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Abstract
It aims current research to identify the "impact of the use thrills style irregular in the
collection of students fifth grade science in biology material and the development of scientific
thinking to have" opted researcher randomly (junior Revolution Girls) located in Hilla ،center ،of
the province of Babylon ،and chose Division (b) to represent the groupthe trial of a number of her
students (37 students) and Division (a) to represent the control also of a number of her students
group (36) and conducted a researcher equivalence between female groups in the following
variables (chronological age of the students measured in months ،educational attainment of the
parents ،grades the end of the course in the subject of biology ،test the previous information in
the subject of Biology ،the test of scientific thinking and identified scientific article last four
chapters (IV ،V ،VI ،VII) of the biology textbook for fifth grade science bio ،(i 4.2014) has been
formulating behavioral objectives of Article educational as numbered (165) behaviorally target ،
and the researcher built a collection tested b (50) checksums paragraph of multiple choice with
four alternatives either second tool has represented tested scientific thinking ،which consisted of
six sections. The first section consists of I ،II ،III and IV of seven paragraphs and section fifth
and sixth of the six paragraphs. As used researcher statistical methods following a Altaia test for
two independent samples ،and a box (Ca 2) and equation Pearson coefficient Spearman
correlation equation coefficient of difficulty ،excellence and offset the effectiveness of false
alternatives and when statistical data processing results showed the superiority of students who
have studied according excitement irregular style of the experimental group (random thrills) on
students who studied in the control group according to the conventional method in the routine test
collection and scientific thinking
Keywords: students, thrills non-performing "random thrills," scientific thinking, biology, style
الملخص
يهــدف البحــث الحــالي التعــرف علــى "أثــر اســتخدام أســلوب االثــارة غيــر المنتظمــة فــي تحصــيل طالبــات الصــف الخــامس

،العلمي في مادة االحياء وتنمية التفكير العلمي لديهن" واختارت الباحثة عشوائيآ (اعدادية الثورة للبنات) الواقعـة فـي مركـز الحلـة

) طالب ــه وش ــعبة (أ) لتمث ــل37(  واخت ــارت ش ــعبة (ب) لتمث ــل المجموع ــة التجريبي ــة الب ــالغ ع ــدد طالباته ــا،الت ــابع لمحافظ ــة باب ــل
) وأجرت الباحثة تكافؤ بين طالبات المجمـوعتين فـي المتغيـرات االتيـة (العمـر36( َالمجموعة الضابطة البالغ عدد طالباتها أيضا

 اختبـار المعلومـات، درجات نهاية الكـورس فـي مـادة علـم االحيـاء، التحصيل الدراسي للوالدين،الزمني للطالبات محسوبا بالشهور
، السادس، الخامس، اختبار التفكير العلمي وحددت المادة العلمية بالفصول األربعة األخيرة (الرابع،السابقة في مادة علم األحياء

) تـم صـياغة األهـداف السـلوكية للمـادة التعليميـة2014 ،4 (ط،السابع) من كتاب علم األحياء للصف الخامس العلمي االحيـائي
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اذ بلغ عددها ()165هدفا سلوكيا ،وقامت الباحثة ببناء اختبار التحصـيل ب ــ( )50فقـرة اختباريـة مـن نـوع االختيـار مـن متعـدد ذي
أربعـة بــدائل إمــا األداة الثانيـة فقــد تمثلــت باختبـار التفكيــر العلمــي ،والـذي تكــون مــن سـتة أقســام حيــث يتكـون القســم االول والثــاني

والثالث والرابع من سبع فقرات والقسم الخامس والسادس من ست فقرات .وكما استعملت الباحثـة الوسـائل االحصـائية االتيـة وهـي
االختبــار التــائي لعينتــين مســتقلتين ،ومربــع (كــا )2ومعادلــة بيرســون ومعامــل ارتبــاط ســبيرمان ومعادلــة معامــل لصــعوبة والتميــز
ومعادلة فعالية البدائل الخاطئة وعند معالجة البيانـات احصـائيا أظهـرت النتـائج تفـوق طالبـات المجموعـة التجريبيـة اللـواتي درسـن
علـى وفـق أسـلوب االثـارة غيـر المنتظمـة (االثـارة العشـوائية) علــى طالبـات المجموعـة الضـابطة اللـواتي درسـن علـى وفـق الطريقــة
التقليدية االعتيادية في اختباري التحصيل والتفكير العلمي
الكلمات المفتاحية :الطالبات ،االثارة غير المنتظمة "االثارة العشوائية" ،التفكير العلمي ،األحياء ،االسلوب
الفصل االول (التعريف بالبحث)

أوالً :مشـكلة البحـث  : Problem of the Researchفـي ظـل االنفجـار المعرفـي والتكنولـوجي ال مكـان لمجتمـع يعـيش فـي
هذا العصر دون ان يتخذ من التفكيـر العلمـي أسـلوبا لحياتـه ولهـذا يجـب أعـادة النظـر بـالطرائق التـي تقـدم المعرفـة للمتعلمـين

بشــكل علمــي دقيــق بعيــدا عــن االســاليب التقليديــة التــي تقــوم علــى الحفــظ واســتظهار المــادة العلميــة ،وتســعى هــذه الط ارئــق
التقليديــة الــى جعــل التعلــيم يتســم بــالجمود القــائم علــى التلقــين وااللقــاء مــن قبــل المــدرس ،والحفــظ والتكـرار واالصــغاء مــن قبــل
الطلبة( .الجعافرة ،.)2011:29 ،فالطرائق التقليدية القديمة تؤدي الى فقدان عنصر االثارة والتشويق لدى الطلبة نحو المادة
الدراسية مما يؤدي الى تولد عقـول جامـدة غيـر قـادرة علـى البحـث والتفكيـر فـي جميـع المجـاالت العلميـة وان هـذه الط ارئـق ال

تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين إال ان يدرسوا المادة العلمية المفروضة عليهم ويحفظونها حفظا صما دون فهم (الجابري
واخرون ،.)2011:1 ،أن سبب ضـعف تحصـيل الطالبـات يعـود الـى عـزوف اغلـب المدرسـات عـن اتبـاع الط ارئـق التدريسـية
الحديثــة التــي تســاعد بــدورها فــي رفــع تحصــيل الطالبــات فــي مــادة االحيــاء ،لــذا عمــدت الباحثــة تجريــب ط ارئــق تــدريس جديــدة
لعلها تسهم في تخفيـف عـبء هـذه المشـكلة ،وكـذلك اسـتنتجت الباحثـة ان التـدريس علـى وفـق اسـتراتيجيات حديثـة تسـاهم فـي
تنمية مهارات التفكير العلمي وزيادة مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة.

لــذلك طرحــت أســلوب االثــارة الغيــر المنتظمــة (االثــارة العشـوائية) والــذي يعــد مــن أســاليب اســتراتيجية العصــف الــذهني فــي
تدريس مادة االحياء لدى طالبات الصف الخامس العلمي الن مدارسنا بحاجة الى تطبيـق اسـتراتيجيات واسـاليب حديثـة مـن اجـل
رفع مستوى التحصيل الدراسي وتنمية تفكير الطلبة ومساعدتهم على كيفية استيعاب المعلومات وتطبيقها.
وبناء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث الحالي بالسؤال األتي:ـ

ـ ـ مــا أثــر اســتخدام أســلوب االثــارة غيــر المنتظمــة فــي تحصــيل طالبــات الصــف الخــامس العلمــي فــي مــادة االحيــاء وتنميــة التفكيــر
العلمي لديهن؟

ثانيـاً :أهميـة البحـث  :Importance of the Researchتعـد التربيـة العامـل االساسـي والمهـم فـي التطـور العلمـي والتقنـي
الذي يشهده هذا العالم في هذا العصر فهي تسعى الى تنشئة فرد منتج مسلح بالمعرفة والمهارات والقدرات الفرديـة التـي تـدفع

به للمشاركة الفعالة لخدمة المجتمع الذي يعيش فيه ولكي تحقق التربية أهدافها البد من استعمال االسلوب العلمي فـي تزويـد
المــتعلم بالمعلومــات وط ارئــق تفكي ـره ممــا يجعلــه قــاد ار علــى مواجهــة المشــكالت والصــعوبات التــي تعترضــه وحلهــا بــالطرائق
السليمة(.العبايجي.)111 :2002 ،
وقد شكلت المنـاهج الد ارسـية ومـاتزال تحـديا كبيـ ار وأولويـة بالغـة االهميـة للقـائمين علـى الـنظم التربويـة والعلميـة لـدى االمـم

والشعوب جميعا فالمناهج الدراسية الى حد االن تمثل المنبع الذي تستقي منه االجيال المتعاقبة المعارف والخبرات التعليمية التي
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تسهم في تمكين االجيال من التفاعل بإيجابية وبشكل منتج مع واقع حياتها في الحاضر وأعدادها لتعبـر المسـتقبل بثقـة وطمأنينـة
(كــابالن واخــرون .) 15 :2013 ،وان المــنهج المدرســي الــذي تقدمــه المدرســة لطالبهــا يســعى الــى تحديــد الجــو االنفعــالي داخلهــا
وبــين طالبهــا فمــثال يوجــد مــنهج يعتمــد علــى قيــام المعلــم بتلقــين الطــالب للمــادة العلميــة وأن ـواع متراكمــة مــن المعــارف والحقــائق

وحفظهــا واختزانهــا ثــم اســتدعائها عنــد الضــرورة دون االســتفادة الطبيعية(نصــر اهلل .)31 :2010 ،ويتضــح ممــا تقــدم أنــه يجــب
وضع مناهج دراسية تنمي التفكير وهـو حاجـة تربويـة ملحـة الن التفكيـر هـو خـط المسـار الـذي يسـلكه الطالـب ليسـتطيع بواسـطته
ومواجهـة وحــل مــا يعترضــه مـن مشــكالت فللمنــاهج دور مهــم فــي تنميـة التفكيــر ومها ارتــه أذ يــتم عـن طريقهــا تــدريس الطلبــة علــى
التنظيم والتسلسل في تفكيرهم حتى يتمكنوا من تطبيق ما تعلموه على مواقف متعددة سواء داخل المدرسة أو خارجها.

