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عالقة االسموب المعرفي االندفاع-التروي بالتحصيل في مادة الفيزياء ومهارات
القدرة عمى حل المشكالت لدى طالب الصف الرابع العممي
د .حيدر محسن سرهيد

الكمية التربوية المفتوحة /مركز بابل
الفصل :االول
مشكمة البحث:

يعتبر االسموب المعرفي مظي ار اساسيا من مظاىر االىتمام المتزايد باالتجاه المعرفي ،والذي يتناول االداء المفضل

لمفرد في تنظيم خبراتو وادراكاتو بصفة عامة ،وطريقتو في استدعاء المعمومات واكتسابيا بصفة خاصة ،باإلضافة الى ان

االسموب المعرفي ىو الطريقة المفضمة في عمميات االدراك والتفكير وحل المشكالت التي تعترض الفرد في البيئة الخارجية

وكيفية التعامل معيا (الشرقاوي ،1992 ،ص )185ويبرز االسموب المعرفي (االندفاع_التروي)كعامل أساسي في تحديد
استجابات الطالب ،وذلك من منطمق انو يختص بكيفية التعامل مع استراتيجيات البحث عن االجابة الصحيحة ،فالمتعمم
المتروي يتصف بأن أىتمامو ينصب عمى جودة االداء اكثر من اىتمامو بسرعة االداء في حين يتجو اىتمام المعمم المندفع
الى السرعة في االداء اكثر من اىتمامو بدقة االداء.

وقد اوضحت العديد من الدراسات العالقة الدالة بين االسموب المعرفي االندفاع-التروي والداء عمى الميام المعرفية

المرتبطة بحل المشكالت وكذلك في اسموب اتخاذ القرار واالستعداد المدرسي واستراتيجية تجييز المعمومات كدراسة
) )Rollins&Gens ،1987و(مطحنة ،)1997 ،و( ،)Rein ،2000ومن ىنا يبرز االسموب المعرفي (االندفاع-التروي)
كعامل اساسي في تحديد استجابات الطالب لموصول الى حل المشكمة مما يساعد عمى فيم الفرق بينيم ،وبما ان عمم
الفيزياء من العموم الطبيعية التي تتناول فيم الطبيعة وايجاد الحمول لممشكالت التي تعترض الطالب في حياتيم اليومية،

جاء ىذا البحث منسجما مع طبيعة تدريس ىذا العمم ،كما ان ندرة البحوث التي تناولت االسموب المعرفي-االندفاع -التروي
كمتغير ميم في الكشف عن الفروق في متغيرات كالتحصيل والقدرة عمى حل المشكالت الفيزياوية ترجع الى اختالف
الطالب في سرعة استجاباتيم ،والتي تعود الى اختالف استراتيجيات البحث عن االجابة الصحيحة التي لدييم ،االمر الذي
يمكننا من تييئة المواقف التعميمية المناسبة وانتقاء االستراتيجية المالئمة لتنمية ميارات حل المشكمة لدى الطالب.

مما دفع الباحث لمكشف عن عالقة االسموب المعرفي (االندفاع-التروي) بالتحصيل الدراسي لمطالب في مادة الفيزياء

وقدرتيم عمى حل المشكالت الفيزيائية
أهمية البحث-:

لقد أىتمت جميع الدراسات النفسية اىتماما كبي ار في فيم الشخصية االنسانية بكونيا الغاية التي تيدف الى الوصول

الى فيميا ،وخاصة أن خصائص الشخصية يمكن ان تتأثر بالبنية البيولوجية لمشخص باعتباره مجموعة التنظيمات
الجسمية والنفسية والروحية والتي ترتبط ببعضيا في عالقات دينامية تجعل منيا كال موحدا (تنظيما ديناميا) ،يميز الفرد

عن غيره من االفراد ،ويممي عميو طابعو الخاص في السموك والفكر (مجدي ،2004 ،ص)1344وعمى ىذا النحو أزداد

