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المستخمص:
ٌدؼ ٌذا البحث إلى التعرؼ عمى فاعمية التعمـ السريع

في تدريس طالبات الرابع

العمهي لهادة عمـ االحياء في دافعيتٍف العقمية .واختارت الباحثات التصهيـ شبً التجريبي
ذا الضبط الجزئي ( هجهوعة تجريبية وهجهوعة ضابطة ) ذا االختبار البعدي في الدافعية
العقمية  ،وقد اختيرت عيىة البحث قصدياً هف طالبات ثاىوية الفوز لمبىات الصؼ الرابع

العمهي في هحافظة بغداد التابعة إلى الهديرية العاهة لتربية بغداد /الرصافة األولى،

تضهىت (  ) 65طالبة هوزعة بيف هجهوعتي البحث ،اختيرت بطريقة السحب احداٌها

تهثؿ الهجهوعة التجريبية تضهىت (  ) 32طالبة درسف عمى وفؽ التعمـ السريع ،أها

الهجهوعة األخرى فقد تضهىت (  ) 33طالبة درسف عمى وفؽ الطريقة االعتيادية هثمت

الهجهوعة الضابطة  ،تهت هكافﺄة هجهوعتي البحث بهتغيرات (اختبار رافف لمذكاء،

والدافعية العقمية ) ،إذ اعدت الباحثات هقياساً لمدافعية العقمية لطالبات الرابع العمهي،
وتﺄلؼ الهقياس هف (  ) 60فقرة بعضٍا إيجابية وأخرى سمبية  ،وتـ حساب الخصائص

السايكوهترية لمهقياس ،وتـ تحميؿ البياىات وهعالجتٍا احصائياً باعتهاد  ( :هعادلة)

-

 ) t testلعيىتيف هستقمتيف ،وهعادلة ألفا كروىباخ ،وهعاهؿ ارتباط بيرسوف ،واالىحراؼ

الهعياري وهعاهبلت االرتباط لكؿ فقرة هف فقرات هقياس الدافعية العقمية) وأشارت الىتائج

إلى وجود فاعمية التعمـ السريع في تدريس طالبات الرابع العمهي لهادة عمـ االحياء في

دافعيتٍف العقمية لصالح الهجهوعة التجريبية .وتـ وضع عدد هف التوصيات والهقترحات.

الكمهات الهفتاحية  :التعمـ السريع  ،الدافعية العقمية.
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Abstract:
The aim of this research identify ( The effectiveness of rapid learning in
mental motivation of the fourth grade students in biology). The researchers
chose the semi-experimental design with the partial tuning ( Experimental group
and Officer group ) the same post-test in mental motivation , his eye research
was chosen from Al-Fawz secondary School for Girls followers to the General
Directorate of Education Baghdad / Rusafa 1 , which included ( 65 ) student
distributed over two research groups, Choose us in a way of clouds one of them
represents the experimental a group included ( 32 ) students studied according
to rapid learning , as for the second group included ( 33 ) studied according to
the usual way represented the control group , the two research groups has been
rewarded ( Raven intelligence test , and mental motivation ) , where researchers
prepared measure the mental motivation of the scientific fourth , the scale is
corrupted from ( 60 ) paragraph is positive and some negative , the
psychometric properties of a scale were calculated and the data were analyzed
and statistically processed using equation )t - test ) for two separate samples,
and its equivalent Alpha Kronbach , and Pearson correlation coefficient , and
standard deviation , and correlation coefficients for each paragraph of the mental
motivation scale). The results indicated the existence of rapid learning activity
in the mental motivation of the fourth scientific students in biology for the
experimental group A number of recommendations and proposals have been
developed .
Key words : Rapid learning , mental motivation .
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مشكمة البحث:
ظمت الههارسات التربوية والتعميهية تستخدـ أسموباً واحداً في التعميـ العتقادٌـ
بوجود ىوع واحد هف الذكاء لدى جهيع الهتعمهيف  ،وقد يحوؿ التدريس بالطرائؽ االعتيادية
دوف إثارة الدافعية العقمية عىد الطالبة ،وٌكذا تفقد الطالبة تدريجياً القدرة عمى التركيز
والهثابرة وتوليد الدافعية هف أجؿ التعمـ السريع  .الشيء الذي هىح فرص ظٍور التعمـ
السريع والفعاؿ واالرتقاء بً  ،ذلؾ التعمـ الذي يتجاوز الفرد فيً أسموبً الخاص في التعمـ
واكتساب الهعرفة  .ولمتحقؽ هف ذلؾ تﺄكدت الباحثات هف هشكمة بحثٍف عف طريؽ توجيً
استباىة إلى عيىة عشوائية هكوىة هف (  ) 10هدرسيف وهدرسات لهادة عمـ األحياء ههف
ال تقؿ خبرتٍـ عف (  5سىوات ) هف هدارس هختمفة هف هحافظة بغداد  /الرصافة األولى.
عف طريؽ استباىة تضهىت ا،تي :
س ٌ / 1ؿ لديؾ فكرة عف التعمـ السريع ؟
س ٌ / 2ؿ تهتمؾ طالبات الصؼ الرابع العمهي دافعية عقمية ؟
س / 3إذا كاىت اجابتؾ بىعـ أـ ال ٌ ،ؿ تـ قياس ذلؾ هف قبمؾ ؟
ككانت نسبة اإلاابات عف األسئمة آنفة الذكر كاآلتي:
  %100ال يهمكوف فكرة عف التعمـ السريع.  % 100يروف عدـ اهتبلؾ طالباتٍف دافعية عقمية  ،ولـ يتـ قياس ذلؾ هف قبمٍـ.ىستىتج هف الىتائج التي تـ استحصالٍا عف طريؽ االستباىة عدـ وجود فكرة لدى
الهدرسيف عف التعمـ السريع ،وبالتالي فٍـ ال يستخدهوىً وكذلؾ وها يزاؿ الهدرسوف
هته سكيف بالطرائؽ التقميدية في التعميـ التي أدت إلى اىخفاض هستوى الدافعية العقمية لدى
الطالبات  ،لذا تروـ الباحثات تجريب فاعمية التعمـ السريع في تدريس هادة عمـ األحياء ها
قد يسٍـ في رفع هستوى الدافعية العقمية لدى الطالبات  ،لذا تحددت هشكمة البحث بالسؤاؿ
ا،تي :ها فاعمية التعمـ السريع في تدريس طالبات الرابع العمهي لهادة عمـ االحياء في
دافعيتٍف العقمية ؟
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أىمية البحث:
يركز تسريع تعمـ العموـ عمى جواىب عديدة لمطمبة سواء كاىت عقمية أـ اجتهاعية أـ
تربوية  ،وهف هتطمبات العصر لتكىولوجيا الهعموهات والتطور السريع لمهعرفة هها دعت
حاجة التربية العهمية إلى االٌتهاـ بالطمبة هف حيث كيفية تفكيرٌـ وهٍارة حؿ الهشكبلت
التي تواجٍٍـ وكيفية توظيفٍـ لمهعرفة العمهية  ،ليكوىوا قادريف في الىٍاية عمى هواجٍة
هشكبلت الحياة  ( .زيتوف )107 : 1996 ،
أها هير (  ) Meier , 2000فيرى أف التعمـ السريع عبارة عف أىهوذج يقترح تكاهؿ
أىهاط التعمـ الهختمفة لجعؿ الهتعمـ ُهتعمهاً ىشطاً في عهمية التعمـ  ،بتوظيؼ األجزاء
العقمية واالبداعية والعاطفية هف دهاغً في حاالت الوعي واالسترخاء في بيئة تعاوىية

هشجعة عمى التعمـ  ( .الىقبية وعبد اهلل  ، ) 231 : 2014 ،إذ يركز التعمـ السريع عمى
تطبيؽ االستراتيجيات التي تىسجـ هع ها تـ اكتشافً هف أبحاث الدهاغ  ،وتتسـ باإلثارة
والهتعة والتشويؽ  ،وتقوـ عمى الهشاركة الفعالة هف الطمبة  ،عف طريؽ اشراؾ العقؿ
والجسد والجاىب العاطفي في عهميتي التعميـ والتعمـ  ( .شيخوف  ، ) 56 :2019 ،وذكر
( هوراي  ) 1988 ،أف الدافعية لمتعمـ ٌي الرغبة الهستهرة في السعي إلى الىجاح واىجاز
األعهاؿ الصعبة والتغمب عمى العقبات بكفاءة وبﺄقؿ قدر ههكف هف الجٍد والوقت وبﺄفضؿ
هستوى هف التعمـ  ( .سرحاف  ) 2 : 2015 ،ويرى (  ) Guthrie , etal , 2000أف
الدافعية تُعد هف العواهؿ الهٍهة والهؤثرة في الهوقؼ التعميهي عمى االىتباي وتجهيع
الهعموهات واألىشطة وطريقة العرض والتفاعؿ بيف الهعمهيف وطبلبٍـ  ( .راشد : 2005 ،
 ، ) 157ويجب أف يعمـ الهعمـ أف دافعاً واحداً ال يكفي كدافع لمهتعمـ  ،وبالتالي هف

