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 ممخص ال

اراد الباحث اف يسيـ في تجريب احدة استراتيجيات التدريس الحديثة تقديرًا منو بأف استعماؿ ىذه 
ىدؼ البحث إلى التعرؼ االستراتيجية في تدريس مادة عمـو الحياة قد تؤدي الى زيادة التحصيؿ. وقد 

ولتحقيػؽ  االعداديالرابع  لصؼ عمـو الحياةاستراتيجية ترشيح االفكار في تحصيؿ مادة  اثرمى ع
ىػدؼ البحػث استخدـ الباحث التصميـ التجريبػي ذا المجموعتيف المتكافئتيف )التجريبية والضابطة( ، 

التي اختيرت  االعداديالصؼ الرابع  طالبينة لمبحث مف عإذ تـ اختيار شعبتي )ا ، ب ( عشوائيا ك
لمكورس  كاء ، درجات الطالبعشوائيا موتـ تكافؤ المجموعتيف في متغيرات ) العمر باألشير ، الذ

طالب ( 06اوكانت النتائج غير دالة إحصائيا ، تألفت عينة البحث مف )-testاالوؿ( و تـ حساب 
المجموعتيف  طالب ( في المجموعة الضابطة ، درس06و)في المجموعة التجريبية  ( طالب06،)

قع حصتيف أسبوعيا ، درس لمدة اثني عشر أسبوع بوا االعداديلمصؼ الرابع  عمـو الحياةكتاب 
ضابطة المجموعة ال طالب استراتيجية ترشيح االفكار و درس المجموعة التجريبية باستخداـ طالب

اتيما وتطبيقيما بعد يما وثبقاختبار التحصيؿ ، وتـ التحقؽ مف صد بالطريقة االعتيادية ، أعد الباحث
، معامؿ صعوبة الفقرات ، t-testلحساب  SPSSنياية التجربة، وتـ استخداـ البرنامج اإلحصائي 

، وقد أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  ومعامؿ ارتباط بيرسوف ومعامؿ ألفا كرونباخ
وعتيف التجريبية و الضابطة المجم طالببيف  عمـو الحياةبيف متوسطات درجات االختبار في مادة 

المجموعة التجريبية. في منسوء النتائج استنتج الباحث اثر استراتيجية ترشيح االفكار  طالبولصالح 
، وأوصى بعدة توصيات منيا استخداـ  االعداديالصؼ الرابع  عمـو الحياة لطالبفي تحصيؿ 

ستخداميا، واقتراح استكماال لمبحث وتدريب المعمميف عمى ا استراتيجية ترشيح االفكار في التدريس
 الحالي استخداـ االستراتيجية في مراحؿ دراسة اخرى ومع متغيرات اخرى.

 تحصيؿ، مادة عمـو الحياة، الرابع االعداديالترشيح االفكار، استراتيجية ، اثر: الكممات المفتاحية
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Abstract  

The researcher wanted to contribute to testing one of the modern teaching 

strategies, in appreciation that using this strategy in teaching life sciences 

may lead to an increase in achievement. The research aimed to identify the 

effect of the idea filtering strategy in the achievement of life sciences for the 

fourth grade of middle school. Which were chosen randomly, and the two 

groups were equalized in the variables (age in months, intelligence, students’ 

scores for the first course) and the test- results were calculated and the results 

were not statistically significant. The research sample consisted of (60) 

students, (30) students in the experimental group and (30) In the control 

group, the students of the two groups studied the life sciences book for the 

fourth preparatory class for a period of twelve weeks with two lessons per 

week. The students of the experimental group studied using the idea filtering 

strategy, and the students of the control group studied in the usual way. The 

experiment, and the statistical program SPSS was used to calculate the t-test, 

item difficulty coefficient, Cronbach's alpha coefficient and Pearson 

correlation coefficient, and the results showed that there were statistically 

significant differences between the mean Test scores in the subject of life 

sciences between students of the experimental and control groups and in 

favor of the students of the experimental group. In the poor results, the 

researcher concluded the impact of the idea filtering strategy in the 

achievement of life sciences for fourth year middle school students, and 

recommended several recommendations, including the use of the idea 

filtering strategy in teaching and teacher training on its use, and a proposal to 

complement the current research using the strategy in other study stages and 

with other variables. 

Keywords: impact, idea filtering strategy, achievement, life sciences subject, 

fourth middle school 
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 الفصل االول: االطار المنهجي
 مشكمة البحث

تُكمفُ مشكمة البحث التي تبمورت في ذىف الباحث بأف طرائؽ التدريس التقميدية المتبعة 
لـ تعد تفي بحاجات المتعمـ الضرورية، والتي أصبح فييا دور الطالبُ مقتصرًا عمى 
االستماع واالستقباؿ لممعرفة دوف تفاعؿ مع محتواىا، والُ يعطى لمطالب الوقت الكافي 

اإلكتشاؼ أو إنتاج حموؿ أو توليد أفكار ، فضاًل عف عدـ قدرتو  لمتفكير أو البحث أو
عمى توظيؼ المعرفة في حؿ المشكالت مف خالؿ تطبيقيا في مواقؼ جديدة 
تجعمُوُ يقدـ المقترحات لحموؿ تمؾ المشكالت، وقد شعر الباحث بيذه المشكمة مف خالؿ 

د ضعؼ بالتفكير وعدـ إطالعو عمى نتائج العديد مف الدراسات التي أكدت عمى وجو 
 ( 22: 2662)زيتوف، .ممارسة أغمب الطالب لميارات التفكير