االىتمام بالدراسات التي تيتم بمجال التمايز النفسي ،وظيور عدة مفاىيم معرفية في ىذا المجال ،ومنيا ما يعرف
باألساليب المعرفية ،وىي تمك االساليب التي تدل عمى مركبات االستعدادات المعرفية والوجدانية التي تميز االفراد في حميم
لممشكالت التي تواجييم ،والتي تمثل مظي ار من مظاىر الفروق الفردية في البنية المعرفية التي لدييم ،من حيث أساليب

االدراك والتذكر والتخيل والتفكير في حل المشكالت ( )sick ،1998 ،p63مما دعى الباحثين الى اعتبار االساليب

المعرفية بمثابة أسس يعتمد عمييا في دراسة الفروق الفردية بين االفراد في أساليب ،تعامميم مع المواقف بما فييا من
موضوعيات ،سواء كانت ىذه المواقف تربوية أو مينية أو اجتماعية (الشرقاوي ،1995 ،ص ،)12والتعرف عمى االساليب
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المعرفية لمطالب يساعد القائمين عمى العممية التعميمية عمى فيم الفروق الفردية بينيم في المواقف التعميمية ،وبصفة خاصة

في مواقف حل المشكالت ،مما يتيح استخدام استراتيجيات التدريس التي تتناسب مع استعدادات ىؤالء الطالب ،باإلضافة
الى أمكانية التنبؤ بأدائيم في حل المشكالت ( Divested( ،1994 ،p18ومن االساليب الميمة التي تتناوليا الدراسة
الحالية ىو أسموب (االندفاع-التروي) باعتباره أسموب معرفي يرتبط بالقدرة عمى حل المشكالت حيث يميل بعض االفراد
الى إعطاء استجابة سريعة ،وذلك العتمادةم عمى االستجابة االولى التي ترد بذىنيم مما يؤدي الى وقوعيم في أخطاء

كثيرة ،بينما يميل البعض اآلخر الى التأني والتفكير في جوانب المشكمة قبل إعطاء الحل ،وتكون أخطاءىم قميمة ،وأن
النجاح في حل المشكمة اليتحدد بسرعة االستجابة ولكن بالتكامل بين االستراتيجية التي يستخدميا الفرد ومتطمبات ميام
حل المشكل (.)Messick ،1998 ،p61-77
ومن ىنا يبرز دور االسموب المعرفي (االندفاع-التروي) كعامل أساس في تحديد االستراتيجيات التي يستخدميا

الطالب لموصول الى حل المشكمة ،وتحديد الفروق بينيم في ميارات حل المشكمة ،لذلك فأن فيم االسموب المعرفي لمطالب
يؤدي الى تييئة المواقف التعميمية المناسبة والتي تؤدي الى تنمية تمك الميارات لدى الطالب (،1990 ،p433
 ،)Kerekesوليذا يرى ) )Tiedman,1996الى أنو أسموب يميز بين المندفعين وىم الذين يتصفون بمستوى منخفض
من التكيف ،والمتسرع مع قميل من الدقة ،والمتروين الذين يتصفون بمستوى مرتفع من التكيف وعدم التسرع في أتخاذ القرار
ومزيد من الدقة ) ،)Tiedman ،1996 ،p263وبالتالي فيو يرى أن مستوى التكيف يعتبر من المحددات اليامة لألسموب
المعرفي حيث يبين مدى مالئمة المشكمة لكل من المندفعين والمتروين ،كما أشارت دراسة ( )Arnoff ،1980الى وجود

عالقة بين االندفاع والتروي كأسموب معرفي واستنتاج الحمول غير الشائعة لممشكالت ( ،)Arnoff ،1980,p150ونتيجة
لذلك أىتمت الدراسة الحالية عمى بحث عالقة االسموب المعرفي (االندفاع -التروي) بالتحصيل لما يمثمو من أىمية كبيرة
بوصفو أحد المظاىر االساسية لمنشاط العقمي التي تساعد عمى التنبؤ بالمستقبل ،كما تيتم الد ارسة الحالية في دراسة العالقة

بين األسموب المعرفي (االندفاع والتروي) كأساس لمتميز بين الطالب أثناء تفاعميم مع مواقف حل المشكمة والكشف عن
ميارات حل المشكمة المتوافرة لدييم مما يعتبر عامال أساسيا في تحديد الفروق الفردية بينيم ،وبالتالي يمكننا من تييئة
المواقف التعممية المناسبة وانتقاء االستراتيجية المالئمة لتنمية ميارات حل المشكمة لدى الطالب.
ومما سبق يمكن تتضح أىمية الدراسة الحالية مما يمي:
-1التعرف عمى العالقة بين (االندفاع_التروي) كأسموب معرفي والتحصيل الدراسي لمطالب في مادة الفيزياء لمصف الرابع
العممي.

