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يف حتصيل Treasure Hunting Conceptsاسرتاتيجية أثر 
والتفكري  العلىمهادة يف  اخلاهس االبتدائيالصف  تالهيذ

 التنسيقي لديهن
 انغشانٙ ُٕر يحًذ ػجذ االنّي و.          و.و. حظبو حهٛى ػجٛض انزفٛؼٙ

 المديرية العامة لتربية بابل/وزارة التربية 

hsamhlym365@gmail.comnoorabdelelah1991@gmail.com 

 انًهخص:

في تحصيؿ Treasure Hunting Conceptsييدؼ البحث التعرؼ عمى أثر استراتيجية 
إذ شممت عينة البحث عمى  العمـو والتفكير التنسيقي لدييـ،في مادة  الخامس االبتدائيطالب الصؼ 

وتمثمت األخرى  ،تمميذاً ( ٖ٘مجموعتيف تمثمت إحداىما بالمجموعة التجريبية وكاف عدد طالبيا )
وبطريقة السحب العشوائي أختار الباحثاف  ،تمميذاً ( ٖ٘بالمجموعة الضابطة وكاف عدد طالبيا )

التابعة لمديرية تربية  االبتدائية( مف مجتمع البحث المتمثؿ بالمدارس رسة االقداـ االبتدائية لمبنيفمد)
والذي يتضمف  يما،إذ اعتمد الباحثاف منيج البحث التجريبي كمنيج إلجراء بحثبابؿ/المركز، محافظة 

 ،ف )التحصيؿ الدراسي( ومتغيريف تابعيTreasure Hunting Conceptsمتغيرًا مستقاًل )استراتيجية 
وقبؿ البدء بتطبيؽ  ،إذ اختار الباحثاف التصميـ التجريبي لضبط متغيرات البحث ،التفكير التنسيقي(

لغرض الحصوؿ عمى نتائج دقيقة بالمتغيرات االتية :  مجموعتي البحثالتجربة كافأ الباحثاف بيف 
اختبار التفكير  ،لمذكاء دانميزواختبار  ،لمتالميذالتحصيؿ السابؽ  ،)العمر الزمني محسوبًا بالشيور

قاـ الباحثاف بإعداد مستمزمات التطبيؽ مف  ،وبعد اجراء التكافؤ بيف مجموعتي البحث ،التنسيقي(
وبعد االنتياء مف تطبيؽ التجربة قاـ الباحثاف بتطبيؽ  ،خطط واىداؼ واختبارات لمجموعتي البحث

إذ تمت  ،لباحثاف عمى بيانات لمجموعتي البحثإذ حصؿ ا ،ادوات بحثيما عمى مجموعتي البحث
تفوؽ  ،( لعينتيف مستقمتيف وأظيرت النتائجt – testمعالجة تمؾ البيانات إحصائيًا بواسطة اختبار )

 Treasure Huntingالمجموعة الضابطة وفؽ استراتيجية  تالميذالمجموعة التجريبية عمى  تالميذ

Concepts لتفكير التنسيقي.اسي واختبار افي التحصيؿ الدر 

mailto:hsamhlym365@gmail.com
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 ،التفكير التنسيقي ،التحصيؿ  ،Treasure Hunting Conceptsاستراتيجية ): الكممات المفتاحية
 .(تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي

The effect of the Treasure Hunting Concepts strategy on the 
achievement of fifth graders in science and their coordination thinking 

HUSAM HALEEM OBAYES  
NOOR MOHAMMED ABDULELAH Al-Ghazali  

Ministry of Education / General Directorate of Education in Babylon 
Abstract: 

The research aims to identify the impact of the Treasure Hunting 

Concepts strategy on the achievement of fifth grade students in science and 

coordination thinking، as the research sample included two groups، one of 

which was the experimental group and the number of its students was (35)، 

and the other was the control group and the number of its students was (35). 

Pupils، and by random drawing method، the researchers chose (Al-Aqdam 

Elementary School for Boys) from the research community represented by 

the primary schools affiliated to the Directorate of Education of Babylon 

Governorate / the Center. Academic achievement، coordination thinking)، as 

the researchers chose the experimental design to control the research 

variables، and before starting the application of the experiment، the 

researchers rewarded the two research groups for the purpose of obtaining 

accurate results with the following variables: (chronological age calculated in 

months، previous achievement of students، Daniels test of intelligence، test of 

coordination thinking). )، and after making the equivalence between the two 

research groups، the researchers prepared the requirements of the application 

from plans، goals and tests for The two research groups، and after completing 

the application of the experiment، the researchers applied their research tools 

to the two research groups، as the researchers obtained data for the two 
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research groups، as those data were statistically processed by a t-test for two 

independent samples. The results showed that the students of the 

experimental group outperformed the students of the group Controllers 

according to Treasure Hunting Concepts strategy in academic achievement 

and coordination thinking test. 

key words :(Treasure Hunting Concepts strategy، achievement، 

coordination thinking، fifth graders) 

 

 الفصل األول
 تعريف بالبحث

 اواًل : مشكمة البحث:
إّف مادة العموـ مف المواد الدراسية الُمجردة التي تحتاج إلى جيد عاٍؿ مف قبؿ 

وبالمقابؿ قد يالقوف صعوبة في فيميا، ألنيا تحتاج إلى  لمتالميذإليصاليا  المعمـ
التركيز واالنتباه والمالحظة، إذ أشارت العديد مف الدراسات والبحوث العراقية الحديثة 

ومنيا: دراسة  االبتدائيةالطمبة بمادة العمـو في المرحمة  ىناؾ أنخفاضًا في تحصيؿ
(، إذ أكدتا أّف طريقة ٕٕٓٓوكاظـ،  الجبوري(، ودراسة )ٜٕٔٓ)أحمد وصاحب، 

التدريس التقميدية الُمستخدمة في تدريس مادة العموـ اتسمت باإللقاء والقيادة والسيطرة 
، فيي ال ُتسيـ في التمميذ ، والتمقي والسمبية والخضوع مف جانبالمعمـمف جانب 

 احداث تعمـ حقيقي.
التابعة  االبتدائيةإلى بعض المدارس  ماأثناء زياراتيِ  افوىذا ما لمسُو الباحث

لدييـ  التالميذلمجتمع البحث، واالطالع عمى سجالت الدرجات، إذ وجَد اغمب 
 بنحوٍ  االبتدائيةأنخفاض في التحصيؿ وانخفاض كبير في نسب النجاح في المرحمة 

بنحٍو خاص، وىذا ما أظيرتُو سجالت درجاتيـ في  الخامس االبتدائيوالصؼ  عاـ
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االمتحانات النيائية لمسنوات األربع األخيرة التي ُأِخذت مف بعض المدارس التابعة 
 (.ٔمخطط ) ، وكما فيلمجتمع البحث

 (7يخطظ ثٛبَٙ )

 ثؼض انًذارص فٙ يبدح انؼهٕو نهظُٕاد األرثغ األخٛزح راليٛذرحصٛم 

  

  
اف المشكمة متجذرة، وبعد الحصوؿ  افوجد الباحثوبالتمعف بالجدوؿ السابؽ، 

الى  مما دفععمى الموافقات الرسمية مف المديرية العامة لتربية محافظة بابؿ/المركز 
 االبتدائيةمادة العمـو في المدارس  معمميمف  معمماً ( ٕٓتوجيو استبانة استطالعية لػػػػػػ)

 :التابعة لمديرية تربية محافظة بابؿ/المركز وكانت إجابتيـ عف االستبانة كما يأتي
%( منيـ يستعمموف الطرائؽ االعتيادية، كطريقة المناقشة في تدريس ٜ٘إّف نسبة ) .ٔ

، كطريقة %( منيـ يستعمموف طرائؽ حديثة في تدريس المادة٘المادة، وأّف نسبة )
 .دورة التعمـ الخماسية

                                                           
 : هدرسة ، للبنين البحتري هدرسةللبنين،  هدرسة االقدام االبتدائيةتن االعتواد على سجالت درجات االهتحانات للودارس

 ،1010 ،1029 ،1028 ):بابل للسنوات التابعة لوديرية تربية، االبطال االبتدائية للبنين، هدرسة الرسول االبتدائية للبنين
 م.(1012
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مادة العموـ أّكدوا أّنو ليس لدييـ معرفة عف  معممي%( مف ٓٓٔإّف نسبة ) .ٕ
ويعتقدوف اف اعتمادىا قد يكوف احد Treasure Hunting Conceptsاستراتيجية 

 الحموؿ الممكنة في حؿ بعض المشكالت )التعميمية( لمادة العموـ.
بسبب: عدـ  التالميذ%( منيـ أّكدوا أّف ىنالؾ انخفاضًا في تحصيؿ  ٓٛإّف نسبة ) .ٖ

في الصؼ الدراسي الواحد، فضاًل عف  التالميذتوافر مختبرات حديثة، وكثرة أعداد 
كثافة مفردات المادة الدراسية، وعدـ مالئمة البيئة الصفية لمتدريس، مّما أّدى إلى 

%( منيـ أّكدوا أّنو ال ُيوجد ٕٓلو، وأّف نسبة ) عرقمة سير الدرس كما ىو مخطط
 .التالميذانخفاٌض في تحصيؿ 

ألف طريقتيـ  تنسيقيال يتمتعوف بتفكير  التالميذ%( منيـ يروف أف ٜ٘إّف نسبة ) .ٗ
%( منيـ يروف أّف ٘التدريسية ال تنمي مثؿ ىذا النوع مف التفكير، وأّف نسبة )

، ألّف طريقتيـ التدريسية تنمي التنسيقيير يمتمكوف جزءًا مف التفك التالميذبعض 
 .جزءًا مف ىذا التفكير

أّف العينة األكبر ِمف  لمباحثافومف نتائج االستبانة االستطالعية اعاله تَبيف 
 الخامس االبتدائيالصؼ  تالميذ أكدوا أّف ىنالؾ انخفاضًا في مستوى تحصيؿ المعمميف

في مادة العموـ فضاًل عف أّف الطرائؽ التي يستعممونيا في التدريس ال تنمي التفكير 
 Treasure Huntingاستراتيجيةاستخداـ  اف، ِلذا ارتأى الباحثالتنسيقي

Concepts في ِزيادة َتحصيميـ الدراسي في مادة العمـو  التالميذالتي قد ُتساعد
 .التنسيقيوتفكيرىـ 

 : ة البحث في اإلجابة عف التساؤؿ اآلتيوبذلؾ تََتمثؿ مشكم

فٙ رحصٛم راليٛذ انصف  Treasure Hunting Conceptsاطززارٛجٛخ  يب أثز)

 ؟(انخبيض االثزذائٙ فٙ يبدح انؼهٕو ٔانزفكٛز انزُظٛمٙ نذٚٓى 
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 ثانيًا : أىمية البحث:
عالـ تعد التربية عممية اجتماعية شاممة ميمتيا إعداد الفرد الذي يعيش في 

متطور يتغير سريًعا، وتكتسب معانييا الحقيقة مف األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا؛ 
ألنيا وسيمة المجتمع لتأميف استمراره وتطوره، وعمييا أف تعكس التغيرات والتطورات 

فيي العامؿ الرئيس في  ،(ٕٙ:  ٜٕٔٓ، امبو سعيدي وآخروفالتي تحصؿ فيو )
فمف طريقيا  ،ي يشيده مجاؿ العمـ في ىذا العصرالتطور العممي والتكنولوجي الذ

استطاعت كثير مف الدوؿ أف تحقؽ لمجتمعاتيا تقدمًا عمميًا ىائاًل وتنمية بشرية 
إذ تعد ميمة أساسية مف  ،واقتصادية تؤىميا ألخذ مكانتيا المالئمة بيف المجتمعات

يير العممي ميمات أي مجتمع وواجب أساسي مف واجباتو، وىي أىـ عامؿ لنشر التغ
بيف األجياؿ في معظـ الدوؿ المتقدمة فضاًل عف أنيا عامؿ ميـ مف عوامؿ التغيير 
وقوة دافعة لمفرد نحو االماـ؛ ألنيا تيدؼ الى تنمية الفرد تنمية شاممة في الجوانب 

أمبو سعيدي وسميماف، الروحية والعقمية والخمقية والجسدية والنفسية واالجتماعية جميعيا)
ٕٓٔٛ :ٖٕٔ). 