الهٍـ تىشيط جهيع دوافع التعمـ الداخمية والخارجية ( .سبلهة  . ) 31 : 2002 ،ويطمؽ
( هاكمتيبلىد  ) Mcclel land 1957عمى تصوري لمدافعية بﺄىهوذج االستثارة االىفعالي (

 ، ) Affective Arpusel Modelوٌو يعد كؿ الدوافع هتعمهة في حيف يرى أف األفراد
الهىجزيف يهيموف إلى التعمـ بدرجة أسرع وعمى ىحو أفضؿ والى تبىي هستويات هرتفعة هف
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ويرى عمهاء الىفس أف ٌىاؾ تداعيات كثيرة

في العهمية التعميهية تحوؿ دوف إثارة هفاجئة وسريعة بالدافعية العقمية لدى الطمبة  ،وهىٍا
أساليب التمقيف الهتبعة في التدريس وضعؼ استجابة الهىاٌج الدراسية لمتطورات الحادثة
في هفاٌيـ وهٍارات التعمـ  ،وهىٍا هفٍوـ التعمـ الذاتي والسموؾ االبتكاري  ،واف التعميـ في
الوقت الراٌف يكفي بطريقة التدريس التقميدي ،إذ يركز عمى الهستويات الهعرفية الدىيا التي
ال تتجاوز استرجاع الهعرفة التي ُحفظت آلياً أو الحفظ األصـ في التدريس واالهتحاف
عمى حد سواء  ،وٌكذا يفقد الطالب الدافعية العقمية والفكرة الخبلبة  ( .شحاتة : 2006 ،
 . ) 27إف توافر حالة هف الدافعية لدى شخص تُحفزي لمىظر إلى بدائؿ أكثر في الوقت
الذي يرضى ا،خروف بها ٌو هوجود ،وهف الهظاٌر الهٍهة لتحقيؽ الدافعية العقمية الرغبة
في التوقؼ والىظر إلى األشياء التي لـ يىتبً إليٍا أحد  ،إذ يهثؿ ٌذا الىوع هف التركيز
هصد اًر إضافياً لئلبداع  ( .أبو جادو وهحهد  . ) 467 : 2007 ،إف الدافعية العقمية
عمى عبلقة باتجاٌات الطالب ورغباتً ليتوجً ىحو الىشاط الذي يرغب فيً دوف ا،خر،

وٌي عمى عبلهة لحاجاتً فتجعؿ الهثيرات هعززات تؤثر في سموكً  ،وتحثً عمى الهثابرة
والعهؿ بىحو فاعؿ  ( .ىشواىي ) 257 : 2002 ،

إف استثارة الدافعية العقمية لدى

الهتعمهيف ُيقمؿ الوقت والجٍد في تعميـ الهٍارة التعميهية الهبلئهة وذلؾ بﺇثارة االىتباي
والتشويؽ والحهاسة لدى الهتعمهيف وىشاطٍـ العقمي  ( .يوسؼ  ، )93 : 2009 ،إف
فٍهىا لمدافعية العقمية يهكىىا في ىٍاية الهطاؼ هف فٍـ الفروؽ بيف الهتعمهيف الطهوحيف
وغير الطهوحيف  ( .التؿ وآخريف .) 201 : 2011 ،
وهها سبؽ يهكىىا تمخيص أٌهية البحث با،تي :
أ -أىمية نظرية:
تﺄتي أٌهية البحث هف أٌهية الهرحمة الدراسية ،وٌي الهرحمة اإلعدادية التي
تٍتـ بﺇعداد الطمبة لهواصمة دراستٍـ الجاهعية.
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ب -أىمية تطبيقية:
 -1يقدـ ٌذا البحث هقياساً لمكشؼ عف هستوى الدافعية العقمية لدى طالبات الهرحمة
اإلعدادية يهكف لمباحثيف اإلفادة هىٍا في دراسات هشابٍة.
 -2هف الهؤهؿ أف يساعد ٌذا البحث الهعىييف بالعهمية التعميهية والهشرفيف في
توجيٍٍـ لتٍيئة بيئة تعميهية تسرع التعمـ  ،لتقديـ أساليب تدريس حديثة عف
األساليب االعتيادية الهتبعة في تدريس عمـ األحياء لمهرحمة اإلعدادية .
ىدؼ البحث:
التعرؼ عمى فاعمية التعمـ السريع في تدريس طالبات الرابع العمهي لهادة عمـ
االحياء في دافعيتٍف العقمية.
نرضية البحث:
ألجؿ تحقيؽ ٌدؼ البحث وضعت الباحثات الفرضية الصفرية ا،تية :
ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عىد هستوى داللة (  ) 0,05بيف هتوسط درجات
طالبات الهجهوعة التجريبية المواتي يدرسف عمى وفؽ { التعمـ السريع }  ،وهتوسط درجات
طالبات الهجهوعة الضابطة المواتي يدرسف عمى وفؽ الطريقة االعتيادية في الدافعية
العقمية .
حدكد البحث:
يقتصر البحث عمى :طالبات الصؼ الرابع العمهي هف (ثاىوية الفوز لمبىات) في هحافظة
بغداد  /الرصافة األولى لمفصؿ الدراسي الثاىي هف العاـ الدراسي (  2020 / 2019ـ )
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هحتوى الهقرر الدراسي لمفصوؿ الخهسة األخيرة هف كتاب هادة عمـ األحياء (الفصؿ
السادس  ،والفصؿ السابع  ،والفصؿ الثاهف  ،والفصؿ التاسع  ،والفصؿ العاشر) الهقرر
لمصؼ الرابع العمهي ( . ) 2017
تحديد المصطمحات:
في ها يمي تحديد لمهصطمحات التي وردت في ٌذي الدراسة  ،وٌي :
 -1الفاعمية :عرنيا كؿ مف:
أ( -توفيؽ  :)1997بﺄىٍا " تحديد األثر الهرغوب أو الهتوقع الذ ُيحدثًُ التعميـ

لمهتعمهيف وتدريبٍـ لتحقيؽ األٌداؼ الهوضوعة  ،ويقاس هف خبلؿ التعرؼ

عمى الزيادة في هتوسطات

درجاتٍـ"  ( .توفيؽ ) 93 : 1997 ،

ب( -شحاتً وآخريف  :)2003 ،بﺄىٍا " تشير إلى ىواتج التعمـ التي حققٍا الهعمـ
في طبلبً هف خبلؿ هوقؼ التدريس  ،وٌذا يعىي أف الفاعمية ترتبط بهدى ها
يحققً الهعمـ هف األٌداؼ التعميهية الهرغوبة "  ( .شحاتً وآخريف : 2003 ،
) 231
 -2التعمـ السريع :عرنو كؿ مف :
أٌ ( -بلؿ  ) 2007 ،بﺄىً  " :األداء اإلىساىي السريع والفعاؿ والهؤثر في اكتساب
وتداوؿ أىواع الهعرفة الهختمفة والذي يتىاسب هع زهف وسرعة تدفقٍا حولً
"ٌ(.بلؿ .)11 : 2007 ،
ب ( -هاير  ) 2010 ،بﺄىً  " :الوصوؿ إلى ىتائج إيجابية عف طريؽ استخداـ العقؿ
وكاهؿ الجسد في العهمية التعميهية بﺄسرع وقت وبكفاءة عالية " ( .هاير :2010 ،
) 32
التعريؼ االارائي :تصهيـ أىشطة تعمهية بطرائؽ تتىاسب هع العديد هف أساليب
التعمـ  ،ويجب أف تكوف ٌذي األىشطة ههتعة وهشوقة هها تجعؿ الطالبات
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هستهتعات بتعمـ الهعموهة التي يكتسبىٍا هف الهعمـ  ،إذ تكوف فيً الطالبات ٌو
بؤرة االٌتهاـ .
 -3الدانعية العقمية :عرنيا كؿ مف:
أ ) De Bono , 1998 ( -بﺄىٍا  " :حالة تؤٌؿ صاحبٍا إلىجاز ابداعات جادة
وطرائؽ هتعددة لتحفيز ٌذي الحالة أو لحؿ الهشكبلت الهطروحة بطرائؽ
هختمفة  ،والتي تبدو أحياىاً غير هىطقية  ،إذ إف الطرائؽ التقميدية لحؿ
الهشكبلت ليست السبيؿ الوحيد "  (.هرعي وهحهد .)262 : 2008 ،
ب ( -بىي يوىس  ) 2012 ،بﺄىٍا " :الدافعية اإلبداعية ويقابمٍا الجهود أو
التصمب العقمي  ،وٌي توصؿ صاحبٍا إلىجاز إبداعات هعيىة في هجاؿ
هعيف  ،إذ يوجد لمدافعية العقمية أربعة أبعاد ٌي التركيز العقمي ،التوجً ىحو
التعمـ  ،حؿ الهشكبلت إبداعياً والتكاهؿ الهعرفي " ( .بىي يوىس ،
) 177 :2012
ويتبىي البحث الحالي تعريؼ (  ) De Bono , 1998تعريفاً ىظرياً في

تحديدي لهصطمح الدافعية العقمية .