ونظـ ار ألهميــة علــم االحيــاء فقــد نــال اهتمامــا كبي ـ ار فــي تطــوير أهدافــه ومناهجــه وط ارئــق تدريســه ،لــذا اصــبح الهــدف مــن

تدريس علم االحياء لـيس تمكـين الطلبـة مـن حفـظ المعلومـات بـل توظيـف المعرفـة العلميـة فـي تفسـير الظـواهر بحيـث تصـبح جـ از
من سلوك الطالب اليوم(.الحسناوي )10 :2007 ،وترى الباحثة ان علم االحياء يمتاز عن العلـوم االخـرى بـدوره الخـاص والمهـم
في الحياة فهو يعمل على تنمية التفكير العلمي ولم يعد مقتص ار على حفظ المفـاهيم وتـذكرها بـل اصـبح علمـا تجريبيـا يسـعى الـى

اكساب الطلبة مهارات االستقصاء واالستكشاف التي تنمي المهارات العليا من التفكير .وبما ان طريقة التدريس تعد عنص ار مهما
وفعــاال مــن عناصــر المــنهج وهــي حلقــة الوصــل التــي تصــممها المدرســة بــين الطلبــة والمــنهج وعليهــا يتأســس بشــكل كبيــر نجــاح
المنهج وتحقيق أهدافه(.المسعودي والالمي.)63 :2014 ،لذا فأن التنوع بطرائق التدريس من شأنه ان يكسر الـنمط الممـل الـذي
تفرضه طريقة التدريس التقليدية التي تركز على دور المعلم وتغفل عن دور الطالب أما طرائق التدريس الحديثة فأنها تركز علـى

الطالب وتجعله محور عملية التعليم والتعلم(اليماني وعسكر.)27 :2010 ،

ويزداد االهتمام يوما بعد يوم بأهمية تحسين وتطوير ط ارئـق تـدريس العلـوم المقـدم الـى الطلبـة وذلـك مـن خـالل اسـتعمال
أس ــاليب واس ــتراتيجيات حديث ــة تثي ــر ل ــدى الم ــتعلم ح ــب االس ــتطالع وتس ــهم ف ــي تنمي ــة ال ــتعلم ال ــذاتي وتحق ــق تق ــدما ف ــي اكتس ــاب
المعلومات العلمية واكسابه القدرة على حل المشكالت(.سالمة واخرون.)17 :2009 ،
وذلك يتطلب التدريس باستراتيجيات واساليب حديثة باختالف صورها وانواعها تعد من وسائل االتصال الحقيقيـة الحاملـة

لرسالة التعلم والتعليم سواء كان محتوى هذه الرسالة معرفيا أو مهاريـا أو وجـدانيا ،واالسـتراتيجية متنوعـة بتنـوع االهـداف التعليميـة
المراد تحقيقها ولذا فان مسؤولية المـدرس هـي اختيـار االسـتراتيجية والطريقـة واالسـلوب الـذي سـوف يسـتعمله مـع طلبتـه (قطـامي،
 .)52 :2013لــذا فــان اتبــاع اســاليب بنائيــة حديثــة وفــق مســارات معينــة فــي التــدريس يقــوم بهــا كــل مــن المــدرس والطالــب بشــكل
متتابع يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتحقيقا الستيعاب وتنمية مهارات االستدالل والتحليل والتطبيق والقدرة على تنميـة

مهارات التركيب وتنظيم الحقائق والمعلومات ومعالجتها(.البرقعاوي 2014:33 ،ـ.)34ويعد أسلوب االثارة غير المنتظمـة (االثـارة
العشوائية) من أحد أساليب العصف الذهني وآلية من اليات التفكير االبداعي ويقوم علـى اسـتثارة الـدماغ لتوليـد افكـار ابداعيـة لـم
تكــن معروفــة مــن قبــل وايجــاد عالقــات بــين مفــاهيم وأشــياء لــم تكــن بينهــا عالقــات ظــاهرة معروفــة فــي االصــل(عطية:2015 ،
. )252ويوفر هذا االسـلوب للطالـب حريـة ومرونـة للـتخلص مـن معوقـات الواقـع والتقليـد وتقربـه مـن االبـداع وذلـك مـن خـالل قيـام
الطالب بأجراء مقارنات بين مفردات أو كلمات ال تربطها عالقات واضحة أذا يشعر الطالـب مـن طريـق تأملـه لـبعض الوقـت فـي

الكلمــات أو المفــردات بــأن هنــاك كلمــات لهــا عالقــة بالموضــوع ومــن ثــم تصــبح لديــه القــدرة علــى تحريــر الخيــال مــن قيــود المنطــق
والتفكير التقليدي وفي هذا يشعر الطالب بأن المشكلة في طريقها للحل(عرفة.)412 :2006 ،
وترى الباحثة ان طبيعة هذا االسلوب تحدد من طريق طرح مبدأ االسلوب الحـواري السـتخ ارج االفكـار واآلراء مـن عقـول
الطلبة واالفراد المتعلمين للكشـف عـن المعلومـات واسـتخراجها عـن طريـق السـؤال والجـواب ،.واختـارت الباحثـة المرحلـة االعداديـة

إلجراء بحثها ألنها ترى انها تمثل مرحلة انتقالية وتتسم بالتدريج الطبيعي للمعلومات والمفـاهيم البسـيطة ،وهـي تـرى الطالبـات فـي
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يتمكن من مواصلة التقدم العلمـي الصـحيح نحـو م ارحـل اعلـى كونهـا
هذه المرحلة بحاجة الى تنمية قدراتهم العقلية والمعرفية لكي
ّ
تمثل مرحلة االعداد والتأهيل لمرحلة التعليم العالي (المرحلة الجامعية).
ثالثاً :هدفا البحث  : Objectives of the Researcيهدف البحث الحالي الي التعرف على:
 -1أثر استخدام أسلوب االثارة غير المنتظمة في تحصيل طالبات الصف الخامس العلمي في مادة االحياء.

 -2أثر استخدام أسلوب األثارة غير المنتظمة في تنمية التفكير العلمي لدى طالبات الصف الخامس العلمي في مادة االحياء.

رابع ـاً :فرضــيتا البحــث  : Hypotheses of the Researcلغــرض التحقــق مــن هــدفي البحــث تــم صــياغة الفرضــيتين
الصفريتين األتيتين:

 -1ال يوجــد فــرق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )0¸ 0 5بــين متوســط درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة
الل ـواتي يــدرس مــادة االحيــاء بأســلوب األثــارة غيــر المنتظمــة فــي التحصــيل ،وبــين متوســط درجــات طالبــات المجموعــة
الضابطة اللواتي يدرس المادة نفسها بالطريقة االعتيادية.

يدرسن
 -2ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0¸ 0 5بين متوسط درجات المجموعة التجريبية اللواتي
ّ
م ــادة االحي ــاء بأس ــلوب االث ــارة غي ــر المنتظم ــة ف ــي تنمي ــة التفكي ــر العلم ــي ،وب ــين متوس ــط درجـ ـات طالب ــات المجموع ــة
الضابطة اللواتي يدرسن المادة نفسها بالطريقة االعتيادية.
خامساً :حدود البحث  : Limitation of the Researcيقتصر البحث الحالي على:
 -1الحد البشري :عينة من طالبات الصف الخامس العلمي.

 -2الحد المكاني :مدرسة من المدارس االعداديـة (الحكوميـة ،النهاريـة) الخاصـة بالبنـات التابعـة للمديريـة العامـة فـي مركـز
محافظة بابل (إعدادية الثورة).

 -3الحد الزمني :النصف الثاني من العام الدراسي ( )2016 -2015م
 -4الحــد المعرفــي :الفصــول االربعــة االخي ـرة (ال اربــع :الحركــة ،الخــامس :النقــل ،الســادس :التنســيق العصــبي واإلحســاس،
السابع :الهرمونات والغدد) من كتاب االحياء المقرر تدريسه للصف الخامس العلمي( ،ط1435 ،4هـ \.)2014
سادساً :تحديد المصطلحات Definition of the Terms

أوال :األثر :Effect :عرفـه (الحنفـي )1991 ،بأنـه " :مقـدار التغيـر الـذي يطـ أر علـى المتغيـر التـابع بعـد تعرضـه لتـأثير المتغيـر
المستغل"(.الحنفي)253 :1991 ،

التعريف االجرائي :بأنه :مقدار التغير الذي يتركه تدريس مادة االحياء باستخدام أسلوب االثارة غير المنتظمة (االثـارة العشـوائية)
في تحصيل طالبات الصف الخامس العلمي وتنمية التفكير العلمي لديهن ويقاس من خالل االختبارات المعدة لهذا الغرض.

ثانيـاً :االسـلوب  :Styleعرفـه( :الناشـف )1999 ،بأنــه" :الطريـق الـذي يسـلكه المـدرس فــي تنفيـذ طريقـة التـدريس بصـورة تمييـزه
عن غيره من الذين يستخدمون نفس الطريقة والتي ترتبط بالخصائص الشخصية للمدرس"(.الناشف)60 :1999 ،

التعريــف االجرائــي :الطريــق الــذي تســلكه المدرســة فــي تــدريس مــادة االحيــاء بصــورة تُميزهــا عــن غيرهــا مــن المدرســات الل ـواتي

يستخدمن نفس الطريقة وادارة غرفة الصف بأسلوبها الخاص ويرتبط بالخصائص الشخصية للمدرسة.

