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 :الممخص 
الغرض مف الدراسة ىو تحديد )كفاءة تقنية عيف العقؿ في أداء أطفاؿ الصؼ الرابع في 
العمـو والفيزياء(.  مف بيف جميع مدارس الحي تـ اختيار المدرسة االعدادية )الكندي لمذكور( كعينة 

عمى التوالي ، وبعد استبعاد الطالب الذيف لـ يستوفوا  Bو  Aكاف بيا قسميف ،  ،لمدراسة الحالية.
( وطالب واحد Aالمتطمبات اإلحصائية ، كاف ىناؾ ثالثة طالب موزعيف عمى طالبيف في الشعبة )

( شعبة )أ( مثمت المجموعة ٛٙ( ، مما يجعؿ البحث الحالي.  حجـ العينة ثالثة )Bفي القسـ )
ودرسوا باستخداـ استراتيجية عيف العقؿ ، في حيف مثمت  ( طالباً ٖ٘التجريبية والتي تكونت مف )

 ،( طالبًا ودرسوا باستخداـ  الطريقة القياسية.ٖٖالشعبة )ب( المجموعة الضابطة والتي تكونت مف )
-ٕٕٔٓأجريت التجربة عمى مدار ثمانية أسابيع في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي )

دراسة مجموعتي البحث في ثالثة دروس كؿ أسبوع.  استخدمت ـ( ، وقاـ الباحث نفسو ب ٕٕٕٓ
التجربة تصميًما مف مجموعتيف )تجريبية وضابطة( ، حيث أشرفت مجموعة واحدة جزئًيا عمى 
األخرى.  تمقى الطالب في مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( مكافآت في مجموعة متنوعة مف 

، اإلنجاز السابؽ في الفيزياء ، الذكاء(.  بالنظر إلى تصنيؼ المجاالت ، بما في ذلؾ )العمر الزمني 
 . بمـو لممجاؿ المعرفي )التذكر ، والفيـ ، والتطبيؽ ، والتحميؿ ، والتوليؼ(

( خطة درس يومية لممجموعة ٕٗوفًقا لخطوات استراتيجية عيف العقؿ ، قاـ الباحث بوضع )
داـ المنيج التقميدي.  بناًء عمى صحة االختبار التجريبية ، ونفس الشيء لممجموعة الضابطة باستخ
وينصح الباحث بإجراء دراسات إضافية لمواد  ،الظاىر وصالحية المحتوى وحساب ثبات العناصر

دراسية مختمفة وفي مراحؿ دراسية مختمفة ألف نتائج البحث أظيرت تفوؽ طالب المجموعة التجريبية 
( بعد تطبيؽ ٔٛ.ٓار التحصيؿ.  وصمت إلى )عمى طالب المجموعة الضابطة في متغير اختب

المعادلة وحساب الخصائص السيكومترية لبنود االختبار ومعالجة البيانات إحصائيًا.  لتحديد كيفية 
      .تأثير تقنية عيف العقؿ عمى األداء األكاديمي

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

grade students in physics 

muhamad sadiq jaefar hashim aleumaydi 

 

 

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). 
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 الفصؿ االوؿ
 التعريؼ بالبحث

 : مشكمة البحث اوال
وأساًسا لمعديد مف عمى الرغـ مف أف الفيزياء ىي إحدى ركائز العموـ الطبيعية 

التخصصات األخرى التي تتعامؿ مع دراسة الظواىر الطبيعية وتحميميا وتفسيرىا 
واستثمارىا ، فقد زادت أىمية الفيزياء نظًرا لتأثيرىا الكبير عمى  التقدـ التكنولوجي الذي 
يشيده العالـ حالًيا عمى نطاؽ واسع في مجموعة متنوعة مف مجاالت الحياة.  التدريس 

لفعمي ليا ال يزاؿ في طريؽ مسدود.  وىي تقوـ عمى الذاكرة مف جانب الطالب والتالوة ا
والتمقيف مف جانب المعمـ ، مما أدى إلى تجاىؿ األنشطة التربوية وعدـ مشاركة 

، والحد مف مشاركتُو داخؿ القاعة الدراسية، مما أدى إلى انخفاض كبير في الطالب.
 (.ٔٛ:  ٕٛٔٓ، تحصيمُو الدراسي )آؿ بطي وسعد

ىناؾ تدىور في التحصيؿ الفيزيائي في المرحمة اإلعدادية بحسب العديد مف 
(، ودراسة ٖٕٔٓ: دراسة )أحمد وصاحب الدراسات والبحوث الحديثة في العراؽ منيا

وأكدت أف المعمميف يقوموف بتدريس مادة الفيزياء باستخداـ (، ٕٚٔٓ)كامؿ وحنيف 
أسباب تدني مستوى التالميذ.  باإلضافة إلى ذلؾ ، لـ  التقنية التقميدية ، وىو أحد

يشجع المعمموف الطالب عمى التفكير النقدي في المادة ، مما جعميـ يشعروف بالممؿ 
 .وعدـ الرضا وانخفاض التحصيؿ.

واكتشفت الباحثة مف خالؿ ما تقدـ أف ىناؾ انخفاضًا في مستوى تحصيؿ 
وجود نقاط ضعؼ في معرفة معممي الفيزياء الطالب في الفيزياء ، باإلضافة إلى 

باالستراتيجيات واألساليب والتقنيات الحديثة وكيفية استخداميا في تدريس العموـ.  ، بما 
في ذلؾ استراتيجية العيف.  اختار الباحث أف يجرب العقؿ عمى أمؿ أف يساعد ذلؾ في 

ي تنسجـ مع اتجاىات زيادة مستويات تحصيؿ الطالب ألنو أحد األساليب المعاصرة الت
 .التعميـ الحالي في مجاؿ التعميـ وتحسف أداء الطالب.
 ومف ىنا تبرز مشكمة البحث بالتساؤؿ اآلتي:
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)ما فاعمية استراتيجية عيف العقؿ في تحصيؿ طالب الصؼ الرابع العممي في مادة 
 الفيزياء؟(

 :ثانيًا: أىمية البحث
ومذىؿ ، ويمكف رؤية عالمة في خضع ىدؼ التعميـ ووسائمو لتغيير كبير 

التحوؿ مف التركيز األساسي عمى الموضوع إلى الطالب وأفكاره.  مع العديد مف 
 (.ٕٓ: ٕٔٔٓ)بكار،  األدوات التعميمية والتعميمية

إف عدد الكوادر البشرية القادرة عمى مواكبة ىذا التقدـ العممي والتكنولوجي 
ؤولية كبرى يتحمميا التعميـ بشكؿ عاـ المتسارع في مختمؼ مجاالت الحياة ىو مس