كما تؤدي التربية العممية دورًا كبيرًا وفعااًل في بناء المجتمعات البشرية عف 
طريؽ تكويف الفرد عمميًا ومعرفيًا وجعمو ناضجًا ومتفتحًا ذىنيًا ليكوف قادرًا عمى 

وتسعى التربية العممية دائمًا إلى تنمية المنيج  ،(ٚٚ: ٕٛٔٓامبو سعيدي، التفكير.)
لدى المتعمـ، وليذا فأف المنيج يعد األساس في دراسة العالـ المحيط بو، واكتساب 
المعاني والقيـ التي توجو حياتو وحياة اآلخريف، وبذلؾ ال تقتصر التربية عمى تدريب 

مف أجؿ زيادة قدرة بؿ تستخدـ المعرفة  ،عقؿ المتعمـ مف أجؿ تدريب ذاتو فحسب
اإلنساف عمى أف يعيش حياة أرقى باستمرار، ويكوف ذلؾ عف طريؽ تسخيرىا في حؿ 

 (.ٜٔ: ٕٕٔٓالجبوري وآخروف، مشكالت بيئتو واستنباط إمكانيات جديدة )
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وبما أف اليدؼ االساسي لمتربية العممية ىو بناء شخصية المتعمـ بناًء متكاماًل 
فأف المنيج الدراسي ىو األداة الرئيسة لتحقيؽ ذلؾ  ،فة جميعاً متوازنًا مف جوانبيا المختم

مف طريؽ مساعدة المتعمميف عمى بموغ االىداؼ التربوية المراد تحقيقيا، وأف يرتفع الى 
غاية قدراتيـ واستعداداتيـ والى مستوى توقعاتيـ، مع االخذ بعيف االعتبار ما بينيـ مف 

 (.ٕٛ: ٜٕٔٓ الحمفي ونجـ،اختالفات وفروؽ فردية )
ويساعد مع غيره مف  ،ولمادة العموـ دورًا كبيرًا في معالجة مشكالت العالـ

ونظًرا لمتطور الحاصؿ في  ،العموـ في تبسيط العالـ الذي نعيش فيو لخدمة البشرية
وأصبح مف الضروري  ،مجاالت الحياة جميعًا بصورة عامة والكيمياء بصورة خاصة

ـ مف حيث محتواىا وطرائقيا مف أجؿ مواكبة ىذا التغيير إجراء تغيير في مناىج التعمي
وتنمية  ،فالمنيج يزود المتعمـ بالمعرفة العممية وأنماط السموؾ المرغوب فييا ،والتطور

وىذا بدوره يحتاج الى مدرس واٍع ومدرؾ ليذا المنيج  ،قدراتو في التفكير المنظـ
 ،لوجي االعتناء بالعموـ وتعمموويفرض التطور العممي والتكنو  ،(ٜٔٔ: ٜٕٔٓخميفة، )

ومكونًا لمعظـ الصناعات التي  ،إذ يعد عنصرًا ميمًا مف عناصر حياتنا اليومية
 (.ٕٔ: ٕٕٓٓالدليمي وآخروف، كما يعد أساسًا لمعموـ التطبيقية األخرى.) ،نحتاجيا

ًا يقـو درسيجب أّف يكوف ىنالؾ مُ ا وظيفتيمادة العموـ وحتى تستطيع إّف تؤدي 
العموـ أدوار ومياـ عّدة ومتشعبة،ولعؿ درس إذ يصاحب مُ  ،بميامِو عمى الوجو األكمؿ

وتفاعالت لفظية  ،مفةوما يصاحبيا مف نشاطات مخت ،أىميا ىو ما يتعمؽ بالتدريس
داخؿ القاعة  راؾ التمميذإّف يقـو بإش العموـوكذلؾ ينبغي عمى مدرس  ،وغير لفظية

والمستيدؼ والمقصود مف العممية  بشري المقابؿ لممعمـالعنصر الباعتبارِه  ،الدراسية
ت بيا التربية في العقود وىذه مف االتجاىات واالنظار الحديثة التي ناد ،التعميمية
وىذا ال يتحقؽ إال مف طريؽ إيجاد أفضؿ الطرائؽ واالستراتيجيات الحديثة في  ،األخيرة
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:  ٕٙٔٓ ، نصارمحورًا لعممية التعميـ والتعمـ ) التمميذالتدريس والتي تجعؿ مف 
ٕٙٓ.) 

وفي اآلوانة األخيرة ظيرت الكثير مف االستراتيجيات والطرائؽ الحديثة في 
 المعمـوتعدُه محورًا لمعممية التعميمية بداًل مف ُمحتوى المادة أو  بالتمميذالتدريس، تيتـ 

يبنى معموماِتُو داخميًا ُمتأثرًا  التمميذومف ىذه االستراتيجيات التي تؤكد عمى إّف  ،نفسو
ّف ُلكؿ تمميذ ،طة بِو وبالمجتمعبالبيئة الُمحي طريقة وخصوصية في فيـ المعمومة  وا 

لذا تؤكد االتجاىات التربوية الُمعاصرة عمى أف النظرية  ،وبنائيا في بيئتِو المعرفية
يخزنيا بداخمِو فمكؿ شخص يقوـ بتكويف معارفِو الخاصة التي  التمميذالحديثة ترى بأف 

ّف التمميذ ،الخاصة التي يمتمكيامعارفِو  تكوف معرفتِو بنفسِو إما بشكؿ فردي أو  وا 
وال يكوف ذلؾ إال مف طريؽ التعمـ  ،مجتمعي بناء عمى معارفِو الحالية وخبراتِو السابقة

 (.ٕٗ:  ٕٙٔٓ ،النشط )أمبوسعيدي وىدى 
اتيجيات التي تؤكد عمى أىمية بناء واستراتيجيات التعمـ النشط مف االستر 

ولتطبيؽ التعمـ النشط البد مف تنوع  ،لمعارفيـ مف خالؿ تفاعميـ مع بيئتيـ التالميذ
 Treasureاستراتيجية )ومف بيف استراتيجيات التعمـ النشط  ،طرائقِو واستراتيجياتوِ 

Hunting Concepts)، وز أو بحث التالميذ عف رم إذ تقوـ ىذه االستراتيجية عمى
عطاء ليـ المعمـ وعمى الطمبة اف يجمعوا  مواد أو أمثمة ُمشتركة مع رمز معيف، وا 
ّف اليدؼ مف ىذه االستراتيجية توفير  الرموز ويبينوا عالقتيا بالرمز الموجود معيـ، وا 
الفرص لمتالميذ لعرض معارفيـ المتراكمة لعرضيا في مكاف العرض، كما تيدؼ إلى 

)أمبوسعيدي وىدى  في نياية العاـ الدراسي او الوحدة الدراسية تصميـ المعارض العممية
، ٕٓٔٙ  :ٖٕٛ.) 
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قد يسيـ في رفع Treasure Hunting Conceptsوتجريب استراتيجية 
والتي  لتمميذمستوى التحصيؿ الدراسي الذي ُيعد مف األىداؼ التربوية الميمة في حياة ا

في دراستِو  تمميذ، فيو َمعيار تقدـ الالتالميذيعمؿ الَنظاـ التربوي عمى َتحسينِو لدى 
نتقالِو مف مرحمة إلى أخرى  .وا 

وفي اآلونة األخيرة أىتـ الباحثوف بمعرفة العوامؿ التي يمكف أْف تؤثر في 
التحصيؿ الدراسي لدى المتعمميف في مختمؼ المراحؿ التعميمية، إذ أجريت دراسات عدة 

والمتغيرات اأُلخر لعؿ في مقدمتيا التفكير  لمعرفة العالقة بيف التحصيؿ الدراسي
التنسيقي، إذ يؤدي التفكير التنسيقي دورًا ميمًا في زيادة مستوى التحصيؿ الدراسي لدى 

 (.ٙٚ:  ٕٛٔٓ ،المتعمميف وتحقيؽ نجاحيـ في مواقؼ التعمـ المختمفة )البراؾ 
حرؾ في ظمِو فالتفكير التنسيقي لُو القدرة عمى إدراؾ النسؽ المتكامؿ الذي يت

األجزاء مع التعامؿ مع ىذه األجزاء وتحميميا دوف التغافؿ عف كوف ىذه االجزاء يكمف 
وتكمْف أىميتِو في رؤية االسباب الجذرية لممشكمة وتقديـ نظرة شالو  ،ورائيا معنى كمي

كذلؾ تنمية القدرة عمى رؤية  ،ليا مما يؤدي إلى أنتاج الحموؿ اإلبداعية ليذه المشكمة
وتنمية  ،مما يؤدي إلى تحسيف الرؤية المتقدمة لألمور ،العالقات بيف االشياء نفسيا

القدرة عمى التحميؿ والتركيب وصواًل لإلبداع الذي يعد مف المخرجات اليامة ألي نظاـ 
 (.٘ٗ:  ٕٛٔٓ ،رزوقي وجميمةتعميمي ناجح )

بنحٍو  االبتدائية، فالمتعمـ في المرحمة سيقيالتنومف ىنا ندرؾ أىمية التفكير 
؛ ألّف يستطيع أْف يختار طريقة تفكيرهِ  بنحٍو خاص،الصؼ الخامس االبتدائي عاـ، و 

المتعمـ في ىذه المرحمة يكوف قادرًا عمى تحمؿ المسؤولية أكثر، ويمكنُو كذلؾ تحديد 
سمـ  دى المراحؿ الدراسية في)إح االبتدائية إذ تعد المرحمة  ،أىدافِو لمحياة الُمستقبمية

في توجيو  عمى التمميذ تؤثراالساس الذي مف خالليا ، النظاـ التعميمي في العراؽ(
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التعميمية الالحقة، لذا فعمينا أف نضع جؿ اىتمامنا نحو ىذه المرحمة التي يشعر  مسيرتوِ 
والسرعة  التنسيقيةو المتعمـ فييا بالنضج واإلستقرار فتزداد عندُه القدرات المفظية والعقمية 

وتزداد قدرتِو عمى  التنسيقياإلدراكية ويبدو عميِو حب اإلبتكار وينمو لديو التفكير 
 (.ٗ٘:  ٕٕٓٓ ،التحصيؿ)الموسوي 

 :البحث وفرضيتاه ثالثًا : ىدف
 Treasure Huntingأثر استراتيجية يرمى ىذا البحث التعرؼ إلى 

Concepts  في تحصيؿ تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العموـ والتفكير
 الفرضيتيف الصفريتيف اآلتيتيف:انولتحقيؽ ىدؼ البحث صاغ الباحث ،التنسيقي لدييـ

( بيف متوسط درجات ٘ٓ.ٓال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .ٔ
عمى وفؽ استراتيجية  العموـطالب المجموعة التجريبية الذيف سيدرسوف مادة 

Treasure Hunting Concepts وبيف متوسط درجات طالب المجموعة
الضابطة الذيف سيدرسوف المادة نفسيا وفؽ الطريقة اإلعتيادية في اختبار 

 التحصيؿ الدراسي المعد ألغراض ىذا البحث.
( بيف متوسط درجات ٘ٓ.ٓال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .ٕ

عمى وفؽ استراتيجية  العموـالمجموعة التجريبية الذيف سيدرسوف مادة  طالب
Treasure Hunting Concepts وبيف متوسط درجات طالب المجموعة

الضابطة الذيف سيدرسوف المادة نفسيا وفؽ الطريقة اإلعتيادية في اختبار التفكير 
 التنسيقي المعد ألغراض ىذا البحث.