التعريؼ االارائي :هجهوع الدرجات التي تحصؿ الطالبات عميٍا بعد اجاباتٍف
عمى فقرات هقياس الدافعية العقمية الهستخدـ لتحقيؽ ٌدؼ ٌذي الدراسة والهتكوف
هف أربعة أبعاد ٌي  ( :التركيز العقمي ،والتوجً ىحو التعمـ  ،وحؿ الهشكبلت
إبداعياً  ،والتكاهؿ الهعرفي ) .
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االطار النظرم لمبحث
أكال :مفيكـ التعمـ السريع:
أختمؼ التربويوف بشﺄف هفٍوـ التعمـ السريع  ،ويعرفً هاكيوف ()McKeon 1995
بﺄىً ٌ " :و أسموب تعمـ باستخداـ الحواس الهتعددة والدهاغ وهىٍجية

التعميـ"  ،ويشتهؿ

التعمـ السريع عمى كؿ هف تغميؼ الهحتوى  ،وكذا حالة الطمبة حتى يهكف لمطمبة استيعاب
الهادة العمهية بوتيرة أسرع هف طرائؽ التعمـ الهعتادة  ،وٌو هىٍج هتعدد األبعاد  ،إذ يكوف
فيً الطالب ٌو بؤرة التجربة  ،ويجب أف يتـ تصهيـ األىشطة لمتىاسب هع العديد هف
األساليب التعميهية الهتعددة بقدر الهستطاع لتﺄكيد أف كؿ هتعمـ سيفيد  ،ويجب أف تكوف
األىشطة ههتعة وهرحة كها لو أىٍا صههت خصيصاً لؤلطفاؿ McKeon 1995 : ( .
 ،) P 65في حيف يرى جىسف (  ) Jensen , 2010صعوبة إيجاد تحديد هفٍوـ
التعمـ السريع بقولً  :هٍها تكف الهصطمحات الهستخدهة  ،فﺇف هبادئ التعمـ السريع تجسد
العديد هف األىظهة الهختمفة  ،ولكف الهترابطة داخمياً في الوقت ىفسً  ،هها يجعؿ هف
الصعب تعريؼ التعمـ السريع  ،ألىً بدالً هف أف يكوف هعرفة صغيرة هحددة أصبح
هجاالً ديىاهيكياً واسع الىطاؽ  ،ىاتجاً عف األبحاث التي أجريت في هجاالت هتىوعة ،
هثؿ عمـ الىفس  ،والهجاؿ االدراكي  ،والعموـ  ،واالتصاالت  ،وىظرية األىظهة واإلدارة ،
والف يزياء  ،كها أىً يطبؽ هبادئً عمى الهواد الهتىوعة هثؿ  :الهسرح  ،ورواية القصة ،
والتدريس  ،وقد تﺄثرت استراتيجيات أخرى بهبادئ التعمـ السريع هثؿ  :االستجابة الهبدئية
الكاهمة  ،والتعميـ عمى هستوى العقؿ الباطف  ،والحاالت الفائقة  ،واإليحاء وأىواع الذكاءات
الهتعددة  ،والبرهجة المغوية العصبية  ( .جىسف ) 105 : 2010 ،
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نشأة التعمـ السريع:
ذكر ( الكىدري وشافي  ) 2010أف التعمـ السريع ظٍر في أوائؿ الستيىيات هف
القرف العشريف  1960ـ  ،وقد أسٍهت ثبلثة اتجاٌات رئيسة في ىهو وظٍور ٌذا الهفٍوـ،
وٌي :
 االتجاي األوؿ :اٌتهاـ عمهاء الىفس بالبحث عف الطريقة التي يتعمـ بٍا االىسافواكتشاؼ الكيفية التي يعهؿ بٍا الهخ البشري  ،وأٌـ الحقائؽ التي هف شﺄىٍا أف
تسرع وتساعد عمى حفظ الهعموهات في الذاكرة .
 االتجاي الثاىي  :إجراء عالـ الىفس البمغاري لوزاىوؼ (  ) Lozanovلهجهوعة هفالتجارب حوؿ التعمـ بهصاحبة أصوات الطبيعة والهوسيقى  ،وقد ىفذت تمؾ
التجارب في ها بعد عمى هجهوعات هف الطبلب في أثىاء تعمهٍـ المغة الفرىسية ،
إذ تبيف أف التعمـ الهصاحب لتمؾ األصوات كاف أسرع وأفضؿ .
 االتجاي الثالث :ظٍور ىظرية جاردىر ٌوارد (  ) Howard Gardnerفي الذكاءالتي عف طريقٍا تـ تصىيؼ الذكاء إلى ثهاىية هجاالت هختمفة  ،وهف ثـ لفتت
تمؾ الىظرية اٌتهاـ باحثي التعمـ السريع إلى أف ٌىاؾ طريقة هفضمة لتعمـ كؿ فرد
هف شﺄىٍا أف تحسف هف عهمية التعمـ السريع وسرعتٍا  ( .الكىدري وشافي ،
) 146 - 145 : 2010
التعمـ السريع كأنماط التعمـ:
شغؿ هوضوع الفروؽ الفردية اٌتهاـ الهختصيف بالدراسات الىفسية قديهاً وحديثاً ،
واىصبت االٌتهاهات األولى عمى دراسة الفروؽ في هجاؿ القدرات العقمية وال سيها الذكاء
هىٍا  ،ثـ تتابعت حركة االٌتهاـ بدراسة الفروؽ لتشهؿ هجاالت أخرى كالسهات الشخصية
واالىفعال ية والجواىب االجتهاعية والقدرات والهٍارات المغوية والحركية  .ففي هجاؿ القدرات
العقمية  ،يظٍر حجـ كبير هف ىتائج البحوث وجود ظاٌرة الفروؽ الفردية بيف األفراد في

أىهاط التعمُّـ والتفكير  ،إذ يتبايىوف في ها بيىٍـ هف حيث تفضيبلتٍـ ألساليب تفكير
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وأىهاط تعمـ خاصة بٍـ تهيزٌـ هف غيرٌـ هف األفراد ا،خريف  (.طبلفحة : 2009 ،
، ) 271

وقد عرؼ ( كوجؾ وآخريف  ) 2008 ،أىهاط التعمُّـ بﺄىٍا " :هجهوعة هف

السهات الهعرفية  ،والىفسية والحسية ( السهعي  ،البصري  ،والحركي ) والتي تُشكؿ في
هجهمٍا الطريقة التي يتعمـ بٍا الطبلب الهوضوعات الهرتبطة بالهواد الدراسية الهختمفة
بشكؿ أفضؿ وأسرع هف غيرٌا هف الطرؽ واألساليب"  ( .كوجؾ وآخريف ،

2008

) 69 :
التعمـ السريع كاستخداـ ننكف الذاكرة :

ذكر (جىسف) طرائؽ عديدة يعتهد عميٍا أسموب التعمُّـ السريع في هساعدة الطمبة

عمى تذكر ها تعمهوي  ،هىٍا :
 -1الحركة عف طريؽ الهسرح  ،أو لعب األدوار  ،أو أي لعبة هرحة .
 -2استخداـ ىظاـ الربط بيف الفكرة والفكرة التالية .
 -3استخداـ روح الدعابة  ،فالفرد يتذكر األشياء الهضحكة والغريبة .

 -4تشكيؿ هجهوعات صغيرة  ،وجعؿ كؿ هجهوعة تعمُّـ بعضٍا بعضاً .
 -5التعميـ في أهاكف هختمفة  ،إذ يسٍـ كؿ هكاف بﺇشارة تثبيت .
 -6استخداـ الهقاطع الهصورة أو الصوت .
 -7استخداـ القصص لكي توصؿ الهعموهة وتثبتٍا .
 -8جعؿ التعميـ هرتبطاً بحياة الطالب الشخصية .
 -9التركيز عمى التغذية الراجعة .
 -10استخداـ العروض لمتركيز عمى األفكار الرئيسة .
 -11تكميؼ الطبلب بﺇعداد خرائط ذٌىية لها تعمهوي  ،وتبادلٍا هع بقية زهبلئٍـ في
الفصؿ ( .جىسف ) 309 ، 2010 ،
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لتعمـ السريع مستند إلى نظرية الدماغ:
ويعمـ  ،فالهخ ٌو ا،لة التي تسهح لكؿ أشكاؿ التعمـ أف
الهخ كي يتعمـ ُ
خمؽ اهلل ُ
تحدث بدءاً هف تعمّـ الطفؿ كيؼ يحبو  ،وتعمـ الطير كيؼ يطير  ،وتعمّـ األطفاؿ كيؼ

يقودوف الدراجة  ،حتى تعمّـ الكبار لغة جديدة أو التعاهؿ هع هكتشؼ إلكتروىي جديد ،

كها يسهح الهخ بكؿ ٌذي األشكاؿ هف التعمـ  ،فٍو أيضاً الذي يضع حدوداً لمتعمّـ  ،فٍو

الذي ُيحدد ها الذي ُيهكف تعمهً والى أي هدى وبﺄي درجة هف السرعة  ،وال شؾ في أف
الهخ كاىت وستظؿ لٍا التﺄثير األكبر في عهمية التعمّـ  ،إذ إف فٍـ
هعرفة إهكاىات ُ

الهيكاىزيـ الذي ُيحدد التعمّـ والذاكرة وتﺄثير الجيىات والبيئة واالىفعاالت والهرحمة العهرية
عمى التعمّـ  ،يهكف أف يساعدىا عمى وضع االستراتيجيات التربوية  ،وتصهيـ البراهج التي
تدفع عهمية التعمّـ عبر الهراحؿ العهرية الهختمفة  ( .السيد  ) 350 : 2014 ،ويبمغ عدد