والتعميـ العممي بشكؿ خاص.  ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى تطوير وتعديؿ 
ثراء  ثارة الحافز لدييـ ، وتفجير طاقاتيـ ، وا  خبرات األفراد ، وصقؿ مواىبيـ ، وا 

 (.ٗ:  ٕٙٔٓ، صالح)قدراتيـ. 
ة معممي الفيزياء ، الذيف إف اإلعداد والتطوير الميني لمعممي العموـ ، وخاص

يشكموف حجر الزاوية في الفصؿ الدراسي ، يقع ضمف اختصاص التعميـ العممي. 
قد تكوف أىميا تمؾ المرتبطة بالتدريس واألنشطة ، (ٕٓ:  ٜٕٓٓ)أمبوسعيد وسميماف، 

المختمفة المصاحبة لو ، وكذلؾ التفاعالت المفظية وغير المفظية ، حيث يصاحب 
مسؤوليات ومياـ عديدة ومعقدة.  ويكرر ويطمب التكرار ويستخدـ مدرس الفيزياء 

العقاب البدني لمحاولة شحذ كميات الطالب العقمية ، ولكف مفيوـ التعميـ اليوـ قد تغير 
ليشمؿ التعميـ أواًل ثـ التعميـ ، وقد بدأ في معالجة كؿ جانب مف جوانب شخصية 

تطور دور المعمـ  ، فإفّ مية التعميمية.الطالب.  لقد أصبح حتى التركيز األساسي لمعم
إلى دور منظـ لو جوانب عديدة.  إنو مسؤوؿ عف مجموعة واسعة مف الواجبات ، بما 
في ذلؾ إدارة الفصؿ الدراسي وتوجيو الطالب والتخطيط والتنظيـ والتنسيؽ والتدريب 

عند ىذا  المدرسال تنتيي واجبات ، (ٕ٘ٙ:  ٕٛٔٓ)الخفاجي وآخروف،  والمراجعة.
الحد.  إنيا تتطور دائًما ، مما يستمـز اكتساب خبرات جديدة مف أجؿ تحقيقيا.  إنو 

 - ٜٔ:  ٕٙٔٓ، البياتي) .لممدرسمخصص لجو الفصؿ الدراسي الذي يعزز التعمـ 
نظًرا ألف تدريس الفيزياء ليس بالميمة السيمة ، ولكنو باألحرى ميمة معقدة (، ٕٓ
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 لمدرسوالطالب دوًرا ميًما ، فمف الضروري أف يكوف  المدرسيمعب فييا كؿ مف 
الفيزياء معرفة قوية وشاممة بالموضوع وكذلؾ عالية  القدرات التدريسية لنقؿ المادة إلى 

مع تقدـ الفيزياء مف كونيا فرًعا بسيًطا (، ٕ٘:  ٕٛٔٓ)أمبوسعيدي، عقوؿ الطالب. 
، فمف الواضح أنو لكي يفيـ مف )العموـ الطبيعية( إلى كونيا أصؿ العموـ األخرى 

الطالب العموـ األساسية األخرى ، يجب أف يكوف عمى دراية بالعديد مف المفاىيـ 
الفيزيائية  التي يتـ تضمينيا في تكويف بقية العموـ وربط الفيزياء بالحياة اليومية.  ىذا 

 ،واسع وكبير.االىتماـ الكبير بتدريس الفيزياء واالىتماـ بيا يشير أيًضا إلى أنيا عمـ 
في ضوء ىذه األىمية ، نما االىتماـ بالفيزياء وطرؽ  ،( ٜٚٔ:  ٖٕٔٓ)أبو جحجوح ،

تدريسيا وتطويرىا بشكؿ مطرد ، وذلؾ بفضؿ استخداـ استراتيجيات ونماذج التدريس 
التي تجعؿ دور الطالب في البيئة التعميمية وكذلؾ مساىمتيا في تطوير  التفكير ، كما 

األدبيات التربوية التي تدؿ عمى نمو اآلراء الداعية لمتدريس لرفع مستوى يتضح مف 
 .(ٛٔ -ٚٔ:  ٜٕٓٓ)سالمة و آخروف ،  تفكير الطالب .

مف أجؿ تنفيذ التعمـ النشط ، مف الضروري تنويع أساليبيا واستراتيجياتيا.  
الؿ تفاعميـ تؤكد استراتيجيات التعمـ النشط عمى أىمية بناء المتعمميف لمعرفتيـ مف خ

مع بيئتيـ.  يعد تنويع المناىج أمًرا ضرورًيا لتحسيف التعمـ ألنو يزيد مف تحفيز الطالب 
يعتبر نيج عيف (، ٖٕ: ٕٛٔٓ)عطية،  ويحسف تعميميـ ولو تأثير مفيد عمى انتباىيـ.

العقؿ لمتعمـ أحد أساليب التعمـ النشط.  يعزز ىذا التكتيؾ قدرة الطالب عمى تكويف 
ية مف النصوص مف خالؿ توجيو انتباىيـ إلى كممات ميمة في النص الغني صور ذىن

بصرًيا ، وتشجيعيـ عمى عمؿ استنتاجات حوؿ النص بناًء عمى صورىـ ، ومنحيـ 
يصاؿ توقعاتيـ لمطالب اآلخريف مف خالؿ منتج تـ  فرصة الستيعاب صورىـ.  وا 

اختبار توقعاتيـ في ضوء ، ودفعيـ إلى اإلنخراط في قراءة نشطة مف خالؿ اختياره.
: ٜٕٓٓالنص الفعمي، وتعميميـ كيفية استخداـ صنع الصور لوحدىـ )سيمفر وآخروف، 

ٖٖٓ – ٖٓ٘.) 
وفي ضوء ما سبؽ نجد أّف استراتيجية عيف العقؿ تجعؿ المتعمـ أكثر مالحظة 
لألفكار والمفاىيـ الجديدة، فيي استراتيجية يحاوؿ المدرس مف خالليا إْف يستثير دافعية 
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المتعمميف لمتعمـ، فضاًل عف ذلؾ إّف اليدؼ المبدأ السيكولوجي األساسي الذي يكمف 
و إّف المعمومات التي تخزف في الذاكرة بأكثر مف طريقة وراء استراتيجية عيف العقؿ ى

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 

عادة النظر بطريقة تفكيريِو إّف كؿ متعمـ في ىذه االستراتيجية يكوف لديِو القدرة إ
لموصوؿ إلى الحؿ األمثؿ أو إلى الحؿ الصحيح لممشكمة الُمطروحة، وىذا يؤدي إلى 

يتمثؿ أحد (، ٖٖٔ: ٜٕٓٓزيادة قدرتِو ورفع تحصيمِو الدراسي )سيمفر وآخروف، 
األىداؼ التعميمية الرئيسية في حياة المتعمـ في زيادة مستوى نجاحو األكاديمي ، 