 :رابعًا : حدود البحث
 : البحث الحالي بػتحدد 

 .بابؿ/ المركزالتابعة لمديرية تربية  االبتدائيةالمدارس الحدود المكانية: .ٔ
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 ( ـ.ٕٕٔٓ – ٕٕٓٓالعاـ الدراسي )الفصؿ الدراسي األوؿ مف  الحدود الزمانية: .ٕ
 .الخامس االبتدائيالصؼ  تالميذالحدود البشرية: .ٖ
الوحدتيف الثانية والثالثة مف كتاب العموـ لمصؼ الخامس  الحدود المعرفية: .ٗ

 االبتدائي.
 :خامسًا : تحديد المصطمحات

: "مجموعة المعارؼ والميارات ( بأّنو  8108 ،)التميمي وآخرون  :اواًل: األثر عرفو  
والتي عادًة ما تدؿ عمييا  ،المتحصؿ عمييا والتي تـ تطويرىا خالؿ المواد الدراسية 

درجات االختبار أو الدرجات التي يخصصيا المعمموف أو باألثنيف معًا " )التميمي 
 .(ٕٖ:  ٕٛٔٓ ،وآخروف 

 Treasureمقدار التغّير الذي تحدثُو استراتيجية : يًا بأّنوإجرائ انويعرفو الباحث
Hunting Concepts في مادة  االبتدائيالخامس في نواتج التعمـ لدى طالب الصؼ

ويقاس بإحدى الوسائؿ اإلحصائية الُمالئمة لمتعرؼ عمى الزيادة أو النقصاف في  العموـ
 متوسطات درجاتيـ في التحصيؿ الدراسي.

 ،أمبوسعيدي وىدى)عرفياTreasure Hunting Conceptsاستراتيجية : ثانياً 
بحث الطمبة  تقوـ عمى ىي استراتيجية مف استراتيجيات التعمـ النشط( بأّنيا: "ٕٙٔٓ

عطاء ليـ لمعمـ وعمى التالميذ  عف رموز أو مواد أو أمثمة ُمشتركة مع رمز معيف، وا 
:  ٕٙٔٓ ،)أمبوسعيدي وىدى اف يجمعوا الرموز ويبينوا عالقتيا بالرمز الموجود معيـ

ٖٕٛ.) 
وضوعات في تدريس الم اف: استراتيجية يستعمميا الباحثاجرائيًا بأّنيا انويعرفيا الباحث

)المجموعة التجريبية(  الخامس االبتدائيلطالب الصؼ  العموـالمقررة مف مادة 
واكسابيـ  والتفكير التنسيقي لدييـ عمى رفع تحصيميـ الدراسي التالميذلمساعدة 
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المعمومات والميارات لموصوؿ إلى ترابط موضوعات الدرس لحؿ المشكالت التي 
 تواجييـ.

: "اإلنجاز في سمسمة مف االختبارات )بقمي وحسنيف( بأّنوعرفياالدراسي التحصيل: ثالثاً 
ويستعمؿ بشكؿ واسع لوصؼ اإلنجازات في  ،التربوية في المدرسة أو الكمية 

 (.ٕٛٔ:  ٕٚٔٓ الموضوعات المنيجية")بقمي وحسنيف،
مف الخامس االبتدائي مقدار ما اكتسبُو طالب الصؼ :اجرائيًا بأّنو انويعرفو الباحث

لمموضوعات المقرر تدريسيا مقاسًا بالدرجات التي يحصموا  العموـمعمومات في مادة 
 ليذا الغرض. افعمييا في االختبار التحصيمي الذي أعّده الباحث

( بأُنُو : "منظومة مف العمميات العقمية ٕٕٓٓ ،الموسوي:)التفكير التنسيقي عرفو  : رابعاً 
التفكير وتحميؿ الموقؼ ثـ إعادة تركيبِو بمرونة التي تعمؿ عمى التكامؿ بيف عمميات 

الموسوي، ) "مع تعدد طرؽ إعادة التركيب المنظـ في ضوء المطموب والوصؿ إليوِ 
ٕٕٓٓ :٘ٓ.) 

 عالية في التفكير والتي تمكف تمميذ: أحد المستويات ال ويعرفو  الباحثان إجرائيًا بأّنو  
 ،ي موضوع دوف أْف يفقد جزيئاتوِ ممة ألمف تكوني النظرة الشا الخامس االبتدائيالصؼ 

مما يجعمُو ينظر إلى العديد مف العناصر التي كاف يتعامؿ معيا بشكؿ متباعد فيراىا 
ويقاس ذلؾ مف خالؿ استجابتيا عمى فقرات اختبار  ،مشتركة في جميع الجوانب

 التفكير التنسيقي المعد ألغراض البحث.
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 الفصل الثاني
 سابقةإطار نظري ودراسات 

 :المحور األول : اإلطار النظري
 :النظرية البنائية

ظيرت العديد مف الفمسفات الحديثة ُعّد كؿ منيا أساسًا لطرائؽ تدريس اعتمد 
في العممية التعميمية ومف ىذه الفمسفات "الفمسفة البنائية" التي اشتؽ منيا العديد مف 

إذ زاد االىتماـ بالنظرية  ،وعةطرائؽ التدريس التي اقيمت عمييا نماذج تعميمية ُمتن
لممعاني  التالميذالبنائية في العقود األخيرة تمؾ التي تؤكد عمى ضرورة إعادة بناء 

الخاصة بأفكارىـ والُمتعمقة بكيفية عمؿ العالـ وىذا البناء يتطمب في بعض األحياف 
أو  ،أو اختراع مفاىيـ جديدة ،أو األشياء ،َتَمُيزًا ألنظمة أو عالقات جديدة في األحداث

عادة األطر المفاىيمية إليجاد عالقات جديدة ذات مستوى أعمى  تطوير مفاىيـ قديمة وا 
 (.ٔ٘ٔ:  ٕٛٔٓ،  الناشؼ)

عمى تخزيف أساسيات المعرفة في  التالميذوتيدؼ النظرية البنائية إلى ُمساعدة 
مكنوا مف استعماليا في فيـ ذاكرتيـ لتكوف ركيزة عممية سميمة لدييـ وفيـ المعرفة ليت

الظواىر المحيطة واستعماؿ المعرفة في حؿ الُمشكالت التي تواجييـ في مواقؼ الحياة 
فالبنائية   ،( ٕٚٓ:  ٕ٘ٔٓمحور العممية التعميمية/ التعممية )عطية ،  التالميذوجعؿ 

معرفية ما ىي إال تنظيـ لعممية التعمـ عمى النحو الذي يتيح لمطالب تكويف بنيتيـ ال
لذا فإف  ،(ٗٗ: ٜٕٔٓالعنزي، بأنفسيـ مف طريؽ مواقؼ تعميمية تُثير التفكير لدييـ)

عمى أنيـ يبنوف صورًا عقمية لمعالـ مف حوليـ وىذه الصور  التالميذالبنائية تنظر إلى 
يا ولذلؾ فاف التعمـ عممية تأقمـ ُيعاد في ،العقمية بدورىا تنفع في ضوء مواءمتيا لمخبرات

باستمرار إذ تحتفظ بمدى واسع مف األفكار  لبنية المفاىيمية لمتمميذبناء ا
ليسوا صفحات  التالميذوتقوـ عمى أساس أّف  ، (Gagliardi ،2007 :64)والخبرات
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ما يشاء بؿ لدييـ أفكار ومعارؼ ُمسبقة ترتبط بيا المعرفة  المعمـبيضاء ُيكتب عمييا 
ء المعرفي لمطالب وقد تختمؼ عنيا فتحتاج وقد تتوافؽ معيا وتندمج في البنا ،الجديدة

 (.ٜٕٓ: ٕ٘ٔٓعمـ السابؽ بالتعمـ الالحؽ )عطية، إلى تعديؿ أو إضافة تربط الت
فية ويعتقد الباحثاف إّف النظرية البنائية تتكوف مف خالؿ : التراكيب المعر 

 ،في الموقؼ التعميمي السابقة الموجودة لدى التمميذ والمعرفة التي يتعرض ليا التمميذ
في بيئة تعمـ  ونتيجة وجود التمميذ ،يرات ُمتعددةوبيئة التعمـ بما تتضمنُو مف ُمتغ

 رفية السابقة المخزونة لدى التمميذيحدث تفاعؿ نشط بيف التراكيب المع ،اجتماعية
ويتولد عف ىذا التفاعؿ بناء  ،والتراكيب المعرفية الجديدة في مناخ اجتماعي تعممي

 فة حديثة.معر 
 التعمم النشط:

ة اف التعمـ النشط نمط مف التدريس يعتمد عمى النشاط الذاتي والمشارك
مف خالؿ االنشطة والعمميات العممية كالمالحظة ووضع الفروض  االيجابية لمتمميذ

والقياس وقراءة البيانات واالستنتاج مف اجؿ التوصؿ الى المعمومات المطموبة بنفسِو، 
الى إّف التعمـ النشط يجعؿ وتوجييِو وتقويمِو، وتشير الدراسات  المعمـوتحت اشراؼ 

 (.Watson ،S.B،1991:386)قادرًا عمى اكتساب الميارات والمعارؼ بنفسِو  التمميذ
 المعمـ الى ما يقولوُ  وينصت التمميذ المعمـتي يقوـ بيا اف الطريقة التقميدية ال

في مختمؼ مدارس التعميـ العاـ او حتى التعميـ  المعمميفىي السائدة بيف اوساط 
الجامعي، وقد تبيف اف ىذه الطريقة ال ُتسيـ في إيجاد تعمـ حقيقي وبدأت المناداة 

لنشط، اف اسموب المشاىدة مف قبؿ بتغيير طرائؽ التعميـ بما يتماشى مع اسموب التعمـ ا
ال تحدث تعممًا داخؿ غرفة الصؼ سواء لمحاضرة او لعرض بالحاسوب  التالميذ
في تفعيؿ واعتماد ُقدراتيـ العقمية مف  التالميذفالتعمـ النشط ينبغي اف ينيمؾ فيِو  ،نشطاً 
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يقي يبي او تطبقراءة او كتابة او مناقشة او حؿ مشكمة تتعمؽ بما يتعممونُو او عمؿ تجر 
مما سبؽ فاف التعمـ النشط يشمؿ كؿ "استراتيجيات التعميـ والتعمـ  ،..الخاو تحميمي..
في التفكير بما تعممونُو والبحث عف المعرفة وتطبيقيا" في التعمـ  التالميذالتي تشرؾ 

شطًا ذىنيًا وحركيًا وعقميًا داخؿ غرفة الصؼ ن يكوف التمميذ النشط يتطمب اف
 (.ٕ٘: ٕٛٔٓ،)ابراىيـ

 :لنشطاستراتيجيات التعمم ا
استراتيجيات التعمـ النشط تشمؿ مدى واسعًا مف األنشطة التي ُتشارؾ في 

وُيمكف  ،عمى أّف يطبقوا االشياء التي يتعممونيا التالميذالتي تحث  ،العناصر االساسية 
عمى إّف ينشغموا في التفكير مع أقرانيـ  التالميذإّف ُتستخدـ ىذه االستراتيجيات في حث 

كذلؾ تجعميـ ينشغموف في أْف ُيعبروا عف أفكارىـ واكتشاؼ القيـ  ،رةأو المجاميع الصغي
وأف  ،(ٜٗٔ:  ٕٕٔٓ ،ابو جبيفلراجعة )والمواقؼ الشخصية وتقديـ واستقباؿ التغذية ا

 Treasureاستراتيجيات التعمـ النشط كثيرة ومتفرعة وسوؼ يذكر الباحثاف )استراتيجية 

Hunting Concepts البحث.( كونيا تخص موضوع 
 :Treasure Hunting Conceptsاستراتيجية 

أو أمثمة مشتركة تقوـ فكرة االستراتيجية عمى بحث التالميذ عف رموز أو مواد 
مع رمز معيف، إعطاء ليـ المعمـ وعمى التالميذ اف يجمعوا الرموز ويبينوا عالقتيا 

ّف اليدؼ مف اإلستراتيجية توفير الفرص ل متالميذ لعرض بالرموز الموجود معيـ، وا 
معارفيـ المتراكمة لعرضيا في مكاف العرض، كما تيدؼ إلى تصميـ المعارض العممية 

 في نياية العاـ الدراسي او الوحدة الدراسية.
 :Treasure Hunting Conceptsخطوات تنفيذ استراتيجية 
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الصؼ قبؿ بداية الحصة يقوـ المعمـ بتوزيع أدوات مواد ورموز في جميع ارجاء اواًل:
 .بحيث ترتبط ىذه المواد مع المفاىيـ التي درسيا التالميذ