-2التعرف عمى العالقة بين (االندفاع_التروي) كأسموب معرفي وميارات القدرة عمى حل المشكمة الفيزياوية (الشعور
بالمشكمة ،تحديد المشكمة ،جمع البيانات ذات الصمة بالمشكمة المدروسة ،وضع أحسن الفرضيات (او التفسيرات)
لحل المشكمة ،اختبار الفرضية بأفضل وسيمة عممية ،الوصول الى حل المشكمة ،استخدام الفرضية كأساس لمتعميم في

مواقف أخر مشابية)

-3التعرف عمى الفروق بين الطالب المندفعين والمتروين في التحصيل الدراسي لمادة الفيزياء
-4التعرف عمى الفروق بين الطالب المندفعين والمتروين في ميارات القدرة عمى حل المشكالت الفيزياوية.
أهداف البحث-:

-1ىل توجد عالقة دالة إحصائية بين (االندفاع-التروي) كأسموب معرفي والتحصيل الدراسي لمطالب في مادة الفيزياء؟
-2ىل توجد عالقة دالة أحصائيا بين (االندفاع –التروي) كأسموب معرفي وميارات القدرة عمى حل المشكالت الفيزياوية
(الشعور بالمشكمة ،تحديد المشكمة ،جميع البيانات ذات الصمة بالمشكمة المدروسة ،وضع أحسن الفرضيات
اوالتفسيرات) لحل المشكمة ،اختبار الفرضية بأية وسيمة عممية ،الوصول الى حل المشكمة ،استخدام الفرضية كأساس
لمتعميم في مواقف أخر مشابية)؟
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فرضيات البحث-:

ومن أىداف البحث يمكن التحقق من الفرضيات اآلتية:

 -1ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0 ،01بين المندفعين والمترويين في التحصيل الدراسي لمطالب
في مادة الفيزياء.

 -2ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0 ،01بين المندفعين والمتروين في ميارات القدرة عمى حل
المشكالت (الشعور بالمشكمة ،تحديد المشكمة ،جمع البيانات ذات الصمة بالمشكمة ،وضع أحسن الفرضيات او
التفسيرات لحل المشكمة ،اختبار الفرضية بأية وسيمة عممية ،الوصول الى حل المشكمة ،استخدام الفرضية كأساس

لمتعميم في مواقف أخر مشابية)
حدود البحث-:

 -1الفصول الثالث االولى من كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي ،الطبعة االولى لسنة2010
 -2طالب الصف الرابع العممي في مدارس محافظة بابل لمعام الدراسي2011-2010
تحديد المصطمحات-:

-1االندفاع-التروي كأسموب معرفي عرفه ()Tiednan ،1996

ىو ميل الفرد لكف االستجاب ة المبدئية والتركيز عمى المعرفة عند حل المشكمة بدال من الميل لالستجابة المسرعة،

وفيو ينزع المندفعون الى االستجابة بسرعة والوقوع في أخطاء أكثر ،في حين ينزع المتروون الى قضاء وقت أطول عند
أالستجابة والوقوع في أخطاء أقل ()Tiednan ،p215 1996
وعرفو طمبة ()2007
بأنو (يشير الى الدرجة التي يندفع أو يتأمل فييا الفرد في الحكم عمى استجابة ما ،ويتمثل في زمن أتخاذ القرار ،كما

يشير الى مدى دقة استجابة الفرد)

(طمبة)2007 ،514 ،

ويعرفو الباحث إجرائيا بأنو:
ال درجة التي يحصل عمييا الطالب من خالل أجابتو عمى فقرات مقياس االندفاع-التروي الذي أعده الباحث ليذا
الغرض ،حيث تمثل الدرجة المنخفضة عمى المقياس (باالندفاع) ،بينما تدل الدرجة المرتفعة عمى المقياس عمى (التروي).
-2التحصيل الدراسي

