي اما الباحثاداتيف ىما اختبار الكتساب المفاىيـ الفي
( t-testباستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقميف ) تالوسائؿ االحصائية فتم
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واظيرت النتائج تفوؽ طالب المجموعة التجريبية عمى طالب المجموعة الضابطة في 
 –: ت ٕٔٔٓكؿ مف اختبار اكتساب المفاىيـ ومقياس التنور الفيزيائي )الخزاعي،، 

 (.ث
ىالغصلىالثالث

ىالبحثىواجراءاتهىمنؼج
ى:اواًلى:ىمنؼجىالبحث

عمى أّنو تغّير عمدي ومضبوط  اتبع الباحث المنيج التجريبي، الذي ينص
ويعد  ّيرات الواقعة في الحدث وتفسيرىا،لمشروط المحددة لحدث ما مع مالحظة التغ

والمدخؿ  العممية،ث لحؿ المشكالت بالطريقة المنيج التجريبي أقرب مناىج البحو 
األكثر صالحية لحؿ المشكالت التعميمية وتطوير بنية التعميـ وأنظمة المختمفة )الشرع 

 .(ٜٕٔ:  ٕٙٔٓ ،وأخروف 
ى:ثانوًا:ىالتصمومىالتجروبي

اعتمد  الباحث التصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئي لممجموعتيف المتكافئتيف 
وكما موضح في شكؿ الدراسي )الضابطة والتجريبية( ذوات االختبار البعدي لمتحصيؿ 

(ٔ.) 
 االختبار المتغير التابع المتغير المستقل التكافؤ المجموعة
 العمر الزمني لمطالب )بالشيور(.  التجريبية

  اختبار مادة الفيزياء لمفصل درجات
 .االول

 .)اختبار الذكاء )دانميز 

االختبار  التحصيل الدراسي استراتيجية عين العقل
 التحصيمي

 
 الطريقة االعتيادية الضابطة

 التصميم التجريبي لمبحث: (1شكل )
ى:الثًا:ىمجتمعىالبحثىورونتُهث
 مجتمع البحث بالمدارس الثانوية واإلعدادية النيارية لمبنيف في  يتمثؿ:مجتمع البحث

 ـ(.ٕٕٕٓ –ـ ٕٕٔٓمركز محافظة بابؿ لمعاـ الدراسي )
 قسـ عينة البحث الحالي عمى قسميفتن:عينة البحث: 
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 الواقعة في )حي  الكندياختار الباحث بالطريقة القصدية إعدادية :عينة المدارس
 الكرامة(.

 لمدرسة تعاونًا كبيرًا فأبدت إدارة ا الكندي لمبنيف،الباحث إعدادية  زار:عينة الطالب
، ب( : )أ شعبتيف لمصؼ الرابع العممي وىيوقد ضمت اإلعدادية  مع الباحث،

واختار الباحث شعبة )أ(  ( طالبًا في كؿ شعبة عمى التوالي،ٖ٘ ،ٖٛبواقع )
يزياء عمى وفؽ استراتيجية عشوائيًا لتمثؿ المجموعة التجريبية التي ستدرس مادة الف

سيا ( لتمثؿ المجموعة الضابطة التي ستدرس المادة نفبوشعبة ) عيف العقؿ،
ب مخفقيف مف المجموعة وذلؾ قبؿ استبعاد ثالثة طال بالطريقة المتبعة اإلعتيادية،

وطالبيف مخفقيف مف المجموعة الضابطة فأصبح عدد الطالب في  التجريبية،
 :( يبيف ذلؾٔ( طالبًا، وجدوؿ )ٛٙعاد )وعتيف بعد االستبالمجم

 عدد طالب مجموعتي البحث قبل االستبعاد وبعدهُ : (1جدول )
عدد الطالب  الشعب المجموعة

 قبل االستبعاد
عدد الطالب 
 المستبعدين

عدد الطالب 
 بعد االستبعاد

 35 3 38 أ التجريبية )استراتيجية عين العقل(
 33 2 35 ب الضابطة  )الطريقة االعتيادية(