ثالثـاً :االثـارة غيـر المنتظمـة (االثـارة العشـوائية) :عرفهـا (عطيـة" :)2015 ،أسـلوب مـن أسـاليب العصـف الـذهني إذ يقـوم علـى
عصــف الــدماغ وأســتثارته لتوليــد أفكــار إبداعيــة لــم تكــن معروفــة أو متداولــة مــن قبــل ،لــذا فهــو يمثــل آليــة مــن آليــات التفكيــر

االبداعي إذا يدفع المتعلمين في إيجاد عالقات بين أشياء أو مفاهيم لم تكن بينها عالقة ظاهرة معروفـة فـي االصـل (عطيـة،
)252 :2015
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التعريــف االجرائــي :عمليــة طــرح موضــوع مــا يعمــل علــى إثــارة التفكيــر لــدى الطالبــات ويزيــد مــن دافعيــتهن نحــو الــدروس ويجعــل
الطالبات ينظـرن الـى الموضـوع مـن زوايـا متعـددة ويصـبحن علـى توليـد أفكا اربداعيـة جديـدة لـم يسـبق لهـن التوصـل اليهـا مـن قبـل

عمليــة التفكيــر بأســلوب االثــارة غيــر المنتظمــة (االثــارة العشـوائية) وذلــك عــن طريــق ربــط المثيـرات المطروحــة أو االفكــار الجديــدة
بموضوع الدرس وأن كانت تلك المثيرات ليست ذات عالقة بموضوع الدرس.
رابعا :التحصيل  :Achievemenعرفه (أبو جـادو )2003 ،بأنـه" :محصـلة مـا يتعلمـه الطالـب بعـد مـروره بـالخبرات التعليميـة،

ويمكن قياسـه بالدرجـة التـي يحصـل عليهـا الطالـب فـي اختبـار تحصـيلي وذلـك لمعرفـة مـدى نجـاح االسـتراتيجية التـي يضـعها

ويخطط لها المدرس ليحقق أهدافه وما يصل اليه الطالب من معرفة تترجم الى درجات"(.أبو جادو)425 :2003 ،
التعريف االجرائـي :بأنـه محصـلة مـا تعلمهـن طالبـات الصـف الخـامس العلمـي عينـة البحـث مـن معلومـات وقـيم ومفـاهيم وأحـداث

ومبــادئ مقاســا بالدرجــة النهائيــة التــي يحصــلون عليهــا فــي االختبــار التحصــيلي المعــد لهــذا الغــرض والمطبــق علــيهن فــي نهايــة
التجربة.

خامساً :التنمية  :Developmentعرفها( :شحاته والنجار )2003 ،بأنه" :رفع مستوى أداء الطلبة في مواقـف تعليميـة تعلميـة
مختلفــة وتتحــدد التنميــة بزيــادة متوســط الــدرجات التــي يحصــلون عليهــا بعــد تــدريبهم علــى برنــامج محــدد"( .شــحاته والنجــار،
)157 :2003
التعريف االجرائي :تطوير وتحسين ومهارات التفكير العلمي لدى طالبات الصف الخامس العلمي فـي مـادة االحيـاء بعـد اسـتخدام

أسلوب االثارة غير المنتظمة (االثارة العشوائية) بهدف تطوير تلك القدرات العقلية والمهارات والتـي تقـاس مـن خـالل الدرجـة التـي

تحصل عليها الطالبات عينة البحث في اختبار تنمية التفكير العلمي.
سادساً :التفكير  :Thinkingعرفه (الطيطي )2007 ،بأنه" :سلسلة من النشاطات المعرفية التي يقوم بها الـدماغ عنـد تعرضـه
لمثير ما ،حيث يتم أستقباله عن طريق الحواس"(.الطيطي.)2007:174 ،

التعريف االجرائـي :سلسـلة مـن النشـاطات العقليـة والذهنيـة التـي يقـوم بهـا طالبـات عينـة البحـث عنـدما يتعرضـن لـبعض االحـداث
والمواقف التي تنتقل إليهن عن طريق الحواس الخمسة.

سابعاً :التفكير العلمي  :Scientific Thinkingعرفـه (العفـون )2012 ،بأنـه" :نشـاط عقلـي مـنظم قـائم علـى الـدليل والبرهـان
ويســتخدمه الفــرد لمعالجــة مواقــف استقصــاء المشــكالت بمنهجيــة ســليمة منظمــة فــي نطــاق مســلمات عقليــة واقعيــة "(العفــون،

.)259 :2012
التعريف االجرائي :مجموعـة مـن العمليـات العقليـة المتتاليـة التـي تقـوم بهـا طالبـات الصـف الخـامس العلمـي (عينـة البحـث) والتـي
تؤدي الى معرفة جديـدة تنـدرج مـن تحديـد المشـكلة وفـرض الفـروض واختبـار صـحة الفـروض وصـوال التـي وتقـاس بالدرجـة الكليـة
التي تحصل عليها الطالبة باستجابتها لفقرات اختبار تنمية التفكير العلمي المعد لهذا الغرض ،أو البحث الحالي.
ثامناً :علم االحياء  :Biologyهو أحد العلوم التي نحتاجها فـي حياتنـا اليوميـة فهـو يعـد مـن العلـوم المهمـة والحيويـة الضـرورية
حيث يعرفنا بمـا فـي أجسـامنا مـن أعضـاء وخاليـا وأجهـزة ووظـائف حيويـة وكـذلك يعرفنـا بالكائنـات الحيـة والنباتـات ومـا يوجـد

حولنا في البيئة المحيطة بنا ،واالحياء كلمة يونانية تتكون من مقطعين االول ( )Bioومعناها الحياة والثاني ( )logyومعناهـا
علما أو دراسة(فرحات.)5 :2005 ،
التعريــف االجرائــي :العلــم الــذي يهــتم بد ارســة الكائنــات الحيــة الحيوانــات والنباتــات واالنســان (كالالفقريــات ،والحبليــات) مــن حيــث

صفاتها العامة ،وطرق تكاثرها ،ودورة حياتهـا ،واألمـراض التـي تسـببها وكيفيـة الوقايـة والعـالج منهـا ،وكـذلك د ارسـة العالقـات بـين
الكائنات الحية ومحيطها من حيث التنوع اإلحيائي والشبكة الغذائية والعالقات البيئية وبعض التغيرات فـي مكونـات النظـام البيئـي
الطبيعي (كالهندسة الوراثية والتلوث).

609

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

العدد29/

تشرين أول 2016/م

تاسـعاً :الصـف الخـامس العلمـي  :Fifth grade scienceهـو الصـف الـذي يقـع بـين الصـفين ال اربـع والسـادس العلمـي وهـذه
المرحلة تمتد من نهاية المرحلة المتوسـطة الـى بدايـة المرحلـة الجامعيـة وظيفيـة هـذه المرحلـة هـي أعـداد الطالبـات الـى مرحلـة

دراسية أعلى هي المرحلة الجامعية.
الفصل الثاني

أطار نضري ودراسات سابقة

استراتيجية العصف الذهني (مفهوم استراتيجية العصف الذهني):

أن اســتراتيجية العصــف الــذهني أو اســتمطار الــدماغ كمــا يطلــق عليهــا الــبعض وتعــد مــن أفكــار أو ســبورن وتقــوم علــى

الفص ــل المص ــطنع ب ــين أنت ــاج االفك ــار وتقويمه ــا ،ومحاكمته ــا وتطويره ــا وتع ــديلها وتس ــتخدم أس ــلوباَ للتفكي ــر ف ــي ح ــل المش ــكالت

المختلفة وتدريب الذهن بقصد زيادة القدرات العلمية واالبداعية ،فالعصـف الـذهني هـو أحـد اسـتراتيجيات المناقشـة الجماعيـة التـي

تشجع على توليد أكبـر عـدد ممكـن مـن االفكـار المتنوعـة المبتكـرة بشـكل تلقـائي حـر فـي منـاخ مفتـوح ال يحـد مـن أطـالق االفكـار
التي تخص حل مشكلة معينة ثم غربلة االفكار واختيار المالئم منها(عفانة والخزندار.)248 :2007 ،
ثانياً\ أسلوب األثارة غير المنتظمة(األثارة العشوائية).

ويعــد هــذا االســلوب مــن اســاليب اســتراتيجية العصــف الــذهني وهــي مــن االســتراتيجيات المعرفيــة الت ـي تقــوم علــى إعطــاء

المتعلم موضوعا أو سـؤاال أو مشـكلة أو قضـية تـرتبط بالمـادة الد ارسـية مـن البـاطن ويطلـب مـن المـتعلم اسـتدعاء أقصـى قـدر مـن
المعلومات أو األفكار أو الحلول حسب المهمة المعطاة لهم دون مناقشة أو نقد تلك المعلومات واألفكار أثناء توليدها أو ابتكارها

بحيــث يط ــرح موضــوعا م ــا ث ــم يبــدأ المش ــاركون ف ــي ذكــر وتوض ــيح مــا يت ــداعى ف ــي ذهــنهم مباشـ ـرة وبطريق ــة تلقائيــة ح ــول ذل ــك
الموضــوع ،وتعــد هــذه االثــارة أســلوبا تعليميــا وتــدريبيا ويقــوم علــى حريــة التفكيــر ويســتخدم مــن أجــل توليــد أكبــر كــم مــن األفكــار
لمعالجة موضوع من الموضوعات المفتوحة من المهتمـين أو المعنيـين بالموضـوع ،.ويـرى الـبعض االخـر بانهـا عمـل عقلـي نشـط
لتوليد ألكبر كم من االفكار في موضوع معين ويعتمد هذا االسلوب على قدرة الطالب على التفكير المبدع المبتكر وتـوفر الرغبـة
ـرر مـ ــن قيـ ــود الواقـ ــع الفعلـ ــي(.محمـ ــد،
فـ ــي االنـ ــدماج ال ـ ـواعي للطالـ ــب مـ ــع عـ ــالم الخيـ ــال لطـ ــرح االفكـ ــار واسـ ــتخدام العقـ ــل متحـ ـ ا

.)192-2010:191تستعمل هذا االسلوب أو مايعرف بـ استراتيجية الدخول العشوائي كمدخل الى الحـل غيـر متصـل بـالمواقف
لفتح خطوط جديدة من التفكير.)2006: 98 ،Sloane(.
مميزات أسلوب االثارة غير المنتظمة (االثارة العشوائية).
ُ .1ينمي القدرة على التفكير األبداعي.
ُ .2يحقق فهما معرفيا للموضوع.

ُ .3يؤدي الى االحاطة بالموضوع من ابعاد مختلفة.
ُ .4يساعد في تصحيح المفاهيم والمعلومات لدى بعض الطلبة.
ُ .5يزيد من فاعلية الطلبة في عملية التعلم.

ُ .6يوسع قاعدة ُمدركات الطلبة وثقافتهم العامة(.عطية.)2009:209 ،
خطوات اسلوب االثارة غير المنتظمة (االثارة العشوائية)
.1

تحديد أهداف الدرس أجرائيا.

.2

وضع خطة لتنفيذ الدرس.

.3

تنفيذ الخطة بأتباع االجراءات االتية.
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إلقاء نظرة عامة على الدرس.
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المدرسة أو الطالبات.
المثيرات العشوائية من ُ
أختيار ُ
توزيع الطالبات بين مجموعات غير متجانسة تتولى مهمة مايأتي:

المثيرات العشوائية الغير منتظمة.
 تقديم مالديهن من أفكار أو معلومات حول ُ
 تسجيل ماتطرحه الطالبات من معلومات على السبورة.
 مطالبــة الطالبــات بأيجــاد عالقــة بــين موضــوع الــدرس أوعناصــرهوبين كــل المثيـرات العشـوائية المطروحــة وتقبــل ماتطرحــه
من أفكار لكي تحصل على المزيد من االفكار والعالقات.