عرفو (عالم )2000 ،بأنو( :درجة االكتساب التي يحققيا الطالب ،أو مستوى النجاح الذي يحرزه أو يصل اليو في

مادة دراسية أو في مجال تعميمي أوتدريبي معين)

(عالم)305 ،2000 ،

عرفو (العقيل( :)2004 ،المعرفة والميارات المكتسبة من قبل الطالب كنتيجة لدراسة موضوع أو وحدة تعميمية

معينة)( .العقيل )2004 ،39 ،ويعرفو الباحث إجرائيا بأنو( :الدرجة التي يحصل عمييا الطالب من خالل أجابتو عمى
فقرات االختبار التحصيمي في مادة الفيزياء لمصف الرابع العممي والذي أعده الباحث ليذا الغرض)
-3حل المشكمة

عرفو (عاقل( :)2003 ،عممية إيجاد حل أو حمول لمشكمة ما ،حيث يصل الطالب الى اليدف)( .عاقل،379 ،

 ،)2003وعرفو (مجدي( :)2004 ،التفكير الموجو نحو حل مشكمة بعينيا ،من خالل ،من خالل قيام الفرد بالتوصل الى

استجابات محددة وصياغتيا ثم اختيار االستجابات المالئمة من بينيما لحل ىذه المشكمة).

(مجدي ،2004 ،ص)258

ويعرفو الباحث إجرائياً :بأنو العممية العقمية الالزمة لحل المشكالت كما تقاس باختبار حل المشكالت الفيزيائية والذي

يتطمب من الطالب مجابية موقف معين ينطوي عمى مشكمة تحتاج الى حل متبعا خطوات إجرائية تتمثل في (الشعور

بالمشكمة ،جمع البيانات ،وضع أحسن الفرضيات لحل المشكمة ،اختبار أحسن الفرضيات ،الوصول الى حل ،استخدام
الفرضية كأساس لمتعميم).
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الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة-:

 -1االسموب المعرفي (االندفاع-التروي)

لقد تناول العديد من الباحثين مفيوم االساليب المعرفية من منطمقات متباينة ،ويرجع ىذا الى طبيعة االسموب المعرفي

وخصائصو ،فالبعض ينظر الى االساليب المعرفية كوظائف عقمية معرفية ،حيث أن االسموب المعرفي ىو تكوين عقمي من
المرتبة العميا ومتضمن في كثير من العمميات العقمية والمعرفية ،ويعتبر مسؤوال عن الفروق الفردية في الشخصية ،ويعد من
المتغيرات الوسيطة في تقوية وتييئة العالقات بين السمات االنفعالية والقد ارت العقمية عند حل المشكمة (،1985 ،p21

 ،)Guilfordوينظر البعض الييا كمحدد لمفروق الفردية في البنية المعرفية ،حيث مظاىر الفروق الفردية بين االفراد من
حيث أساليب االدراك والتذكر والتخيل والتفكير وحل المشكالت)Sick( ،1998 ،p63كما ينظر آخرون الى األساليب
المعرفية كطريقة لمعالجة المعمومات ،حيث أنيا تشير الى الطريقة التي تميز الفرد في االدراك والفيم والستقبال المعمومات،
ومعالجتيا واسترجاعيا من البنية المعرفية ( )Kagan ،1981 ،p244أو أنيا الفروق الفردية في طرق اكتساب وتجييز
وتخزين واسترجاع المعمومات من الذاكرة.