بطرائؽ  مادة عمـو الحياةولعؿ مف بيف أسباب ىذا التردي ضعؼ خبرة مدرسي 
نتاجيا  وتنميو قدراتيـ اإلبداعية  -التدريس الحديثة و نماذجو، اكتساب المعرفة وا 

واالبتكارية واعتمادىـ عمى التي تفعؿ دورىـ في الطرائؽ التقميدية القائمة عمى اإللقاء 
)جاسـ  .والتمقيف التي تعتمد عمى إيجابية المدرس وسمبية الطالب إلى حد كبير

 (22: 2660وفراس:
ستراتيجياتو،  ويرى الباحث عمى الرغـ مف التطور الحاصؿ في مجاؿ طرائؽ التدريس وا 
بحاجة الى التطوير  عداديةفي مدارسنا والسيما المرحمة اال مادة عموـ الحياةأف تدريس 

والبحث عف إستراتيجيات تعميمية حديثة ليكوف ليا أثر فاعؿ في تحقيؽ األىداؼ 
 تحصيؿ لدييـ.التربوية المنشودة وزيادة ال

لذلؾ اراد الباحث اف يسيـ في تجريب احدة استراتيجيات التدريس الحديثة تقديرًا منو 
بأف استعماؿ ىذه االستراتيجية في تدريس مادة عموـ الحياة قد تؤدي الى زيادة 

 التحصيؿ.
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لذلؾ يمكف اجماؿ مشكمة البحث كاالتي )اثر استراتجية ترشيح االفكار في تحصيؿ 
 لمصؼ الرابع االعدادي(  الحياة مادة عموـ

 اهمية البحث
 تتجمى اىمية البحث بالنقاط االتية:

  تعد أوؿ دراسة محمية عمى حد عمـ الباحث تناولت إستراتيجيتي ترشيح االفكار
 التحصيؿ.  واثره في 

  اىمية التحصيؿ وما يشكمو مف منظور مختمؼ المؤسسات التربوية ، كونو
 .يستطيع الفرد خدمة المجتمعخالليا  البوابة التي مف

  تأتي اىمية التفكير بوصفو نمطًا مف انماط التفكير العميا، والقدرة عمى توليد
االفكار في مجموعات لحؿ مشكمة معينة، او لتحقيؽ ىدؼ محدد، وقد ازداد 
االىتماـ بالتفكير وبذلت جيودًا كبيرة مف اجؿ تنظيـ التفكير عند الطمبة وتعميـ 

 .مياراتو
  الطالب .أىمية المرحمة االعدادية لكونيا مرحمة إعداد ميمة في حياة 
  اىمية استراتيجية ترشيح االفكار بوصفيا واحدة مف استراتيجيات التعمـ النشط

التي تسيـ في جذب انتباه المتعمميف، واثارة دافعيتيـ والنشاط لدييـ، وتعطي 
ى افكار ابداعية، وتحفزىـ الفرصة لمطالب بتقديـ االفكار المتنوعة وصواًل ال

عمى المشاركة الفاعمة مف خالؿ ابداء االراء وانتاج وتوليد االفكار بكؿ حرية 
 (.85: 2600)سعيدي وىدى،  .بعيدًا عف النقد

  هدف البحث      
ييدؼ البحث الى التعرؼ عمى اثر استراتيجية ترشيح االفكار في تحصيؿ مادة عمـو 

 عدادي .الصؼ الرابع اال طالبالحياة لدى 
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  فرضية البحث
 : لغرض التحقؽ مف ىدؼ البحث تـ صياغة الفرضية اآلتية 

طالب ( بيف متوسطات درجات 6.68ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى )
 .مجموعتي البحث اختبار التحصيؿ البعدي

  حدود البحث
 :اقتصر البحث الحالي عمى

 لمبنيفي في المدارس االعدادية النيارية الحكومية الصؼ الرابع االعداد طالب 
 التابعة لمديرية تربية محافظة بغداد.

 ( 2622-2620الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي) 
 :تحديد المصطمحات

 :استراتيجية ترشيح األفكار
ىي قياـ الطالب بإعطاء أفكار متنوعة عف الظاىرة العممية المطروحة في الدرس ، مف 

ذىني ثـ يقوموف بعد ذلؾ بعمؿ غربمة وترشيح لألفكار التي قدموىا، خالؿ عصؼ 
وفؽ معايير أو محكات معينة قد وضعيا المدرسُ مسبقًا ، ليصموا إلى أفكار محددة 

، 2600، والحسونيةالمطروحة )أمبو سعيدي  مكف توظيفيا واستثمارىا في الظاىرة
82) 

 : عرفيا الباحث بأنيا التعريف اإلجرائي الستراتيجية ترشيح األفكار:
في تدريس عينة البحث وفقا لمخطوات  الباحثإحدى استراتيجيات التعمـ النشط إعتمدىا 

، مف أجؿ إحداث التفاعؿ مع محتوى مادة االستراتيجيةاُلمخططة ليا التي شممتيا ىذه 
وتحقيؽ الفيـ الصحيح ليا وتمكيف المتعمـ مف تحقيؽ مستويات التفكير  الحياةـ و عم

 العميا ، دوف اإلكتفاء بالتذكر والحفظ اآللي لممعمومات.
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 التحصيل:
انو معبر عنو بالدرجات في االختبار المعد بشكؿ يمكف معة قياس المستويات المحددة 

 (52: 2660)شحاتو والنجار،
عينة البحث مف  طالبحصؿ عميو يأنو: مقدار ما التعريؼ اإلجرائي لمتحصيؿ ب