النظاـ التعميمي تحقيؽ ذلؾ.  تذليؿ العقبات والقضايا في الحياة اليومية ويحاوؿ 
 (.ٖٗ:  ٕٛٔٓ)الفاخر، 

وىذا اإلنجاز األكاديمي ىو مقياس يستخدـ لتحديد المستوى األكاديمي لممتعمـ 
وليس مجرد نتيجة ثانوية لمعممية التعميمية ؛  يعد التحصيؿ األكاديمي اآلف أحد األفكار 

النظاـ التعميمي والمؤسسات التعميمية اىتماًما كبيًرا ، وقد تمت تسمية العديد  التي يولييا
.  (.ٕٗ:  ٕٔٔٓ)اسماعيمي،  مف امتحانات الفصؿ بيذا المفيـو

نظرًا ألىمية التعميـ في حياة المتعمـ ، فإف اإلنجاز ىو أساس غالبية القرارات 
دراستيـ ، سواء تـ نقميـ مف التربوية في مجاؿ التعميـ.  يحدد مدى طوؿ الطالب في 

فصؿ تعميمي إلى آخر ، أو توزيعيـ عمى تخصصات تعميمية مختمفة ، أو قبوليـ في 
 (.ٖٛ: ٕٛٔٓ)البراؾ،  كميات أو جامعات التعميـ العالي.  والتعميمات

 تتضح أىمية البحث مف خالؿ ما يمي:
( أىمية المحاؽ بالدوؿ الصناعية في جميع التخصصات ، بما في ذلؾ التعميـ ، مف ٔ 

 حيث التقدـ العممي.
 ( أىمية التعميـ كأداة رئيسية لتمبية متطمبات المجتمع.ٕ 
 ( قيمة تقنيات التدريس المعاصرة ، مثؿ تقنية عيف العقؿ.ٖ 
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ى وجو الخصوص ، حيث أنيا ( أىمية مرحمة اإلعداد بشكؿ عاـ والصؼ الرابع عمٗ 
تمثؿ بداية التخصص العممي لطالب المرحمة اإلعدادية وتساعد عمى تنمية شخصية 

 .الطالب في مجاالت اإلدراؾ والميارة والعاطفة.
 

  : ثالثًا: ىدؼ البحث وفرضيتوِ 
فاعمية استراتيجية عيف العقؿ في تحصيؿ طالب ييدؼ البحث إلى معرفة 

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

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

 ."التحصيمي المعد ألغراض ىذا البحثفي االختبار 
  :رابعًا: حدود البحث

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

 (.الكندي لمبنيفالمركز )أعدادية لمديرية تربية بابؿ/
 .م( ىو الحد الزمني. 0200-0202العام الدراسي )  (ٕ
 .يناقشون "الحدود البشرية" الرابع العمميطالب الصف   (ٖ
القيود المعرفية: الفصول الخمسة األخيرة من كتاب الفيزياء لمصف الرابع ،   (ٗ

والتي تغطي الضوء ، وانعكاس وانكسار الضوء ، والمرايا ، والعدسات الضيقة ، 
  والكيرباء الساكنة.

  

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

 التربية جميورية العراؽ.
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 :صطمحات: تحديد المخامساً 
 عرفُو: الفاعمية (2
 قدرة العامؿ موضوع الدراسة عمى تحقيؽ نتيجة إيجابية ، لكف إذا )صالح( بأّنو" :

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

 ـ يحدد الباحث درجة التغيير الذي أحدثتو استراتيجية عيف العقؿ في مخرجات التعم
لطالب الصؼ الرابع في الفيزياء مف الناحية اإلجرائية عمى النحو التالي: يتـ 
تحديدىا مف خالؿ معادلة كوىيف التربيعية مف خالؿ تحديد االرتفاع أو االنخفاض 

  درجاتيـ األكاديمية.في متوسط 
 عرفُو: عين العقلاستراتيجية  (0
 (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 
 ,Sekolahتكويف او رسـ صور ذىنية بحيث يصؼ استجابتيـ لمموضوع" 

2017: 63).) 
 :قراءة لدى استراتيجية تنمي ميارات ال 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 

 ىو ُمساعدة الطالب في زيادة تحصيميـ الدراسي.
 :التحصيل عرفوُ  (3
 تـ : "مجموعة المعارؼ والميارات المتحصؿ عمييا والتي يمي وآخرون( بأّنو)التم

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

  الصؼ الرابع عف الفيزياء خالؿ الفصوؿ  طالبكمية المعمومات التي تعمميا
الخمسة الماضية ، كما تحددىا الدرجات التي حصموا عمييا في اختبار التحصيؿ 

 .الذي ابتكره الباحث خصيًصا ليذا السبب ، ىو ما يصفو الباحث بأنو إجرائي
 الفيزياء: عرفُو: (4
  ّبحيث يستطيع الطالب "العمـ الذي ييتـ بدراسة الظواىر الطبيعية : 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
، مدتيا ثالث سنواتالدراسة اإلعدادية، "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، وتعميقيا تمييدًا لمواصمة الدراسة ابعض المياديف الفكرية، والتطبيقية  لعالية وا 
 (.ٕ٘: ٕٛٔٓ، لمحياة العممية واإلنتاجية" )وزارة التربية

 الفصل الثاني
 ودراسات سابقة إطاري نظري

 أواًل: النظرية البنائية:
عمى مدار العشريف عاًما الماضية ، شيد البحث التربوي تحواًل كبيًرا في فيمو 
لعمميات التدريس والتعمـ ، مبتعًدا عف التركيز عمى العوامؿ الخارجية التي تؤثر عمى 
تعمـ المتعمـ ، مثؿ متغيرات المعمـ )الشخصية والحماس واألسموب( والتعمـ  البيئة 

امؿ أخرى ، وتجاه العوامؿ الداخمية التي تؤثر عمى المتعمـ ، والمناىج ونتائج التعمـ وعو 
تعتبر البنائية واحدة مف  (،ٖٚ:  ٕٙٔٓ)النوبي، وخاصة ما يحدث في عقؿ المتعمـ. 

أكثر نظريات التعمـ حداثة ، وىي مبنية إلى حد كبير عمى نظريات بياجيو في التعمـ 
يشمؿ فكرة المعاني أو العمميات  وفيمو لمعقؿ البشري.  ال يوجد تعريؼ واضح لمبناء
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النفسية ، مما يجعؿ البحث عف معنى أو تعريؼ دقيؽ أمًرا صعًبا.  نتيجة لذلؾ ، ىناؾ 
العديد مف التعريفات المختمفة لمبناء في األعماؿ المتعمقة بالتعميـ.  يمكف فصميا إلى 

حيث يبني  قسميف أساسييف ، عمى الرغـ مف ذلؾ: )تعتبر البنائية كفمسفة معرفة ،
، Sigel، المتعمـ معرفتو الخاصة ، مما يعني أف المعرفة ىي مجرد مسألة بناء بشري. 