))Barry ،2001 ،P511

ويتناول البحث الحالي أسموب (االندفاع-التروي) وىو اسموب معرفي يتعمق بالفروق الفردية الموجودة بين االفراد في

سرعة استجاباتيم لممواقف ،فاالندفاع-التروي يدل عمى ميل الفرد لكف االستجابة المبدئية والتركيز عمى المعرفة عند حل
المشكمة بدال من الميل لالستجابة المتسرعة ،ويطمق عميو احيانا (االيقاع المعرفي)وفيو ينزع المندفعون الى االستجابة
بسرعة والوقوع في أخطاء أكثر ،في حين يتوجو المتروون الى قضاء وقتا أطول عند االستجابة والوقوع في أخطاء اقل.
(.)Tiednan ،1996 ،p215

بناء عمى افتراضات مشتقة من مفيومي التمايز
ولقد بدأ التنظير ليذا االسموب عمى يد ( )Kaganفي دراسات تتبعية ً
والتكامل في ضوء البعدين التحميمي في مقابل الكمي أو الشمولي ،فاألفراد الذين يميمون الى االتجاه التحميمي يتميزون بأداء
يتصف بالتروي (زمن أطول)ويتصفون بإنتاج عدد كبير من التطورات التحميمية الدقيقة أو الصحيحة (أخطاء أقل) ،اما
االفراد ذو االتجاه الكمي الشمولي فأنيم يتصفون باالندفاع في أداء مياميم (زمن أقل) مع أخطاء أكثر ودقة أقل ،وبالتالي

يصبح بعد االستجابة والدقة ىما المحددين ألسموب االندفاع-التروي ( ،)Kagan ،1981 ،p43ويرى (ابو حطب،
 )1992ان االسموب المعرفي (االندفاع-التروي)يميز بين أولئك الذين يتأممون مدى المعقولية في الحمول العديدة المفترضة
في الوصول الى حل فعمي ،وأولئك الذين يستجيبون استجابة فورية ألول فرصة او حل يط أر عمى الذىن (ابو حطب،
 )1992 ،436ويرى (الشرقاوي )1995ان اسموب االندفاع-التروي يرتبط بميل االفراد نحو سرعة االستجابة مع التعرض
لممخاطرة ،فغالبا ما تكون استجابات المندفعين غير صحيحة لعدم دقة البدائل المؤدية لحل المواقف ،في حين يتميز االفراد
الذين يميمون الى التروي بفحص المعطيات الموجودة في الموقف وتناول البدائل بعناية والتحقق منيا قبل اصدار
االستجابات (الشرقاوي )1995 ،200 ،ولقياس االندفاع-التروي كأسموب معرفي ،أكد ()Kagnan ،1981عمى مكونين
أساسين ىما :سرعة االستجابة ويقصدىا بيا زمن االستجابة ،ودقة االستجابة ويقصد بيا عدد االخطاء ،ونتيجة التفاعل بين
ىذين المكونين ،فأنو يمكن تصنيف االفراد الى مندفعين ومترويين ،ويتم تصنيف المكونين إجرائيا في ضوء زمن االستجابة
وعدد االخطاء الى أربع فئات فرعية ىي:
 -1فئة البطيء /الدقيق /وىي فئة يتسم أدائيا بالتروي (زمن أطول لالستجابة مع عدد أقل من االخطاء)
 -2فئة السريع /غير الدقيق /وىي فئة يتسم أدائيا باالندفاع (زمن أقل لالستجابة مع عدد أكبر من االخطاء)

 -3فئة البطيء /غير الدقيق /وىي فئة يتسم أدائيا بالتروي (زمن أطول لالستجابة مع عدد أكبر من األخطاء)
 -4فئة السريع /الدقيق /وىي فئة يتسم أدائيا باالندفاع (زمن اقل لالستجابة مع عدد أقل من األخطاء)
(طمبة)2007 ،514 ،
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وقد أعتمد الباحث ىذا التصنيف في مقياس االندفاع-التروي في دراستو الحالية.

ومما سبق يتضح ان االسموب المعرفي (االندفاع-التروي) يشير الى الفروق الفردية بين االفراد في سرعة استجاباتيم

لممشكالت ،وفي مدى دقة ىذه االستجابات ،حيث يستجيب المندفعين بسرعة في مواقف حل ىذه المشكالت ويأخذون وقتا
أقل في الوصول الى الحل مع ارتكاب عدد أكبر من االخطاء ،بينما المتروين يتأممون مواقف حل المشكالت والحمول
المطروحة ،ويأخذون وقتا أطول في الوصول الى الحل مع ارتكاب عدد أقل من االخطاء.
 -2حل المشكالت-:

المشكمة موقف يواجو الفرد أو مجموعة من االفراد ويحتاج الى حل ،حيث يرى الفرد طريقا واضحا أو ظاى ار لمتوصل

الى الحل المنشود ،ليس كل المواقف يواجييا الفرد تمثل مشكالت بالنسبة لو وما تعد مشكمة لمفرد قد ال تكون مشكمة لو في
الغد ،كما ال يكون مشكمة بالنسبة لفرد آخر.