بتيـ لالختبار التحصيمي مقاسًا بالدرجات التي حصمف عمييا بعد استجا عمميةمعارؼ 
 ليذا الغرض. الذي اعده الباحث

 الصف الرابع االعدادي
السنة االولى مف صفوؼ الدراسة االعدادية الثالث التي تمي مرحمة الدراسة المتوسطة 

 (56، 0226العراؽ، )جميورية 
 االطار النظري والدراسات السابقةالفصل الثاني: 

يتضمف ىذا الفصؿ مفيوـ فاعمية استراتيجية ترشيح االفكار واالساسيات الميمة 
يحصؿ لالستراتيجية أىداؼ االستراتيجية وخطوات االستراتيجية ومفيوـ التحصيؿ الذي 

 ءت بالشكؿالصؼ الرابع االعدادي وجا عميو الطالب
 أستراتيجية ترشيح االفكار

إف استراتيجيات التدريس تستند في أساسيا عمى مجموعة مف نظريات التعمـ التي تعود 
إلى مدارس أساسية شتى ، فيي وصؼ دقيؽ لجميع اإلجراءات التي يقوـ بيا المعمـ 

 (Macceca, 2007, 132) .والمتعمـ مف أجؿ تحقيؽ نتائج التعمـ
يتـ عمى أساسيا إختيار االستراتيجية ، منيا مناسبتيا ألىداؼ الدرس وىناؾ معايير 

والموقؼ التعميمي والفصؿ الدراسي وأعداد المتعمميف وميوليـ واتجاىاتيـ نحو المادة 
الدراسية ، وأف تكوف االستراتيجية مستندة إلى إحدى نظريات التعمـ ، معُ مراعاتيا 

تيا لقدراتيـ العقمية والنفسية والمفظية ) الحالؽ لمفروؽ الفردية بيف المتعمميف ومالئم
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(، تقـو فكرة استراتيجية ترشيح األفكار عمى قياـ المتعمميف بإعطاء 006، 2606،
أفكار متنوعة ومتعددة ، مف خالؿ سؤاؿ عصؼ ذىني ِيعَّدُه المدرس ، ثـ يقوموف بعد 

ىا وفؽ محكات أو اإلجابة وطرح األفكار بعمؿ غربمة وترشيح ألفكارىـ التي قدمو 
معايير معينة قد وضعيا المدرسُ مسبقًا، ليصموا بذلؾ إلى أفكار محددة يمكف توظيفيا 

 واستثمارىا في موضوع الدرس أو الظاىرة
 العممية المطروحة.

تعتبر مف االستراتيجيات الحديثة التي تعنى بالتعمـ الممتع والمثير والذي ييدؼ أساسا 
الطالب نحو التعمـ ، وتعمؿ عمى استثمار االمكانيات المتوفرة الى أثارة الدافعية لدى 

  والمتاحة في أقؿ جيد ووقت وتكمفة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التعميمية.
إف استراتيجية ترشيح االفكار تستثير عقوؿ الطالب وذلؾ مف خالؿ مجموعة مف 

محددة ،  الخطوات المتعددة والمنوعة مف أجؿ فيـ ودراسة موضوع معيف أو مشكمة
ويكوف الطالب في ىذه االستراتيجية محورا لمعممية التعميمية حيث يقوـ مف خالؿ 
الخطوات واألساليب المستعممة في ىذه االستراتيجية بعممية فرز وغريمة ودراسة ليذه 
الفكرة أو االفكار عمى أساس معايير محددة مسبقا )حسب موضوع المادة( مف المعمـ 

شرافو . ومف ضمف ىذ ه االساليب ىو العصؼ الذىني ومرونة االفكار. )الشبمي، وا 
2605) 

وتستند استراتيجية ترشيح األفكار إلى أساس قياـ الطالب بطرح أفكار متعددة ومتنوعة 
أو الظاىرة العممية موضوع الدرس وىذه األفكار المتنوعة يعطييا  عف الموضوع

ب عمى فرز وترشيح ذلؾ يعمؿ الطال الطالب مف خالؿ العصؼ الذىني ، وبعد
مسبقا مف قبؿ  موضوعةيا الطالب عمى حسب محكات ومعايير االفكار التي طرح

 المدرس وبعد ترشيح االفكار يصموا الى االفكار المناسبة والمحددة الصحيحة حيث يثـ
 (85: 2600استعماليا في الظاىرة أو موضوع الدرس. )أمبوسعيدي والحوسنية . 



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

 
 

 2104 

 : شيح األفكار ومتطمبات تنفيذهاالهدف من أستراتيجية تر 
تيدؼ االستراتيجية تنمية قدرات الطالب عمى ترشيح وتصفية االفكار المطروحة. 

استعماؿ التقييـ لتمؾ االفكار عمى أساس محكات محددة . أما  بحيث يقدروف عمى
 (A4) مكمفة فيي تحتاج الى أوراؽ مف نوع احتياجات تنفيذىا فيي بسيطة جدا وغير

 (85: 2600عادي. )أمبوسعيدي والحوسنية . أو ورؽ 
 اراألفك خطوات تنفيذ استراتيجية ترشيح

يحضر المدرس موضوع المادة او سؤاؿ العصؼ الذىني الذي يريد مف طالبو قياميـ 
الذىني ليذا الموضوع او السؤاؿ باعطاء افكار متنوعة مرتبطة بعممية العصؼ 

مجموعات تعاونية )ثنائية او ثالثية( ويوزع بالموضوع، يطمب مف المتعمميف تكويف 
 عمى الطالب االوراؽ ثـ يوجييـ الى رسـ شكؿ قمع مع كأس في الورقة.