Stephen lerman ،Von glasersfeld ، يتفؽ كالىما عمى أف البنائية تشير إلى
عممية البناء الذىني ، لكف القسـ اآلخر يفحص البنائية كنظرية تعمـ تؤكد عمى ضرورة 

أو إعادة بناء خططو العقمية باستخداـ عمميات عقمية محددة مف أجؿ قياـ المتعمـ ببناء 
التعمـ.  كما يتفقوف عمى أف البنائية ىي نظرية نفسية ترى أف العمـ يتطور كنتيجة 
لخمؽ المتعمـ شخصًيا معنى مف خالؿ تجاربو ، سواء كانت تمؾ التجارب شخصية أو 

جديًدا.  تغير المواقؼ المعمومات مشتركة ، وأف ما يعرفو الشخص مقدًما ويييئ لو 
 (.(Dwayne, 2015: 9 .التي يتمقاىا أو تمغييا تماًما.

 ثانيًا: التعمـ النشط
يتعمـ الطالب عندما يشارؾ في الموقؼ التعميمي ، ويتحدث عما يتعممو في 
تمؾ الحالة ، ويكتب عنو ويربطو بتجاربو السابقة ، ويطبقو في حياتو اليومية ، ويصنع 

يتعممو.  ال يتعمـ الطالب بمجرد الجموس في الفصؿ أو االستماع إلى ما يقولو ما 
المعمـ أو حفظو أو اإلجابة عمى أسئمتو.  بمعنى أكثر واقعية ، يتطور إلى متعمـ نشط 

 (ٜٔ:  ٕٚٔٓ)رمضاف،  مسؤوؿ عف عممية التعمـ الخاصة بو.
ليـ باكتشاؼ ُيعرؼ التعمـ الذي يوجو الطالب في االتجاىات التي تسمح 

اآلخريف والتعاوف معيـ لفيـ المنيج مف خالؿ مناقشة مجموعة صغيرة ولعب األدوار 
وعمؿ المشروع وطرح األسئمة باسـ التعمـ النشط.  إنيا طريقة لتثقيؼ الطالب حتى 
يتخطوا دورىـ في االستماع السمبي بحيث يتخذ المتعمـ بعض التوجيو ويبدأ في تنفيذ 

 (.ٕ٘:  ٕٚٔٓ)ابو الحاج، الدراسي. األنشطة في الفصؿ 
ينصب تركيز التعمـ النشط عمى المشاركة النشطة لممتعمـ في عممية التعمـ ، 
مما يضمف أنو يعالج بنشاط المعرفة التي يحصؿ عمييا ويطبقيا عمى أنشطتو اليومية 
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 بداًل مف النظر إلى التعمـ كنشاط سمبي.  عندما يتعمؽ األمر بالبيانات التي أعطيت
 .ليـ وكيؼ يخططوف الستخداميا

 (ٕٖ: ٕٛٔٓ)سعادة،  
 ثالثًا: استراتيجية عين العقل:

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

مف خالؿ خبراتيـ اليومية( في تنمية قدراتيـ عمى تحويؿ النصوص  المتعمـ )المكتسبة
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:

 ة بالصور.جذب انتباىيـ إلى كممات مفتاحية في النص ممتمئ 
 .تشجيعيـ عمى توقع أمور عف النص عمى اساس الصور التي يبدعونيا 
  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

 الفعمي.ضوء النص 
 .تعميميـ كيفية استخداـ صنع الصور بمفردىـ 

وتستعمؿ استراتيجية عيف العقؿ في زيادة ميارات القراءة الفعالة التي تساعد 
المتعمميف عمى معرفة كيفية قراءة النصوص المعرفية غير المصورة، وتحويميا بطريقة 

الصور الذىنية ذىنية إبداعية إلى مشاىد درامية، بحيث تتكوف ىذه المشاىد مف 
المخزونة في ذاكرتيـ؛ مما يجعؿ المعرفة النصية المقروءة نشطة جاذبة، وذات معنى 
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 

 عقؿ تستعمؿ بشكؿ فعاؿ وكبير في الدروس ذات الطابع المعرفي التقريري.عيف ال
 (ٖٛٔ: ٕٛٔٓ)النذير وصالح، 
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 ثانيًا: العالقة بين استراتيجية عين العقل وبنتائج البحوث المتعمقة بالتعمم النشط:
  :حيث كشفت اف القدرة عمى انشاء الصور العقمية البحوث المتصمة بالقارئ الكفؤ

رات القراءة المفتاحية التي يستخدميا القراء االكفاء عمى نحِو تمقائي، ىي احدى ميا
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  بحوث الترميز المزدوج

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.
 :العالجية التي تقوـ عمى الترميز اكدت اف برامج القراءة النمائية و  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 
 عرض المعمومات. حدد االدوات والوسائؿ التعميمية المتنوعة التي ستستخدميا في 
 ( كممة أو عبارة مفتاحية.ٖٓ – ٕٓحدد النص المراد قراءتِو ثـ اختر منو ) 
  وضح لممتعمميف طبيعة االستراتيجية مف خالؿ قراءتؾ كممات او عبارات مف

الدرس بصوت واضح وعمييـ اف يكونوا صورة ذىنية لمكممة او اف يطرحوا سؤااًل 
 شاعرىـ عند سماعيا.حوليا او يتوقعوا شيئًا او يصفوا م

  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.
 شاركوا نتاجاتيـ النيائية وزع الطالب مجموعات ثنائية او مجموعات صغيرة ليت

 ويطوروىا.
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  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،  يستخدموف االستراتيجية بمفردىـ ؼعمـ المتعمميف كي(ٕٜٓٓ :
ٕٜٖ) 

 (2رابعًا: ويمكن  تمخص استراتيجية عين العقل بالخريطة الذىنية في المخطط )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: خريطة ذىنية تمخص استراتيجية عين العقل2مخطط )
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 ثالثًا: التحصيؿ: 
األكاديمي لمطالب وألنو ُينظر إليو عمى أنو نظًرا ألىميتو في تقييـ األداء 

اختبار أساسي يمكف استخدامو لقياس المستوى األكاديمي لمطالب ونطاؽ المخرجات 
التعميمية ، فإف التحصيؿ األكاديمي ىو أحد المفاىيـ التي يتـ استخداميا بشكؿ متكرر 

مف حيث  في ىذا المجاؿ  مف التربية وعمـ النفس التربوي عمى وجو الخصوص. 
 (.ٕٕ:  ٕٔٔٓ)الجاللي،  الجودة والكمية

تـ تناوؿ مفيوـ التحصيؿ الدراسي مف قبؿ العديد مف العمماء المتخصصيف 
بطرؽ مختمفة ، ولكف مف أبرز االتجاىات في تحديد ىذا المفيوـ ارتباطو بمفيـو 