الخبليا العصبية ىحو (  ) 100هميوف خمية  ،وترتبط كؿ خمية باألخرى لتكوف شبكة
هسؤولة عف السيطرة عمى كؿ الوظائؼ العقمية  .ويسيطر الدهاغ عمى جهيع االىفعاالت

اإلىساىية التي تشهؿ ( الحب  ،والكري  ،والخوؼ  ،والغضب ،

وغيرٌا )  .فضبلً

ويفسر اإلشارات التي تصؿ إليً هف األجزاء األخرى هف الجسـ وهف البيئة
عف أىً يستقبؿ ّ
الخارجية  ( .السمطي ) 32 : 2004 ،
ثانيان :الدانعية العقمية:

الدافعية العقمية حالة تؤٌؿ صاحبٍا إلىجاز ابداعات جادة  ،وثهة طرائؽ هتعددة

لتحفيز ٌذي الحالة التي تدفع بصاحبٍا لعهؿ األشياء  ،أو لحؿ الهشكبلت الهطروحة
بطرائؽ هختمفة تبدو أحياىاً غير هىطقية  ،إذ إف الطرائؽ التقميدية لحؿ الهشكبلت ليست
الوحيدة لحمٍا ،ويقابؿ الدافعية اإلبداعية الجهود العقمي  ،والذي يشير إلى أف الطرؽ

الحالية لعهؿ أشياء ٌي أفضؿ طريقة ،أو ربها تكوف الطريقة الوحيدة  ( .الرفوع :2015 ،
 ) 222والدافعية العقمية ٌي هيؿ الفرد لبلستفراؽ واالستهتاع في تكويف هعرفي جديد
لمهوقؼ الذي يواجً  ،إذ يهيؿ ذوو الدافعية العقمية العالية إلى البحث في الهعموهات
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الهت احة  ،والتفكير بٍا وتﺄهمٍا وفٍـ طبيعتٍا والعبلقات الهكوىة لٍا ،في حيف يعتهد ذوو
الدافعية الهىخفضة عمى ا،خريف عمى أدلة هعرفية هساعدة في اكتشافٍا ،لذلؾ يهتمؾ ذوو
الدافع العقمي العالي اتجاٌات إيجابية ىحو الهثيرات والهٍاـ التي تتطمب التفكير بٍا هقارىة
بﺄقراىٍـ ذوي الدافعية العقمية الهىخفضة  ( .الذيابي  ) 82 : 2013 ،وأورد ( العمواف
 ) 2009بعضاً هف خصائص الطمبة ذوي الدافعية العالية كا،تي :
أُ -يظٍروف حهاسة في هواقؼ التعمـ .
ب -يكوىوف أكثر سعادة وسرو ارً في هواقؼ التعمـ .
ت -يىتبٍوف إلى الهدرس والواجبات الهقدهة لٍـ .
ثُ -يىجزوف الواجبات الهقدهة لٍـ بىحو فوري وهستقؿ .
ج -يتطوعوف لمقياـ باألىشطة التعميهية التي تتطمب عهبلً خارج الغرفة الصفية .
ح -يختاروف الهٍهات التي يكوف فيٍا ىوعاً هف التحدي إذا ُسهح لٍـ باالختيار .
خ -يضاعفوف جٍودٌـ لتحقيؽ األٌداؼ الصعبة ويحموف الهشكبلت التي تُظٍر ىوعاً
هف التحدي ،وبكمهات أخرى يحاولوف عدة هرات .

د -االستهرار في تحسيف أدائٍـ .
ذ -يعهموف بىحو جاد حتى في غياب الهكافﺄة أو التحفيز .
( العمواف ) 286 : 2009 ،
وأكد ( دي بوىو  ) 1998 ،أف الدافعية العقمية تجعؿ هف الهتعمهيف هٍتهيف
وقيهة وٌادفة  ،ويجعؿ
باألعهاؿ التي يقوهوف بٍا  ،ويعطي أهبلً بﺇيجاد أفكار جديدة ّ
الحياة ههتعة وأكثر هرحاً ،وتقوـ الدافعية العقمية عمى افتراض أساسي هفادي أف جهيع
األفراد لديٍـ القدرة عمى التفكير اإلبداعي والقابمية الستشارة الدافعية العقمية  ،واذا كاف

األهر كذلؾ فبل بد هف تحفيز القدرات لدى األفراد حتى يستعهموىٍا ( .هرعي وهحهد ،
) 263 - 262 : 2008
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ويرى ( دي بوىو  ) De Bonoأف الدافعية العقمية ٌي القدرة عمى توليد أفكار
جديدة وليس فكرة واحدة لدى بعض األشخاص هف دوف غيرٌـ  ،فٍي قدرة تتعدى حدود
الذكاء  ،اذ تدفع باإلىساف إلى أف يفكر بطريقة هعيىة  ،فٍىاؾ الكثير هف الهبدعيف كاىت
إهكاىاتٍـ ذاتية داخمية ( سعادة هف ىوع أخر ) أىٍا سعادة وىشوة اإلىجاز ( .دي بوىو ،
) 10 : 2010

لمدافعية دور هٍـ في اثارة السموؾ الذي يجعؿ لمهتعمهيف وجٍة هعيىة

وهستهرة لهدة طويمة هف الزهف فطالها يهتمؾ األفراد قدرة هعيىة ألداء ىشاط ها وطالها
يتعمهوف شيئاً ها  ،فﺄف هستوى دافعيتٍـ ٌو الذي ُيحدد فيها إذا كاىوا سيىشغموف بالىشاط
وهقدار الوقت ودرجة الحهاسة التي يتابعوف بٍا ٌذا الىشاط  ( .العتوـ وآخريف : 2011 ،
 ) 170وقد افترض ( دي بوىو  ) De Bono, 1998أربعة هجاالت لمدافعية العقمية
ٌي :
 الهجاؿ األوؿ :التركيز العقمي  :Mentalيتصؼ الهتعمـ الذي يتهيز بالقدرةعمى التركيز بﺄىً شخص هثابر ال تفتر ٌهتً  ،هركز وهىظـ في عهمً  ،وىظاهي
وهىٍجي  ،وشعور ٌذا الهتعمـ بالهىٍجية يجعمً ُيىجز األعهاؿ في الوقت الهحدد،
ويركز عمى الهٍهة التي يىشغؿ بٍا  ،والصورة الذٌىية واضحة في ذٌىً في أثىاء
ُ
االىدهاج في ىشاط ذٌىي ها  ،وٌو يىحو باتجاي التركيز في األشياء  ،ويتهتع
باإلصرار عمى اىجاز الهٍهة التي يىشغؿ بٍا  ،ويشعر بالراحة تجاي عهمية حؿ
الهشكبلت  ( .أبو رياش وزٌرية ) 463 : 2007 ،
 الهجاؿ الثاىي :التوجً ىحو التعمـ  :Learning Orientationيعهؿ ٌذا البعدفي رؤية الهتعمـ عمى توليد دافعية لزيادة قاعدة الهعارؼ لديً  ،إذ ُيثهف التعمـ هف
أجؿ التعمـ  ،بوصفً وسيمة لتحقيؽ السيطرة عمى الهٍهات التعميهية التي تواجًٍ
في الهواقؼ الهختمفة.
كها أىً فضولي ُيغذي الفضولية العقمية لديً عف طريؽ البحث واالكتشاؼ
الفعاؿ ،وٌو صريح وواضح وهتشوؽ لبلىخراط في عهمية التعمـ  ،ويظٍر اٌتهاهاً
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لبلىدهاج في أىشطة التحدي ،ولديً اتجاي ىحو الحصوؿ عمى الهعموهة
كاستراتيجية شخصية عىد حؿ الهشكبلت  ،ويقدر عالياً جهع الهعموهات واقاهة
الدليؿ عميٍا  ،ويقدـ األسباب لدعـ هوقؼ  ،وهف الهحتهؿ أف يكوف هىدهجاً
فاعبلً في الهدرسة  ( .هرعي وهحهد )263 : 2008 ،

 الهجاؿ الثالث :حؿ الهشكبلت ابداعياً :Creative Problem Solvingيتهيز الهتعمهوف بهقدرة عمى حؿ الهشكبلت بﺄفكار وحموؿ خبلقة وأصيمة  .فٍـ
يتباٌوف بﺄىفسٍـ لطبيعتٍـ الخبلقة الهبدعة  .وهف الهحتهؿ أف يظٍر االبداع هف
الرغبة في االىخراط في األىشطة التي تُثير التحدي هثؿ األحاجي واأللغاز
واأللعاب االستراتيجية وفٍـ الوظائؼ األساسية لؤلشياء  ،وٌؤالء الهتعمهوف لديٍـ