يوجو الطالب الى وضع االفكار )كتابتيا( التي خرجت بعممية العصؼ الذىني والتي 
يتفقوف عمييا في القمع، بعد عممية العصؼ الذىني وكتابة االفكار المتعددة يوجو 

عمـ الطالب الى غربمة تمؾ االفكار عمى اساس محكات محددة مف قبؿ المعمـ ومف الم
ثـ يسجموا االفكار المرشحة في الكأس حيث يبدأ المعمـ بمناقشة الطالب فيما توصموا 

 (85، 2600اليو مف افكار مغربمة. )امبوسعيدي والحوسنية، 
رسمو في الورقة امعطاة لكؿ ( يمثؿ )قمع مع الكأس( الذي يقـو المتعمميف ب0والشكؿ )

مجموعة ليتـ وضع االفكار االولية التي يعطييا المتعمموف مف سؤاؿ العصؼ الذىني 
في الجزء العموي، واالفكار المرشحة التي يقوـ المتعمموف بغربمتيا وتصفيتيا وفؽ معيار 

 معيف في الجزء االسفؿ منو
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 (82، 2600)امبوسعيدي وىدى، 
 وقت تنفيذ استراتيجية ترشيح االفكار في الدرس

مف الممكف توظيفيا أثناء عرض الدرس كما يمكف توظيفيا في بداية الدرس وفي ذلؾ 
 واثارة دافعيتيـ.جذب النتباه المتعمميف نحو موضوع الدرس 

 :الهدف من استراتيجية ترشيح األفكار
تيدؼ ىذه االستراتيجية الى تنمية قدرة المتعمميف عمى غربمة وتصفية األفكار األولية 
المطروحة مف قبميـ، والوصوؿ الى أفكار مرشحة متعمقة بموضوع الدرس بحيث 

لمدرس مسبقًا ) أمبو يستطيعوف تقييـ أفكارىـ وفؽ محكات أو معايير محددة يضعيا ا
 ، ( 85، 2600سعيدي وىدى، 

تكتب هنا االفكار التي يعطيها 
 العصف الذهنيالطالب من عممية 

 تكتب هنا االفكار التي تم تصميفها وغربمتها
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إمتازت بعدة ممي ازت والتي كانت سببًا  أف استراتيجية ترشيح األفكار ويرى الباحث
 :إختيارىما ليا وىي كاآلتي وارء

 .المتعمميف شجع عمى النشاط والتفاعؿ والتعاوف بيفت   .0
وترسيخ المعمومة وحصوؿ الفيـ  شجع عمى توليد األفكار وتنمية التفكيرتُ  .2

 .بيا واإلحتفاظ
ء اآلخريف ، واتخاذ ار اـ آي واحتر أر ال نمي الثقة بالنفس لدى المتعمميف وابداءتُ  .0

 .ارالقر 
 والتردد والقمؽ والخجؿ واإلنطواء وعدـ ُتعالج حاالت الخوؼ لدى المتعمميف .4

 .المشاركة
 .المدرسأو مواد قد تُثقؿ كاىؿ  قميمة التكاليؼ فال يتطمب تنفيذىا أجيزة .8
 الدراسية الواحدة زمف تنفيذىا يتناسب مع زمف الحصة .0
إحتوائيا عمى أىـ إسموبيف في تنفيذىا وىما إسموب العصؼ الذىني والتعمـ  .7

 .التعاوني والمذاف سنشير الييما
 :العصف الذهني وعالقته باستراتيجية ترشيح األفكار

 المشكمة ويتفحصيا ثـُ يِدقؽ فيالعقؿ عمى  ُويسمى إسموب إمطار الدماغ إذ يتعرؼ
يتـ إنتاج  اإلبداعي الذي يتناسب مع المشكمة وفيو جزئياتيا لمتمكف والوصوؿ إلى الحؿ
 ) .تطويرىا ُويستعمؿ بشكؿ فردي أو جماعي األفكار ثـ محاكمتيا بتعديميا أو

 (202، 2606، اليويدي
( 2) الطالب في الخطوة إذ يطمب المدرس مف اتيجية ترشيح األفكار ،ُويعد جوىر استر 

العصؼ  األفكار واإلجابات المتولدة مف عممية مف خطوات ىذه االستراتيجية وضع
تزيد قدرة  موضوع الدرس ، فيو بمثابة تقنية تحاوؿ أف الذىني لمسؤاؿ الذي أعَّده عف
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حؿ  ومتنوعة بأقصى درجةُ ممكنة ، وىو جزء مف الطالب عمى توليد أفكار جديدة
)عبيد، مع تأجيؿ إصدار األحكاـ عمييا  المتضمف خمؽ أفكار جديدةالمشكالت 

كاألصالة  اإلسموب في تنمية خصائص أساسية لمتفكير كما يمتاز ىذا( 057، 2600
غير مألوفة ،  المشكالت بطريقة إبداعية ، وانتاج أفكار التي تتمثؿ بالقدرة عمى حؿ

لمتوقع وغير المألوؼ ، والطالقة وتقميب األفكار وتخميف الحموؿ عند بحثو عف غير ا
بتوافر األفكار بحرية وانسيابية ومحاولة التفكير في حموؿ ُأخرى ، وترؾ المتعمـ الفكرة 

-280، 2602)شحاتة،  .في ذىِنو تتخمر بيدؼ حميا عف طريؽ محاوالت متعددة
 استراتيجية ترشيح األفكار ىي تقسيـ الطالب وبما أف الخطوة األساس في (284
مجموعة يكوف أفضؿ مف تفكير الفرد لوحده،  مجموعات تعاونية فإف التفكير ضمفالى 