 68 5 73 المجموع
ى

ى:رابطًا:ىتكافؤىمجمورتيىالبحث
قبؿ أف يبدأ الباحث بتطبيؽ التجربة حرص عمى تكافؤ مجموعتي البحث 
إحصائيًا في بعض المتغيرات التي يحتمؿ أنيا قد تؤثر في سالمة التجربة ودقة نتائجيا 

 ( يوضح ىذه المتغيرات.ٕفي نتائج التجربة وجدوؿ )
 مجموعتي البحث في بعض المتغيرات نتائج طالب(: 2جدول )

درجة  االنحراف المتوسط العدد المجموعة المتغير
 الحرية

الداللة  القيمتان التائيتان
 الجدولية المحسوبة اإلحصائية
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 غير دال ....2 232.. 66 8..6 189،17 35 التجريبية العمر الزمني
 5.36 188،85 33 الضابطة

 العامدرجات 
 الماضي

 غير دال ....2 2.6.. 66 15.98 62.89 35 التجريبية

 13.92 63.64 33 الضابطة

 غير دال ....2 389.. 66 4..5 29،2 35 التجريبية اختبار الذكاء
 4.98 28،73 33 الضابطة

ىالدخولظ: ىالمتعورات ىضبط ضبط المتغيرات غير التجريبية التي تؤثر في  تـرابطًا:
 سالمة التجربة .

ىإلتماـ مستمزمات البحث، قاـ الباحث باإلجراءات اآلتية: :خامدًا:ىمدتلزماتىالبحث
 وعتي حدد الباحث المادة العممية التي ستدرس لطالب مجم: تحديد المادة العممية

وقد تضمنت المادة العممية الفصوؿ الخمسة األخيرة  ،البحث في أثناء مدة التجربة
(ـ لمؤلفو: )قاسـ ـٕٚٔٓ، لسنة )ٛتاب الفيزياء لمصؼ الرابع العممي، طمف ك

 : ( يبيف ذلؾٖوجدوؿ ) ،عزيز محمد وآخروف(
 الفصول المقرر تدريسيا في اثناء مدة التجربة: (3جدول )

 عنوان الفصل الفصل ت
 الضوء السادس 1
 انعكاس وانكسار الضوء السابع 2
 المرايا الثامن 3
 العدسات الرقيقة التاسع 4
 الكيربائية الساكنة العاشر 5

 ( ىدفًا سموكيًا اعتمادًا عمى ٓٛٔصاغ الباحث ) :صياغة األىداف السموكية
موزعة بيف  ،وى المادة التي ستدرس في التجربة( ومحتٜاألىداؼ العامة ممحؽ )
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: )التذكرات الستة في المستوي  ،التركيب ،التحميؿ ،التطبيؽ ،يـالف ،تصنيؼ بمـو
 التقويـ(.

 ُاعّد الباحث خططًا تدريسية لموضوعات مادة الفيزياء : إعداد الخطط التدريسية
لمقرر واألىداؼ السموكية في ضوء محتوى الكتاب ا ،لتي ستدرس اثناء التجربةا

 ،لطالب المجموعة التجريبيةالنسبة ب عيف العقؿوعمى وفؽ استراتيجية  ،المصاغة
 بالنسبة لطالب المجموعة الضابطة. وعمى وفؽ الطريقة االعتيادية

ى:دابطًا:ىأداةىالبحث
ث وفرضياتو تطمب ذلؾ إعداد أداة لمتعرؼ عمى مدى تحقيؽ أىداؼ البح

 :لقياس المتغير التابع
رابع الباحث لبناء اختُبار تحصيمي لمادة الفيزياء لمصؼ ال أتبع:الختبار التحصيميا

 :العممي وحسب الخطوات اآلتية
 ييدؼ االختبار التحصيمي قياس تحصيؿ طالب تحديد اليدف من االختبار :

: )السادس والسابع والثامف البحث( في الفصوؿ الخمسةالصؼ الرابع العممي )عينة 
 – ٕٕٔٓالمقرر تدريسو لمعاـ الدراسي )والتاسع والعاشر( مف كتاب الفيزياء 

 ( ـ.ٕٕٕٓ
 ( ٓٗ: قاـ الباحث بتحديد فقرات االختبار بػ ) تحديد عدد فقرات االختبار ونوعيا

فقرة مف االختبارات الموضوعية مف نوع االختيار مف متعدد كؿ فقرة تحتوي عمى 
 أربعة بدائؿ.