 ؾ تعريؼالتعميـ المدرسي.  تـ تقديـ العديد مف التعاريؼ في ىذا االتجاه ، بما في ذل
حيث يعرؼ اإلنجاز بأنو مستوى اإلتقاف الذي حققو الفرد أو  (،ٕٔٔٓ)اسماعيمي، 

درجة النجاح التي يحققيا أو يحققيا في موضوع دراسي معيف أو بيئة تعميمية أو مجاؿ 
 (.ٜ٘:  ٕٔٔٓ)اسماعيمي،  تدريب.  يقيـ األداء األكاديمي أو النجاح

ظمة مف الظروؼ التعميمية ، والتي يتـ تعد األىداؼ الواضحة لممجموعات المن
تقديميا عادًة في شكؿ مناىج ودورات ، ضرورية لفيمنا لإلنجاز كما يتـ قياسو 
باالمتحانات.  بداًل مف ىذا الغرض المحدد ، كنا ننشئ مناىج ودورات لتحقيؽ أىداؼ 

الغرض مف امتحانات اإلنجاز ىو قياس ىذه العوامؿ.  يشمؿ ، أخرى أكبر بكثير.
اإلنجاز في الواقع كؿ ما يتـ تدريسو واكتسابو ، وبما أف دور المدرسة ىو تشكيؿ سموؾ 
الطالب إلحداث التغيير ، فإف كؿ ما ىو جزء مف ىذه التغييرات يقع ضمف فئة 

 (.ٚٛ:  ٜٕٓٓ)السبيعي،  اإلنجاز.
 المحور الثاني: دراسات سابقة:

  دراسةSekolah, 2017)) 
طالب العقؿ لتحسيف فيـ القراءة لدى الطالب في السنة الثانية ل"أثر استراتيجية عيف 

 "الواليات المتحدة االمريكية
إلى التعرؼ عمى  ه الدراسة في الواليات المتحدة االمريكية وىدفتأجريت ىذ

أثر استراتيجية عيف العقؿ لتحسيف فيـ القراءة لدى الطالب في السنة الثانية لطالب 
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عمى عينة مكونة مف  يكية، واتبع الباحث المنيج شبو تجريبيالواليات المتحدة االمر 
( طالبًا واألخرى ٕٖ( طالبًا مقسميف إلى مجموعتيف احدىما تجريبية مكونة مف )ٗٙ)

( طالبًا، وأعد الباحث اختبارات لتكافؤ عينة البحث )العمر ٕٖضابطة مكونة مف )
أىـ نتائج الدراسة: وجود فروؽ الزمني، المعمومات السابقة، اختبار الذكاء(، وكاف مف 

دالة إحصائيًا في التطبيؽ القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية بالنسبة لتحسيف فيـ 
القراءة لدى الطالب، ويمكف أف نستنتج أف ىناؾ فرًقا كبيًرا في استخداـ استراتيجية 

 SMAN Binaan Khususعيف العقؿ لتحسيف فيـ القراءة لدى الطالب في 
Dumai.  (Sekolah, 2017: 60) 

  ،(0222دراسة )الخزعمي 
( في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية وتنمية التنور E's٘فاعمية التدريس بأنموذج بايبي )

 الفيزيائي لدى طالب الصؼ االوؿ المتوسط
( في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية وتنمية 5E'sفاعمية التدريس بأنموذج بايبي )

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

المفاىيـ الفيزيائية وتنمية التنور الفيزيائي لدى طالب الصؼ االوؿ المتوسط، وبمغت 
داتيف: اختبار لفيـ المفاىيـ أعدت الباحثة أ (ٜٕ( طالبًا بواقع )ٜ٘عينة الدراسة )

الفيزيائية ومقياس لمتنوير المادي.  قاـ طالب المجموعة الضابطة التي درست كالمعتاد 
بإعداد  (t-test)( طالًبا لممجموعة التجريبية التي درست باستخداـ نموذج ٖٓو )

األدوات.  في كؿ مف اختبار اكتساب الفكرة ومقياس التنوير المادي ، كاف أداء 
 ث(. –: ت ٕٔٔٓ)الخزاعي،،  لطالب في المجموعة الضابطة أسوأ.ا
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 الفصؿ الثالث
 البحث واجراءاتو منيج

 :اواًل : منيج البحث
تـ استخداـ النيج التجريبي مف قبؿ الباحث ، ويتـ تعريفو عمى أنو تغيير 
مخطط ومراقب لمظروؼ المحددة لحدث ما ، متبوًعا بمالحظة وتفسير تعديالت 

 (.ٜٕٔ:  ٕٙٔٓ ،)الشرع وأخروف الحدث. 
 :ثانيًا: التصميم التجريبي

اعتمَد 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   التجريبية

 )بالشيور(.
  درجات اختبار مادة

 .الفيزياء لمفصل االول
 .)اختبار الذكاء )دانميز 

استراتيجية عين 
 العقل

التحصيل 
 الدراسي

االختبار 
 التحصيمي

 الطريقة االعتيادية الضابطة 

 التصميم التجريبي لمبحث: (2شكل )
 :وعينتوُ الثًا: مجتمع البحث ث
 لمعاـ الدراسي تقع المدارس الثانوية واالعدادية لمذكور في قمب  :مجتمع البحث

 .ـ( ٕٕٕٓ - ٕٕٔٓمحافظة بابؿ )
 قسـ عينة البحث الحالي عمى قسميفتن :عينة البحث: 
 اختار الباحث عمدا مدرسة الكندي المتوسطة في )حي الكرامة(. :عينة المدارس. 
 عندما زار الباحث مدرسة الكندي اإلعدادية لمبنيف ، كانت اإلدارة  :عينة الطالب

متعاونة لمغاية.  بالنسبة لمصؼ العممي الرابع ، كانت المدرسة اإلعدادية مكونة 
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طالًبا في كؿ فصؿ عمى التوالي.  اختارت  ٖ٘و  ٖٛ، مع  Bو  Aمف قسميف ، 
استبعاد ثالثة طالب  الباحثة القسـ )أ( بشكؿ عشوائي لتمثيؿ المجموعة.  قبؿ

فاشميف مف المجموعة التجريبية وطالبيف فاشميف مف المجموعة الضابطة ، أصبح 
( ، يمثموف المجموعة التجريبية ٛٙعدد الطالب في المجموعتيف بعد االستبعاد )

التي ستدرس الفيزياء وفًقا الستراتيجية عيف العقؿ ، والشعبة.  )ب( لتمثيؿ 
( ٔ، وجدوؿ )ستدرس نفس الموضوع بالطريقة المعتادة.المجموعة الضابطة التي 