 إثارة األفكار وتنظيميا وتفاعميا ويكسب إذ يكوف أكثر إنتاجية ألف ذلؾ يساعد عمى
 الجماعي وحب التعاوف والقدرة عمى المبادأة والتفكيرالمتعمميف ميارات العمؿ الجماعي 

 (040، 2608د ، الوكيؿ ومحم) .ارقر واتخاذ ال
 مجتمعة تقوـ عمى أساس التعاوف وليس كما أف حؿ المشكالت يحتاج إلى عقوؿ
 وليس داخؿ المجموعة الواحدة ، وتتحقؽ التنافس ، إذ يكوف التنافس بيف المجموعات

 ( 260، 2662 عبد الحميـ وآخروف ،) المجموعاتالفائدة لجميع المتعمميف في كؿ 
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 : الجانب العمميالثالثالفصل 
يتضمف ىذا الفصؿ ، تحديد التصميـ التجريبي ، ومجتمع البحث ، وطريقة اختيار 

في إعداد أدوات البحث ومتطمباتو و  يا الباحثعينتو، و توضيح الخطوات التي اتبع
 تطبيؽ التجربة والوسائؿ اإلحصائية المستخدمة في البحث وكاالتي :

 أوال : التصميم التجريبي 
تصميـ المجموعات المتكافئة الذي يتضمف ، المجموعة التجريبية التي  استخدـ الباحث
 ( ، وتدرس المجموعة ترشيح االفكارقؿ )استراتيجية المتغير المست تتعرض ألثر

التصميـ التجريبي المستخدـ في  (0) الجدوؿ ( بالطريقة المعتادة ويوضح)الضابطة
 البحث .

 لمبحث ( التصميم التجريبي1جدول )
 االداة المتغير التابع المتغير المستقؿ مجموعات البحث

 اختبار البعدي التحصيؿ استراتيجية ترشيح االفكار التجريبية
 الطريقة التقميدية الضابطة

 ثانيا : مجتمع وعينة البحث
في المدارس الثانوية النيارية  االعداديالصؼ الرابع  بطمبةتحدد مجتمع البحث الحالي 

( اختار الباحث بشكؿ  2622-2620محافظة بغداد لمعاـ الدراسي ) الحكومية في
التي تحتوي عمى ثالث شعب  الجواىري لمبنيفنيا متوسطة يب عشوائي )بالقرعة( مف

)بالقرعة( شعبة )ب( لتمثؿ المجموعة  ، واختار عشوائيا الرابع االعداديلمصؼ 
  ( لممثؿ المجموعة الضابطة،0وشعبة )التجريبية 

  تكافؤ مجموعتي البحث -ثالثا 
اختار الباحث مجموعات البحث عشوائيا، وارتأى التأكد مف تكافؤىا إحصائيا مف خالؿ 

  :المتغيرات اآلتية
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 درجات الكورس االوؿ .0
 العمر الزمني محسوبًا باألشير .2
 درجات اختبار الذكاء .0

 التجريبية ) الدخيمة(رابعًا: ضبط المتغيرات غير 
حاوؿ الباحث ضبط بعض المتغيرات غير التجريبية التي يرى بأنيا تؤثر في سالمة 

 : التجربة وىي
مجموعتي  طالباختيار العينة : وقد سعى الباحث لمسيطرة عمى الفروؽ بيف  .0

ة عشوائيا وكذلؾ إجراء عممية التكافؤ في عدد مف نالعي البحث وذلؾ باختيار
 .المتغيرات

أحواؿ التجربة والحوادث المصاحبة : لـ تتعرض التجربة إلى أي حادث يعرقؿ  .2
 .التابع بجانب اثر المتغير المستقؿ سيرىا ويؤثر في المتغير

االندثار التجريبي : لـ يتعرض البحث الحالي لمثؿ ىذه الحاالت ، باستثناء  .0
 .تحدث في المدارس بشكؿ اعتيادي حاالت الغياب الفردية التي

النضج : لـ يكف ليذا العامؿ أثر في البحث الحالي ، ألف مدة التجربة  عامؿ .4
 .لممجموعة التجريبية والضابطة كانت محدودة وموحدة

 أداة القياس : طبؽ الباحث نفس االداة عمى مجموعتي البحث في نفس الوقت. .8
أثر اإلجراءات التجريبية : مف أجؿ حماية التجربة مف بعض العوامؿ التي  .0

يكوف ليا أثر في المتغير التابع عمؿ الباحث ، قدر المستطاع ،  يمكف أف
 عمى الحد مف أثر ىذه العوامؿ في سير التجربة وتمثمت في :
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بطبيعة  الطالبسرية البحث : اتفؽ الباحث مع إدارة المدرسة عمى عدـ إخبار  . أ
الميمة التي يقوـ بيا حرصا عمى سير التجرية بشكؿ طبيعي ولموصوؿ إلى 

 أكثر دقة.نتائج 
 .مجموعتي البحث نفس المادة الدراسية  المادة الدراسية: درس  . ب
صوؿ إلى نتائج بتدريس مجموعتي البحث بنفسو لمو  المدرس: قاـ الباحث  . ت

 عممية موثوؽ بيا .
كؿ مجموعة مف مجموعتي البحث بواقع  توزيع الحصص: درس الباحث . ث

 .قبؿ المدرسة  حصتيف أسبوعيًا وفؽ توزيع الدروس األسبوعي المعد مف
المدة الزمنية: كانت المدة الزمنية لمتجربة متساوية لمجموعتي البحث وىي   . ج