 إعداد جدول المواصفات : 
والنقاط اآلتية توضح  ،لالختبار التحصيميدوؿ المواصفات أعد الباحث ج

 :ا الباحث في بناء جدوؿ المواصفاتالخطوات التي اتبعي
 تاب تحديد الوزف النسبي لمحتوى كؿ فصؿ مف الفصوؿ الخمسة األخيرة مف ك

ات الفصؿ عمى وفؽ اعتمادًا عمى معيار عدد صفح ،الفيزياء لمصؼ الرابع العممي
 :العالقة اآلتية
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 عدد صفحات الفصؿوزن المحتوى لكل فصل = 

 العدد الكمي لصفحات الفصوؿ
×1..% 

  تحديد الوزف النسبي لميدؼ السموكي في كؿ مستوى ولكؿ فصؿ مف فصوؿ
 :عمى وفؽ العالقة اآلتيةالخمسة 

 عدد السموكيةاالىداؼ الواحدالمستوىفي وزن اليدف في المستوى = 

السموكيةلألىدافالكميالمجموع
×1..% 

  الواحد باستعماؿ المعادلة اآلتيةتحديد عدد أسئمة المحتوى: 
النسبة × النسبة المئوية لممحتوى × عدد األسئمة في كل خمية = عدد األسئمة الكمي 

 المئوية لألىداف في كل مستوى
 (ٚٛ-ٙٛ:  ٕٓٔٓ)النجار، 

 : ( يبيف ذلؾٗوجدوؿ )
 جدول المواصفات لالختبار التحصيمي: (4جدول )

عدد  الفصول
 الصفحات

االىمية 
 النسبية

 المجموع النسبة المئوية لألىداف السموكية
 التقويم التركيب التحميل التطبيق فيم التذكر

31% 26% 17% 12% 8% 6% 1..% 
 5 . . 1 1 1 2 %13 16 السادس
 7 . 1 1 1 2 2 %18 21 السابع
 7 . 1 1 1 2 2 %18 21 الثامن
 9 1 1 1 1 2 3 %21 25 التاسع
 12 1 1 1 2 3 4 %.3 35 العاشر
 .4 2 4 5 6 .1 13 %..1 118 المجموع

 تـ صياغة التعميمات والتوجييات الخاصة في كيفية  :ات االختبارتعميم
اإلجابةوالمتمثمة بػ )اختيار بديؿ صحيح واحد لمفقرة ، اإلجابة عمى الفقرات جميعيا 

والصؼ والشعبة في المكاف  ،الثالثية لإلجابة ، كتابة االسـ ، المدة الزمني
 .وغيرىا مف التعميمات ،المخصص(
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 إذ وضعت )درجة تـ وضع معيارًا لتصحيح اإلجابات: تصحيح اجابات االختبار ،
 ، والفقرة المتروكة التيية صحيحة( و)صفر لإلجابة الخاطئةواحدة لكؿ فقرة اختبار 
وبالتالي فالدرجة  ،وضع ليا أكثر مف اختيار( ، الفقرة التيلـ يجب عمييا الطالب

 درجة( والدرجة الدنيا )صفر(. ٓٗالنيائية العميا لإلختبار التحصيمي ىي )
 اعتمد الباحث نوعيف مف  ،مف صدؽ اإلختبار التحصيمي لمتأكد: صدق االختبار

 :الصدؽ
 السموكية وّزع الباحث االختبار التحصيمي مرفقًا معو األىداؼ : الصدق الظاىري

طرائؽ تدريس وجدوؿ المواصفات عمى مجموعة مف المتخصصيف في التربية و 
وفي ضوء آرائيـ ومقترحاتيـ ُعدلت الفقرات أو البدائؿ التي تحتاج إلى  ،العموـ