 :يبيف ذلؾ
 عدد طالب مجموعتي البحث قبل االستبعاد وبعدهُ : (2جدول )
عدد الطالب  الشعب المجموعة

 قبل االستبعاد
عدد الطالب 
 المستبعدين

عدد الطالب 
بعد 

 االستبعاد
التجريبية )استراتيجية عين 

 العقل(
 35 3 38 أ

 33 0 35 ب )الطريقة االعتيادية(الضابطة  
 68 5 73 المجموع

 :رابعًا: تكافؤ مجموعتي البحث
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 

 ىذه المتغيرات.( يوضح ٕفي نتائج التجربة وجدوؿ )
 مجموعتي البحث في بعض المتغيرات نتائج طالب(: 0جدول )

درجة  االنحراف المتوسط العدد المجموعة المتغير
 الحرية

الداللة  القيمتان التائيتان
 الجدولية المحسوبة اإلحصائية

 غير دال 0.222 2.030 66 6.28 289،27 35 التجريبية العمر الزمني
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 5.36 288،85 33 الضابطة
 درجات العام

 الماضي
 غير دال 0.222 2.026 66 25.98 60.89 35 التجريبية

 23.90 63.64 33 الضابطة
 غير دال 0.222 2.389 66 5.24 09،0 35 التجريبية اختبار الذكاء

 4.98 08،73 33 الضابطة
التجريبية التي تؤثر في تـ ضبط المتغيرات غير رابعًا: ضبط المتغيرات الدخيمة: 

 سالمة التجربة .
 إلتماـ مستمزمات البحث، قاـ الباحث باإلجراءات اآلتية: :خامسًا: مستمزمات البحث

 تـ تحديد المحتوى العممي الذي سيتـ تدريسو لمطالب في : تحديد المادة العممية
مجموعتي البحث أثناء التجربة مف قبؿ الباحث.  تضمف الموضوع العممي لمفصؿ 

 ـ(. ٕٚٔٓالفصوؿ الخمسة األخيرة مف كتاب الفيزياء ) I8العممي لمعاـ الرابع 
 : ( يبيف ذلؾٖوجدوؿ ) ،لمؤلفو: )قاسـ عزيز محمد وآخروف(

 الفصول المقرر تدريسيا في اثناء مدة التجربة: (3جدول )
 عنوان الفصل الفصل ت
 الضوء السادس 2
 انعكاس وانكسار الضوء السابع 0
 المرايا الثامن 3
 العدسات الرقيقة التاسع 4
 الكيربائية الساكنة العاشر 5

 ( ومحتوى ٜبناًء عمى األىداؼ العريضة لمممحؽ ) :صياغة األىداف السموكية
ىدًفا سموكًيا ، موزعة عمى  ٓٛٔالمادة المراد دراستيا في التجربة ، ابتكر الباحث 

مستويات بموـ الستة: )الحفظ ، والفيـ ، والتطبيؽ ، والتحميؿ ، والتوليؼ ، 
 .والتقييـ(
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 بو  بالنظر إلى المعمومات الموجودة في الكتاب الموصى: إعداد الخطط التدريسية
واألىداؼ السموكية المحددة ، قاـ الباحث بوضع خطط الدروس لموضوعات 
الفيزياء التي سيتـ تناوليا أثناء التجربة ، باستخداـ طريقة عيف العقؿ لمطالب في 

 .المجموعة التجريبية والطريقة القياسية لمطمبة.  الطالب في المجموعة الضابطة.
 :سابعًا: أداة البحث

قييـ المتغير التابع أمًرا ضرورًيا لتحديد مدى تمبية أىداؼ يعد صنع أداة لت
 :البحث وفرضياتو

اتبع تعميمات الباحث لعمؿ اختبار تحصيؿ فيزياء لصؼ الرابع  :الختبار التحصيميا
 :العممي

 الغرض مف امتحاف اإلنجاز ىو قياس كفاءة طالب : تحديد اليدف من االختبار
الفصوؿ الخمسة مف كتاب الفيزياء الذي سيتـ الصؼ الرابع )عينة البحث( في 

 ٓٔو  ٜو  ٛو  ٚو  ٙتغطيتو عمى مدار العاـ الدراسي.  ىذه الفصوؿ ىي  
(ٕٕٓٔ-ٕٕٕٓ.). 
 شيًئا  ٓٗاقتصرت عناصر االختبار عمى  : قاـ تحديد عدد فقرات االختبار ونوعيا

 .عنصر. مف التقييمات الموضوعية متعددة الخيارات ، مع أربعة احتماالت لكؿ
 إعداد جدول المواصفات : 

العمميات التي استخدميا الباحث لبناء جدوؿ المواصفات موضحة في النقاط 
 :التالية ، والتي تـ استخداميا إلنشاء جدوؿ المواصفات لالختبار التحصيمي

 تاب تحديد الوزف النسبي لمحتوى كؿ فصؿ مف الفصوؿ الخمسة األخيرة مف ك
ات الفصؿ عمى وفؽ اعتمادًا عمى معيار عدد صفح ،العمميالفيزياء لمصؼ الرابع 

 :العالقة اآلتية

 عدد صفحات الفصؿوزن المحتوى لكل فصل = 

 العدد الكمي لصفحات الفصوؿ
×222% 

  حساب األىمية النسبية لميدؼ السموكي لكؿ مف الفصوؿ الخمسة وفي كؿ مستوى
 :باستخداـ العالقة الموضحة أدناه
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 عدد االىداؼ السموكية في المستوى الواحد وزن اليدف في المستوى = 

  المجموع الكمي لألىداؼ السموكية
×222% 

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

 مستوى المئوية لألىداف في كل
 (ٚٛ-ٙٛ:  ٕٓٔٓ)النجار، 

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

عدد  الفصول
 الصفحات

االىمية 
 النسبية

 المجموع النسبة المئوية لألىداف السموكية
 التقويم التركيب التحميل التطبيق فيم التذكر

32% 06% 27% 20% 8% 6% 222% 
 5 2 2 2 2 2 0 %23 26 السادس
 7 2 2 2 2 0 0 %28 02 السابع
 7 2 2 2 2 0 0 %28 02 الثامن
 9 2 2 2 2 0 3 %02 05 التاسع
 20 2 2 2 0 3 4 %32 35 العاشر
 42 0 4 5 6 22 23 %222 228 المجموع

  :تـ صياغة التوجييات والتعميمات حوؿ كيفية االستجابة توجييات االختبار
صحيح واحد لمفقرة ، والرد عمى جميع الفقرات ، ومقدار الوقت )اختيار بديؿ 

المخصص لالستجابة ، وكتابة االسـ الثالثي ، والفئة ، والقسمة في المساحة 
 .(.المخصصة ،  والتوجييات األخرى