 . عشرة أسابيع
  خامسا : مستمزمات البحث

 تحديد المادة العممية (1
قبؿ البدء بتطبيؽ التجربة ثـ تحديد المادة العممية التي تدرس في الفصؿ األوؿ مف 

( وتـ اعتماد توزيع مفردات المنيج عمى الحصص  2622-2620العاـ الدراسي )
 األسبوعية المقرر مف قبؿ الوزارة

 صياغة األهداف السموكية (2
تـ صياغة األىداؼ السموكية في المجاؿ المعرفي اعتمادا عمى محتوى المادة التعميمية 

( المعرفي 042التي شممتيا مدة التجربة وبمغت ) ( ىدفا سموكيا وفؽ تصنيؼ )بمـو
ياتو الثالثة األولى وىي )النذكر، والفيـ، والتطبيؽ( وتـ التأكد مف صدقيا ظاىريا بمستو 

  .بعرضيا عمى عدد مف المحكميف
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 الخطط التدريسية اليومية  (3
( خطة تدريسية لكؿ مجموعة، تضمنت خطط المجموعة التجريبية عرض 00ثـ إعداد )
التدريسية الخاصة بالمجموعة استراتيجية االبعاد السداسية، أما الخطط  المادة وفؽ

درس طالب المجموعتيف كتاب عمـو  .االعتيادية الضابطة التي درست وفؽ الطريقة
 الحياة لمصؼ الرابع االعدادي لمدة اثني عشر أسبوع بواقع حصتيف أسبوعيا

 أداة البحث :سادسا 
 االختبار التحصيمي

مجموعتي البحث، وبعد  طالبمف أىداؼ ىذا البحث قياس مستوى التحصيؿ لدى 
اطالع الباحث عمى عدد مف األدبيات والدراسات السابقة ذات الصمة المباشرة وغير 
المباشرة بيذا البحث ، لـ يجد اختيارًا جاىزا لمتحصيؿ ، إال بعض الفقرات التي 
تضمنتيا بعض االختبارات التحصيمية في المستويات المعرفية الثالث. وقد استطاع 

الؿ اطالعو عمى تمؾ األدبيات والدراسات أف بعد اختبارًا تحصيميا يتكوف الباحث مف خ
 .مقالبة، وتـ عرضو عمى الخبراء (5فقرة موضوعية و) (46( فقرة )45مف )

 التطبيق االستطالعي لالختبار
لمتحقؽ مف وضوح فقرات االختبار وتعميمات اإلجابة عنو والوقت المستغرؽ في 

ئي لفقراتو لمعرفة مستوى صعوبتيا ، وتمييزىا ، وحساب اإلجابة، والتحميؿ اإلحصا
مف  ( طالب066ة استطالعية مكونة مف )معامؿ الثبات ، طبؽ االختبار عمى عين

يوـ االحد بعد التأكد مف  2620/ 20/02الصؼ الرابع االعدادي في في  طالب
المشمولة بمادة االختبار ، وتبيف مف  عموـ الحياةاكماليـ لدراسة موضوعات كتاب 

خالؿ التطبيؽ أف التعميمات واضحة والفقرات مفيومة وتـ حساب متوسط الزمف 
 .( دقيقة 46التقريبي لإلجابة وكاف )
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 تحميل فقرات االختبار إحصائيا
تنازليًا  الطالبفحص الباحث إجابات افراد العينة االستطالعية ، ثـ رتبػت درجػات 

%( مف 27%( مف أعمى الدرجات لتمثؿ المجموعة العميا، ونسبة )27ة)وأخػذت نسب
( 06في كؿ مجموعة ) لطالبأدنى الدرجات لتمثؿ المجموعة الدنيا ، حيث بمغ عدد ا

مف كمتي المجموعتيف العميا والدنيا ، وتـ حساب معامؿ الصعوبة ، ومعامؿ  طالب
 : التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار وكما يأتي

 عوبة الفقراتص
يشير مستوى صعوبة الفقرة إلى النسبة المئوية لعدد المفحوصيف الذيف أجابوا عف الفقرة 
إجابة صحيحة ، وقد حسب الباحث مستوى الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار 

الصعوبة، فوجدت مستوى الصعوبة قد تراوح ما بيف  بتطبيؽ القانوف الخاص بمعامؿ
-6526االختبار جيدًا إذ كاف معدؿ صعوبتو يتراوح ما بيف ) (، وبعد6.08 – 6587)

 (7، 0256( . )فرج،6556
 مستوى التمييز

يشير مستوى التمييز إلى قدرة الفقرة عمى تمييز الفروؽ الفردية بيف األفراد الذيف يممكوف 
الصفة أو يعرفوف االجابة والذيف ال يممكوف الصفة المقاسة أوال يعرفوف االجابة 
الصحيحة وقد حسب الباحث مستوى التمييز لكؿ فقرة بتطبيؽ القانوف الخاص لمعامؿ 

(، وتشير األدبيات إلى 6.42 - 6.05التمييزية تراوحت ما بيف )التمييز فوجد أف القوة 
%( يستحسف حذفيا أو تعديميا وفي 26أف الفقرة التي يقؿ معامؿ قوتيا التمييزية عف )

ضوء اإلجراءات التي اتبعيا الباحث في تحميؿ فقرات االختبار أبقى عمى الفقرات 
 جميعيا،
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 ثبات االختبار
 الثبات بطريقتين وكما يمي:وقد شرع الباحث بحساب 