 ٘ويكوف فريؽ ) Treasure Hunting Conceptsيشرح المعمـ لمتالميذ خطة :ثانياً 
 .( تمميذ ويعطي كؿ تمميذ عمبة فارغة ويشرح ليـ المقصود بالرموز المستخدمة ٖ –

دقائؽ وبعد انتياء الوقت يطمب  ٓٔيخبر المعمـ مف التالميذ التوجو لمصيد في ثالثًا:
المعمـ مف التالميذ إعداد عرض عف الكنوز التي وجدوىا وعالقتيا بالموضوع الذي 

 تناولُو والمفاىيـ الفرعية والفكرة العامة.
 (.ٕٖٛ:  ٕٙٔٓ ،)أمبوسعيدي وىدى 

 

 يثبل رطجٛمٙ يٍ إػذاد انجبحثبٌ:

 االثزذائٙانًبدح: انؼهٕو         انصف : انخبيض 

 دلٛمخ  1:انٕلذ :  انفمبرٚبدانذرص:  يٕضٕع

 –خروؼ  –يوزع المعمـ مجموعة مف الصور لحيوانات فقارية برية وبحرية )فيؿ  اواًل:
 –تمساح( وال فقارية بحرية وبرية )فراشة  –دب  –سحمية  –ضفدع  –حوت  –ثعباف 

في صؼ العمـو جرادة(  -اخطبوط -نممة -نجـ البحر –عقرب  -حمزوف –عنكبوت 
او المختبر بشرط عدـ وجود التالميذ ويفضؿ توزيعيا في اماكف يصعب عمى التالميذ 

 التعرؼ عمييا بسرعة.
عند بداية الحصة يشرح المعمـ لمتالميذ فكرة االستراتيجية ويشرح ليـ موضوع  ثانيًا:

 الدرس.
يخبر المعمـ التالميذ انو قاـ بتوزيع صور ومجسمات ليا عالقة بتدريس اليوـ في  ثالثًا:

 اماكف مختمفة مف الصؼ.
يوزع المعمـ عمى كؿ مجموعة صندوؽ فارغ وبطاقة بيا رمز معيف حيث يعطي رابعًا:

المعمـ مثاًل المجموعة االولى صورة ثعباف إلى حيواف فقاري يعيش عمى اليابسة ويعطي 
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ة الثانية صورة سمكة لحيواف فقاري في الماء وتأخذ المجموعة الثالثة صورة المجموع
فنديؿ البحر إلى حيواف ال فقاري يعيش في الماء وتأخذ المجموعة الرابعة صورة نحمو 

 إلى حيواف ال فقاري يعيش في اليابسة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثًا : التحصيل الدراسي:
ُيعد التحصيؿ الدراسي مف المفاىيـ التي شاع استعماليا في ميداف التربية وعمـ 

 ة في تقويـ األداء الدراسي لمتمميذذلؾ لما يمثمُو مف أىمي ،النفس التربوي بصفة خاصة 
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تحديد المستوى االكاديمي  إذ ينظر إليِو عمى أّنُو محؾ أساسي يمّكف في ضوئوِ  ،
 .(ٙٙ: ٕٕٓٓآؿ بطي، والحكـ عمى حجـ االنتاج التربوي كمًا ونوعًا ) ،لمتمميذ

وقد تناوؿ العديد مف الُعمماء الُمختصيف مفيوـ التحصيؿ الدراسي بطرائؽ 
ولعؿ أبرز االتجاىات في تحديد ىذا المفيوـ ىو ربطُو بمفيوـ التعميـ  ،ُمختمفة 

وىنالؾ مجموعة مف التعريفات قدمت في ىذا االتجاه منيا تعريؼ  ،المدرسي 
 (.ٔٙ: ٕٚٔٓالجاللي، )

إذ ُيعرؼ التحصيؿ بأّنُو درجة االكتساب التي يحققيا فرد أو مستوى النجاح  
 ،الذي يحرزُه أو يصؿ إليِو في مادة دراسية أو مجاؿ تعميمي أو تدريبي معيف 

عمى مدار العاـ الدراسي مثؿ : اختبار  تالميذهِ ى عم المعمـفاالختبارات التي يطبقيا 
 (.ٜٖ: ٜٕٔٓالخضر، يفترض أّنيا تقيس التحصيؿ الدراسي ) ،مادة العموـ

 رابعًا: التفكير التنسيقي:
تعتمد الطريقة العممية في التفكير عمى فيـ العالقات المتبادلة بصورة أعمؽ 

أدؽ ويعد اكتساب التالميذ لميارات واستعماؿ ىذه المعارؼ في النشاط العممي بطريقة 
التفكير التنسيقي أحد المكونات الرئيسة التي تساعد التالميذ عمى فيـ العالقات 

إّف اكتساب  ،المتبادلة بيف االشياء بصورة أعمؽ تمييدًا لفيـ المعنى الكمي الكامف خمفيا
التفاعالت  التفكير التنسيقي يساعد عمى التعرؼ عمى إجزاء النسؽ المعقدة وأدراؾ

مف التعرؼ عمى  التالميذإذ اّف ىذه التفاعالت تمكف  ،المكونة لمموقؼ أو المشكمة
وىذا يقوـ التفكير التنسيقي بدور ىاـ في تحقيؽ  ،السموؾ العاـ ليذا الموقؼ أو النسؽ

 .(ٕٛ: ٕٕٔٓ)ربيع ومحمد،  العديد مف أىداؼ التربية العممية وغيرىا
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 :ة: دراسات سابقالمحور الثاني
تشكؿ الدراسات السابقة جزءًا مف االطار المرجعي واألطر النظرية لُمشكمة 
الدراسة وىي تتعدى محاولة التعرؼ عمى أفكار اآلخريف والنتائج ذات العالقة إلى 
محاولة نقد وتحميؿ المعرفة السابقة وتقييـ مدى ارتباطيا أو عالقتيا بموضوع البحث 

مراجعة تفصيمية وشاممة لتوفير الوقت في كتابة البحث المراد تنفيذُه، وينبغي أْف تكوف ال
ألّنُو مف األفضؿ االطالع عمى الدراسات السابقة وجيود اآلخريف قبؿ كتابة  ،فيما بعد 

بالمراجعة في وقت ما، فمف األفضؿ أْف  افسيقوم افإذ إّف الباحث ،البحث وجمع بياناتوِ 
وَبعد إطالع  ،(ٛ٘: ٕٕٔٓ رضا،يقوـ بيا قبؿ تنفيذ البحث وجمع البيانات )

أي دراسة تناولت استراتيجية  افلـ يجد الباحث انعمى الدراسات واالدبيات السابقة،الباحث
Treasure Hunting Conceptsوال أي دراسة تناولت التفكير  ،كُمتغير ُمستقؿ

 .التنسيقي كمتغّير تابع
 الفصل الثالث

جراءاتو    منيج البحث وا 
ّف اختيار التصميـ التجريبي يُعد مف األمور الميمة التي  :التصميم التجريبيأوال:  وا 

في تحديد العوامؿ المحيطة بالتجربة بحيث  اففيو يساعد الباحث افيقـو بيا الباحث
معرفة ما يحدث وما يقوـ بو وبما اف البحث الحالي يتضمف متغيرات  افيستطيع الباحث

، Treasure Hunting Conceptsيةثالثة : أحدىما متغير مستقؿ والمتمثؿ بإستراتيج
التصميـ  افوالمتغيراف التابعاف )التحصيؿ ، التفكير التنسيقي( فقد اختار الباحث

 (.ٔالتجريبي ذا الضبط الجزئي كما موضح في شكؿ )

 أداة البحث المتغير التابع المتغير المستقؿ المجموعة

 اختبار التحصيؿ الدراسي التحصيؿ الدراسي ستراتيجيةا التجريبية
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Treasure Hunting Concepts + 

 التفكير التنسيقي
+ 

 اختبار التفكير التنسيقي
 عتياديةاالالطريقة  الضابطة

 انزصًٛى انزجزٚجٙ( : 7شكم )

 :وعينتو   : مجتمع البحثثانياً 
 :مع البحثمجت .0

التابعة  فقط الصباحية لمبنيف االبتدائيةويمثؿ مجتمع البحث الحالي المدارس 
 ،بابؿ/المركزالمديرية العامة لتربية  اف، إذ زار الباحثالمركز/بابؿالى مديرية تربية 

لمبنيف التي تحتوي عمى شعبتيف أو أكثر والتي تقع في االبتدائيةوذلؾ لتحديد المدارس 
 ( يبيف ذلؾ.ٔ، وجدوؿ )( مدارسٓٔ، إذ بمغ عددىا )المركز

 (7جذٔل)

 انخبيضنهجٍُٛ انزٙ رحزٕ٘ شؼجزٍٛ أٔ أكثز نهصف االثزذائٛخ انًذارص 

 ( و8187-8181)نهؼبو انذراطٙ  ثبثميحبفظخ  فٙاالثزذائٙ/انًزكش 

 اطى انًذرطخ انمضبء د
راليٛذ انصف انخبيض يجًٕع 

 االثزذائٙ
 انشؼت

 8 >> نهجٍُٛ االلصٗ االثزذائٛخ انًزكش 7

 8 19 االلذاو االثزذائٛخ نهجٍُٛ انًزكش 8

 9 39 انزطٕل االثزذائٛخ نهجٍُٛ انًزكش 9

 8 11 انزطجٛمبد االثزذائٛخ نهجٍُٛ انًزكش :

 8 11 انحهخ االثزذائٛخ نهجٍُٛ انًزكش ;

 8 1; رًٕس االثزذائٛخ :7 انًزكش >

 8 >1 انشْبٔ٘ االثزذائٛخ نهجٍُٛ انًزكش 1

 8 :: طّ ثبلز االثزذائٛخ نهجٍُٛ انًزكش 2

 9 719 االثزذائٛخ نهجٍُٛانفزلبٌ  انًزكش 3

 9 :3 انجٕاْز٘ االثزذائٛخ نهجٍُٛ انًزكش 71
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 عينة البحث
 :إلى عينة البحث وتقسـ

( في مركز مدرسة االقداـ االبتدائية لمبنيف) اف: اختار الباحثعينة المدراس .ٔ
 لألسباب اآلتية: بصورة قصدية إلجراء بحثوِ  بابؿمحافظة 

لمعممية التعميمية  في إكماؿ التجربة دعماً  افالباحثتعاوف مدير ومالؾ المدرسة مع  (أ 
 منيـ عمى معرفة النتائج .  وحرصاً 

درسة تقع في والمَ  افإذ أّف مكاف الباحث ،افدرسة مف موقع الباحثقرب موقع المَ  (ب 
درسة وتحضير إجراءات الوصوؿ إلى المَ  رقعة جغرافية واحدة مما يسيؿ عميوِ 

 لتجربة.ا
( لتطبيؽ مدرسة االقداـ االبتدائية لمبنيف) افاختار الباحث بعد إفْ :التالميذعينة  .ٕ

، وبمغ عدد ووجدىا تحتوي عمى شعبتيف،المدرسة المختارة اف، زار الباحثالتجربة
في  تمميذ( ٖٚبة )أ( و)في شع تمميذ( ٖٙبواقع ) تمميذ( ٖٚفي الشعبتيف ) التالميذ

شعبة )ب( بطريقة عشوائية)*( لتمثؿ المجموعة  اف، اختار الباحثشعبة )ب(
 Treasure Huntingعمى وفؽ استراتيجية  العموـالتجريبية التي ستدرس مادة 

Concepts وبالطريقة نفسيا اختار شعبة )أ( لتمثؿ المجموعة الضابطة التي ،
غ الراسبيف البال التالميذ، وتـ استبعاد عتياديةفسيا بالطريقة االستدرس المادة ن

وبذلؾ يؤثروف عمى  ،كونيـ يمتمكوف خبرة في المادة الدراسية تالميذ( ٖعددىـ )
 ٔ(ٕستبعاد إحصائيًا كما موضح في جدوؿ )وكاف اال نتائج البحث

 

  