إحساس قوي بالرضا عف الذات عىد االىخراط في أىشطة هعقدة  ،أو ذات طبيعة
ُهتحدية أكثر هف الهشاركة في أىشطة تبدو سٍمة  ،ولديٍـ طرائؽ إبداعية في حؿ
الهشكبلت  ( .هرعي وهحهد  ) 264 : 2008 ،ويعتقد ( دي بوىو  ) 2006أف
ٌىاؾ ثبلثة أىواع هف الهشكبلت ٌ ،ي :
.1الهشكمة التي تتطمب هعموهات أكثر لحمٍا أو تقاىات أكثر لمتعاهؿ هع
الهعموهات وحمٍا .
 .2هشكمة تتطمب إعادة ترتيب الهعموهات الهتوافرة هسبقاً  ،أي إعادة ٌيكمية
بصورة أعهؽ .
.3هشكمة البلشكمية  ،إذ قد يكوف الشخص هقيداً تهاهاً بالترتيب الحالي وال
يستطيع الخروج والتطرؽ إلى األفضؿ  ،وال توجد عبلقة تبيف عمى أية واحدة
هىٍا سيتـ التركيز عميٍا  ،إذ قد يقوـ ببذؿ قصارى جٍدي لموصوؿ إلى الترتيب
األفضؿ  ( .دي بوىو ) 32 : 2006 ،
 الهجاؿ الرابع :التكاهؿ الهعرفي  :Cognitive Integrityيتهثؿ ٌذا البعد فيقدرة الهتعمهيف عمى استخداـ هٍارات تفكيرٌـ بﺄسموب هحايد ( هوضوعي )  ،إذ
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يكوىوف هحايديف تجاي كؿ األفكار  ،حتى تمؾ التي تُىسب إليٍـ  ،وٌذا ها أشار
إليً ( دي بوىو) تحت ُهسهى ( القبعة البيضاء )  ،فٍـ إيجابياً باحثوف عف
الحقيقة  ،وٌـ هىفتحو الذٌف  ،يﺄخذوف بالحسباف تعدد الخيارات البديمة  ،ووجٍات

الىظر األخرى لؤلفراد ا،خريف  ،ويشعروف بالراحة هع الهٍهة التعميهية ،
ويستهتعوف بالتفكير عف طريؽ التفاعؿ هع ا،خريف في وجٍات الىظر الهتبايىة .
( الرفوع ) 223 : 2015 ،
إاراءات البحث:
أكالن  :التصميـ التاريبي:
وٌو عبارة عف هخطط وبرىاهج عهؿ بكيفية تىفيذ التجربة ( .عبد الرحهف 2007
 )487:اختار الباحثوف في ٌذي الدراسة التصهيـ شبً التجريبي ذا الضبط الجزئي
لهجهوعتيف احداٌها هجهوعة تجريبية واألخرى هجهوعة ضابطة ذات االختبار البعدي
لمتحصيؿ كها هوضح في هخطط ( . ) 1
مخطط ( ) 1
التصميـ شبو التاريبي لمبحث ذم المامكعتيف
المامكعة

المتغير المستقؿ

التكانؤ

المتغير التابع

التجريبية
التعمـ السريع

اختبار الذكاء 1. .
الدافعية العقمية 2. .
الضابطة

الطريقة االعتيادية
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ثانيان :تحديد ماتمع البحث كاختبار عينتو:

يعىي هجتهع البحث جهيع هفردات الظاٌرة التي تدرسٍا الباحثات أي جهيع األفراد

أو األشخاص أو األشياء الذيف ُيكوىوف هجهوع هشكمة البحث( .عبيدات وآخريف 2000 ،
 ) 99 :وتكوف هف ا،تي :
أ -ماتمع البحث :تﺄلؼ هجتهع البحث هف جهيع طالبات الصؼ الرابع العمهي في
الهدارس التابعة لمهديرية العاهة لتربية الرصافة األولى  -بغداد لمعاـ الدراسي (2019
 . ) 2020ادكؿ ( ) 1
{ المدارس كعدد الطالبات ني الصؼ الرابع العممي التي اعتمدت ني ماتمع البحث }
ت

اسـ المدرسة

عدد طالبات الصؼ الرابع العممي ني المدرسة

1

ثاىوية الفوز لمبىات

68

2

ثاىوية الحريري لمبىات

97

3

اعدادية الفردوس لمبىات

53

الهجهوع

118

ب -عينة البحث:
ػوٌي هجهوعة جزئية هف هجتهع لٍا خصائص هشتركة  ،الٍدؼ هىٍا إعهاـ
الىتائج التي تستخمص هىٍا عمى هجتهع اكبر  (.ابو حويج ) 45 : 2002 ،
واختارت الباحثات ( ثاىوية الفوز لمبىات ) بصورة قصدية لتطبيؽ تجربة البحث (وذلؾ
لتعاوف إدارة الهدرسة هع الباحثات وتقديـ التسٍيبلت لٍف ) .
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ادكؿ ( ) 2
عدد الطالبات ني عينة البحث
ت

الشعبة

المامكعة

عدد الطالبات قبؿ

الطالبات المستبعدات الطالبات بعد االستبعاد

االستبعاد

1

أ

الضابطة

34

1

33

2

ب

التاريبية

34

2

32

68

3

65

المامكع

ثالثان :السالمة الداخمية لمتصميـ التاريبي:

قاهت الباحثات بﺄجراء عهمية التكافؤ االحصائي بيف الهجهوعتيف التجريبية

والضابطة في الهتغيرات االتية ( :الذكاء  ،والدافعية العقمية ) باستخداـ برىاهج (،)SPSS
ثـ طبؽ هقياس الدافعية العقمية الذي أعد هف قبؿ الباحثات بعد اف تـ اعدادي بصيغتً
الىٍائية واظٍرت الىتائج كا،تي :
ادكؿ ( ) 3
نتائج اختبار  t - testلعينتيف مستقمتيف لمامكعتي البحث ني التكانؤ االحصائي
القيمة التائية كالداللة

المتكسط االنحراؼ
المامكعة العدد المتغير الحسابي

المعيارم

التجريبية

32

الضابطة

33

الذكاء

التجريبية

32

الدافعية7,40532 224,2500

الضابطة

33

العقمية8,01750 222,3030

التبايف

38,78

51,0017,142

36,45

48,5116,965
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السالمة الخاراية لمتصميـ التاريبي:
لضهاف السبلهة الخارجية لمتصهيـ التجريبي قاهت الباحثات باإلجراءات ا،تية :
 التدريس ( تطبيؽ التجربة ) :ىظ ارً لمظروؼ التي هرت بٍا الببلد والعالـ أجهع
وذلؾ بتفشي جائحة كوروىا وتطبيؽ الحظر الكمي ثـ الجزئي وتوجيٍاً هف و ازرة

التربية بﺇعطاء الهحاضرات إلكتروىياً قاهت الباحثات بتدريس طالبات الهجهوعة

التجريبية الكتروىياً عمى الهىصة التعميهية (  ) Class Roomالذي يحهؿ رهز

الفصؿ الدراسي (  ، ) teyzn3hوالهجهوعة الضابطة الكتروىياً عف طريؽ
يضهف السبلسة أثىاء تطبيؽ
تطبيؽ برىاهج (  ) Telegramبﺄىفسٍف لكي
ّ
التجربة .
 توزيع الحصص الدراسية :قاهت الباحثة األولى بتىظيـ الجدوؿ بالتعاوف هع إدارة

ٍ
هتساو لمهجهوعة التجريبية والهجهوعة الضابطة  ،وبمغ عدد
الهدرسة بىحو
الحصص الهقررة لكؿ هجهوعة ( ثبلث حصص ) أسبوعياً لهادة عمـ االحياء

لمصؼ الرابع العمهي .
ادكؿ ( ) 4
تكزيع الحصص األسبكعية بيف مامكعتي البحث
المامكعة

السبت

االثنيف

االربعاء

التاريبية

1

1

1

الضابطة

1

1

1

كها اتفقت الباحثات هع الطالبات بوقت الهحاضرات  ،وكاىت كا،تي :
الساعة التاسعة هساءاً الهجهوعة التجريبية والعاشرة هساءاً لمهجهوعة الضابطة .
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 اإلٌدار التجريبي :قد تتعرض بعض أفراد عيىة التجربة لحاالت ترؾ أو اىقطاع
هف أفراد هجهوعتي البحث  ،حيث لـ تتعرض العيىة لحاالت الترؾ أو اىقطاع
الطالبات هف أفراد الهجهوعتيف عف الدروس االلكتروىية ها عدا حاالت خاصة
(عدـ توفر االىترىت لديٍـ ) وبىسبة ضئيمة وهتساوية تقريباً بيف هجهوعتي

البحث.

 الهدة الزهىية :طبقت التجربة في الكورس الثاىي هف العاـ الدراسي (- 2019
 ، )2020واستهرت لهدة ( )60يوهاً بواقع (  24حصة ) لكؿ هجهوعة بىحو

ٍ
هتساو لمهجهوعتيف .