.طريقة التطبيؽ واعادة التطبيؽ: فقد طبؽ الباحث االداة ألوؿ مرة عمى عينة الثبات 0
( فرد5وبعد مرور اسبوعيف عمى التطبيؽ االولي اعيد نفس االختبار عمى 26البالغة )

نفس العينة وقد استعمؿ الباحث ))بيرسوف(( بيف كال مرتي التطبيؽ إليجاد قيمة 
 ( وىي قيمة جيدة حسب معيار الثبات الجيد.6.52لثبات( والتي بمغت))ا
.طريقة الفا كرونباخ: تتطمب ىذه الطريقة تطبيؽ معادلة )الفا كرونباخ( عمى عينة 2

 ( وىي قيمة جيدة لمثبات .6.50الثبات ولجميع الفقرات االختبارية 5وقد وجد اف قيمتو )
جربة بعد ان استوفت التجربة جميع الشروط سادسا: تطبيق التجربة  : تم تطبيق الت

 العممية الالزمة لها .  
  سابعًا : تطبيق اختبار التحصيل البعدي

بأف ىناؾ اختيارا سيجري ليـ في  جربة بأسبوع أخبر الباحث الطالبقبؿ انتياء الت
وبعد أف ىيا  22/4/2622التي درسيا ليف، وطبؽ في يوـ  عموـ الحياةموضوعات 

 .الطالب الباحث القاعة اإلمتحانية ، ونظـ مقاعد جموس
 ثامنًا: المعالجة االحصائية

 لحساب: spssاستخدـ الباحث البرنامج االحصائي 
 النسبة المئوية 
 المتوسط الحسابي 
 االنحراؼ المعياري 
 T-test 
 معامؿ الصعوبة لفقرات االختبار 
 ار التحصيؿمعامؿ ألفا كرونباخ اليجاد ثبات اختب 
 معامؿ ارتباط بيرسوف 
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 واستعمؿ  الباحث ىذه الوسيمة لحساب الثبات :
 ) مج س ( )مج ص (               –ف مج س ص                 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر = 

 [2) مج ص( – 2[ ]ف مج ص2) مج س( – 2] ف مج س           
 

 -إذ تمثؿ:
 العينة .ف: عدد أفراد 

 س: قيـ المتغير األوؿ .
 ص: قيـ المتغير اآلخر.              

 (.5025 ص2662)المنيزؿ5 وغرايبة5                                 
 

 عرض النتائج وتفسيرهاالفصل الرابع: 
 يتضمف ىذا الفصؿ عرض النتائج وتفسيرىا واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 النتائجعرض 
لمتحقؽ مف الفرضية الصفرية لمبحث )ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

عمـو مجموعتي البحث في اختبار تحصيؿ مادة  طالببيف متوسطات درجات 6.68
كؿ مف  طالب( ، ثـ استخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لدرجات الحياة

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ولمتعرؼ عمى الفروؽ بيف متوسطات درجات 
( وىي 65660) pاالحادي، وحساب قيمة  t-testالبحث تـ استخداـ  مجموعتي طالب

( اكبر مف القيمة الجدولية 75000المحسوبة ) f( وقيمة 6568اقؿ مف مستوى الداللة )
دالة بيف المتوسطات، وبيذا ترفض الفرضية الصفرية (، وىذا يعني وجود فروؽ 050)
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( بيف 6568وجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى )وتقبؿ الفرضية البديمة )ت
 مجموعتي البحث في اختبار تحصيؿ مادة عمـو الحياة. طالبمتوسطات درجات 

 تفسير النتائج ومناقشتها
جموعتي البحث في متغير دلت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف م 

 التحصيؿ وعمى النحو االتي:
تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست عمى وفؽ استراتيجية ترشيح االفكار عمى 
المجموعة الضابطة التي درست وفؽ الطريقة التقميدية في التحصيؿ، وقد يعزى ذلؾ 

دراسية دة الفرصة استيعاب الما لمطالبالى كوف إستراتيجية ترشيح االفكار اتاحت 
مف التعميـ جوا  يات في عممية التعمـ مما توفر ليـإيجاب بصورة أسيؿ وأسرع، وجعمتيـ

عمى ربط الخبرات السابقة بالخبرات الالحقة، وبالتالي إعادة  التعاوني الذي يساعدىـ
تشكيؿ البنية المعرفية السابقة باشكاؿ جديدة بحيث في تعزيز محتوى المادة الدراسية 

ا في الذاكرة، وسيولة التذكر واالسترجاع، مما يزيد مف فرص التحصيؿ وتمثيمي
استراتيجية ترشيح االفكار في تييئة بيئة  وتحميمو، وقد يعود السبب ربما إلى اسياـ

صفية تسودىا حرية التعبير، وتقديـ المقترحات، وتوجيو األسئمة، والحوار داخؿ 
الطالب، ويزيد مف تحصيميـ، ويضاعؼ مما يعزز مف تكامؿ شخصية المجموعات، 

عمى التذكر، واالسترجاع، بينما المجموعة الضابطة اعتمدت الطريقة التقميدية  قدرتيـ
المعرفة مف المدرسة الى الطالب،  التي كانت تركز بشكؿ أساسي عمى عممية نقؿ

 .الى انخفاض تحصيميـ سمبي متمقي، ادی وبذلؾ جعمت دور الطالب
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 االستنتاجات
 تحميؿ نتائج البحث توصؿ الباحث الى االستنتاجات التالية:بعد 
  محور العممية  االفكار فاعميتيا في جعؿ الطالبأثبتت استراتيجية ترشيح

التعميمية وىذا ما تصبوا إليو جميع طرائؽ التدريس الحديثة ونماذج التعميـ 
 والتعمـ.