تعديؿ بعد استخراج قيمة مربع كاي المحسوبة ومقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة 
( وأظيرت النتائج صالحية ٔجة حرية )( ودر ٘ٓ.ٓ( عند مستوى داللة )ٗٛ.ٖ)

 .فقرات االختبار جميعيا
 إّف فقرات اإلختبار ممثمة لممحتوى الدراسي وشاممة لو وذلؾ مف : صدق المحتوى

 .خالؿ االعتماد عمى جدوؿ المواصفات
 يق االستطالعي لالختبار التحصيميالتطب : 

 :مرحمتيفتطبيقًا استطالعيًا وعمى تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي 
 تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي في مرحمتو  :التطبيق االستطالعي االول

االستطالعية االولى عمى مجموعة مف طالب الصؼ الرابع العممي في )اعدادية 
، الغرض منو معرفة وضوح تعميمات ( طالباً ٖٓوكاف عدد الطالب ) لمبنيف( الثورة

ختبار لمطالب وحساب المدة وارشادات االختبار ومدى فيـ ووضوح فقرات اال
 ختبار.الزمنية الالزمة لال

 ( ٓٓٔختبار عمى عينة مكونة مف )تـ تطبيؽ اال:التطبيق االستطالعي الثاني
لمبنيف( الغرض منو تحميؿ  الجامعةطالب في الصؼ الرابع العممي في )اعدادية 
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، فعالية والمتمثمة بصعوبة الفقرة، تمييز الفقرة فقرات االختبار التحصيمي إحصائياً 
 البدائؿ الخاطئة.

 :عند حساب الباحث معامؿ صعوبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار  معامل الصعوبة
 .(ٜٙ.ٓ – ٜٖ.ٓوجدىا تنحصر بيف )

 :وجد الباحث  ،تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبارعند حساب قوة  معامل التمييز
 .(ٚٙ.ٓ-ٖٖ.ٓأنيا تنحصر بيف )

 عند حساب فاعمية البدائؿ الصحيحة لفقرات االختبار وجد : فاعمية البدائل الخاطئة
 .(-ٔٗ.ٓ - ٗٓ.ٓ-الباحث أنيا تنحصر بيف )

   :لباحث مف ثبات االختبار بطريقتيفتحقؽ اثبات االختبار: 
 ( ثـ ٜٚ.ٓالثبات باستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف ) بمغ:طريقة التجزئة النصفية

 بار ثابتًا.وُيعد االخت ،(ٛٛ.ٓصحح بمعادلة سبيرماف براوف فبمغ )
 عند حسابو بيذه المعادلة  بمغ معامؿ الثبات: .2وريتشاردسون  -طريقة كودر

 .وُيعد االختبار ثابتاً  ،(ٓٛ.ٓ)
ىدابطًا ىاالحصائوظ:  SPSSالباحث الحقيبة اإلحصائية برنامج  استعمؿ:الودائل

 .لمبيانات لمتحميؿ اإلحصائي
ىالغصلىالرابع

ىنتائجىالبحثىوتوصواته
ى:ىررضىالنتائجاواًل

ال يوجد فرؽ ذو داللو إحصائية عند )تنص الفرضية الصفرية األولى عمى أّنو 
( بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذيف سيدرسوف ٘ٓ،ٓمستوى داللو )

مادة الفيزياء عمى وفؽ استراتيجية عيف العقؿ وبيف متوسط درجات طالب المجموعة 
الضابطة الذيف سيدرسوف المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية في االختبار التحصيمي 
المعد ألغراض ىذا البحث(، ولمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة استخراج الباحث 
المتوسط الحسابي والتبايف واالنحراؼ المعياري لطالب مجموعتي البحث فظير أّف 
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متوسط درجات المجموعة التجريبية الذي درسوا بإستراتيجية )عيف العقؿ( بمغ 
(، وأّف متوسط ٜٕ.٘ؼ المعياري بمغ )(، واالنحراٜٛ.ٕٚ( وأّف التبايف بمغ )ٜٙ.ٕٛ)

(، وأّف ٘ٗ.ٕٗدرجات طالب المجموعة الضابطة الذيف درسوا بالطريقة األعتيادية بمغ )
(، وعند استعماؿ االختبار ٕٚ.ٙ(، واالنحراؼ المعياري بمغ )ٖٔ.ٜٖالتبايف بمغ )