                                                           
(.نور محمد الغزالي ، ـ.ـ حساـ حميـ عبيس)ـ.ـ.  افالباحث تـ إجراء التجربة مف قبؿ 

ضؼهب فٍ كُظ وعحت انىسلخ األونً فكبَذ شؼجخ )ة( وو حة( ػهً وسق صغُش، )أ زٍُاعًبء انشؼج بٌ)*( كزت انجبحث

 نزًثم انًجًىػخ انزجشَجُخ ، وعحت انىسلخ انثبَُخ فكبَذ شؼجخ )أ( نزًثم انًجًىػخ انضبثطخ.
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 (8جذٔل )

 ذِٔثؼ طزجؼبداالرٕسٚغ ػُٛخ انجحث ػهٗ انًجًٕػخ انزجزٚجٛخ ٔانضبثطخ لجم 

 انزاليُزػذد  انًجًىػخ د

 عزجؼبدااللجم 

انزاليُز ػذد 

 انًغزجؼذٍَ

 انزاليُزػذد 

 عزجؼبداالثؼذ 

 35 1 36  انزجشَجُخ 1

 35 2 37 انضبثطخ 2

 77 3 73 انًجًىع

 :: تكافؤ مجموعتي البحثثالثا
 لمتالميذالعمر الزمني : )تيةعمى إجراء التكافؤ بالمتغيرات اآلالباحثاف حرص 
اختبار  ،بقةالمعمومات السا ،لمتالميذالتحصيؿ الدراسي السابؽ  ،محسوبا بالشيور

 جدواًل يبيف التكافؤات اعاله:وفيما يأتي  ،التنسيقي(اختبار التفكير  ،الذكاء
 (9جذٔل )

انًحظٕثخ ٔانجذٔنٛخ  زبٌانزبئٛزبٌ انًؼٛبر٘ ٔانمًٛ ٔاإلَحزافانًزٕطظ انحظبثٙ 

اخزجبر انزفكٛز  ،اخزجبر انذكبء ،نهزاليٛذانزحصٛم انظبثك  ،انؼًز انشيُٙ)نًزغٛز 

 انزُظٛمٙ(نًجًٕػزٙ انجحث
انًزٕطظ  انؼذد انًجًٕػخ انًزغٛز

 انحظبثٙ

االَحزاف 

 انًؼٛبر٘

انخطأ  انزجبٍٚ

 انًؼٛبر٘

درجخ 

 انحزٚخ

انذالنخ  انمًٛزبٌ انزبئٛزبٌ

 اإلحصبئٛخ
 انجذٔنٛخ انًحظٕثخ

انؼًز 

 انشيُٙ

غٛز دانخ  8.111 1.331 2> 8.118 2;1.8;7 2;78.8 >2:.717 ;9 انزجزٚجٛخ

 8.127 ;9>.811 7;:.>7 3:9.:71 ;9 انضبثطخ إحصبئٛب  

انزحصٛم 

انظبثك 

 نهزاليٛذ

 1.732 3;8.2 7;7.>82 >37.>7 1;>.:; ;9 انزجزٚجٛخ

 >:>.8 7:7.;:8 1;>.;7 ;9.22; ;9 انضبثطخ

اخزجبر 

 انذكبء

 2;1.1 7.987 2;7.1> :1.27 81.117 ;9 انزجزٚجٛخ

 7.891 :;8.3; 1.811 83.7:9 ;9 انضبثطخ

اخزجبر 

انزفكٛز 

 انزُظٛمٙ

 11;.7 9;;.1 33>.71 9.817 79.9:9 ;9 انزجزٚجٛخ

 ;9 انضبثطخ
78.717 8.3<; 2.137 1.;17 
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 :: ضبط المتغيرات الدخيمةرابعاً 
البحث  وىي تثبيت العوامؿ والمتغيرات التي ليا صمة بالظاىرة التي عمى قيد

لمتغيرات التي تؤثر ، ففي التجريب تظير مجموعة مف العوامؿ والمستقؿعدا العامؿ ا
 ،، وبالتحديد تؤثر عمى المتغير التابع قد تكوف في صالحو أو ضدهِ في تجربة البحث

، ومعرفة أثر العامؿ المستقؿ فيجب ضبط المتغيرات ئج جيدةوبالتالي لمحصوؿ عمى نتا
تجربة أي تعني حصر جميع المتغيرات باستثناء المتغير المستقؿ الدخيمة قبؿ إجراء ال

جميع المتغيرات الدخيمة التي  افوقد ضبط الباحث ،بيدؼ عزليا ومنع اثرىا عمى النتيجة
 ،العممية المادة ،مدة التجربة ،العوامؿ الفيزيقية ،تؤثر عمى التجربة بما فييا )أفراد العينة

ة: إذ درست مجموعتي البحث عمى وفؽ الحصص الحصص الدراسي ،مستمزمات البحث
وعمى وفؽ توزيع  ،بواقع حصتيف لمشعبة الواحدة في االسبوع الواحد العموـالمقررة لمادة 

 إدارة الَمدرسة لمحصص والمبينة في الجدوؿ التالي(.
 (4جدول )
 مجموعتين البحث الدروس األسبوعي لتالميذ

 انحصصٔلذ  سيٍ انحصخ يجًٕػزٙ انجحث انٕٛو

 حذاأل
 9:71 - 8:91 انضبثطخ

 

 يظبءا  

 ;8:; -  ;::: انزجزٚجٛخ

 انثالثبء
 1::7 - 7:11 انزجزٚجٛخ

 ;8:8 - ;::7 انضبثطخ

 خامسًا: متطمبات البحث:
 قبؿ تطبيؽ التجربة البد مف تييئة المستمزمات االساسية لمتجربة وىي :

تي مجموع لتالميذالمادة العممية التي سُتدرس  اف: حدد الباحثتحديد المادة العممية .ٔ
وحدتيف مف كتاب العمـو وقد تضمنت المادة العممية البحث في أثناء مدة التجربة، 
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، تأليؼ محمد قاسـ عزيز وآخروف، وجدوؿ ٜٕٔٓ، ٔط ،لمصؼ الخامس االبتدائي
 ( يبيف ذلؾ:٘)

 (5جدول )
 المواضيع المقرر تدريسيا في اثناء مدة التجربة

 الدرس الفصل الوحدة

الثانية: جسم االنسان 
 وصحتو  

الفصل الثالث: جيازا الدوران 
 والتنفس

الدرس االول: جياز الدوران 
 وصحتو .

الدرس الثاني: جياز التنفس 
 وصحتو .

الفصل الرابع: الجياز اليضمي 
 والجياز البولي

الدرس االول: الجياز  اليضمي 
 وصحتو .

البولي الدرس الثاني: الجياز 
 وصحتو .

 الدرس االول: العناصر وانواعيا الفصل الخامس: العناصر الثالثة: المادة
الدرس الثاني: العناصر الشائعة 

 وخصائصيا.

الفصل السادس: المركبات 
 والمخاليط

الدرس االول: المركبات الكيميائية 
 وأنواعيا.

 الدرس الثاني: المخاليط وانواعيا.

 
 :السموكيةصياغة األىداف 

( ىدؼ سموكي اعتمادًا عمى األىداؼ العامة، ومحتوى ٓٓٔصاغ الباحثاف )
موزعة بيف المستويات الثالث االولى في تصنيؼ  ،المادة التي سُتدرس في التجربة
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: )التذكر وبغية التثبيت مف صالحيتيا واستيفائيا محتوى المادة  ،التطبيؽ( ،الفيـ ،بمـو
الدراسية عرضيا الباحثاف عمى مجموعة مف المتخصصيف في مجاؿ التربية وطرائؽ 

( محكمًا ُعدلت بعض ٖٕوبعد تحميؿ استجابات المحكميف البالغ عددىـ ) ،تدريسيا
( لكؿ غرض ٕاإذ تـ حساب قيمو مربع كاي )ك ،االىداؼ في ضوء اآلراء والمالحظات

( ٔ( بدرجة حرية )ٗٛ.ٖمف األغراض السموكية ومقارنتيا مع القيمة الجدولية البالغة )
واظيرت النتائج صالحية األغراض السموكية جميعيا  ،(٘ٓ.ٓوعند مستوى داللو )

وتـ اعتماد جميع االغراض وأبقيت بشكميا النيائي  ،حسب آراء الخبراء والمختصيف
( ىدفًا لمستوى ٖ٘و) ،( ىدفًا لمستوى المعرفة ٓٗبواقع ) ،( غرضًا سموكياً ٓٓٔ)

( يبيف ذلؾ، وفي ضوء ذلؾ ٙوجدوؿ ) ،( ىدفًا لمستوى التطبيؽٕ٘و) ،االستيعاب
 أيضًا تـ إعداد االختبار التحصيمي.

 (6جدول )
 Bloomعدد االىداف السموكية في المستويات الثالث االولى لتصنيف 

 التطبيق الفيم التذكر الفصل ت
 6 7 8 الفصل االول 0
 5 6 7 الفصل الثاني 8
 4 5 6 الفصل الثالث 3
 5 6 6 الفصل الرابع 4
 6 6 7 الفصل الخامس 5
 4 5 6 الفصل السادس 6

 31 35 41 المجموع

 إعداد الخطط التدريسية:
ُاعّد الباحثاف خططًا تدريسية لموضوعات مادة العموـ التي سُتدرس اثناء 

 وعمى وفؽ ،في ضوء ُمحتوى الكتاب الُمقرر واألىداؼ السموكية الُمصاغة ،التجربة 
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 ،نسبة لتالميذ المجموعة التجريبيةبالTreasure Hunting Conceptsاستراتيجية
وقد ُعرض الباحثاف  ،يذ المجموعة الضابطةوعمى وفؽ الطريقة االعتيادية بالنسبة لتالم

 ،خطتيف أنموذجتيف عمى مجموعة مف المتخصصيف في مجاؿ التربية وطرائؽ تدريسيا
جعميا و  ،الستطالع آرائيـ ومالحظاتيـ ومقترحاتيـ لغرض تحسيف صياغة تمؾ الخطط

ريت بعض التعديالت وفي ضوء ما أبداه المحكميف أج، سميمة تضمف نجاح التجربة
 وأصبحت جاىزة لمتنفيذ. ،لالزمة عميياا

 : لبحثسادسا : أداتا ا
تعد أدوات البحث مف األمور الميمة واألساسية التي يقوـ بتحديدىا وبنائيا مف 

( وبالتالي فأّف التفكير التنسيقي ،لتحصيؿوالبحث تضمف متغيريف تابعيف )ا افقبؿ الباحث
فيما يمي تفصيؿ  إلعداد و  التنسيقيأداتي البحث ىي اختبار التحصيؿ واختبار التفكير 

 األداتيف:
لمصؼ  العموـلبناء اختبار تحصيمي لمادة  افأتبع الباحث:االختبار التحصيمياواًل: 

 وحسب الخطوات اآلتية: الخامس االبتدائي
: ييدؼ االختبار التحصيمي قياس تحصيؿ طالب تحديد اليدف من االختبار .ٔ

الُمقرر الوحدتيف مف كتاب العموـ )عينة البحث( في  الخامس االبتدائيالصؼ 
( ٕٕٔٓ – ٕٕٓٓمف لمعاـ الدراسي ) الخامس االبتدائيتدريسيُو لطالب الصؼ 

 ـ.
عمى عدد مف الدراسات  اف: بعد إطالع الباحثتحديد عدد فقرات االختبار ونوعيا .ٕ

واستطالع آراء  تالميذ الصؼ الخامس االبتدائيسابقة التي استيدفت عينة مف ال
( فقرة مف نوع ٓٗبتحديد فقرات االختبار بػ ) افقاـ الباحث ،عدد مف الخبراء 

 .االختبارات الموضوعية
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 ،جدوؿ المواصفات لالختبار التحصيمي  اف: ُأعد الباحثإعداد جدول المواصفات .ٖ
 في بناء جدوؿ المواصفات : افلخطوات التي اتبعيا الباحثوالنقاط اآلتية توضح ا

 انىحذرٍُ انًشاد رذسَغهًب يٍ كزبة  يىضىع يٍ رحذَذ انىصٌ انُغجٍ نًحزىي كم

ػهً  انًىضىعاػزًبداً ػهً يؼُبس ػذد صفحبد انؼهىو نهصف انخبيظ االثزذائٍ، 

 وفك انؼاللخ اِرُخ :