 تســجيل الــروابط التــي تــم التوصــل اليه ــا وذات العالقــة فقــط بموضــوع الــدرس وأهدافــه (زايروأخ ــرون– 292 :2014 ،
.)293
التحصيل

يعــد مــن النتاجــات التعليميــة الهامــة جــدا وذلــك إلنــه وثيقــة الصــلة بحيــاة المــتعلم التربويــة ويترتــب عليــة نجــاح المــتعلم أو
رسوبه من خالل ِ
إدائه في االمتحانات الد ارسـية ،فالتحصـيل يهـدف الـى الكشـف عـن مسـتوى الـتعلم فـي مـادة أو فـي جميـع المـواد
التي درسها المتعلم ولذلك يمكن تعريف التحصيل الدراسي بأنه (القدرة على أنجاز ما أكتسب من الخبرات التعليمية التي وضعت

من أجلها (.)2007:101 ،Aderman
التفكيرThinking :

قال تعـالى″:وسخر لكم ما في السموات واالرض جميعاً منـه أن فـي ذلـك آليـات لقـوم يتفكـرون" (الجاثيـة ،.)13 ،لقـد

خلق االنسان وميزه عن الكائنات الحية االخرى بنعم عديدة والتي منا العقل الذي حظي باهتمام الباحثين والمربين والفالسفة عبر
التاريخ ولقد عنيت المدارس الفكرية والتربويـة والفلسـفية والنفسـية بتنميـة التفكيـر لـدى المـتعلم لكـي يصـبح أكثـر قـدرة علـى مواجهـة
الصعوبات التي تعترض سبيله سواء كانت في المجاالت االكاديمية أو مناحي الحياة المختلفة من جوانب اقتصـادية أم تربويـة أم
أخالقية(.العتوم وأخرون.)17 :2013 ،
التفكيـر العلمـي Scientific Thinking

تعــود تســمية التفكيــر العلمــي الــى العلمــاء وهــم أكثــر البشــر الت ازمــا بــه فــي استقصــاءاهم العلميــة وهــم يســعون الــى فهــم

الظواهر وتفسيرها والتنبؤ بهـا ومـع اخـتالف منـاهجهم العلميـة فـي البحـث واالستقصـاء إال أن سـلوكهم الفكـري يمتـاز بـأعلى درجـة
مـن الموضـوعية والضـبط والتسلســل المنطقـي القـائم علــى الـدليل والبرهـان (العفـون ومنتهــى ،.)43 :2012 ،فـالتفكير العلمـي هــو
العملية العقليـة التـي يـتم بموجبهـا حـل المشـكالت أو أتخـاذ القـ اررات بطريقـة علميـة مـن خـالل المـنظم المنهجي(العبسـي:2009 ،
.)17
الدراسات السابقة:

أ – دراسات عراقية
 -1دراسة الزبيـدي(" :)2012أثر استراتيجي التخيل الموجه واإلثـارة العشـوائية فـي التحصـيل وتنميـة اتفكيـر اإلبـداعي والـذكاء
الوجداني لدى طالب الصف األول المتوسط في الفيزياء"

أجريـت هــذه الد ارســة فــي العـراق فـي جامعــة بغداد/كليــة التربيــة /ابــن الهيــثم ،وهـدفت إلــى معرفــة أثــر اســتراتيجيتي التخيــل

الموجــه واإلث ــارة العش ـوائية فــي التحص ــيل وتنميــة التفكيــر اإلبــداعي والــذكاء الوج ــداني ل ــدى طــالب الص ــف األول المتوســط ف ــي
الفيزياء .واستعمل الباحـث التصـميم التجريبـي ذي الضـبط الجزئـي وتكونـت عينـة الد ارسـة مـن( )84طالبـا وبواقـع ( )28طالبـا فـي
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ـار
المجموعــة التجريبيــة األولــى و( )28طالبــا للمجموعــة التجريبيــة الثانيــة و( )28طالبــا للمجموعــة الضــابطة ،واعــد الباحــث اختبـ ا
تحصيليا مؤلف من( )50فقرة اختبارية ،واستعمل الباحـث الوسـائل اإلحصـائية اآلتيـة :االختبـار التـائي لعينتـين مسـتقلتين ومعادلـة
سبيرمان براون ،ومعامل تمييز الفقرة ومعامل صعوبة الفقرة ،وتوصلت الدراسة إلى ما يأتي:

 .1وجود فرق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ( )0.05بـين المجموعـة التجريبيـة األولـى التـي درسـت باسـتعمال التخيـل الموجـه
على المجموعة التجريبية الثانية التي درست باستعمال اإلثارة العشوائية ولصالح المجموعة التجريبية األولى.
 .2وجـود فـرق ذات داللـة احصـائية عنـد مسـتوى( )0.05بـين المجموعـة التجريبيـة األولـى التـي درسـت باسـتعمال التخيـل الموجـه
وبين المجموعة الضابطة التي درست باستعمال الطريقة التقليدية ولصالح المجموعة التجريبية.

 .3وجود فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين المجموعة التجريبية الثانية التـي درسـت باسـتعمال اإلثـارة العشـوائية
وبين المجموعة الضابطة التي درست باستعمال الطريقة التقليدية وصالح المجموعة التجريبية الثانية.
 -2دراسة الجبوري(" :)2014أثر استعمال اسلوب اإلثـارة غيـر المنتظمـة فـي التحصـيل لـدى طـالب الصـف الثـاني المتوسـط
في مادة التاريخ"

أجريت هذه الدراسة في العراق /جامعة بابل/كلية التربية للعلوم اإلنسانية ،وهدفت الى معرفة أثر استعمال اسلوب اإلثار

غيــر المنتظمــة فــي التحصــيل لــدى طــالب الصــف الثــاني المتوســط فــي مــادة التــاريخ .واســتعمل الباحــث التصــميم التجريبــي ذو
الضبط الجزئي ،واختار عشوائيا(حمورابي) في محافظة بابل ،وتكونت عينة البحث من ( )66طالـب ،بواقـع ( )33طالبـا فـي كـل
من المجموعتين التجريبية والضابطة ،واعد الباحث أداة االختبار التحصيلي مكونا من ( )50فقرة اختبارية مـن نـوع االختيـار مـن

متعدد ،واستعمل الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية :االختبار التائي لعينتين مستقلتين ومعامل ارتباط بيرسـون ،ومعادلـة سـبيرمان
براون ،ومربع كاي ،معادلة معامل الصعوبة ،ومعادلة قوة تمييز الفقرة ،.وتوصلت الدراسة إلى ما يأتي:
وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05ولصالح المجموعة التجريبية التي درست بأسلوب اإلثارة الغير المنتظمة.
ب -دراسة اجنبية:

دراسة (" :)2008 ،Hanuscinاثر اإلثارة العشـوائية فـي تحصـيل طـالب الصـف الرابـع اإلعـدادي فـي مـادة األحيـاء" أجريـت
هذه الدراسة في أمريكا ،وهدفت هذه الد ارسـة إلـى معرفـة أثـر االثـارة العشـوائية فـي تحصـيل طـالب الصـف ال اربـع اإلعـدادي
في مادة األحياء وبلغت عينة البحث ( )52طالبا ،ثم قسموا على مجموعة تجريبيـة وعـدد طالبهـا ( )26ومجموعـة ضـابطة
وعــدد طالبهــا ( )26درســت المجموعــة التجريبيــة باســتعمال اإلثــارة العش ـوائية بينمــا درســت المجموعــة الضــابطة بالطريقــة
ـار تحصـيليا بعـديا .وقـد اسـفرت النتـائج عـن متوسـط درجـات االختبـار لـدى طـالب المجموعـة
التقليدية وقد أعد الباحث اختب ا
التجريبية ( ،)%86ومتوسط درجات المجموعة الضابطة بلغ ( ،)%80وهذا يدل تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة
الضابطة في التحصيل( .مجلة كلية التربية االساسية)47 :2014 ،
موازنة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية

فيما يأتي بيان ببعض المؤشرات والدالالت عن الدراسات السابقة من حيث اوجه الشبه واالختالف:

 .1أمــاكن اج ـراء الدراســة :تباينــت الد ارســات الســابقة مــن حيــث أمــاكن إجرائهــا ،فمنهــا مــا أجــري فــي العـراق ،وهــي د ارســة جمعـة
( )2011ود ارســة الزبيــدي ( )2012ود ارســة الجبــوري ( ،)2014وكــذلك الد ارســة الحاليــة فقــد أجريــت فــي الع ـراق ،ومنهــا مــا

أج ــري ف ــي البحــرين وه ــي د ارســة ش ــعبان ( )1996أمــا د ارس ــة ( )1990 ،feldhauseود ارســة ( )2008 ،Hanuscinفق ــد
أجريــت فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة أمــا الد ارســات التــي تناولــت التفكيــر العلمــي والتحصــيل فقــد اجريــت فــي الع ـراق ومنهــا

د ارســة العيســاوي ( )2010ود ارســة الركــابي ( )2012وأمــا د ارســة بــن ســلمان( )2011فــي الســعودية بمكــة المكرمــة ود ارســة
الجهوري ( )2010في سلطنة عمان في الشارقة.
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 .2المرحلة الدراسية :اختلفت المراحل الدراسية التي تناولتها الدراسات السابقة فقد طبقت دراسة ( )1990 ،feldhauseودراسة
الجبــوري ( )2014فــي المرحلــة المتوســطة ،وطبقــت د ارســة شــعبان ( )1996ود ارســة ( )2008 ،Hanuscinود ارســة جمعــة

( )2011فــي المرحلــة اإلعداديــة ود ارســة العيســاوي ( )2010فــي المرحلــة المتوســطة ود ارســة الركــابي ( )2012فــي المرحلــة
المتوسطة ايضا ودراسة الجهوري ( )2010طلبة الصف التاسع االساسي ودراسة بن سلمان ( )2011في المرحلـة االبتدائيـة
أما الدراسة الحالية فقد أجريت في المرحلة اإلعدادية.