اؿ ( لعينتيف مستقمتيف، أظيرت النتائج اإلحصائية وجود فرؽ دt – testالتائي )
( أكبر مف القيمة الجدولية البالغة ٘ٔٓ.ٖإحصائيًا، وأّف القيمة التائية المحسوبة )

 ( يبيف ذلؾ:٘( ، وجدوؿ )ٙٙ( ودرجة حرية )٘ٓ.ٓ( عند مستوى داللة )ٓٓٓ.ٕ)
المعياري والقيمة التائية  المتوسط الحسابي والتباين واإلنحراف: (5جدول )

)المحسوبة والجدولية( لدرجات طالب المجموعتين )التجريبية والضابطة( في اختبار 
 التحصيل

 المجموعات
 

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف  التباين
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة اإلحصائية

 5.29 27.98 28.69 35 التجريبية
66 3..15 2.... 

 دالة أحصائياً 
 6.27 39.31 24.45 33 الضابطة

يمحظ مف الجدوؿ والمخطط السابقيف وجود فرؽ ذي داللة احصائية بيف 
متوسطي درجات طالب مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( في اختبار التحصيؿ 

 الفرضية الصفرية وتقبؿ البديمة.ولصالح المجموعة التجريبية، وبيذا ترفض 
استعمؿ الباحث معادلة كوىيف في بيان حجم االثر لممتغير المستقل في المتغير التابع:

( لممتغير المستقؿ في المتغير التابع، وقد بمغ مقدار حجـ األثر dاستخراج حجـ االثر )
(d( )ٓ.ٚٗ ىي قيمو مناسبة لتفسير حجـ األثر وبمقدار كبير لمتغير التدريس )

( ٙبإستراتيجية عيف العقؿ في اختبار التحصيؿ ولصالح المجموعة التجريبية، وجدوؿ )
 يبيف ذلؾ:
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 حجم األثر لممتغير المستقل في متغير التحصيل: (6جدول )
 مقدار حجم األثر (dقيمة حجم األثر ) المتغير التابع المتغير المستقل

ادتراتوجوظىرونى
 الطػل

 متودط 17.0 التحصول

ىثالثًا:ىاالدتنتاجات:
 في ضوء النتائج التي توصؿ الييا البحث يمكف استنتاج ما يأتي: 

  الرابع العمميالصؼ  ادى زيادة تحصيؿ طالبعيف العقؿ اف التدريس باستراتيجية 
 الفيزياء.في مادة 

  فقد أظيرت الرابع العمميالصؼ  طالبيوجد اثر لمتغير التحصيؿ في اداء ،
مجموعتي البحث ولصالح المجموعة  طالبالنتائج وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف 

 التجريبية.
ىرابطًا:ىالتوصوات:ى

 باآلتي:        يوصي الباحثفيضوءالنتائجالتيتوصؿ إليياالبحث الحالي 
  في اكتساب المعمومات في  الطالبباألنشطة التي تساعد  الفيزياءإثراء كتب

 المراحؿ الدراسية بنحٍو عاـ والمراحؿ المتوسطة بنحٍو خاص.
  بنحِو  الفيزياءاقامة دورات تدريبية لمدرسي مادة العموـ بنحٍو عاـ ومدرسي مادة

عمـ النشط وتنمية خاص لموقوؼ عمى الجديد مف أساليب وطرائؽ واستراتيجيات الت
 ياراتيـ فييا.م

  الرابع الصؼ  الفيزياءلطالبفي تدريس مادة  عيف العقؿتبني استخداـ استراتيجية
 الدراسي.لفاعميتيا في رفع التحصيؿ  العممي

 خامدًا:ىالمػترحات:ى
 إجراء البحوث اآلتية:الباحث  استكمااًلليذاالبحثيقترحُ 

  العممي التطبيقيفاعمية استراتيجية عيف العقؿ في تحصيؿ تالمذة الصؼ الخامس 
 والتفكير عالي الرتبة لدييـ. فيزياءفي مادة ال
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  دراسة مقارنة بيف استراتيجية عيف العقؿ وبعض االستراتيجيات الحديثة لغرض
 معرفة اي االستراتيجيتيف ليا أثر كبير في رفع مستوى التحصيؿ.