وصٌ انًحزىي نكم يىضىع = 
 ػذد صفحبد انًىضىع

 انؼذد انكهٍ نصفحبد انًىضىػبد
×177% 

 ونكم يىضىع يٍ انًىاضُغ ذَذ انىصٌ انُغجٍ نههذف انغهىكٍ فٍ كم يغزىي رح

 ػهً وفك انؼاللخ اِرُخ :انًشاد رذسَغهًب

وصٌ انهذف فٍ انًغزىي = 
 ػذد انغهىكُخاالهذاف انىاحذانًغزىىفٍ 

انغهىكُخنألهذافبنكهُبنًجًىع
×177% 

 : رحذَذ ػذد أعئهخ انًحزىي انىاحذ ثبعزؼًبل انًؼبدنخ اِرُخ 

انُغجخ × انُغجخ انًئىَخ نهًحزىي × ػذد األعئهخ فٍ كم خهُخ = ػذد األعئهخ انكهٍ 

 انًئىَخ نألهذاف فٍ كم يغزىي

 (ٚٛ-ٙٛ:  ٕٓٔٓ)النجار ، 
 :( يبيف ذلؾٚوجدوؿ )

 (1جذٔل )

 جذٔل انًٕاصفبد نالخزجبر انزحصٛهٙ

ػذد  انفصٕل

 انصفحبد

االًْٛخ 

 انُظجٛخ

 انًجًٕع انُظجخ انًئٕٚخ نألْذاف انظهٕكٛخ

  انزطجٛك فٓى انزذكز

:1% 9;% 91% 711% 

 1 8 8 9 %71 79 الفصل االول

 2 8 9 9 %81 ;7 الفصل الثاني

 > 8 8 8 %>7 78 الفصل الثالث
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 1 8 8 9 %73 :7 الفصل الرابع

 > 8 8 8 %;7 77 الفصل الخامس

 > 8 8 8 %79 71 الفصل السادس

 1: 78 79 ;7 %711 ;1 انًجًٕع

 

( فقرة لالختبار التحصيمي جميعيا ُٓٗأعد الباحثاف ) صياغة فقرات االختبار:
ختبار التحصيمي إذ راعى الباحثاف عند إعداد فقرات االمف نوع االختيار مف متعدد 

 :المالحظات اآلتية
 .ومحددة أْف تكوف فقرات االختبار واضحة .ٔ
 .معيف وواضحجعؿ ُكؿ فقرة تقيس ىدؼ  .ٕ
 .سميمة مف حيث الصياغة والمغة .ٖ

 تعميمات االجابة والتصحيح لفقرات االختبار التحصيمي:
قاـ الباحثاف بإعداد االختبار وذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى نتائج جيدة ودقيقة باعتبار 

لذا ُأعد الباحثاف عددًا مف التعميمات وضعت قبؿ  ،أّف فيـ السؤاؿ نصؼ الجواب
 ،ات وشممت: اليدؼ مف وضع االختباراالختبار تُدؿ عمى طريقة اإلجابة عمى الفقر 

ووضع  ،اءة كؿ سؤاؿ بدقة وانتباه ...الخاإلشارة إلى قر  ،وطبيعة مكونات االختبار
متعدد( إذ خصص الباحثاف مفتاحًا لمتصحيح عف الفقرات الموضوعية )االختيار مف 

وصفر لمفقرة التي تكوف  ،الباحثاف درجة واحدة لمفقرة التي تكوف اجابتيا صحيحة
وتعامؿ الفقرة المتروكة أو التي تحمؿ أكثر مف اجابة واحدة معاممة  ،اجابتيا خاطئة

 ( درجة والدرجة الدنيا )صفرًا(.ٓٗالفقرة الخاطئة لتصبح الدرجة العميا ككؿ )
اعتمد الباحثاف نوعيف مف  ،ختبار التحصيميلمتأكد مف صدؽ االو  صدق االختبار:

 الصدؽ:



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 
797; 

: وّزع الباحثاف االختبار التحصيمي مرفقًا معُو األىداؼ السموكية الصدق الظاىري 
وجدوؿ المواصفات عمى مجموعة مف المتخصصيف في التربية وطرائؽ تدريس 

البدائؿ التي تحتاج إلى وفي ضوء آرائيـ ومقترحاتيـ ُعدلت الفقرات أو  ،العموـ 
تعديؿ بعد استخراج قيمة مربع كاي المحسوبة ومقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة 

( وأظيرت النتائج صالحية ٔ( ودرجة حرية )٘ٓ.ٓ( عند مستوى داللة )ٗٛ.ٖ)
%( أما ٛٛ -% ٓٓٔفقد تراوحت النسبة المئوية بيف ) ،فقرات االختبار جميعيا 
ولذلؾ أبقيت فقرات  ،%( ٘.ٖٔ – ٖٕبة فقد تراوحت بيف )قيـ مربع كاي المحسو 

 ( فقرة.ٓٗاالختبار )
ختبار ُمحتوى المادة الدراسية الُمراد وىو الدرجة التي  يقيس بيا اال :صدق المحتوى 

قياسيا ويتطمب صدؽ المحتوى شيئيف : صدؽ الفقرات مف حيث كوف الفقرات 
توى ختبار لمححيث شموؿ فقرات االؽ المعاينة مف وصد ،تمّثؿ المحتوى الدراسي 
(، وبالتالي فإّف فقرات اإلختبار ممثمة ٚٛ:  ٕٛٔٓ، المادة الدراسية )الكعبي

 لممحتوى الدراسي وشاممة لُو وذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى جدوؿ المواصفات.
  :تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي تطبيقًا التطبيق االستطالعي لالختبار التحصيمي

 وعمى مرحمتيف:استطالعيًا 
تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي في مرحمتِو  التطبيق االستطالعي االول: 

االستطالعية االولى عمى مجموعة مف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي في 
الغرض منُو معرفة  ،تمميذاً ( ٖٓ) التالميذاالبتدائية( وكاف عدد  طو باقر)مدرسة 

وضوح تعميمات وارشادات االختبار ومدى فيـ ووضوح فقرات االختبار لمتالميذ 
وتوصؿ الباحثاف إلى ُمتوسط زمف اإلجابة  ،وحساب المدة الزمنية الالزمة لالختبار

وذلؾ بتسجيؿ  ،التالميذمف طريؽ حساب متوسط زمف إجابة  ،عف فقرات االختبار
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واستعمؿ الباحثاف  ،عند انتيائُو مف اإلجابة تمميذؿ ورقة إجابة كُ  الوقت عمى
 المعادلة اآلتية في استخراج زمف االجابة:

يزىعظ انضيٍ = 
يجًىع انضيٍ انكهٍ إلجبثبد جًُغ انزاليُز

انؼذد انكهٍ نهزاليُز
 

يزىعظ انضيٍ =   
    

  
 دلُمخ رمشَجبً  43=     

 (36:  2717 ،)انُجبس

( ٓٓٔر عمى عينة مكونة مف )ختباتـ تطبيؽ اال :التطبيق االستطالعي الثاني 
االبتدائية( الغرض منُو  الفرقاففي الصؼ الخامس االبتدائي في )مدرسة  تمميذاً 

قوة  ،تحميؿ فقرات االختبار التحصيمي إحصائيًا والمتمثمة مستوى صعوبة الفقرة
 ثبات االختبار. فاعمية البدائؿ الخاطئة ،الفقرة تمييز

 اليدؼ مف تحميؿ فقرات إّف ئي لفقرات االختبار التحصيمي:التحميل االحصا
االختبار ىو تحسيف االختبار مف خالؿ التعرؼ عمى نواحي القصور في فقراتِو 

لذلؾ قاـ  ،والكشؼ عف الفقرات الضعيفة ومعالجتيا أو استبعاد غير الصالح منيا
تمميذ ( ٓٓٔا )الباحثاف بتصحيح إجابات تالميذ العينة االستطالعية البالغ عددى

ومف  ،( ٘ٗ( وأعمى درجة وكانت )ٓٔوترتيبيا تصاعديًا مف أدنى درجة وكانت )
 أجؿ إجراء التحميالت اإلحصائية اآلتية:

وعند حساب معامؿ صعوبة ُكؿ فقرة مف فقرات االختبار  م ستوى صعوبة الفقرة: 
األبحاث في ( إذ تشير ٓٚ.ٓ – ٔٗ.ٓ)االختيار مف ُمتعدد( وجدىا تنحصر بيف )

ختبارات والمقاييس أّف االختبار ُيعد جيدًا إذا كانت معامؿ صعوبة فقراتُو اال
 (.ٕٛ٘: ٕٓٔٓ، ( )النجار%ٓٛ-%ٕٓتنحصر بيف )

وعند حساب القوة التميزية لكؿ فقرة مف فقرات االختبار اّتضح أّف قوة تمييز الفقرة: 
، (ٙ٘،ٓ –ٖٖ،ٓا بيف )اوح قوة تميزىفقرات االختبار )االختيار مف متعدد( تتر 
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وبيذا ُتعد فقرات االختبار التحصيمي جميعيا ذات قوة تميزية جيدة جدًا وصالحة 
أّف فقرات االختبار التحصيمي تعد ذات قدرة  (،Ebel)لمتطبيؽ عمى وفؽ محكات

 (.Ebel، 1972،p:40)( فأكثر ٖٓ،ٓتميزية جيدة جدًا إذ بمغت قوتيا التميزية )
وعند حساب فاعمية البدائؿ الصحيحة لفقرات االختبار  الخاطئة:فاعمية البدائل  

وىذا يعني أّف  ،(-ٕٙ.ٓ - ٗٓ.ٓ-أّنيا تنحصر بيف ) افالموضوعية وجد الباحث
البدائؿ غير الصحيحة قد جذبت إلييا عددًا مف تالميذ المجموعة الدنيا أكثر مف 

غير الصحيحة عمى ما  وبذلؾ تقرر اإلبقاء عمى البدائؿ، تالميذ المجموعة العميا
 ىي عميِة.

 :أعتمد إذ  ،ختبارطريقة التجزئة النصفية لثبات اال افاستعمؿ الباحث ثبات االختبار
 الفرقافدرجات العينة االستطالعية في االختبار الذي طبؽ في )مدرسة  افالباحث

 تمميذجمعت الفقرات الفردية لكؿ ( ورقة إجابة ثـ ٓٓٔوالتي بمغت ) ،االبتدائية(
عمى جية والفقرات الزوجية عمى جية اخرى، فبمغ الثبات باستعماؿ معامؿ ارتباط 

وُيعد االختبار  ،(ٜٛ.ٓ( ثـ صحح بمعادلة سبيرماف براوف فبمغ )ٓٛ.ٓبيرسوف )
 ثابتًا.