(مريم)2004 ،2 ،

وعمى ىذا النحو يتطمب من الفرد البحث بوعي عن االعمال المالئمة لتحقيق ىدف بعينو ،ولكن الفرد ال يتمكن من تحقيق
ذلك البحث بطريقة مباشرة اال باستخدام نشاطو الذىني المعرفي الموجو والمنظم عمى وفق خطوات مخططة ىادفة،
ويحصل فيو تنظيم تمثل (الخبرات السابقة وعناصر المواقف التي يتعرض ليا الفرد بما تنطوي عميو من عقبات ومشكالت
تثير دافعيتو) بغية تحقيق اليدف المتمثل بتخطي العقبات وحل المشكالت وحتى يتمكن الفرد من حل تمك المشكمة ،عميو

تحقيق الشروط التالية:
* التقبل :أي قبول الفرد-من حيث المبدأ-المشكمة فيما يحاول حميا ،باستخدام دوافعو الداخمية الخارجية ،عمى أساس أن
حل المشكمة يجعل الفرد مستمتعا بمتعة اإلنجاز.

*العائق :أذ ال يتحقق حل المشكمة بطريقة آلية مألوفة ،لذلك فأن المحاوالت االولية-غالبا -تكون غير مثمرة ،وال تحقق
الحل المطموب.
*االستكشاف :ويتحقق عن طريق ومضة ألمعية في عقل الفرد ،تساعده عمى اكتشاف طرقا جديدة لمواجية تفصيالت
(مجدي)2004 ،852 ،

ودقائق المشكمة ،وبالتالي الوصول الى حميا.

ويرى (حنفي )2003 ،أن ميمات حل المشكمة تنطوي عمى موقف تعميمي يؤديو الطالب باكتشاف حل مشكمة معينة
تواجيو ،وذلك بوجود استجابات أو حمول بديمة عديدة يتمكن من أدائيا ،وقد تؤدي أحدى ىذه االستجابات أو االكثر منيا
الى الحل المقبول

(حنفي)2003 ،1 ،

ويتضح مما سبق أن حالة التعامل مع مشكمة معينة ،يتبع فييا خطوات التفكير العممي ،وعمى الرغم أنو ال يوجد
أتفاق مطمق عمى عناصر خطوات حل المشكمة اال أن االدب التربوي العممي يتفق عمى العناصر االساسية المشتركة في

الطريقة العممية لحل المشكالت ىي:
*الشعور بالمشكمة
*تحديد المشكمة

*جمع البيانات والمعمومات ذات الصمة بالمشكمة

*وضع أحسن الفرضيات (او التفسيرات) لحل المشكمة

*اختيار الفرضية (أو الفرضيات المؤقتة المحتممة)بأية وسيمة عممية
*الوصول الى حل المشكمة
*استخدام الفرضية كأساس لمتعميم في مواقف أخر مشابية

(زيتون)1999 ،153 ،

وبناء عمى ذلك فأن الباحث سيعتمد ىذه الخطوات لحل المشكالت الفيزياوية التي تقدم لمطالب.

ويشير (غانم )1995 ،في أمكانية تحسين قدرة الطالب عمى حل المشكالت باعتماد الخطوات اآلتية:

469

العدد11/

آذار0213/م

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

*تحديد المشكمة والشعور بالحاجة

*العمل عمى توظيف المشكمة وفيم طبيعتيا ومداىا وأجزائيا.

*جمع البيانات والمعمومات المتعمقة بالمشكمة.
*اختبار وتنظيم أكثر البيانات أتصاال بالمشكمة.
*تقرير الحمول المختمفة الممكنة بالنظر الى المعمومات التي تم جمعيا والوصول الييا.