 
ىالمصادر

ىالمصادرىالطربوظىىاواًل:
 ( ٕٚٔٓابو الحاج ، سيى احمد : ) استراتيجية التعمم النشط بين النظرية

 ، مركز ديبونو لتعميـ التفكير ، عماف ، االردف. ٔ، ط والتطبيق
 ( طبيعة عمـ الفيزياء وعالقتو بطرائؽ ٖٕٔٓأبو جحجوح ، يحيى محمد : )

مجمة انوية بفمسطيف ، بحث منشور ، التدريس لدى معممي الفيزياء في المدارس الث
 ( .ٕ( ، العدد )ٚ، المجمد) جامعة االقصى )سمسمة العموم االنسانية(

 ( اسباب تدني مستوى ٖٕٔٓاحمد , حاـز مجيد و صاحب اسعد ويس : )
التحصيؿ الدراسي لدى طمبة المدارس الثانوية مف وجية نظر المدرسيف والمدرسات 

, كمية التربية , سامراء ,  مجمة سر من رأى( , ٖٛد )( , العدٛوالطمبة , المجمد )
 العراؽ.

 ( ٕٔٔٓاسماعيمي، يامنة عبد القادر :) انماط التفكير ومستويات التحصيل
 ، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.ٔ، طالدراسي

 ( ٕٛٔٓآؿ بطي , جالؿ شنتو جبر وسعد قدوري حدود الخفاجي : ) طريقك إلى
, مؤسسة دار الصادؽ  ٔ, طريس الفيزياء دراسات وابحاث تطبيقية حديثة تد

 الثقافية , العراؽ.
 ( ٜٕٓٓأمبو سعيدي , عبداهلل بف خميس و سميماف بف محمد البموشي : ) طرائق

 , دار المسيرة لمنشر والتوزيع , عماف , االردف. ٔ, ط تدريس العموم
 ( ٕٛٔٓأمبوسعيدي , عبداهلل بف خميس :)نماذجة  –دريس )مداخمة الت– 

, دار المسيرة لمنشر والتوزيع , عماف,  ٔ, طاستراتيجياتو( مع األمثمة التطبيقية 
 االردف.
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 ( أثر استراتيجية الحصاد في تحصيؿ طالب الصؼ ٕٛٔٓالبراؾ، مجد ممتاز :)
الرابع العممي في مادة الفيزياء والتفكير اإليجابي لدييـ، كمية التربية االساسية، 

 رسالة ماجستير غير منشورامعة بابؿ، بابؿ، العراؽ. ج
 ( ٕٔٔٓبكار , عبد الكريـ : )دار القمـ لمنشر  ٔ, ط حول التربية والتعميم ,

 والتوزيع , دمشؽ , سوريا.
 ( فاعمية استراتيجية األمواج المتداخمة في ٕٚٔٓالبكري , مفاز غساف جاسـ : )

تحصيؿ طالب الصؼ الثاني المتوسط في مادة الفيزياء والتفكير االستداللي لدييـ 
 رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية األساسية , جامعة بابؿ , العراؽ. 

 ( ٕٙٔٓالبياتي , حسيف عبيد جبر : )الدار  تدريس التربية الفنية طرائق ,
 المنيجية لمنشر والتوزيع , عماف , األردف.

 ( ٕٛٔٓالتميمي , ياسيف عمواف وآخروف :) معجم مصطمحات العموم النفسية
 , دار الرضواف لمنشر والتوزيع , عماف , االردف. ٔ, ط والتربوية والبدنية

 ( ٕٔٔٓالجاللي، لمعاف مصطفى :)دار الميسرة لمنشر ، ٔ، طالتحصيل الدراسي
 والتوزيع والطباعة، عماف، االردف.