 انزُظٛمٙ:انزفكٛز  ثبَٛب : اخزجبر

 Treasure Huntingاثش اعزشارُجُخ انجحث يٍ يؼشفخ  ه  نً يبَزطهج  إثبنُظش 

Concepts وانزفكُش  انؼهىوفٍ يبدح  انخبيظ االثزذائٍفٍ رحصُم طالة انصف

 انزُغُمٍ.زفكُش اخزجبساًنهثجُبء  بٌ، لبو انجبحثنذَهى انزُغُمٍ

ٌْ انهذف يٍ هزا االخزجبس هى لُبط يغزىي انزفكُش :  اإلخزجبررحذٚذ انٓذف يٍ  .1 أ

 .انخبيظ االثزذائٍانزُغُمٍ نذي طالة انصف 

فمشح( يىصػخ ػهً يؼهىيبد ػبيخ  37) االخزجبس: رضًٍ  اإلخزجبريحزٕٖ  .2

 .انؼهىورزؼهك ثًبدح ويؼهىيبد 
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 االخزُبسػهً َىع ) انزُغُمٍانزفكُش  إخزجبسفٍ ثُبء  بٌػزًذ انجبحثأ:  االخزجبرَٕع  .3

 .انزُغُمٍانزفكُش  اخزجبسثجُبء  بٌلبو انجبحث إر( يٍ يزؼذد

جًهخ يٍ انزؼهًُبد  بٌ: وضغ انجبحث ٔاطهٕة انزصحٛح االخزجبراػذاد رؼهًٛبد  .4

لشاءح انفمشاد ثزشكُض ودلخ  انزاليُزيٍ  بٌوطهت انجبحث اإلجبثخنزىضُح كُفُخ 

نُظ  بإلخزجبسَ  أح نهطالة انصحُحخ انزٌ َشاهب يُبعجخ كًب وض   واخزُبساإلجبثخ

 .نُجبحهى وسعىثهى يؼُبساً 

 َىػٍُ يٍ انصذق: بٌأػزًذ انجبحث:  االخزجبرصذق  .5

 ختبار مف خالؿ عرضوِ بحساب الصدؽ الظاىري لال اف:قاـ الباحثالصدق الظاىري 
لمعرفة  التربية وطرائؽ تدريسيا ختصاص فيعمى مجموعة مف المحكميف ذوي اال

ووضوحيا وتـ  الخامس االبتدائيلطالب الصؼ  ومناسبتوِ  ،تصالحية الفقرا
 %(.ٛ.ٔٛ )تفاؽ عمى فقرات االختبار بنسبة اال
 بحساب صدؽ المحتوى مف خالؿ قيمة مربع كاي  افقاـ الباحث: صدق المحتوى

والتعرؼ عمى داللة الفرؽ بيف المحكميف الموافقيف عمى الفقرة وغير الموافقيف إذ 
، وىي أكبر مف القيمة الجدولية لمربع كاي (ٖٙٙ.ٔٔمة كاي المحسوبة )بمغت قي
( وبالتالي فأّف فقرات اختبار التفكير ٘ٓ.ٓ( عند مستوى داللة )ٗٛ.ٖالبالغة )
 حصائية.جميعيا دالة إ التنسيقي

عمى عينة  التنسيقي: تـ تطبيؽ إختبار التفكير  التطبيق االستطالعي لالختبار .ٙ
( لعينة مف طالب الصؼ لمبنيف طو باقر االبتدائيةمف مدرسة ) إستطالعية

 أرشادات االختبار وذلؾ لمعرفة؛ ( تمميذٖٓمكونة مف ) الخامس االبتدائي
، وكذلؾ معرفة المدة الزمنية الالزمة لإلجابة عف الفقرات ووضوحيا وكيفية تطبيقيا

، وبحساب الوسط الحسابي تمميذبتسجيؿ زمف الخروج لكؿ  افباحثإذ قاـ ال ،جميعيا
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دقيقة (  ٘ٗلمزمف وجد أف الزمف الالـز لإلجابة عمى فقرات االختبار جميعيا ىو )
. 

:ولمتحقؽ مف ذلؾ تـ تحميؿ فقرات اإلختبار مف خالؿ  حصائي لالختبارالتحميل اال .ٚ
مدرسة الفرقاف االبتدائية ( في )تمميذٓٓٔ)عمى عينة إستطالعية مكونة مف  تطبيقوِ 
 الغاية منُو استخراج الخصائص السايكرومترية وىي: ،(لمبنيف

 وجد  ،الموضوعية: وبتطبيؽ معادلة إيجاد صعوبة الفقرة لإلختبارات  صعوبة الفقرة
 -ٖٖ.ٓيتراوح بيف ) التنسيقيأّف قيمة معامؿ صعوبة فقرات إختبار التفكير 

جميعيا ذات معامؿ صعوبة  التنسيقي، وبذلؾ ُتعد فقرات اختبار التفكير (ٛٙ.ٓ
 سب.جيد ومنا

 يجاد ٕٚ% درجة وأدنى ٕٚأعمى  اف:بعد أْف أخذ الباحث تمييز الفقرة % درجة وا 
وعدد المجيبيف إجابة  ،عدد المجيبيف إجابة صحيحة في الفئة العميا عمى الفقرة

، قاـ بتطبيؽ معادلة إيجاد تمييز الفقرة لفقرةصحيحة في الفئة الدنيا عمى ا
لإلختبارات الموضوعية ذات اإلختيار مف متعدد وجد أف معامؿ تمييز الفقرات 

( وبذلؾ ُتعد الفقرات جميعيا ذات معامؿ تمييز جيد ٘٘.ٓ -ٕٙ.ٓح ما بيف ) يتراو 
 .وفقرات فعالة

 وبتطبيؽ معادلة إيجاد فاعمية البدائؿ لفقرات اإلختبار  فعالية البدائل الخاطئة :
أّف بدائؿ فقرات اختبار التفكير  افالموضوعي ذات اإلختيار مف متعدد وجد الباحث

-  - ٔٔ.ٓ-وذات تمويو عالي وتتراوح قيميا ما بيف ) جميعيا جذابة التنسيقي
ٓ.ٖٖ.) 

إذ قاـ  ،طريقة التجزئة النصفية لثبات األختبار افاستعمؿ الباحث:  ثبات االختبار
العينة  تالميذبتقسيـ فقرات االختبار إلى فقرات فردية وزوجيةوباختيار إجابات انالباحث
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،وبأستخراج معامؿ االرتباط بيرسوف بيف درجات إجابة( ٓٓٔاالستطالعية والبالغة )
، (ٚٚ.ٓبمغ الثبات )الفقرات الفردية والزوجية تـ الحصوؿ عمى معامؿ الثبات ومقدارى

وىو معامؿ ثبات جيد مف وجية  (ٚٛ.ٓوبعد تصحيحو بمعادلة سبيرماف براوف بمغ )
 .نظر المختصيف

 : الوسائل االحصائية : سابعاً 
 لمتحميؿ اإلحصائي: SPSSالحقيبة اإلحصائية برنامج  افاستعمؿ الباحث

 : ( لعينتين مستقمتينt – testمعادلة االختبار التائي ) .0
ىذه الوسيمة إلجراء التكافؤ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة  افلباحثاستعمال

تحصيؿ الطالب في نصؼ  ،: )العمر الزمني محسوبًا بالشيورالمتغيرات اآلتيةفي 
وكذلؾ الختبار الفرضيتيف الصفريتيف  ،دانميز(اختبار الذكاء ،في مادة الفيزياءالسنو 

 . الختبار التفكير التنسيقياألولى والثانية واستعممت في حساب القوة التمييزية 

  
 ̅   ̅ 

√
(    )  

  (    )  
 

       
(
 

  
 

 

  
)

 

 : (8مربع كاي )كا .8
( في حساب الصدؽ الظاىري لألىداؼ ٕاختبار مربع كاي )كا افستعمؿ الباحثا

 .التحصيؿ والتفكير التنسيقيالسموكية والخطة واالختبار 

   
(   ) 

 
 

 معادلة معامل الصعوبة الفقرات:  .3
 لحساب معامؿ صعوبة فقرات اختبار التحصيؿ ىذه الوسيمة افاستعمؿ الباحث

  
     
  

 
 :الفقرات معادلة معامل تمييز .4
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لحساب القوة التمييزية لمفقرات الموضوعية الختبار  ىذه الوسيمة افاستعمؿ الباحث
 التحصيؿ.

  
     
 

 
 : معادلة فاعمية البدائل الخاطئة .5

لحساب فاعمية البدائؿ الخاطئة لمفقرات الموضوعية  ىذه الوسيمة افاستعمؿ الباحث
 الختبار التحصيؿ.

   
     
 

 

 :معادلة معامل ارتباط بيرسون .6
في حساب معامؿ ثبات االختبار وحساب  ىذه الوسيمة افاستعمؿ الباحث

 ثبات التصحيح.

  
         

√*     (  ) +√*     (  ) +
 

 : براون –معادلة معامل سبيرمان  .7
في تصحيح معامؿ الثبات بعد استخراجو بمعامؿ  ىذه الوسيمة افاستعمؿ الباحث

 ارتباط بيرسوف.

   
  

   
 

 (ٖٕٕ:  ٕٙٔٓ، مخائيؿ)  
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرىا

 أواًل : عرض النتائج : 
، وتـ العموـبإعداد إختبار تحصيمي لمادة  اف: قاـ الباحثنتائج الفرضية األولى

بتصحيح أوراؽ  افتطبيؽ االختبار قاـ الباحث ، بعدعمى مجموعتي البحثتطبيقيِ 
سط الحسابي لدرجات ، تـ حساب المتو المجموعتيف تالميذيف وتدويف درجات المجموعت

 t-testواإلنحراؼ المعياري ومف ثـ تـ تطبيؽ االختبار التائيطالب مجموعتي البحث 
 (.ٛلعينتيف مستقميف كما موضح في جدوؿ )

 (2جذٔل )

ٔانمًٛزبٌ انزبئٛزبٌ انًؼٛبر٘ ٔانزجبٍٚ  ٔاالَحزافانًزٕطظ انحظبثٙ 

 يجًٕػزٙزاليٛذنذرجبر

 انؼهٕوفٙ اخزجبر انزحصٛم انذراطٙ فٙ يبدح انًجًٕػزُٛانجحث  

انًزٕطظ  انؼذد انًجًٕػخ

 انحظبثٙ

االَحزاف 

 انًؼٛبر٘

درجخ  انزجبٍٚ

 انحزٚخ

انذالنخ  انزبئٛزبٌانمًٛزبٌ 

 انجذٔنٛخ انًحظٕثخ اإلحصبئٛخ

 >;.93 83.> 18.>8 ;9 انزجزٚجٛخ
<2 8.7;1 8 

دانخ 

 29.;: 11.> ;>.88 ;9 انضبثطخ إحصبئٛخ

( أف المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة ٗٔيمحظ مف جدوؿ )
، والمتوسط الحسابي لدرجات (ٜٕ.ٙمعياري ) ( وبانحراؼٕٓ.ٕٙالتجريبية ىو )

( ، وبمغت قيمة ٚٚ.ٙوبانحراؼ معياري )( ٘ٙ.ٕٕطالب المجموعة الضابطة ىو )
التائية الجدولية والتي تبمغ وىي أكبر مف القيمة  ،(ٚ٘ٔ.ٕ( المحسوبة )t-testاختبار)

وبذلؾ يتضح تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة  ؛(ٛٙ، عند درجة حرية )(ٕ)
 التحصيمي. الضابطة في االختبار
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والتبايف  المتوسط الحسابي واإلنحراؼ المعياريتـ حساب : نتائج الفرضية الثانية
-tومف ثـ تـ تطبيؽ اإلختبارالتائي ،مجموعتي البحثلدرجات طالب  لمتكفير التنسيقي

test ( ٜلعينتيف مستقميف كما موضح في جدوؿ.) 
 (3جذٔل)

بنًحظٕثخ ٔانجذٔنٛخ زبَانزبئٛزبٌ انًؼٛبر٘ ٔانمًٛ ٔاإلَحزافانًزٕطظ انحظبثٙ 

 نذرجبد طالة

 انزُظٛمٙانزفكٛز  اخزجبرفٙ  يجًٕػزٙ انجحث

انًجًٕػ

 ح

انؼذ

 د

انًزٕطظ 

 انحظبثٙ

االَحزا

ف 

 انًؼٛبر٘

درجخ  انزجبٍٚ

انحزٚ

 ح

انذالنخ  انمًٛزبٌ انزبئٛزبٌ

اإلحصبئٛ

 ح

انًحظٕ

 ثخ

انجذٔنٛ

 ح

 انزجزٚجٛخ
9; 

81.1<

8 
9.32 

7;.2

9 
 دال 8 9.188 2>

 انضبثطخ
9; 7<.:1 :.8; 

72.1

< 

( أّف المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة ٓٔيمحظ مف جدوؿ )
والمتوسط الحسابي لدرجات  ،(ٜٛ.ٖ( وبإنحراؼ معياري )ٕٙ.ٕٓالتجريبية ىو )

وبتطبيؽ اختبار  ،(ٕ٘.ٗوبإنحراؼ معياري )،(ٓٗ.ٙٔطالب المجموعة الضابطة ىو )
t-test لعينتيف مستقميف، إذ بمغت قيمة اختبار(t-test)  لعينتيف مستقمتيف ىي

(، وبذلؾ يتضح تفوؽ ٕوىي أكبر مف قيمة التائية الجدولية البالغة ) ،(ٕٕٚ.ٖ)
 التنسيقي.المجموعة الضابطة في التفكير عمى طالب المجموعة التجريبية 

 ثانيًا : تفسير النتائج :
 تفسير النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية األولى : 
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 األثركاف لو Treasure Hunting Conceptsإستراتيجيةإّف التدريس عمى وفؽ  .ٔ
اإليجابي في فيـ المعمومات والحقائؽ العممية مف خالؿ المجموعات المتعاونة وما 

وىذا يؤدي الى رفع مستواىـ العممي ورفع مستوى التحصيؿ  التالميذيتناقش بيِ 
 .لدييـ

الؿ الربط بيف خدوُر فعّاُؿ مف Treasure Hunting Conceptsكاف إلستراتيجية .ٕ
في مقدمة  افوكذلؾ األسئمة التي يطرحيا الباحث ؛والجديدة ،المعمومات السابقة

مف مفاىيـ ذات عالقة بالموضوع  التالميذالدرس والتي كانت تكشؼ عف ما يمتمكو 
وتحفزىـ لممشاركة الفعالة في الدرس مما يؤدي  التالميذوبذلؾ كانت تثير  ،الجديد

 .الى ترسيخ المعمومات
 :تفسير النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية الثانية 

تنشيط العمميات العقمية لمطالب مف خالؿ التدريس عمى وفؽ استراتيجية  .ٔ
Treasure Hunting Conceptsوكذلؾ مف خالؿ تبادؿ اآلراء والحموؿ، 

لمتفكير وتقديـ اكثر مف حؿ أو جواب لألسئمة المطروحة  التالميذوبالتالي يدفع 
 والوصوؿ الى معمومة جديدة .