*تقويم الحمول واختيار ما يناسب الموقف.
*وضع الحل موضع التنفيذ

(غانم)1995 ،216 ،

ويتضح مما سبق ان الفروق الفردية بين الطالب في حل المشكالت الفيزيائية تكشف عن طبيعة الميارات التي
يمتمكيا كل منيم ،كما تكشف عن كيفية التعامل مع استراتيجيات البحث في مجال حل المشكمة.
-3عالقة االسموب المعرفي (االندفاع-التروي)بحل المشكالت-:

يبرز األسموب المعرفي (االندفاع-التروي) كعامل اساسي في تحديد استجابات الطالب لموصول الى حل المشكالت،

وذلك من منطمق أنو يختص بكيفية التعامل مع استراتيجيات البحث في مجال حل المشكالت ،وليس بقدرة المتعمم عمى حل

المشكمة .إذ أن الطالب المندفع يفحص المثيرات (المعمومات) الموجودة بداخل المشكمة بسرعة أو بأسموب سطحي ،ونتيجة
لذلك فيو ييمل المثيرات (المعمومات)االكثر ارتباط بحل المشكمة في حين ان الطالب المتروي ىو أكثر تنظيما في تحميالتو
لممثيرات وأكثر وعيا لممثيرات (المعمومات) الدقيقة واالكثر ارتباطا بحل المشكمة.

()Messer ،1996 ،p126

ويدعم ذلك وجية نظر ( )Mckinney ،1986في أن الطالب المترويين أفضل من المندفعين في حل المشكمة ،ألنيم

يوظفون استراتيجية

البؤرة في استخالص المعمومات الموجودة بداخل المشكمة ومعالجتيا في فئات من التصنيفات

المفاىيمية التي تؤسس عمييا الفروض التي يتم اختبارىا بيدف الوصول لمحل ،بينما الطالب المندفعين يميمون الى استخدام
أستراتيجة المحاولة والخطأ ،والتي تتيح ليم التعامل مع المعمومات بداخل المشكمة بشكل عشوائي،1986 ،p146( ،
 ،)Mckinnyكما يرى (الصراف ) 1990 ،الى ان المتعمم المتروي يتصف بأن اىتمامو ينصب عمى جودة االداء اكثر من
أىتمامو بسرعة االداء في يتجو أىتمام المتعمم المندفع الى سرعة االداء أكثر من اىتمامو بدقة االداء (الصراف،36 ،

 )1990ولقد وجد ( ،)Messick ،1998أن بعض الطالب الذين يطمب منيم السرعة في االستجابة (حل
المشكالت)يرتكبون أخطاء أكثر من الطالب الذين يطمب منيم التروي في االستجابة ،وتوصل الى وجود عالقة عكسية بين
عدد االخطاء التي يرتكبيا الطالب وزمن االستجابة عند تعامميم مع المشكالت المعروضة عمييم ،اي ان الطالب
المترويين يمجأون الى التعامل مع المعمومات التي تعرض عمييم بطريقة تحميمية ،في حين يتميز تعامل الطالب المندفعين

مع المعمومات التي تعرض عمييم بداخل المشكمة بالنظرة الكمية الشمولية ) ،)Messick ،1998 ، p172ويتفق ذلك مع
ما يراه تيدمان ( )Tiedman ،1996من ان الطالب المندفعين يفضمون النظرة الكمية لألشياء ،وبالتالي فيم يستغرقون وقتا
أقل في االستجابة مع أخطاء أكثر ،بينما يفضل الطالب الترويين الفحص الدقيق لمتفصيالت وبالتالي يستغرقون وقتا أطول
في االستجابة مع ارتكاب أخطاء أقل.