 هحتوى الهادة الدراسية :قاهت الباحثة األولى بتدريس الفصوؿ الخهسة األخيرة
( ) 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6هف كتاب عمـ األحياء لمصؼ الرابع العمهي .
 ضبط ادوات القياس :طبقت الباحثػات ادوات قياس هوحػدة لكػمتا الهجهػوعتيف
(التجريبية والضابطة) في ( الدافعية العقمية )  ،كها قاهت الباحثات بﺄىفسٍف
بتصحيح إجابات طالبات هجهوعتي البحث إلكتروىياً عمى وفؽ هعايير التصحيح
الهوضوعة لؤلداة وعمى وفؽ االجابة األىهوذجية .
رابعان :أداة البحث:

أعدت الباحثات هقياس الدافعية العقمية هعتهدات عمى تعريؼ () De Bono

وتصىيفً لمهجاالت األربعة  ،وبعد تطبيؽ الخصائص السايكوهترية عمى االختبار تـ
تطبيقٍها عمى كمتا الهجهوعتيف التجريبية والضابطة  ،ولقد اتبعت الباحثات لبىاء هقياس
الدافعية العقمية الخطوات ا،تية :
أ -تحديد الٍدؼ هف الهقياس :يٍدؼ هقياس الدافعية العقمية إلى قياس هستوى
الدافعية العقمية لدى الطالبات في هادة عمـ األحياء لمصؼ الرابع العمهي .
ب -تحديد عدد فقرات الهقياس :تـ تحديد فقرات الهقياس بػ (  ) 60فقرة .
ت -التحميؿ االحصائي لفقرات هقياس الدافعية العقمية:
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 الصدؽ :اعتهدت الباحثات هؤشريف لمصدؽ وٌها :أ -الصدؽ الظاىرم :وٌذا الىوع هف الصدؽ قد تحقؽ هف عرض فقرات الهقياس
عمى هجهوعة هف الهحكهيف لمحكـ عمى صبلحٍا  ،إذ بمغ هعاهؿ الصدؽ
( ) % 90هف أجؿ استخراج الخصائص السايكوهترية لفقرات هقياس الدافعية
العقمية تـ ا،تي :
 -1تـ تطبيؽ الهقياس عمى عيىة استطبلعية أولى هكوىة هف (  ) 30طالبة
هف طالبات الصؼ الرابع العمهي في ( ثاىوية الحريري لمبىات ) يوـ
الخهيس الهوافؽ  2020 / 1 / 9اتضح فيٍا أف جهيع فقرات الهقياس
واضحة اذ تراوح الوقت الهطموب لئلجابة بيف (  ) 15 - 25دقيقة
وبهتوسط (  ) 20دقيقة وبٍذا أصبح الهقياس جاٌ اًز لمتطبيؽ عمى عيىة

التحميؿ االحصائي .

 -2تـ تطبيؽ الهقياس عمى عيىة استطبلعية ثاىية هكوىة هف (  ) 100طالبة
هف طالبات الصؼ الرابع العمهي في ( ثاىوية الحريري لمبىات ) و
(اعدادية الفردوس لمبىات) يوـ األحد الهوافؽ

2020 / 1 / 12

لغرض ايجاد الخصائص السايكوهترية لمهقياس الهتهثمة بالصدؽ والثبات
والقوة التهييزية لمفقرات .
ب -صدؽ البناء :يطمؽ عمى ٌذا الىوع هف الصدؽ بصدؽ الهفٍوـ أو صدؽ
التكويف الفرضي ،ألىً يعتهد عمى التحقيؽ تجريبياً هف هدى تطابؽ درجات
الهقياس هع الخاصية الهقاسة  ( .صفوت  ) 313 : 1981 ،وتـ التحقؽ
هف ٌذا الىوع هف الصدؽ عف طريؽ ايجاد:
 -1عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمهقياس :لحساب عبلقة درجة كؿ فقرة
أف قيـ
بالدرجة الكمية لمهقياس تـ تطبيؽ هعاهؿ ارتباط بيرسوف  ،وتبيف ّ
هعاهبلت االرتباط لجهيع الفقرات دالة إحصائياً أذ تراوحت ها بيف
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( ، )0,233 - 0,691إذ إىٍا كاىت اكبر هف الجدولية ( ) 0,196
عىد هستوى داللة (  ) 0,05ودرجة حرية ( .) 98
 -2عبلقة درجة الفقرة بدرجة الهجاؿ الذي يىتهي اليً :استعهمت الباحثات
هعاهؿ ارتباط بيرسوف ،إذ تـ حساب هعاهؿ االرتباط بيف درجات أفراد
العيىة في كؿ فقرة هف فقرات كؿ هكوف ودرجاتٍـ الكمية في ذلؾ الهكوف،
واظٍرت الىتائج أف هعاهبلت االرتباط أجهعٍا دالة إحصائياً اذ تراوحت

ها بيف (  ، ) 0,251 – 0,682بعد هوازىتٍا بالقيهة الجدولية
( ، )0,196عىد هستوى داللة (  ) 0,05وبدرجة حرية (. )98
 -3هصفوفة ارتباط بيف هجاالت الهقياس :استعهمت الباحثات هعاهؿ ارتباط
( بيرسوف ) عمى العيىة االستطبلعية  ،وأظٍرت الىتائج أف هعاهبلت

االرتباط دالة احصائياً  ،اذ تراوحت ها بيف (  ) 0,666 – 0,389بيف
هجاالت الهقياس و عىد هقارىتٍا بالقيهة الجدولية لهعاهؿ االرتباط
والبالغة (  ) 0,196عىد هستوى داللة (  ) 0,05ودرجة حرية ( .) 98
 -4الثبات :تحققت الباحثات هف ثبات هقياس الدافعية العقمية باعتهاد هعاهؿ
ألفا كروىباخ  ،وٌي هف الطرائؽ التي تقيس االتساؽ والتجاىس بيف
الفقرات  ،إذ تعتهد هعادلة ألفا كروىباخ في حالة االختبارات والهقاييس
التي تتكوف هف فقرات تتهيز بﺄف الدرجة عميٍا ٌي سمـ هستهر( الدرجة
تﺄخذ قيهاً هختمفة )  ) 1,2,3,4,5 ( :كسمـ لئلجابة عف الفقرة .
(البطش وفريد .)140 : 2007 ،
وقد بمغ هعاهؿ الثبات لمهجاالت كؿ عمى حدة والهقياس ككؿ ،
كها هوضح في جدوؿ ( . ) 5
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ادكؿ ( ) 5
معامؿ الثبات لممااالت األربعة
الهجاؿ األوؿ

864،0

الهجاؿ الثاىي

862،0

الهجاؿ الثالث

797،0

الهجاؿ الرابع

681،0

وقاهت الباحثات كذلؾ بقياس ثبات االتساؽ الداخمي بطريقة التجزئة الىصفية
باعتهاد هعادلة سبيرهاف براوف  ،وتبيف اف هعاهؿ الثبات ٌو (  ) 0,754وٌو هعاهؿ
ثبات جيد  ،وبٍذا اصبح الهقياس بصيغتً الىٍائية جاٌ اًز لمتطبيؽ عمى عيىة البحث.
خامسان :إاراءات تطبيؽ التاربة:

باشرت الباحثات بﺇجراءات تطبيؽ التجربة الكتروىياً هع بداية الىصؼ الثاىي هف

اىتٍاء
العاـ الدراسي  2020 - 2019يوـ االربعاء الهوافؽ  2020 / 3 / 18و ً
بتطبيؽ آخر اختبار بعدي يوـ األثىيف الهوافؽ  2020 / 5 / 18كﺂخر إجراء هف
إجراءات التجربة  ،واتبعت الباحثات ا،تي :
 -1اتفقت الباحثات هع إدارة الهدرسة عمى تدريس هادة عمـ األحياء لمصؼ الرابع العمهي
هىذ بداية الىصؼ الثاىي لمعاـ الدراسي  2020 - 2019ـ عمى وفؽ الهوافقات
اإلدارية  ،إذ حصمف عمى كتاب تسٍيؿ هٍهة .
 -2باشرت الباحثة األولى بتطبيؽ التجربة عمى طالبات الهجهوعتيف التجريبية والضابطة
بدءاً هف يوـ األربعاء الهوافؽ  2020 / 3 / 18إلكتروىياً وذلؾ بحسب توجيٍات
و ازرة التربية بسبب جائحة كوروىا .

 -3درست الباحثة األولى بىفسٍا الهجهوعتيف التجريبية وفؽ الهىصة التعميهية
(  ) Class roomالذي يحهؿ رهز الفصؿ الدراسي (  ، ) teyzn3hوالضابطة
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عمى وفؽ الطريقة االعتيادية الكتروىياً عمى هىصة ( )Telegramبواقع ( ) 3
حصص أسبوعياً لكؿ هجهوعة.
 -4بعد اىتٍاء الباحثة األولى هف تدريس هجهوعتي البحث الهادة الدراسية الهقررة طبؽ
ا،تي :
 هقياس الدافعية العقمية :طبؽ في يوـ ( الخهيس ) الهوافؽ .2020 / 5 / 14صححت اجابات لمطالبات عمى وفؽ األىهوذج التصحيحي لمهقياس  ،وبوبت في
جداوؿ لهعالجتٍا إحصائياً.