حافز إلثارة التفكير Treasure Hunting Conceptsكاف إلستعماإلستراتيجية .ٕ
والتقصي عف الحقائؽ والمعمومات والكشؼ عف  في البحث طالبالتنسيقيمم

واستنتاج ما ىو صحيح  اءتوِ الغموض لدييـ في محتوى المادة الدراسية اثناء قر 
 التفكير التنسيقي.والحكـ عمى صحة المعمومات فييا مما أدى الى تحفيز 

 التالميذدورًا كبيرًا في تشجيع Treasure Hunting Conceptsإّف إلستراتيجية .3
بعد جمع أوراؽ  المعمـمف خالؿ األسئمة التي يطرحيا  التنسيقي عمى التفكير

 .العمؿ

 : طزُزبجبداالثبنثب : 
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وانُزبئج انزٍ حصم ػهُهب واألعجبة انزٍ  بٌفٍ ضىء انزجشثخ انزٍ لبو ثهب انجبحث

 إلى االستنتاجات اآلتية : افتوصؿ الباحثأعفش ػُهب انجحث ، 
في زيادة  األثر اإليجابيTreasure Hunting Conceptsستراتيجية الإّف  .ٔ

وزيادة قدراتيـ في فيـ العمومفي مادة الخامس االبتدائي تحصيؿ طالب الصؼ
 والمعارؼ ورفع مستواىـ الدراسي. المعمومات والحقائؽ

دورًا كبيرًا في رفع مستوى Treasure Hunting Conceptsستراتيجية الأف  .ٕ
 الخامس االبتدائي.لطالب الصؼ  التنسيقيالتفكير 

 باآلتي : افبعد عرض النتائج وتفسيرىا يوصي الباحث رابعًا : التوصيات :
في Treasure Hunting Conceptsستراتيجية اعتماد ابضرورة  افالباحث يوصي .ٔ

 لممرحمة االبتدائية والمتوسطة. العموـتدريس مادة 
لمعممي مادة بإقامة دورة تدريبية وبرامج تدريسية  بابؿ تقديـ دعوة إلى مديرية تربية .ٕ

 لغرض تزويدىـ باألساليب والطرائؽ التدريسية الحديثة بشكؿ عاـالعموـ 
منيا في  ستفادةلالبشكؿ خاص Treasure Hunting Conceptsستراتيجية وبا

، وكذلؾ تزويد المدارس بالطرائؽ الحديثة كوف الطريقة التالميذرفع مستوى 
 عتيادية أصبحت ال تجدي نفعًا.اال

في مادة طرائؽ Treasure Hunting Conceptsستراتيجية اضرورة أدراج  .ٖ
 األولية والدراسات العميا.مراحؿ تدريس العمـو لم

إجراءات  لييا البحثالنتائج التي توصؿ إ في ضوء اف: يقترح الباحثالمقترحاتخامسًا:
 منيا كاآلتي:

في Treasure Hunting Conceptsستراتيجية اإجراء دراسة مماثمة باستعماؿ  .ٔ
 .(، التفكير اإلبداعي، التفكير التأمميمتغيرات أخر )الجنس، التفكير التباعدي
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في Treasure Hunting Conceptsستراتيجية اإجراء دراسة مماثمة باستخداـ  .ٕ
 الفيزياء، الكيمياء، االحياء(.)مواد دراسية مختمفة ومراحؿ دراسية ُأخر 

وطرائؽ Treasure Hunting Conceptsستراتيجية اإجراء دراسة مقارنة بيف  .ٖ
متغيرات ومراحؿ عمرية في  استراتيجيات التعمـ النشطتدريسية حديثة منبثقة مف 

 مختمفة. 
ستراتيجيات وطرائؽ تدريسية حديثة لتنمي التفكير بأنواعو ومنو التفكير اعتماد ا .ٗ

 .التنسيقي

 المصادر
 : المصادر العربية اوالً 

 القران الكريم
، دار ٔ، ططرق وأساليب التدريس الحديثة(: ٕٛٔٓأبراىيـ، ىيثـ صالح ) .0

 لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.الرضواف 
، ٔ، طالتعمم النشط واستراتيجياتو  (: ٕٕٔٓابو جبيف، عطا وعمي ميدي كاظـ ) .8

 مركز ديبونو لتعميـ التفكير،عماف، االردف.
(: اسباب تدني مستوى التحصيؿ ٜٕٔٓاحمد، حاـز مجيد وصاحب اسعد ويس ) .3

سيف والمدرسات والطمبة، الدراسي لدى طمبة المدارس الثانوية مف وجية نظر المدر 
 ، سامراء، العراؽ.مجمة سر من رأى، كمية التربية(، ٖٛ(، العدد )ٛالمجمد )

نظريات التعمم وتطبيقاتيا في مناىج طرائق (: ٕٕٓٓآؿ بطي، جالؿ شنتو جبر ) .4
 ، مؤسسة دار الصادؽ الثقافية، بابؿ، العراؽ.ٕ، طتدريس

استراتيجيات المعمم لمتدريس : (ٜٕٔٓامبو سعيدي، عبداهلل بف خميس وآخروف ) .5
 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.ٔ، طالفعال
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طرائق (: ٕٛٔٓامبو سعيدي، عبداهلل بف خميس وسميماف بف محمد البموشي ) .6
، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف، ٗ، طتدريس العموم مفاىيم وتطبيقات عممية

 االردف.
استراتيجية في التعمم النشط  081( : ٕٙٔٓيس )عبداهلل بف خم ،أمبوسعيدي  .7

 االردف. ،عماف ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع  ، مع األمثمة التطبيقية
التدريس )مداخمو، نماذجو، (: ٕٛٔٓأمبوسعيدي، عبداهلل بف خميس ) .8

، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف، ٔ، طاستراتيجياتو ( مع األمثمة التطبيقية
 االردف.

( : أثر استراتيجية الحصاد في تحصيؿ ٕٛٔٓمجد ممتاز عبد عمراف ) ،اؾالبر  .9
كمية التربية  ،طالب الصؼ الرابع العممي والتفكير اإليجابي لدييـ في مادة الفيزياء 

 رسالة ماجستير غير منشورةالعراؽ.  ،بابؿ  ،جامعة بابؿ  ،االساسية 
التفكير (: ٕٚٔٓبقمي، ضي عبد الحسيف مكي وحسنيف صادؽ صالح عبكة ) .01

، دار الرضواف لمنشر والتوزيع، ٔ، طاإلبداعي )االبتكار( والتحصيل الدراسي
 عماف، االردف.

معجم مصطمحات العموم النفسية ( : ٕٛٔٓياسيف عمواف وآخروف ) ،التميمي  .00
 االردف. ،عماف  ،زيع دار الرضواف لمنشر والتو  ، والتربوية والبدنية

معجم مصطمحات العموم النفسية (: ٕٛٔٓالتميمي، ياسيف عمواف وآخروف ) .08
 ، دار الرضواف لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.ٔ، طوالتربوية والبدنية

(: اسباب تدني مستوى ٕٕٓٓالجبوري، صالح فياض وكاظـ عبد الزىرة ) .03
مادة العموـ مف وجية نظر  التحصيؿ الدراسي لدى طمبة المرحمة المتوسطة في
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(، مجمة اشراقات تنموية، مؤسسة ٕ٘(، العدد )ٔٔالمعمميف والمشرفيف، المجمد )
  العراقة لمثقافة والتنمية، بغداد، العراؽ.

بوصمة المفاىيم الحديثة في (: ٕٕٔٓالجبوري، معد صالح فياض وآخروف ) .04
 االردف.، دار المناىج لمنشر والتوزيع، عماف، ٔ، ططرائق التدريس

، دار المسيرة لمنشر ٕ، طالتحصيل الدراسي(: ٕٚٔٓالجاللي، لمعاف مصطفى ) .05
 والتوزيع، عاف، االردف.

طرائق التدريس الحديثة  (:ٜٕٔٓالحمفي، ماجد رحيمة ونجـ عبداهلل الموسوي ) .06
 ، دار الرضواف لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.ٔ، طرؤية اكاديمية

، ٔط مياراتو "، -اساليبو   -التفكير "انماطو  (: ٜٕٔٓالخضر، عثماف حمود ) .07
 مكتبة آفاؽ لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.

، دار ٔط التفكير في التفكير "الميتا معرفية"،(: ٜٕٔٓخميفة، وليد السيد احمد ) .08
 الوفاء لدينا لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.

فمسفتيا أثرىا في التربية "أ سسيا (: ٕٕٓٓالدليمي، طارؽ عبد أحمد وآخروف ) .09
 ، دار غيداء لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.ٔ، طمجاالت التنمية المستدامة"

، دار ٔ، طانماط التفكير(: ٕٕٔٓربيع، احمد محمد ومحمد محمود الفاضؿ ) .81
 الحامد لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.

التفكير وانماطو  "الجزء (: ٕٛٔٓرزوقي، رعد ميدي وجميمة رفيؽ محمد ) .80
 ، دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.ٔط الخامس"،

، مؤسسة طيبة ٔ، طفن وميارة التدريس الفعال(: ٕٕٔٓرضا، مروة محمد ) .88
 لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر.
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 التفكير "أنواعو  ومياراتو  واستراتيجيات تعميمو "،(: ٕ٘ٔٓعطية، محسف عمي ) .83
 ، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.ٔط

الوسائل التعميمية الحديثة وأثرىا عمى التحصيل (: ٜٕٔٓالعنزي، فاطمة قاسـ ) .84
 ، دار الراية لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.ٔ، طالدراسي

، ٔ، طاستراتيجيات حديثة في التعميم والتعمم(: ٕٛٔٓالكعبي، كرار عبد الزىرة ) .85
 شر والتوزيع، عماف، االردف.دار صفاء لمن

، دار ٔ، طالتفكير التربوي واستراتيجيات تدريسو  (: ٕٕٓٓالموسوي، نجـ عبداهلل ) .86
 الرضواف لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.

، دار المسيرة لمنشر ٘، طاالسرة وتربية الطفل(: ٕٛٔٓالناشؼ، ىدى محمود ) .87
 والتوزيع، عماف، االردف.

 أساليب البحث العممي منظور تطبيقي( : ٕٓٔٓروف )فايز جمعة و اخ ،النجار  .88
 االردف. ،عماف  ،دار الحامد لمنشر والتوزيع  ، ٕط ،
، دار ٔ، طالتربية من أجل المعرفة واالختالف(: ٕٙٔٓنصار، سامي محمد ) .89

 المصرية المبنانية لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر.
 ثانيًا: المصادر االجنبية
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