 -  :تـ وضع معيار لتصحيح اإلجابات ، مثؿ )درجة تصحيح إجابات االختبار
)صفر لإلجابة الخاطئة ، والفقرة المتبقية التي واحدة لكؿ فقرة اختبار صحيحة( و 

لـ يجيب الطالب عنيا ، وىي الفقرة التي ليا أكثر مف  تـ تعييف خيار واحد( ؛  



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

 567 

 ٓٗوبالتالي ، تـ تحديد أعمى درجة نيائية الختبار التحصيؿ.  درجة الحرارة )
 ..درجة( ، والنقطة المنخفضة )صفر(

 اعتمد الباحث نوعيف مف  ،تبار التحصيميمف صدؽ اإلخ لمتأكد: صدق االختبار
 :الصدؽ

 تـ إعطاء االختبار التحصيمي واألىداؼ السموكية وجدوؿ : الصدق الظاىري
المواصفات لمجموعة مف الخبراء في طرؽ تدريس التربية والعموـ.  وبناًء عمى 
مالحظاتيـ ، قاـ الباحث بتعديؿ الفقرات أو البدائؿ الالزمة بعد استخالص قيمة 

( عند مستوى الداللة ٗٛ.ٖمربع كاي المحسوبة ومقارنتيا بالقيمة الجدولية )
( ، وكشفت النتائج أف جميع أسئمة االختبار كانت ٔ(.  ودرجة مف الحرية )٘ٓ.ٓ)

 .صحيحة.
 مف خالؿ االعتماد عمى جدوؿ المواصفات ، يمكف لممرء أف يحدد : صدق المحتوى

 .محتوى األكاديمي.أف فقرات االختبار كاممة وتدؿ عمى ال
 يق االستطالعي لالختبار التحصيميالتطب : 

 :تطبيقًا استطالعيًا وعمى مرحمتيفتـ تطبيؽ االختبار التحصيمي 
 تمميذًا في الصؼ  ٖٓتـ إجراء امتحاف اإلنجاز لػ  :التطبيق االستطالعي االول

 .األولية.الرابع في مدرسة الثورة اإلعدادية لمبنيف خالؿ مرحمتيا االستكشافية 
 :( طالب ٓٓٔتـ إجراء االختبار عمى عينة قواميا ) التطبيق االستطالعي الثاني

وطالبة في الصؼ الرابع في المدرسة اإلعدادية الجامعية لمبنيف بقصد التحميؿ 
اإلحصائي لبنود االختبار التحصيمي والتي تشمؿ صعوبة البند وتميزه عف غيره مف 

 .ر الصحيحة.البنود ،  وفعالية البدائؿ غي
 :تفاوت معامؿ الصعوبة لكؿ بند مف بنود االختبار فيما بينيا  معامل الصعوبة

 .(.ٜٙ.ٓ - ٜٖ.ٓحسب حساب الباحث )
 :اكتشفت الباحثة أف مدى القوة التفاضمية لكؿ مف مفردات االختبار  معامل التمييز

 .(.ٚٙ.ٓ - ٖٖ.ٓيتراوح بيف )
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 أف كفاءة البدائؿ المناسبة لعناصر اكتشؼ الباحث : فاعمية البدائل الخاطئة
 .(.ٔٗ.ٓ-ٗٓ.ٓ-االختبار تتراوح بيف )

   :لباحث مف ثبات االختبار بطريقتيفتحقؽ اثبات االختبار: 
 يعتبر االختبار مستقًرا بمجرد تحقيؽ االستقرار باستخداـ  :طريقة التجزئة النصفية

براوف لمحصوؿ  -( وتصحيحو بمعادلة سبيرماف ٜٚ.ٓمعامؿ ارتباط بيرسوف )
 .(.ٛٛ.ٓعمى )

 عند استخداـ ىذه المعادلة في الحساب ، يكوف : 02وريتشاردسون  -طريقة كودر
 .( ، ويعتبر االختبار مستقًرا.ٓٛ.ٓمعامؿ الثبات )

 SPSSاستعمؿ الباحث الحقيبة اإلحصائية برنامج  :الوسائؿ االحصائية: سابعاً 
 .لمبيانات لمتحميؿ اإلحصائي

 الفصؿ الرابع
 نتائج البحث وتوصياتو

 : عرض النتائجاوالً 
تدعي الفرضية الصفرية األولى أنو ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف 

درجات االختبار لطالب المجموعة التجريبية الذيف سيدرسوف الفيزياء باستخداـ متوسط 
يف درجات االختبار لطالب المجموعة الضابطة الذاستراتيجية عيف العقؿ ومتوسط 

سيدرسوف نفس الموضوع كالمعتاد في  تـ إنشاء االختبار التحصيمي ألغراض ىذا 
استخمص الباحث المتوسطات الحسابية ، (.٘ٓ.ٓالبحث عند مستوى الداللة )

والتباينات واالنحرافات المعيارية لمطالب في مجموعتي البحث لمتأكد مف صحة 
درجات االختبار لممجموعة التجريبية كاف الفرضية السابقة.  ويبدو أف متوسط 

درجات ( ، ومتوسط ٜٕ.٘( ، واالنحراؼ المعياري )ٜٛ.ٕٚ( ، والتبايف )ٜٙ.ٕٛ)
(.  وكاف االنحراؼ المعياري لمجموعة الضبط التي أجرت ٜٙ.ٕٛاختبار الطالب )
استخمص الباحث ، (.ٕٚ.ٙ( ، و )ٖٔ.ٜٖ( ، وكاف التبايف )٘ٗ.ٕٗبحثيا كالمعتاد )

متوسطات الحسابية والتباينات واالنحرافات المعيارية لمطالب في مجموعتي البحث ال
درجات االختبار لممجموعة لمتأكد مف صحة الفرضية السابقة.  ويبدو أف متوسط 
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( ، ٜٕ.٘( ، واالنحراؼ المعياري )ٜٛ.ٕٚ( ، والتبايف )ٜٙ.ٕٛالتجريبية كاف )
وكاف االنحراؼ المعياري لمجموعة  (. ٜٙ.ٕٛدرجات اختبار الطالب )ومتوسط 

 (.ٕٚ.ٙ( ، و )ٖٔ.ٜٖ( ، وكاف التبايف )٘ٗ.ٕٗالضبط التي أجرت بحثيا كالمعتاد )
 ( يبيف ذلؾ:٘، وجدوؿ )

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

 5.09 07.98 08.69 35 التجريبية
66 3.225 0.222 

دالة 
 6.07 39.32 04.45 33 الضابطة أحصائياً 

تـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ البديؿ ألنو يتضح مف الجدوؿ والرسـ البياني 
درجات الطالب في السابقيف أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط 

عمى االختبار التحصيمي لصالح  مف مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( 
 .المجموعة التجريبية.