سادسان :الكسائؿ اإلحصائية:

اعتهدت الباحثات الوسائؿ اإلحصائية التالية في هعالجة البياىات الخاصة بالبحث

وبىاء أدوات البحث واستخراج ىتائجً :
االختبار التائي (  ) t - testلعيىتيف هستقمتيف غير هتساويتيف :استعهؿ لمتحقؽ
هف تكافؤ الهجهوعتيف التجريبية والضابطة  ،وفي الىتائج الىٍائية لهقياس الدافعية العقمية
 ( .الىبٍاف  ،) 32 :2004 ،لحساب التحقؽ هف االتساؽ الداخمي لفقرات هقياس الدافعية
العقمية اعتهدت الباحثات هعادلة ألفا كروىباخ (عبلـ  ،) 165 : 2000 ،استعهمت
لهعرفة داللة هعاهبلت االرتباط لكؿ فقرة هف فقرات هقياس الدافعية العقمية ( عبلقة الفقرة
بالهجاؿ) ( البياتي  ،) 246 : 2008 ،واستعهمت هعاهؿ ارتباط بيرسوف عمى العيىة
االستطبلعية ( البياتي  ،)140 : 2008 ،وهعادلة هربع ايتا ( – )η2استعهمت الستخراج
حجـ األثر (  ( ) dعفاىً  ،) 42 ، 2000 ،وهعادلة حجـ األثر – استعهمت لبياف هقدار
تﺄثير الهتغير الهستقؿ في الهتغير التابع ( عفاىً . ) 42 ، 2000 ،

412

انًغهذ 31
انعــذد 03

مركز البحوث النفسية

2020

عرض النتائج كتفسيرىا
أكالن :عرض النتائج :لتحقؽ ٌدؼ البحث ىقوـ باختبار صحة الفرضية الصفرية ا،تية :

الفرضية الصفرية :ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عىد هستوى الداللة ( ) 0,05
بيف هتوسط درجات طالبات الهجهوعة التجريبية المواتي يدرسف عمى وفؽ ( التعمـ السريع)
وهتوسط درجات طالبات الهجهوعة الضابطة المواتي يدرسف عمى وفؽ الطريقة االعتيادية

في الدافعية العقمية.
النتائج الخاصة بمقياس الدانعية العقمية :هف أجؿ اختبار صحة الفرضية الصفرية قاهت
الباحثات باإلجراءات األتية:
أ -اعتهدت الباحثات االختبار التائي لعيىتيف هستقمتيف لبياف الفروؽ بيف هتوسطات
الهجهوعتيف عمى اختبار الدافعية العقمية  ،وتبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
الهجهوعتيف لصالح الهجهوعة التجريبية كها هبيف في الجدوؿ ( . ) 6
ادكؿ ( ) 6
نتائج اختبار  t- testلعينتيف مستقمتيف لمتكسطات دراات مامكعتي البحث ني
اختبار الدانعية العقمية
المتكسط

االنحراؼ

دراة

االختبار

الحسابي

المعيارم

الحرية

التائي

7,40532

المامكعة

العدد

التاريبة

32

224,2500

الضابطة

33

16,80047 206,4545
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لبياف حجـ تﺄثير التعمـ السريع عمى الهجهوعة التجريبية والضابطة لهعرفة الفرؽ
بيىٍها استعهمت الباحثات هقياس هربع إيتا ( ، ) η2وهف ثـ حساب قيهة ( ) d
التي تعبر عف حجـ التﺄثير .
ادكؿ ( ) 7
قيمة ( )η2ك قيمة ( )dالمقابمة ليا كمقدار حاـ التأثير ني الدانعية العقمية
الهتغير
الهستقؿ
التعمـ السريع

الهتغير التابع

 Tقيهة

الدافعية العقمية 5,496

درجة
الحرية
63

 η2قيهة إيتا
0,209

dقيهة

حجـ
التﺄثير
كبير

1,027

يوضح الجدوؿ (  ) 7اف حجـ اثر الهتغير الهستقؿ ( التعمـ السريع ) في
الهتغير التابع ( الدافعية العقمية ) كبير بحسب ها أشارت إليً ( عفاىة ، ) 2000 ،
ويوضح شكؿ (  ) 1أثر التعمـ السريع في زيادة هستوى الدافعية العقمية لطالبات
الهجهوعة التجريبية بالهقارىة هع الطريقة االعتيادية لطالبات الهجهوعة الضابطة .
250
200
150
206

225

100
50
0

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

شكؿ (  ) 1هقارىة هجهوعتي البحث التجريبية والضابطة في اختبار الدافعية العقمية
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ثانيا :مناقشة النتائج كتفسيرىا
هىاقشة الىتائج الهتعمقة بالدافعية العقمية وتفسيرٌا :أظٍرت ىتائج الدراسة تفوؽ
طالبات الهجهوعة التجريبية عمى طالبات الهجهوعة الضابطة في اختبار الدافعية العقمية ،
ويعود ذلؾ إلى األسباب ا،تية :
 -1أتاح التعمـ السريع لمطالبات الفرصة لطرح األسئمة واالستفسارات العمهية الهرتبطة
بهوضوع هادة عمـ األحياء واثارة الحهاسة لديٍف إليجاد إجابات عف تمؾ التساؤالت
وهف ثـ الفٍـ واالستيعاب لتمؾ الهواقؼ هها ساعد عمى تىهية الدافعية العقمية لديٍف .
 -2اف تطبيؽ أسموب التعمـ السريع إلكتروىياً عمى الهىصة التعميهية ( )Class Room
الذي يحهؿ رهز الفصؿ الدراسي (  ) teyzn3hأعطى لمطالبات حاف ازً لمتفكير
والهثابرة والهشاركة في األىشطة الهختمفة التي أظٍرت قدراتٍـ الهعرفية وهٍاراتٍـ
العمهية ألداء الهٍهات الهقدهة لٍـ هها أدى إلى تشجيع الطالبات عمى التعمـ  ،األهر
الذي هف شﺄىً أف يىعكس عمى تحصيمٍـ الدراسي  ،إذ أسٍـ بىحو فعاؿ في زيادة
الدافعية العقمية لديٍـ .
 -3اشارت ىظريات " كيمر " في التعمـ إلى أف الدافعية شيء هٍـ وضروري ويجب أف
يسبؽ التعميـ هباشرة بٍدؼ جذب اٌتهاـ الطمبة لمدرس أو تحفيزٌـ لمتعمـ  ،فعىدها
يكوف هستوى الدافعية هىخفضاً تكوف االستجابة لمتعمـ هىخفضة كذلؾ  ،وهٍها بمغت
البراهج التعميهية الهصههة هف دقة وتعقيد إال أىٍا لف تستطيع تحقيؽ الىتائج الهرجوة

هىٍا إذا لـ تتضهف ها يثير دافعية الطمبة لمتعمـ  ( .أبو رياش وآخريف : 2014 ،
 ) 353وقد اتفقت ٌذي الدراسة هع دراسة ( الجباوي . )2015
بىاء عمى ىتائج البحث الحالي تـ التوصؿ إلى االستىتاج ا،تي :
ثانيان :االستنتاااتً :
أسٍـ التدريس بﺄسموب التعمـ السريع ضهف الهحتوى في رفع هستوى الدافعية العقمية
لطالبات الصؼ الرابع العمهي هقارىة هع الهجهوعة الضابطة .
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ثالثان  :التكصيات:
في ضوء ىتائج البحث توصي الباحثات با،تي:
 -1تشجيع هدرسي هادة عمـ األحياء عمى استخداـ أسموب التعمـ السريع بﺄساليبً
الهختمفة هها يساعد عمى زيادة الدافعية العقمية لدى الطالبات باتجاي الهادة الدراسية .
 -2لفت اىتباي هؤلفي الهىاٌج الدراسية إلى تضهيف ُكتب هادة عمـ األحياء أىشطة هتىوعة
وخرائط ذٌىية وأسئمة تثير الدافعية لمتعمـ .