  ثر ميارة في تناوؿ أك الطالباف الستراتيجية ترشيح األفكار المقدرة عمى جعؿ
 ومعرفة وتنظيـ ومعالجة األفكار المتعددة.

  الطالب وتشجيعيـ وتوجييـ اف استراتيجية ترشيح االفكار ليا دور في تحفيز
 مف خالليا الشعور بالحرية في تجريب األفكار الجديدة. بطريقة يستطعيوف

 تائج ؿ التوصؿ الى تفسير النفي المشاركة في الدرس مف خال اسياـ الطالب
 العمميةفرصة مشاركة االفكار والمفاىيـ  جعميـ المحور االساس واتاح لمطالب

 .ميارات ماوراء المعرفة لدييـوبالتالي ادى الى تنمية 
 التوصيات

 في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ الييا في ىذه الدراسة يوصي الباحث باالتية:
  في اثناء الخدمة بشأف النماذج اقامة دورات تدريبية لمدرسي مادة عموـ الحياة

 واالسترايتيجيات التدريسية الحديثة ومنيا استراتيجية ترشيح االفكار.
  اعداد دليؿ لمدرسي مادة عموـ الحياة في المرحمة االعدادية بشأف اعتماد

النماذج واالستراتيجيات التدريسية الحديثة ومنيا استرايتيجية االبعاد السداسية 
 نيا لدى تدريسيـ ليذه المادة في المرحمة االعدادية.الفادة المدرسيف م

  تشجيع المشرفيف التربوييف عند زيارتيـ التقويمية لمدرسيف مادة عموـ الحياة
 ومدرساتيا عمى استعماؿ استراتيجية ترشيح االفكار.
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  عمى المشاركة  الطالبحث مدرسي مادة عموـ الحياة ومدرسييا عمى تشجيع
نقاش واعداد الوسائؿ التعميمية والمساىمة في االنشطة الفعالة في الحوار وال

 التعميمية المختمفة.
 المقترحات

 استكمااًل لمبحث الحالي وتطويره يقترح الباحث اجراء مايأتي
  اجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عف مواد دراسية اخرى ومراحؿ دراسية غير

 مرحمة الدراسة الحالية.
 استراتيجية ترشيح االفكار واستراتيجيات اخرى مثؿ اجراء دراسة موازنة بيف 

 استراتيجية التساؤؿ الذاتي والتدريس التبادلي والعصؼ الذىني وغيرىا.
  اجراء دراسة حوؿ اثر استراتيجية ترشيح االفكار في متغيرات تابعة اخرى مثؿ

عية اكتساب المفاىيـ والتفكير الناقد والعممي واالبداعي وميارات التفكير الداف
 لمتعميـ.

 لمعرفة اثر استراتيجية ترشيح  االفكار في  اجراء دراسة مماثمة عمى االناث
 التحصيؿ وتنمية االفكار االبتكاري وبعض المتغيرات االخرى.

 المصادر
أمبو سعيدي، عبداهلل بف خميس، والحوسنية، ىدى بنت عمي، استراتيجية مع  .0

 .2600وزيع والطباعة، عماف، االردف، االمثمة التطبيقية، دار المسيرة لمنشر والت
جاسـ، فاضؿ حسف ومحمود، فراس نبيؿ، اثر أنموذجيف مف نماذج التعمـ التعاوني  .2

في تحصيؿ تالميذ الصؼ السادس االبتدائي في مادة التاريخ، مجمة كمية االداب، 
 . 2660، 58العدد

ربية، بغداد، ، مطبعة وزارة الت0جميورية العراؽ، منيج الدراسات االعدادية، ط .0
0226. 
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الحالؽ، عمي سامي، المغة والتفكير الناقد. أسس نظرية واستراتيجيات تدريس، دار  .4
 .2606المسيرة لمنشر والطباعة والتوزيع، عماف، االردف، 

زيتوف، حسف حسيف، استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرؽ التعميـ والتعمـ،  .8
 .2662، عاؿ الكتب، القاىرة، 0ط

، بحث منشور في 20بخيت بف محمد، استراتيجيات التعمـ في القرف الشبمي،  .0
/ مارس(، مدرب لدى وزارة التربية والتعميـ، سمطنة 25االنترنت )تاريخ المعاينة 

 2605عماف، 
شحاتة، حسف، استراتيجيات التعميـ والتعمـ الحديثة وصناعة العقؿ العربي، الدار  .7

 .2602المصرية المبنانية، القاىرة، مصر، 
، الدار 0شحاتو، حسف والنجار، زينب، معجـ المصطمحات التربوية والنفسية، ط .5

 .2660المصرية، القاىرة، 
عبد الحميـ، احمد الميدي وآخروف، المنيج المدرسي المعاصر. اسسو بناؤه  .2

، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف، االردف، 2تنظيماتو تطويره، ط
2662. 

تراتيجيات التعميـ والتعمـ في سياؽ ثقافة الجودة. اطر مفاىيمية عبيد، وليـ، اس .06
 .2600ونماذج تطبيقية، دار المسيرة لمنشر والطباعة والتوزيع، عماف، االردف، 

، دار الكتاب 2اليويدي، زيد، اساليب تدريس العمـو في المرحمة االساسية، ط .00
 .2606الجامعي، االمارات العربية المتحدة، 

ي احمد ومحمد، اميف المفتي، اسس بناء المناىج وتنظيماتيا، الوكيؿ، حمم .02
 .2608، دار المسيرة لمنشر والطباعة والتوزيع، عماف، االردف، 5ط

 