تم تحديد حجم تأثير المتغير المستقل عمى النحو التالي: تم تحديد حجم التأثير )د( 
لممتغير المستقل في المتغير التابع بواسطة الباحث باستخدام معادلة كوىين.  في 

 ( يبيف ذلؾ:ٙوجدوؿ ) ،اختبار اإلنجاز ، كان أداء المجموعة التجريبية أفضل
 حجم األثر لممتغير المستقل في متغير التحصيل: (6جدول )
 مقدار حجم األثر (dقيمة حجم األثر ) المتغير التابع المتغير المستقل
استراتيجية عين 

 العقل
 متوسط 2.74 التحصيل

 ثالثًا: االستنتاجات:
 في ضوء النتائج التي توصؿ الييا البحث يمكف استنتاج ما يأتي: 
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  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.
 رابعًا: التوصيات: 

 باآلتي:        يوصي الباحثالبحث الحالي  توصؿ إلييا التي النتائج ضوء في
   إضافة أنشطة إلى كتب الفيزياء تساعد الطالب في تعمـ مادة مناسبة لمستويات

 المدرسة اإلعدادية والمستويات المدرسية بشكؿ عاـ.
    الفيزياء بشكؿ خاص ومعممي العموـ بشكؿ عاـ  لمدرسيالتخطيط لدورات تدريبية

 حتى يتمكنوا مف اكتساب تقنيات جديدة لمتعمـ النشط وصقؿ مياراتيـ فييا.
   االستفادة مف تقنية عيف العقؿ في تدريس مادة الفيزياء ألطفاؿ الصؼ الرابع ألنيا

 .تحسف مف األداء األكاديمي
 

 خامسًا: المقترحات: 
 إجراء البحوث اآلتية:الباحث  يقترحُ  البحث ليذا استكماالً 

طالب الصؼ الخامس العممي التطبيقية في الفيزياء والتفكير عالي المستوى  -
 باستخداـ تقنية عيف العقؿ.

لتحديد أي مف التقنيتيف كاف لو التأثير األكبر في تعزيز درجة النجاح ، تـ إجراء  -
 المعاصرة.مقارنة بيف استراتيجية عيف العقؿ مع بعض االستراتيجيات 
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 المصادر
 المصادر العربية  اواًل: 
 ( ٕٚٔٓ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 التدريس لدى معممي الفيزياء في المدارس الثانوية بفمسطيف ، بحث منشور ، 
 ( .ٕ( ، 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( , ٖٛ( , العدد )ٛوالطمبة , المجمد )
 العراؽ.

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

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

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

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

 اف, االردف., دار المسيرة لمنشر والتوزيع , عم ٔ, طمع األمثمة التطبيقية 
 ( أثر استراتيجية الحصاد في تحصيؿ طالب الصؼ ٕٛٔٓالبراؾ، مجد ممتاز :)

الرابع العممي في مادة الفيزياء والتفكير اإليجابي لدييـ، كمية التربية االساسية، 
 رسالة ماجستير غير منشورجامعة بابؿ، بابؿ، العراؽ. 

 ( ٕٔٔٓبكار , عبد الكريـ : )دار القمـ لمنشر  ٔ, ط حول التربية والتعميم ,
 والتوزيع , دمشؽ , سوريا.
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 ( فاعمية استراتيجية األمواج المتداخمة في ٕٚٔٓالبكري , مفاز غساف جاسـ : )
تحصيؿ طالب الصؼ الثاني المتوسط في مادة الفيزياء والتفكير االستداللي لدييـ 

 ير منشورةرسالة ماجستير غ, كمية التربية األساسية , جامعة بابؿ , العراؽ. 
 ( ٕٙٔٓالبياتي , حسيف عبيد جبر : )الدار  طرائق تدريس التربية الفنية ,

 المنيجية لمنشر والتوزيع , عماف , األردف.
 ( ٕٛٔٓالتميمي , ياسيف عمواف وآخروف :) معجم مصطمحات العموم النفسية

 , دار الرضواف لمنشر والتوزيع , عماف , االردف. ٔ, ط والتربوية والبدنية
 دار الميسرة لمنشر ٔ، طالتحصيل الدراسي(: ٕٔٔٓجاللي، لمعاف مصطفى )ال ،

 والتوزيع والطباعة، عماف، االردف.
 ( ٕٛٔٓالخفاجي , رياض ىاتؼ وآخروف : ) طرائق التدريس بين التنظير

 , مؤسسة الصادؽ الثقافية , بابؿ , العراؽ. ٕ, ط والتطبيق
 ( ٕٚٔٓرمضاف، مناؿ حسف :)ات التعمم النشط في بناء برنامج استراتيجي

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

 اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.
 ( ٕٛٔٓسعادة ، جودت : ) النظرية والتطبيقاستراتيجيات التعمم النشط بين  ،

 ، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ، عماف ، االردف. ٔط
 ( ٜٕٓٓسالمة ، عادؿ ابو العز ، وآخروف : )معالجة -طرائق تدريس العامة

 ، دار الثقافة ، عماف , االردف. ٔ،  طتطبيقية معاصرة
 ( )المعمم (: ٜٕٓٓسيمفر، ىارفي وآخروف )ترجمة محمد بالؿ الجيوسي

، اختيار االستراتيجية المناسبة لكل درس استنادًا إلى البحث العممي االستراتيجي
 ، مكتب التربية لدوؿ الخميج، الرياض، السعودية.ٔط

 ( ٕٙٔٓالشرع , عدوية عبد الجبار وآخروف : )التفكير ومنياج البحث التربوي  ,
 , الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ والتوريدات , القاىرة , مصر. ٔط
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 ( ٕٙٔٓ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 :) النشط استراتيجيات واساليب حديثة في التعمم
 ، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.ٔ، طالتدريس

 ( ٕٛٔٓالفاخر، سالـ :)مركز الكتب االكاديمي، عماف، ٔ، طالتحصيل الدراسي ،
 االردف.

 ( ٕٚٔٓكامؿ, ىالة وحنيف حمزة : ) معوقات تدريس العموم في المستوى
(, ٛٔ, المجمد )من وجية نظر مدرسي المادة المتوسطة في محافظة القادسية

 (, مديرية تربية القادسية, الديوانية, العراؽ.ٗالعدد )
 (  ٕٓٔٓالنجار ، نبيؿ جمعو صالح : ) القياس والتقويم )منظور تطبيقي مع

 ، دار الحامد لمنشر والتوزيع ، عماف ، األردف. (Spssتطبيقات برمجية 
  قيادة التدريس  (:ٕٛٔٓبف ابراىيـ النفيسة )النذير، محمد بف عبداهلل وصالح

 ، مكتبة العبيكاف لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.ٔ، 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.
 ثانيًا: المصادر االجنبية
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