 ( ٕٛٔٓالخفاجي , رياض ىاتؼ وآخروف : ) طرائق التدريس بين التنظير
 , مؤسسة الصادؽ الثقافية , بابؿ , العراؽ. ٕ, ط والتطبيق

 ( ٕٚٔٓرمضاف، مناؿ حسف :) برنامج استراتيجيات التعمم النشط في بناء
 لمنشر والتوزيع، عماف، االردف. ، االكاديميوفٔ، طالشخصية

 ( تعميـ التفكير في مناىج التربية االسالمية، طٜٕٓٓالسبيعي، معيوؼ :)ٔ دار ،
 اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.

 ( ٕٛٔٓسعادة ، جودت : )استراتيجيات التعمم النشط بين النظرية والتطبيق  ،
 اف ، االردف.، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ، عم ٔط

 ( ٜٕٓٓسالمة ، عادؿ ابو العز ، وآخروف : )معالجة -طرائق تدريس العامة
 ، دار الثقافة ، عماف , االردف. ٔط  ،تطبيقية معاصرة
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 ( )المعمم (: ٜٕٓٓسيمفر، ىارفي وآخروف )ترجمة محمد بالؿ الجيوسي
، حث العممياالستراتيجي اختيار االستراتيجية المناسبة لكل درس استنادًا إلى الب

 ، مكتب التربية لدوؿ الخميج، الرياض، السعودية.ٔط
 ( ٕٙٔٓالشرع , عدوية عبد الجبار وآخروف : )التفكير ومنياج البحث التربوي  ,

 , الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ والتوريدات , القاىرة , مصر. ٔط
 ( ٕٙٔٓصالح , حساـ يوسؼ : )ط طرائق واستراتيجيات تدريس العموم ,ٔ  ,

 جامعة ديالى , العراؽ. –المطبعة المركزية 
 ( ٕٗٔٓصالح , عمي عبد الرحيـ : )المعجم العربي لتحديد المصطمحات النفسية 

 , دار الحامد لمنشر والتوزيع , عماف , االردف. ٔ, ط
 ( ٕٛٔٓعطية، محسف عمي :) التعمم النشط استراتيجيات واساليب حديثة في

 ؽ لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.، دار الشرو ٔ، طالتدريس
 ( ٕٛٔٓالفاخر، سالـ :)مركز الكتب االكاديمي، عماف، ٔ، طالتحصيل الدراسي ،

 االردف.
 ( ٕٚٔٓكامؿ, ىالة وحنيف حمزة : ) معوقات تدريس العموم في المستوى

(, ٛٔ, المجمد )المتوسطة في محافظة القادسية من وجية نظر مدرسي المادة
 تربية القادسية, الديوانية, العراؽ. (, مديريةٗالعدد )

 (  ٕٓٔٓالنجار ، نبيؿ جمعو صالح : ) القياس والتقويم )منظور تطبيقي مع
 ، دار الحامد لمنشر والتوزيع ، عماف ، األردف. (Spssتطبيقات برمجية 

 ( ٕٛٔٓالنذير، محمد بف عبداهلل وصالح بف ابراىيـ النفيسة:)  قيادة التدريس
 كتبة العبيكاف لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.، مٔ، طاالحترافي

 ( ٕٛٔٓالنوبي، غادة حسني :)النظرية البنائية مدخل معاصر لتجويد بيئة التعمم ،
 ، عالـ الكتب لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.ٔط

 ( ٕٛٔٓوزارة التربية , جميورية العراؽ : )فنوف  منيج الدراسة اإلعدادية ,
 لمطباعة والنشر والتوزيع , العراؽ.



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ هلحك) /العددرابع /الوجلد ال رابعةهجلة الدراسات الوستداهة . السنة ال

 
 

 

 
 

8111 

ىثانوًا:ىالمصادرىاالجنبوظ
 Dwayne, Crick 2015: Structural Theory in Teaching, I 1, 

Journal of Educational and Psychological Sciences, USA 

 Sekolah, TinggiIlmuBahasaAsing (2017): APPLYING 

MIND’S EYE STRATEGY TO IMPROVE STUDENTS’ 

READING COMPREHENSION AT THE SECOND YEAR 

STUDENTS OF SMAN BINAAN KHUSUS DUMAI, J-

SHMIC, Vol 4, No 2. 