 .3حجــم العينــة :تباينــت أحجــام عينــات الد ارســات الســابقة ،فكانــت ( )60طالبــا فــي د ارســة شــعبان ( ،)1996و( )73طالبــة فــي
دراسة جمعة ( )2011و( )84طالبا في دراسة الزبيدي و( )66طالبا في دراسة الجبوري ( ،)2014و( )50طالبا في د ارسـة

( )1990 ،feldhauseو( )52طالب ــا فـ ــي د ارسـ ــة ( )2008 ،Hanuscinو( )49طالب ــة فـ ــي د ارسـ ــة العيسـ ــاوي (،)2010
( )64طالبة في دراسة الركابي ( )61( ،)2012طالبـا فـي د ارسـة الجهـوري )50( ،تلميـذة فـي د ارسـة بـن سـلمان أمـا الد ارسـة
الحالية فقد تكونت من ( )73طالبة.
 .4منهج البحث :اعتمدت الدراسات السابقة جميعها على المنهج التجريبي في دراستها وهو المـنهج المناسـب لمعرفـة أثـر بعـض
المتغيرات المستقلة في متغيرات تابعة ،وكذلك اعتمدت الباحثة في الدراسة الحالية المنهج التجريبي.

 .5أداة البحــث :تباينــت األدوات المســتعملة فــي الد ارســات الســابقة بتبــاين اهــدافها ،فقــد اعتمــدت د ارســة شــعبان ( )1996ود ارســة
ـار تحصـليا ود ارســة جمعـة ( )2011ود ارســة الزبيــدي ()2012
( )1990 ،feldhauseود ارسـة ( )2008 ،Hanuscinاختبـ ا
اختبار تحصـليا ود ارسـة العيسـاوي ()2010
ا
اختبار لتنمية التفكير االبداعي ودراسة الجبوري( )2014فقد اعتمدت
ا
فقد أعدت

ـار لتنميـة
اختبار تحصيليا واختبار التفكير العلمي ،وأما دراسة الجهـوري( )2010فقـد اعتمـدت اختب ا
ا
ودراسة الركابي ()2012
مهارات التفكير العلمي ،وأما دراسة بن سلمان( )2011فقد اعتمدت اختبـار تحصـيليا واختبـار لتنميـة مهـارات التفكيـر العلمـي
أما الدراسة الحالية فقد اعتمدت االختبار التحصيلي والتفكير العلمي.
 .6الوســـائل اإلحصـــائية :اتفقــت الد ارســات الســابقة فــي نوعيــة الوســائل اإلحصــائية المســتعملة فــي تحليــل بياناتهــا ،وتصــاميمها

التجريبيــة واهــدافها وحجــم عيناتهــا ،فقــد اســتعمل االختبــار التــائي لعينتــين مســتقلتين ( ،)T-testومربــع كــاي ومعادلــة بيرســون

ومعادل ــة س ــبيرمان بـ ـراون ومعام ــل ص ــعوبة الفقـ ـرة ،وتحلي ــل التب ــاين االح ــادي ومعادل ــة الفاكرونب ــاخ أم ــا الد ارس ــة الحالي ــة فق ــد
استعملت الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتية االختبار التائي لعينتـين مسـتقلتين ومربـع (كـا )2ومعادلـة بيرسـون ومعامـل ارتبـاط
سبيرمان ومعادلة معامل لصعوبة والتميز ومعادلة فعالية البدائل الخاطئة

 .7نتائج الدراسات :توصلت الدراسات السابقة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين مجمـوعتي البحـث التجريبيـة والضـابطة
لصالح المجموعة التجريبية التي اتخذت ،أما الدراسة الحالية فسوف تعرض نتائجها في الفصل الرابع.

الفصل الثالث
منهج البحث واجراءاته

أوالً :المنهج التجريبي والتصميم التجريبي

ويعــد المــنهج التجريبــي مــن أكثــر منــاهج البحــث العلمــي دقــة وكفــاءة ،والباحــث وفقــا لهــذا المــنهج يقــوم بالتوصــل إلــى مــا

سيكون تحـت ظـروف مضـبوطة وعـن طريقـه تـتم السـيطرة علـى عوامـل محـددة فـي الموقـف واطـالق عامـل أو عوامـل لبيـان مـدى
تأثيرها في متغير ما ،والوصول إلى نتائج يتم حسابها بدقة(.العزاوي.)2008:106 ،

التصميم التجريبـي :يمثـل خطـة الباحـث لتنفيـذ التجربـة ،أي أنـه :الخطـة التـي فـي ضـوئها يـتم تخصـيص األفـراد للظـروف

التجريبية ،أو تخصيص المعالجـات التجريبيـة لإلفـراد فـي عينـة البحـث (الفتلـي ،.)158 :2014 ،وقـد اعتمـدت الباحثـة التصـميم
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التجريبي ذي الضبط الجزئـي بمجمـوعتين متكـافئتين (تجريبيـة تـدرس علـى وفـق أسـلوب االثـارة غيـر المنتظمـة (االثـارة العشـوائية)
وضابطة تدرس على وفق الطريقة التقليدية) ذا االختبارين القبلي والبعدي لتنمية التفكير العلمي ،ومخطط ( )1يوضح ذلك
شكل ( )9التصميم التجريبي للبحث
المجموعة
التجريبية

التكافؤ

المتغير المستقل

 .1العمر محسوباً با ألشهر

أسلوب االثارة غير
المنتظمة(االثارة

 .2التحصيل الدراسي للوالدين

العشوائية)

 .3اختبار الذكاء (رافن )Raven
 .4التحصيل السابق في مادة علم

الضابطة

المتغير التابع

 .1التحصيل
 .2تنمية
التفكير

االحياء درجات نهاية الكورس

الطريقة التقليدية

 .5اختبار المعلومات السايقة

العلمي

اداة البحث

 .1اختبار التحصيل
 .2اختبار تنمية
التفكير العلمي

 .6اختبار التفكير العلمي القبلي

ثانياً :إجراءات البحث  :Procedures of the researchاتبعت الباحثة عددا من اإلجراءات التي يتطلبها البحـث للوصـول
الى أهدافه والتحقق من فرضياته ،وكما يأتي

 .1مجتمع البحث  :Research Populationويقصد بمجتمع البحث :جميع مفردات الظـاهرة التـي يدرسـها الباحـث بمعنـى
المجموعــة الكليــة مــن العناصــر التــي يســعى الباحــث الــى ان يعمــم عليهــا النتــائج ذات العالقــة بالمشــكلة المدروســة (علــي،

 ،)384 :2011وف ــي البح ــث الح ــالي ف ــإن مجتم ــع البح ــث يش ــمل جمي ــع طالب ــات الص ــف الخ ــامس العلم ــي ف ــي الم ــدارس
(اإلعداديــة والثانويــة) النهاريــة الحكوميــة للبنــات فــي محافظــة بابــل للعــام الد ارســي ( )2016 – 2015م ،وبنــاءا علــى ذلــك
زارت الباحثة المديرية العامة للتربية في محافظة بابل بموجب الكتاب الصادر من جامعة بابل  /كلية التربية األساسية.
 .2عينـة البحـث :Research Sample :وهـي مجموعـة جزئيـة مـن المجتمـع األصـلي للبحـث ،يـتم اختيارهـا بطريقـة علميـة
منظمـة مـن جميــع عناصـر مفــردات المجتمـع وبنســبة معينـة ،بحسـب طبيعــة البحـث وحجــم المجتمـع األصــلي ،بحيـث تحمــل

نفس الصفات أو الخصائص المشتركة وتعمل على تحقيق أهداف البحث (الجبوري)126 :2013 ،
وقد ارتأت الباحثة تقسيم عينة البحث الحالي الى قسمين وهما:

أ .عينـة المــدارس  :Sample Schoolsبعــد التعـرف علــى أسـماء مــدارس البنــات اإلعداديـة والثانويــة الحكوميـة النهاريــة فــي
محافظة بابل اختارت الباحثة بالطريقة العشوائية*( ،إعدادية الثورة) من بين ( )28مدرسة ،لتطبيق تجربة بحثها فيها.

ب .عينــة الطالبــات  :Sample of studentsبعــد أن حــددت الباحثــة المدرســة التــي ســتُجري فيهــا التجربــة زارت المدرســة
بحسـب كتــاب تســهيل المهمـة الصــادر عــن المديريــة العامـة للتربيــة فــي محافظـة بابــل فوجــدت أنهــا تضـم اربعــة شــعب للصــف
الخ ــامس العلم ــي(أ ،ب االحي ــائي ،ج ،د التطبيق ــي) ،اخت ــارت الباحث ــة ش ــعبتي (أ ،ب االحي ــائي) بطريق ــة الس ــحب العشـ ـوائي،
لتكون مجموعتي البحث ،وبالطريقة نفسها اختارت الباحثة شعبة (ب) لتمثل المجموعـة التجريبيـة وعـدد طالباتهـا ( )37طالبـة
التــي ســتدرس طالباتهــا وفــق (أســلوب االثــارة العش ـوائية) ،والش ـعبة (أ) المجموعــة الضــابطة وعــدد طالباتهــا ( )36طالبــة التــي
ستدرس طالباتها وفـق (الطريقـة التقليديـة) .وقـد بلـغ العـدد الكلـي لعينـة البحـث ( )73طالبـة ،وبعـد مراجعـة السـجالت الرسـمية
للمدرسة للحصول على المعلومات المتعلقة بالوضع الدراسي للطالبات ،قد تبـين أنـه ال يوجـد هنـاك حـاالت رسـوب سـابقة فـي
الصف الخامس العلمي االحيائي ضمن مجموعتي البحث ،وجدول( )2يوضح ذلك.
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جدول ()2

توزيع طالبات عينة البحث على المجموعتين التجريبية والضابطة
المجموعة

الشعبة

عدد الطالبات

عدد الراسبات

التجريبية

ب

37

صفر

الضابطة

أ

36

صفر

المجموع

2

73

صفر

ثالثــا -تكــافؤ مجمــوعتي البحــث  :Equivalent of The Groups Researchقبــل أن تبــدأ الباحثــة بتطبيــق التجربــة
حرصــت علــى تكــافؤ مجمــوعتي البحــث إحصــائيا فــي بعــض المتغي ـرات التــي يحتمــل أنهــا قــد تــؤثر فــي ســالمة التجربــة ودقــة

نتائجها وهذه المتغيرات هي:

أ .العمر محسوبا باألشهر

ب .التحصيل الدراسي للوالدين
ج .اختبار الذكاء
د .التحصيل السابق (درجات نهاية الكورس) في مادة علم االحياء

هـ .اختبار المعلومات السابقة

و .اختبار التفكير العلمي القبلي
رابعاً -ضبط المتغيرات الدخيلة  :Control Of The Internal Variablesيعد عمليـة ضـبط المتغيـرات الدخيلـة واحـدة مـن
أهــم اإلج ـراءات المهمــة فــي البحــث التجريبــي مــن أجــل تــوفير درجــة مقبولــة مــن الصــدق الــداخلي للتصــميم التجريبــي ،وحتــى

يتمكن الباحث أن يعزو معظم التباين في المتغير التابع إلى المتغير المسـتقل فـي الد ارسـة ولـيس إلـى متغيـرات أخـرى (ملحـم،
.)73 :2010
خامساً  -مستلزمات البحث  :Research Repuirementsلغرض تطبيق البحث أجرت الباحثة بعض المستلزمات منها:

أ -تحديــد المــادة العلميــة  :The Subjest Determineحــددت المــادة العلميــة لموضــوعات البحــث ب ـ ـ :الفصــول األربعــة
األخيرة من كتاب علم األحياء للصف الخامس العلمي للعام الدراسي ()2016 -2015

ب .صـياغة األهـداف السـلوكية  :Formation Of Behavioral Objectivesإن تحديـد األهـداف السـلوكية يعـد خطـوة
أساسية وأمر ضروري في العملية التعليمية إذ إنها الخطـوة االولـى ومـن اهـم الخطـوات فـي التخطـيط اليـومي للـدرس التـي يـتم

بنائها قبل البـدء بالتـدريس وأن وضـوحها وتحديـدها يسـاعد علـى سـير العمليـة التعليميـة بشـكل مـنظم ومتكامـل ،لـذا فهـي تمثـل
التغيرات التي يراد إحداثها في سلوك المتعلم بعد المرور في الموقف التعلمي التعليمي (الزغول ،.)55 :2012 ،وبعد تحديـد
المــادة الد ارســية وتحديــد الــدروس وتحديــد الحصــص لكــل فصــل مــن الفصــول االربعــة تــم صــياغة االهــداف الســلوكية الخاصــة

بالمفردات التي اشتملتها التجربة باالعتماد على المستويات المعرفية الستة من تصـنيف بلـوم ( )Bloomفـي المجـال المعرفـي
وهــي (المعرفــة ،والفهــم ،والتطبيــق ،والتحليــل ،والتركيــب ،والتقــويم) ،وان الســبب فــي اختيــار الباحثــة لهــذا التصــنيف كونــه أكثــر
مالئمة وأدقها قياسا (النجار .)2010:81 ،وتم عرض هذه األهداف على مجموعـة مـن الخبـراء والمحكمـين والمختصـين فـي
مجال التربية وطرائق التدريس وعلم النفس والقياس والتقـويم إلبـداء آرائهـم ومالحظـاتهم بمـدى مالءمتهـا لمسـتوى الهـدف الـذي

تقيسه ،وتغطيتها لمحتوى المادة الدراسية واجرت الباحثة بعـض التعـديالت اذ بلـغ عدداالهـداف كمـا هـو ( )165هـدفا سـلوكيا
وقد عدت األهداف صالحة إذا حصلت على نسبة أتفاق ( )%80فأعلى من اراء المحكمين والمختصين.
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ت .إعــداد الخطــط التدريســية  :preparing daily instructional plansالتخطــيط يعنــي اســتعداد المــدرس لموقــف
سيواجهه مما يتطلب منه رؤية بعيدة النظر عن طريق إلمامه بالموضـوع الد ارسـي المـراد تدريسـه(.العفون والفـتالوي:2011 ،
.)237
وفي ضوء محتوى الفصول المقرر تدريسها في فتـرة إجـراء التجربـة تـم إعـداد خطـط تدريسـية لمجمـوعتي البحـث التجريبيـة

والضـابطة تضـمنت ( )24خطـة تدريسـية وبواقـع ثـالث حصـص أسـبوعيا لكـل مجموعـة ،وقـد تـم إعـداد الخطـط التدريسـية بطريقـة
تــتالءم مــع المتغيــر المســتقل (أســلوب االثــارة العشـوائية) علــى المجموعــة التجريبيــة والطريقــة التقليديــة علــى المجموعــة الضــابطة،
وقبــل بــدء التجربــة عرضــت الباحثــة انمــوذجين مــن تلــك الخطــط علــى عــدد مــن الخبـراء والمختصــين فـي منــاهج وط ارئــق التــدريس
وعلـم الـنفس التربـوي ومدرسـات المـادة وذلـك للتأكـد مـن صـالحيتها ومـدى تمثيلهـا للمحتـوى التعليمـي ومالئمتهـا للمرحلـة الد ارســية،
وقــد أظهــرت النتــائج قبــول هــاتين الخطتــين مــع إج ـراء بعــض التعــديالت عليهــا ، ،إذ حــددت نســبة اتفــاق ( )%80لقبولهــا لتكــون

بالصيغة النهائية.

سادسا :أداتا البحث :Research Tools

أوالً /بناء االختبار التحصيلي:

أن االختبــار التحصــيلي هــو االداة التــي تســتعمل فــي قيــاس المعرفــة والفهــم والمهــارة فــي مــادة د ارســية ،أو تدرييبــة معينــة،

والهــدف مــن تصــميم االختبــارات التحصــيلية هــو قيــاس مــدى اســتيعاب الطالبــات لــبعض المعــارف والمفــاهيم والمهــارات المتعلقــة
بالمــادة الد ارســية فــي وقــت معــين ،أو فــي نهايــة مــادة تعليميــة معينــة(.عمــر واخــرون.)2010:96 ،وبعــد التشــاور مــع األســتاذين
المشــرفين واالطــالع علــى الد ارســات الســابقة التــي تناولــت التحصــيل كمتغيــر تــابع فــي المرحلــة اإلعداديــة حــددت الباحثــة فقــرات
االختبار بـ( )50فقرة موضوعية من نوع االختيار من متعدد ذي أربعة بدائل لكل فقرة اختبارية.
ثانياً /اختبار تنمية التفكير العلمي Test development Thinking of scientific

يمثــل اختبــار تنميــة التفكيــر العلمــي االداة الثانيــة فــي البحــث الحــالي ،ألجــل قيــاس مســتوى الطالبــات فــي اعتمــاد الطريقــة

العلمية في التفكير ،ومن خالل اطالع الباحثة على الدراسات السابقة واالختبارات ذات العالقـة بهـذا الموضـوع (د ارسـة العيسـاوي

ـار جـاه از يـتالءم مـع طبيعـة البحـث الحـالي
 ، ،2010والركابي  ،)2012وكتب االحياء للمرحلـة االعداديـة ،لـم تجـد الباحثـة اختب ا
ل ــذا قام ــت الباحث ــة ببن ــاء اختب ــار لتنمي ــة التفكي ــر العلم ــي لطالب ــات مجم ــوعتي البح ــث (التجريبي ــة والض ــابطة) ،وبم ــا يتناس ــب م ــع
خصائص المرحلة الدراسية والمادة العلمية وقد أشتمل االختبار على مجاالت التفكير العلمي الستة وهي:
 .1الشعور بالمشكلة وتحديدها.

 .2جمع المعلومات المتصلة بالمشكلة.
 .3فرض الفروض الممكنة واختيار أنسبها.
 .4اختبار صحة الفروض.
 .5تفسير النتائج أو البيانات والوصول الى حل للمشكلة.

 .6استخدام التعميمات في مواقف جديدة( .غباري وخالد.)215:2011 :
يتكــون هــذا االختبــار مــن ( )40فق ـرة وضــعت الباحثــة (ســبع) فق ـرات تقــيس قــدرة الطالبــة علــى اختيــار تحديــد المشــكلة
(المجــال االول) و(ســبع) فق ـرات تقــيس قــدرة الطالبــة علــى اختيــار جمــع المعلومــات (المجــال الثــاني) و(ســبع) فق ـرات تقــيس قــدرة
الطالبـة علـى اختيــار فـرض الفـروض (المجــال الثالـث) و(سـبع) فقـرات تقـيس قـدرة الطالبــة علـى اختبـار صــحة الفـروض (المجــال
الرابع) و(ست) فقرات تقيس قـدرة الطالبـة علـى اختيـار تفسـير البيانـات أو النتـائج والوصـول الـى حـل للمشـكلة (المجـال الخـامس)
و(ست) فقرات تقيس قدرة الطالبة على اختيار التعميم أو استخدام النتائج (المجال السادس) في مواقف جديدة
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سابعاً :التطبيق النهائي ألداتي البحث:

بعــد االنتهــاء مــن مــدة تطبيــق التجربــة علــى طالبــات مجمــوعتي البحــث والبــالغ عــددهن( )73طالبــة ،والتــي أســتمرت مــن

( )2016 /2/28م ولغاية ()2016/ 4 /28م.
ثامنا :الوسائل اإلحصائيةStatistical Tools :

تم تحليل البيانات ومعالجتها إحصائيا الستخراج النتائج بطريقة يدوية فضال عن استخدام برنامج ( Microsoft Excel

.)- 2010
الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسيرها

أوالً :عرض النتائجPresentation of the results :

 .1نتائج اختبار التحصيل:

لغرض التحقق من صحة الفرضية الصفرية األولـى والتـي تـنص علـى مـا يـأتي " :ال يوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائية عنـد

مســتوى داللــة ( )0.05بــين متوســط درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة اللـواتي درسـ َّـن مــادة األحيــاء وفــق أســلوب االثــارة غيــر
المنتظمة (االثارة العشوائية) وبين متوسط درجات طالبات المجموعـة الضـابطة الالئـي درس َّـن المـادة نفسـها وفـق الطريقـة التقليديـة

في اختبار التحصيل ".