رابعان  :المقترحات:
تقترح الباحثات اجراء الدراستيف ا،تيتيف :
 -1أثر أسموب التعمـ السريع في هتغيرات أخرى ( كالتفكير التﺄهمي  ،وحؿ الهشكبلت
ابداعيا وغيرٌا ) .
 -2بىاء برىاهج تدريبي وفقاً ألسموب التعمـ السريع لدى الهدرسيف في جهيع
التخصصات .
المصادر:
 -1أبو جادو  ،صالح هحهد عمي  ،وهحهد بكر ىوفؿ (  ، ) 2007تعميـ التفكير
الىظرية والتطبيؽ  ،دار الهسيرة لمىشر والتوزيع  ،عهاف .
 -2أبو حويج  ،هرواف  : )2002( ،البحث التربوي الهعاصر  ،دار اليازوري  ،عهاف .
 -3أبو رياش  ،عبد الحؽ  ،وزٌرية حسيف (  ، ) 2007عمـ الىفس التربوي ( لمطالب
الجاهعي والهعمـ الههارس )  ،ط  ، 1دار الهسيرة لمىشر والتوزيع  ،عهاف .
 -4أبو رياش  ،حسيف هحهد  ،وسميـ هحهد شريؼ  ،وعبد الحكيـ الصافي ( ، ) 2014
أصوؿ استراتيجيات التعمـ والتعميـ  ،ط  ، 2دار الثقافة لمىشر  ،عهاف .
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 -5البطش  ،هحهد وليد  ،وفريد كاهؿ ابو زيىة  ، )2007( ،هىاٌج البحث العمهي
تصهيـ البحث والتحميؿ االحصائي  ،ط ،1دار الهسيرة لمطباعة والىشر  ،عهاف .
 -6البياتي  ،عبد الجبار توفيؽ  ، )2008( ،االحصاء وتطبيقاتً في العموـ التربوية
والىفسية  ،دار اثراء  ،عهاف .
 -7التؿ  ،تحرير  ،هحهد عودة الريهاوي (  ، ) 2011عمـ الىفس العاـ  ،ط  ، 4دار
الهسيرة لمىشر والتوزيع  ،عهاف .
 -8الذيابي  ،قصي عجاج سعود (  " ، ) 2013التفكير الجاىبي وعبلقتً بالدافعية
العقمية لدى طمبة الجاهعة "  ،رسالة هاجستير غير هىشورة  ،كمية التربية ابف رشد ،
جاهعة بغداد .
 -9الرفوع  ،هحهد أحهد (  ، ) 2015الدافعية ىهاذج وتطبيقات  ،ط  ، 1دار الهسيرة
لمىشر والتوزيع  ،عهاف .
 -10الزيات  ،فتحي هصطفى (  ، ) 2004سيكموجية التعمـ بيف الهىظور االرتباطي
والهىظور الهعرفي ،الطبعة الثاىية  ،دار الىشر لمجاهعات  ،القاٌرة .
 -11السمطي  ،ىاديا سهيح (  ، ) 2004التعمـ الهستىد إلى الدهاغ  ،دار الهسيرة لمىشر
والتوزيع ،عهاف .
 -12السيد  ،عزيزي هحهد (  ، ) 2014أسرار الذاكرة اإلىساىية واهكاىيات العقؿ البشري
 ،دار الىشر لمجاهعات  ،ط  ، 1القاٌرة .
 -13العمواف  ،أحهد فبلح (  ، ) 2009عمـ الىفس التربوي ( تطوير الهتعمهيف )  ،ط 1
 ،دار الحاهد لمىشر والتوزيع  ،عهاف .
 -14الكىدري  ،عبد اهلل عبد الرحهف  ،وشافي فٍد شافي الهحبوب (  ". ) 2010فاعمية
برىاهج هقترح لتىهية هٍارات التعمـ السريع لدى عيىة هف طبلب الصؼ الثاىي
الثاىوي بدولة الكويت "  ،دراسة تجريبية هيداىية  .هجمة دراسات في الهىاٌج وطرؽ
التدريس  -هصر  ،العدد (  ، ) 155ص  ، 179 – 144القاٌرة .

417

انًغهذ 31
انعــذد 03

مركز البحوث النفسية

2020

 -15الىقبية  ،رقية بىت هحهد  ،وعبد اهلل بف خهيس أهبو سعيدي (  " ، ) 2014أثر
تدريس العموـ باستخداـ دورة تسريع التعمـ في االتجاي ىحو العموـ وهفٍوـ الذات لدى
طالبات الصؼ العاشر بهحافظة شهاؿ الباطىة في سمطىة عهاف " ،هجمة العموـ
التربوية  ،هجمد  ، 27العدد (  ، ) 2ص (  ، ) 352 - 177الرياض .
 -16الىبٍاف  ،هوسى ( : )2004أساسيات القياس في العموـ السموكية  ،ط ،1دار
الشروؽ  ،عهاف .
 -17بىي يوىس  ،هحهد هحهود (  ، ) 2012سيكولوجيا الدافعية واالىفعاالت  ،ط ، 3
دار الهسيرة لمىشر والتوزيع  ،عهاف .
 -18توفيؽ  ،رؤوؼ عزهي (  " ، ) 1997فعالية برىاهج هقترح في تكىموجيا التعميـ
لهعمهي الفصؿ الواحد "  ،دراسات في الهىاٌج وطرؽ التدريس  ،العدد ( ، ) 42
ص (  ، )105 - 90كمية

التربية  -جاهعة عيف شهس  ،القاٌرة .

 -19جىسف  ،ايريؾ (  ، ) 2010التدريس الفعاؿ  ،ترجهة ( هكتبة ٌجر )  ،الهكتبة ،
الرياض.
 -20دي بوىو  ،ادوارد (  ، ) 2006ها فوؽ الهىافسة  ،ترجهة ( ياسر العتبي )  ،ط ،1
هكتبة العبيكاف ،الرياض .
 -21ديبوىو  ،أدوارد (  ، ) 2010التفكير الجاىبي كسر القيود الهىطقية  ،ترجهة ىايؼ
الخوص ،هىشورات و ازرة الثقافة الٍيئة العاهة لمكتاب السوري  ،دهشؽ .
 -22زيتوف  ،عايش ( ، )1996أساليب تدريس العموـ  ،ط  ،2دار الشروؽ  ،عهاف .
 -23سرحاف  ،سٍير زكي هحهود (  " ، ) 2015الدافعية لمتعمـ والذكاء االىفعالي
وعبلقتٍف بالتحصيؿ الدراسي لدى طمبة الهرحمة اإلعدادية بغزة "  ،رسالة هاجستير
غير هىشورة  ،كمية التربية ،جاهعة األزٌر  ،غزة .
 -24سبلهة  ،عادؿ أبو العز أحهد (  ، ) 2002طرائؽ تدريس العموـ ودورٌا في تىهية
التفكير ،ط  ،1دار الفكر لمطباعة والىشر  ،عهاف .
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 -25شحاتً  ،حسف  ،وزيىب حاهد عهار الىجار (  ، ) 2003هعجـ الهصطمحات
التربوية والىفسية ،الدار الهصرية المبىاىية  ،القاٌرة .
 -26شحاتً  ،حسف (  ، ) 2006التعمـ دعوة لمحوار في الوطف العربي  ،الدار الهصرية
المبىاىية لمىشر ،القاٌرة .
الهسرع دليمؾ إلى عالـ
 -27شيخوف  ،عبد الحهيد عبد الرازؽ  ، ) 2019 ( ،التعمـ ُ
التهيز واالبداع  ،دار الحسىاء لمىشر  ،اإلسكىدرية .
 -28صفوت  ،فرج (  ، ) 1981القياس والتقويـ الىفسي والتربوي  ،و ازرة التعميـ العالي
والبحث العمهي ،بغداد .
 -29طبلفحة  ،فؤاد طً  ،وعهاد عبد الرحيـ الزغموؿ ( " ، ) 2009أىهاط التعمـ
الهفصمة لدى طمبة جاهعة هؤتً وعبلقتٍا بالجىس والتخصص "  ،هجمة جاهعة
دهشؽ  ،الهجمد ، 25

العدد  ، 2 + 1دهشؽ .

 -30عبد الرحهف  ،أىور  ،وعدىاف حقي زىكىة (  ، ) 2007األىهاط الهىٍجية وتطبيقاتٍا
في العموـ اإلىساىية والتطبيقية  ،دار الكتب والوثائؽ  ،بغداد .
 -31عبيدات  ،ذوقاف  ،وعبد الرحهف عدس  ،وكايد عبد الحؽ (  ، ) 2000البحث
العمهي هفٍوهً وأساليبً  ،ط ، 1دار الفكر لمطباعة والىشر والتوزيع  ،عهاف .
 -32عفاىً  ،ىداء عزو إسهاعيؿ (  ، ) 2000حجـ التﺄثير واستخداهاتً في الكشؼ عف
هصداقية الىتائج في البحوث التربوية والىفسية  ،العدد الثالث  ،كمية البحوث
والدراسات التربوية الفمسطيىية ،غزة .
 -33كوجؾ  ،كوثر حسيف  ،وهاجدة هصطفى السيد  ،وفرهاوي هحهد فرهاوي  ،وصبلح
الديف خضر  ،وأحهد عبد العزيز عياد  ،وعطيً حاهد أحهد  ،وبشرى أىور فايد (
 ، ) 2008تىوع التدريس في الفصؿ  :دليؿ الهعمـ لتحسيف طرؽ التعميـ والتعمـ في
هدارس الوطف العربي  ،هكتب اليوىسكو اإلقميهي لمتربية في الدوؿ العربية  ،بيروت
.
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 -34هاير  ،دايؼ (  ، ) 2010التعمـ السريع دليمؾ الهبدع لتصهيـ وتىفيذ براهج تدريبية
أسرع وأكثر فعالية  ،ترجهة ( عمي هحهد )  ،دهشؽ  ،الدار القيذهة  ،دبي  ،ايبلؼ
تريف .
 -35هرعي  ،توفيؽ أحهد  ،وهحهد بكر ىوفؿ (  ، ) 2008الصورة األردىية األولية
لهقياس كاليفورىيا لمدافعية العقمية " دراسة هيداىية عمى طمبة كمية العموـ التربوية
الجاهعية  -األوىروا في األردف "  ،بحث هىشور  -هجمة دهشؽ  ،العدد ، 2
الهجمد  ، 24ص (  ، ) 294 - 257دهشؽ.
 -36ىشواىي  ،عبد الهعيد (  ، ) 2002عمـ الىفس التربوي  ،ط  ، 9هؤسسة الرسالة
لمطباعة والىشر  ،بيروت .
ٌ -37بلؿ  ،هحهد عبد الغىي حسف (  ، ) 2007هٍارات التعمـ السريع والقراءة السريعة
والخريطة الذٌىية  ،هركز تطوير األداء والتىهية  ،هصر.
 -38يوسؼ  ،عصاـ ىهر (  ، ) 2009الهختصر في عمـ الىفس التربوي  ،ط  ، 5دار
الفكر  ،عهاف .
39- j . Mckeon . Kevin ( 1995 ) . What is this think called
Accelerated Learning , training and Development journal , p 65.
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