أ .اســتخدمت الباحثــة االختبــار التــائي ( )T-testلعينتــين للمقارنــة بــين متوســط درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة ومتوســط
درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل والجدول ( )17يوضح ذلك:
جدول ()17

يظهر نتائج االختبار التائي لدرجات طالبات مجموعتي البحث في اختبارالتحصيل
المجموعة

عدد

المتوسط

االنحراف

التباين

الطالبات

الحسابي

المعياري

التجريبية

37

40.21

5.51

30.39

الضابطة

36

36.56

6.22

38.71

درجة

القيمة التائية

الحرية

المحسوبة

الجدولية

71

2.7

2

الداللة
دالة إحصائياً

يتضــح مــن الجــدول أعــاله أن متوســط تحصــيل طالبــات المجموعــة التجريبيــة الل ـواتي درســن وفــق أســلوب االثــارة غيــر
المنتظمة (االثارة العشوائية) بلـغ ( )40.21بـانحراف معيـاري مقـداره ( ،)5.51فـي حـين بلـغ متوسـط تحصـيل طالبـات المجموعـة
الضـابطة اللـواتي درســن بالطريقـة التقليديــة ( )36.5بـانحراف معيـاري مقــداره ( ،)6 ،22وبلغـت القيمــة التائيـة المحســوبة (،)2.7
وعند مقارنتها بالقيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( )71والبالغة ( ،)2تبين أنهـا أكبـر مـن الجدوليـة،
وهذا يدل على وجود فـرق ذي داللـة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات طالبـات مجمـوعتي البحـث التجريبيـة والضـابطة فـي اختبـار

التحصيل ولصالح المجموعة التجريبية.
ب .لبيــان مقــدار حجــم األثــر للمجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي متغيــر التحصــيل اســتخدمت الباحثــة معادلــة مربــع (إيتــا) فــي
استخراج حجم األثر ( )Dللمتغير المستقل في المتغير التابع (التحصيل) ،والجدول (ُ )18يوضح ذلك
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جدول ()18

حجم األثر للمتغير المستقل في متغير التحصيل
المتغير المستقل
أسلوب االثارة غير المنتظمة(االثارة العشوائية)

المتغير التابع

قيمة حجم األثر ()D

مقدار حجم األثر

اختبار التحصيل

0.64

متوسط

يتضح من الجدول أعاله أن قيمة ( )Dمقـدار حجـم األثـر بلغـت ( )0.64وهـي قيمـة مناسـبة لتفسـير حجـم األثـر وبمقـدار
كبيــر لمتغيــر التــدريس أســلوب االثــارة غيــر المنتظمــة(االثارة العش ـوائية) فــي اختبــار التحصــيل لمــادة األحيــاء ولصــالح المجموعــة
التجريبية حسب تصنيف كوهين ( )1988 ،Cohenوالجدول ( )19يوضح ذلك
جدول ()19

قيم حجم األثر ومقدار التأثير
قيمة ( )dحجم األثر

مقدار التأثير

0.4 -0.2

صغير

0.7 -0.4

متوسط

 0.8فما فوق

كبير

(.)1996: 164 ،kiess
 .2نتائج اختبار تنمية التفكير العلمي:

لغرض التحقق من صحة الفرضـية الصـفرية الثانيـة والتـي تـنص علـى مـا يـأتي " :ال يوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائية عنـد

مســتوى داللــة ( )0.05بــين متوســط الفــروق فــي درجــات االختبــارين القبلــي والبعــدي لطالبــات المجموعــة التجريبيــة اللـواتي يدرســن
مــادة األحيــاء علــى وفــق أســلوب االثــارة غيــر المنتظمــة (االثــارة العش ـوائية) وبــين متوســط الفــروق فــي درجــات االختبــارين القبلــي
والبعدي لطالبات المجموعة الضابطة اللواتي يدرسن المادة نفسها وفق الطريقـة التقليديـة فـي اختبـار تنميـة التفكيـر العلمـي " .وقـد

عرضت الباحثة النتائج وكما يأتي:
أ.

اس ــتخدمت الباحث ــة االختب ــار الت ــائي لعينت ــين متـ ـرابطتين لمعرف ــة دالل ــة الف ــروق ب ــين االختب ــارين القبل ــي والبع ــدي لك ــل م ــن
مجمــوعتي البحــث التجريبيــة والضــابطة للحكــم علــى التنميــة فــي التفكيــر العلمــي وذلــك مــن خــالل البيانــات التــي يوضــحها
جدول (.)20
جدول ()20

نتائج اختبار) ) T-testلعينتين مترابطتين لتوضيح الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي على اختبار التفكير العلمي
للمجموعة التجريبية والضابطة

المجموعات

العدد

التجريبية

37

الضابطة

36

االختبار

المتوسط

الحسابي

القبلي

7.20

البعدي

94.25

القبلي

38.20

المتوسط
الحسابي

تباين

الفروق

اال نحراف
المعياري

القيمة التائية والداللة اإلحصائية
المحسوبة

الجدولية

الداللة

24.5

91.39

31.6

7.12

2

دالة

41.1

45.35

95.5

42.1

2

غير دالة

للفروق

للفروق

ب .اســتخدمت الباحثــة االختبــار التــائي لعينتــين مســتقلتين لمتوســطات الفــروق بــين االختبــارين القبلــي والبعــدي الختبــار تنميــة
التفكير العلمي لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة كما مبين في جدول ()21
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جدول ()21

نتائج اختبار) (T-testلعينتين مستقلتين لمتوسطات الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي الختبار التفكير العلمي
لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة

متوسط

المجموعات

العدد

التجريبية

37

24.5

الضابطة

36

41.1

االنحراف المعياري

الفروق

للفروق
31.6
95.5

القيمة التائية والداللة اإلحصائية
المحسوبة

الجدولية

الداللة

66.2

2

دالة

ومن مالحظة بيانات جـدول ( )21نجـد أن قيمـة المتوسـط الحسـابي للفـروق بـين درجـات االختبـارين القبلـي والبعـدي علـى

اختبــار تنميــة التفكيــر العلمــي للمجموعــة التجريبيــة والبــالغ ( )24.5وبــانحراف معيــاري للفــروق قــدره ( ،)31.6وقيمــة المتوســط
الحسابي للفروق بين درجات االختبـارين القبلـي والبعـدي علـى اختبـار تنميـة التفكيـر العلمـي للمجموعـة الضـابطة والبـالغ ()41.1
وبــانحراف معيــاري للفــروق قــدره ( ،)95.5وكانــت القيمــة التائيــة المحســوبة ( ،)66.2وعنــد مقارنتهــا بالقيمــة التائيــة الجدوليــة عنــد
مســتوى داللــة ( )0.05ودرجــة حريــة ( )71والبالغــة ( ،)2تبــين أنهــا أكبــر مــن الجدوليــة أي وجــود فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين
متوسطي الفروق ولصالح متوسط فروق درجات المجموعة التجريبية.

ت .لبيــان مقــدار حجــم األثــر داخــل المجموعــات يوضــح جــدول ( )22قيمــة حجــم األثــر ( )Dالتــي تعكــس مقــدار حجــم التــأثير
للمجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التفكير العلمي.
جدول ( )22يبين حجم األثر للمتغير المستقل في متغير اختبار تنمية التفكير العلمي
المتغير المستقل

المتغير التابع

مقدار حجم األثر()D

قيمة حجم األثر

أسلوب االثارة غير المنتظمة (االثارة العشوائية)

التفكير العلمي

80 ،0

كبير

الطريقة التقليدية

التفكير العلمي

18 ،0

صغير

وباســتخراج مقــدار حجــم األثــر والبــالغ ( )80 ،0وهــي قيمــة مناســبة لتفســير حجــم التــأثير وبمقــدار كبيــر لمتغيــر التــدريس بأســلوب
االثارة غير المنتظمة (االثارة العشوائية) في تنمية التفكير العلمي ،بينما بلغ حجـم األثـر للطريقـة التقليديـة( )18 ،0وهـو مقـدار تـأثير صـغير
للطريقة التقليدية في متغير تنمية التفكير االعلمي ()1996:164 ،kiess

ثانياً :تفسير النتائج Explanation of the results

يشتمل تفسير النتائج للبحث الحالي على محورين هما:

أ .تفسير النتائج الخاصة بمتغير التحصيل:
أظهرت النتائج في الجدول ( )17وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات مجمـوعتي البحـث (التجريبيـة

والضابطة) في اختبار التحصيل ولصالح المجموعة التجريبية ،وهذا يعني تفوق طالبات المجموعة التجريبيـة اللـواتي درسـن علـى
وفق أسلوب االثارة غير المنتظمـة (االثـارة العشـوائية)على طالبـات المجموعـة الضـابطة اللـواتي درسـن وفقـا للطريقـة التقليديـة ،فـي
اختبار التحصيل
ب  -تفسير نتائج متغير اختبار تنمية التفكير العلمي:

أظه ــرت النت ــائج ف ــي الج ــدول ( )20وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ب ــين متوس ــطي درج ــات المجم ــوعتين التجريبي ــة

والضابطة في اختبار التفكير العلمي ولصالح المجموعـة التجريبيـة ،وهـذا يعنـي تفـوق طالبـات المجموعـة التجريبيـة اللـواتي درسـن
على وفق أسلوب االثارة غير المنتظمة(االثارة العشوائية)على طالبـات المجموعـة الضـابطة اللـواتي درسـن وفقـا للطريقـة التقليديـة،

في اختبار تنمية التفكير العلمي
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االستنتاجات Conclusions

في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة استنتجت الباحثة ما يأتي:

 1ـ ـ أن التــدريس باســتعمال اســلوب االثـارة غيــر المنتظمــة (االثــارة العشـوائية) أثــارت الدافعيــة لــدى الطالبـات فــي المشــاركة بالــدرس
المدرسة.
وتنشيط ذاكرتهن في استرجاع المعلومات المخزونة والتفكير بإعطاء اجابات الصحيحة بالتعزير من ُ

 .2إن تقسيم الطالبات الى مجموعات (على شكل كروبات) في ضوء هذا االسلوب ساعد الطالبـات الضـعاف فـي المـادة العلميـة
على المشاركة مع أقرانهن في الدرس مما أدى الى إنماء روح العمل الجماعي وزيادة األلفة والتفاعل بينهن.
 .3إن اســتعمال أســلوب االث ــارة غيــر المنتظمــة (االث ــارة العش ـوائية) فــي تــدريس م ــادة االحيــاء يضــفي عمليــة التشــويق والتركي ــز
واستخدام التفكير العلمي في ربط االفكار والمفاهيم بالدرس.
 .4يسهم أسلوب االثارة غير المنتظمة (االثارة العشوائية) في تثبيت المعلومات في أذهان الطالبات وتنميـة تفكيـرهن العلمـي لمـدة
اطول مما لو استعملت الطريقة االعتيادية.

ثانياً -التوصيات Recommendations

في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يأتي:

 .1تشجيع الطلبة علـى العمـل الجمـاعي داخـل الصـف أو المختبـرات لتنميـة المهـارات المختلفـة والوصـول إلـى نتـائج أفضـل فـي
العملية التعليمية.
 .2استخدام أسلوب االثارة غير المنتظمة (االثارة العشوائية) في تدريس مادة األحياء لما له مـن دور بـالغ فـي التحصـيل وتنميـة
التفكير العلمي.

 .3التأكيد على واضعي مناهج التعليم العام على تنمية مهارات التفكير العلمي من خالل إضافة مقررات أخرى لزيادة معلومات
الطالب حول عملية التفكير وتنمية اتجاهاتهن نحوه.
 .4توجيــه المدرســات والمدرســين الــى ضــرورة االهتمــام باســتعمال أســلوب االثــارة غيــر المنتظمــة (االثــارة العشـوائية) فــي التــدريس
وأعطائها مكانة متميزة ضمن العملية التدريسية.
ثالثا– المقترحاتSuggestions :

استكماال للبحث الحالي تقترح الباحثة ما يلي:

 .1إجراء دراسة مماثلة لبيان أثر أسلوب االثارة غير المنتظمة (االثارة العشوائية) في متغيرات أخرى ولمراحل دراسية أخرى.
إجراء دراسة مقارنة بين أسلوب االثارة غير المنتظمة (االثارة العشوائية) مع مـداخل تدريسـية أخـرى للتعـرف علـى أفضـليتها

.2

في تدريس مادة علم األحياء.
إجراء دراسات وصفية لتحليل محتوى الكتب الدراسية للعلوم في ضوء أسلوب االثارة غير المنتظمة(االثارة العشوائية).

.3

مصادر
-

القران الكريم.

عمان.
 -1أبو جادو ،صالح محمد علي ( :)2003علم النفس التربوي ،ط ،3دار الميسرةّ ،

 -2البرقعاوي ،جالل عزيز فرمان ( :)2014التفكير االبداعي علم وفن ،ط ،1دار الرضوان ،عمان.
 -3الجابري ،كاظم كريم واخرون :)2011( ،المنهج والكتاب المدرسي ،ط ،1بغداد – العراق.

 -4الجبــوري ،حســين محمــد ج ـواد ( :)2013منهجيـــة البحـــث العلمـــي (مـــدخل لبنـــاء المهـــارات البحثيـــة) ،ط ،1مؤسســة دار
عمان.
الصادق الثقافية دار صفاءّ ،
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 -5الجبــوري ،نصــير محمــد ظــاهر( :)2014أثــر اســتعمال أســلوب االثــارة غيــر المنتظمــة فــي التحصــيل لــدى طــالب الصــف
الثاني المتوسط في مادة التاريخ ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية للعلوم االنسانية ،جامعة بابل.

 -6الجعافرة ،عبد السالم يوسف ( )2011مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها بين النظرية والتطبيق ،ط ،1عمان.
 -7الحسناوي ،شيماء عباس عبيـد :)2007( ،اثر طريقة االستكشاف الموجه في تنمية التفكير الناقد لطالبات الصف الثـاني
المتوسط في مادة علم األحياء( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كلية التربية األساسية ،جامعة بابل.

 -8الحنفي ،عبد المنعم ( :)1991موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ،ط ،2دار العودة ،بيروت.
-9

الركابي ،رشا حسين عبد الكـاظم :2012 ،فاعلية التدريس باستخدام إستراتيجية دي بونو(القبعـات السـتة) فـي تحصـيل

طالبات الصف الثاني متوسط في مادة علم االحياء وتنمية تفكيرهن العلمي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربيـة

االساسية ،جامعة بابل.

 -10زاير ،سعد علي وسماء ،تركي داخل وعمار ،جبار عيسـى ومنيـر ،ارشـد فيصـل ( .)2014الموسـوعة التعليميـة المعاصـرة
(الجزء االول) ،جامعة بغداد الجمعية العراقية للدراسات التربوية والنفسية ،بغداد -العراق

 -11الزبيــدي ،مهنــد عبــد الحســين رهيــو :)2012( ،أثــر أســتراتجيتي التخيــل الموجــه واالثــارة العش ـوائية فــي التحصــيل وتنميــة
التفكير االبداعي والذكاء الوجداني لدى طالب تاصـف االول المتوسـط فـي الفيزيـاء ،اطروحـة دكتـوراه غيـر منشـورة ،كليـة

التربية ابن الهيثم ،جامعة بغداد ـ العراق.

 -12الزغول ،عماد عبد الرحيم :)2012( ،مبادى علم النفس التربوي ،ط ،4دار المسيرة ،عمان.

 -13سالمة ،عادل أبو العز ،وسمير عبد سـالم الخريسـات ،وليـد عبـد الكـريم صـوافطة ،وغسـان يوسـف قطـيط ( :)2009طرائـق
التدريس العامة ،ط ،1دار الثقافة ،عمان.

 -14شحاتة ،حسن ،وزينب النجار ( :)2003معجم المصطلحات التربوية والنفسية ،ط ،2الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة.

 -15صالح الدين ،محمود عرفـة (:)2006تفكير بال حدود رؤى تربوية معاصرة في تعلـيم التفكيـر وتعلمـه ،ط ،1عـالم الكتـب،
القاهرة.

 -16الطيطي ،محمد حمد ( :)2007تنمية قدرات التفكير اإلبداعي ،ط ،3دار المسيرة ،عمان.

 -17العبابجي ،أمل فتاح ( :)2002دراسة موازنة لالتجاهات العلمية لطلبة المرحلة المتوسطة ،مجلة كلية المعلمين ،الجامعـة
المستنصرية ،العدد  ،35بغداد.

عمان.
 -18العبسي ،محمد مصطفى ( :)2009األلعاب والتفكير في الرياضيات ،ط ،1دار المسيرةّ ،

 -19العت ــوم ،ع ــدنان يوس ــف ،وعب ــد الناص ــر ذي ــاب الجـ ـراح ،وموف ــق بش ــارة ( :)2013تنميـــة مهـــارات التفكيـــر نمـــاذج نظريـــة
وتطبيقات عملية ،ط ،4دار المسيرة ،عمان.

 -20العزاوي ،رحيم كرو ( :)2008مقدمة في منهج البحث العلمي ،ط ،1دار دجله ،عمان.

 -21عطية ،محسن علي :)2015( ،التفكير أنواعه ومهاراته واستراتجيات تعليمه ،ط ،1دار صفاء ،عمان.
عمان.
 -22عطية ،محسن علي ،ـ( :)2009الجودة الشاملة والجديد في التدريس ،ط ،1دار الصفاءّ ،

 -23عفانة ،عزوأسماعيل والخزندار نائلة نجيب ،)2007( ،التدريس الصفي بالذكاءات المتعددة ،ط ،1دار الميسرة ،عمان.
عمان.
 -24العفون ،نادية حسين ( :)2012االتجاهات الحديثة في التدريس وتنمية التفكير ،ط ،1دار صفاءّ ،

 -25العفون ،نادية حسـين ومنتهـى مطشـر عبـد الصـاحب ( :)2012التفكيـر انماطـه ونظرياتـه واسـاليب تعليمـه وتعلمـه ،ط،1
عمان.
دار صفاءّ ،
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 -26العفون ،نادية حسين يونس وفاطمة عبـد االميـر الفـتالوي )2011( ،منـاهج وطرائـق تـدريس العلـوم لطلبـة الصـف الثالـث،
ط ،1بغداد.

 -27علي ،محمد السيد ،)2011( ،أتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطرق التدريس ،ط ،1دار المسيرة ،عمان.

 -28عمر ،محمود أحمد وحصة عبد الرحمن فخرو وتركي السبيعي وآمنة عبداهلل تركـي ( :)2010القيـاس النفسـي والتربـوي،
عمان.
ط ،1دار المسيرةّ ،

 -29العيساوي ،وفاء سويدان علـي ( .)2010فاعلية أنموذج التحري الجماعي في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في
مادة علم األحياء ومهارتهن في التفكير العلمي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية  /ابن الهيثم .جامعة بغداد.

عمان
 -30غباري ،ثائر أحمد وخالد محمد أبو شعيرة ( :)2011أساسيات في التفكير ،ط ،1مكتبة المجتمع العربيّ ،
 -31الفتلي ،حسين هاشم ( :)2014أسس البحث العلمي في العلوم التربوية والنفسية ،ط ،1دار صفاء ،عمان.
 -32فرحات ،وفاء:)2005( ،موسوعة علم االحياء ،ط ،1دار اليوسف للنشر والتوزيع ،بيروت لبنان.
 -33قطامي ،يوسف ( ،)2013النظرية المعرفية في التعلم ،ط ،1دار المسيرة ،عمان.

 -34كابالن ،ساند ار واخرون ،ترجمة الجيغفان ،عبداهلل بين محمد وتيسير محمد الخزاعلة ( :)2013المنهج الموازي ،ط ،1دار
المسيرة ،عمان.

 -35محمد ،أمال جمعة عبد الفتاح ( .)2010استراتيجيات التدريس والتعلم (نماذج وتطبيقات) ،د .ت ،دار الكتاب الجـامعي،
عمان.
العين ،اإلمارات والتطبيق) ،ط ،1دار المسيرةّ ،

 -36المسعودي ،محمد حميد وصالح خليفة الالمي :)2014( ،طرق تدريس المواد االحتماعية ،دار صفاء ،عمان.
 -37ملحم ،سامي :)2010( ،مناهج البحث في التربية وعلم النفس ،ط ،6دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان.
 -38الناشف ،سلمى زكي :)1999( ،طرق تدريس العلوم ،ط ،1دار الفرقان ،عمان.

 -39النجار ،نبيـل جمعـه صـالح (2010م) القيـاس والتقـويم منظـور تطبيقـي مـع تطبيقـات برمجيـة  ،SPSSط ،1دار حامـد،
عمان.

 -40نصــر اهلل ،عمــر عبــد الــرحيم ( :)2010تــدني مســتوى التحصــيل واالنجــاز المدرســي (اســبابه وعالجــه) ،ط ،2دار وائــل،
عمان.
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