()Tiedman ،p212) 1996

ويتضح مما سبق أن البحوث العربية (العراقية خاصة)قد أىممت الكشف عن الفروق بين المندفعين والمترويين في

مجال ميارات حل المشكمة وبالتالي اتجيت الدراسة الحالية الى دراسة العالقة بين االسموب المعرفي (االندفاع-التروي)
كأساس لمتميز بين االفراد أثناء تفاعميم مع مواقف حل المشكمة والكشف عن عالقة ىذا االسموب مع تحصيل الطالب في
مادة الفيزياء ،مما يعتبر عامال أساسيا في تحديد الفروق الفردية بينيم ،وبالتالي يمكننا من تييئة المواقف التعميمية المناسبة
وانتقاء االستراتيجية المالئمة لتنمية ميارات حل المشكمة لدى الطالب.
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الدراسات السابقة-:

-1دراسات تناولت عالقة االسموب المعرفي (االندفاع-التروي) بالتحصيل :لم يحصل الباحث سوى دراسة واحدة تناولت
عالقة االسموب المعرفي (االندفاع-التروي) بالتحصيل مما يؤكد عمى ندرة البحوث التي تناولت االسموب المعرفي

بالتحصيل
دراسة (( :)Peters ،1983دراسة مقارنة بين الطالب المندفعين والمتروين في المرحمة االبتدائية في اإلنجاز والتحصيل)

أجريت ىذه الدراسة في الواليات المتحدة االمريكية ،وىدفت الدراسة الى إيجاد الفروق بين المندفعين والمترويين في الدافع

لإلنجاز والتحصيل ،لدى عينة من تالميذ المرحمة االبتدائية (ن=)55تمميذا ،وتوصمت الدراسة الى وجود فروق دالة بين
المندفعين والمترويين في كل من الدافع لإلنجاز والتحصيل ،واستخدمت الوسائل االحصائية (االختبار التائي إليجاد داللة
الفروق).

))Peters ،1983 ،p78-82

-2دراسات تناولت عالقة االسموب المعرفي (االندفاع-التروي) بحل المشكالت
-1دراسة (مطحنة)1997 ،

(العالقة بين االساليب المعرفية واستراتيجيات تجييز المعمومات لدى تالميذ الحمقة االولى من التعميم االساس)

أجريت ىذه الدراسة في جميورية مصر العربية ،وىدفت الدراسة الى معرفة العالقة بين االندفاع والتروي واستراتيجيات
تجييز المعمومات لدى عينة من تالميذ الحمقة االولى من التعميم االساس (ن= ،)126ولقد توصمت الدراسة الى وجود
عالقة بين االسموب المعرفي (االندفاع-التروي) واستراتيجيات تجييز المعمومات ،حيث وجد أن االفراد ذوي االسموب
المعرفي المتروي يتصفون بأنيم يميمون الى الفحص الدقيق لمحتويات المشكمة التي يدرسونيا ،مما يستغرقون وقتا أطول

في فحص البدائل المتاحة لمحل ،بينما يتميز بأنيم يميمون الى النظرة الكمية لألشياء دون فحص دقيق لعناصر المشكمة،
واصدار االحكام بسرعة دون فحص البدائل المتاحة لمحل ،مما يؤدي الى استغراق وقت أقل في الحل وبالتالي عدد أكبر
من االخطاء ،واستخدام الوسائل االحصائية (االختبار الثنائي ،تحميل التباين االحادي).

(مطحنة)1997 ،521 ،

-2دراسة (طمبة)2004 ،

(عالقة االسموب المعرفي (االندفاع-التروي) بميارات حل المشكمة وانتاج الحمول)

أجريت ىذه الدراسة في جميورية مصر العربية ،وىدفت الدراسة الى إيجاد العالقة بين االسموب المعرفي (االندفاع-
التروي) بميارات حل المشكمة الفيزيائية وانتاج الحمول لدى طالب الصف االول الثانوي ،وطبقت الدراسة عمى عينة مؤلفة
من (ن= )165طالبا ،وتوصمت الدراسة الى وجود عالقة دالة بين االسموب المعرفي (االندفاع-التروي) وميارات حل
المشكمة ،كما توصمت الى وجود فروق دالة إحصائياً ولصالح المترويين في جميع ميارات حل المشكمة ،وكذلك في إعطاء
أكثر من حل لممشكمة ،واستخدمت الوسائل االحصائية (االختبار الثنائي ،معامل ارتباط بيرسون )،،لتحميل النتائج.
(طمبة)2004 ،528 ،530 ،
-3دراسة ()Coyne ،1989
(عالقة االسموب المعرفي (االندفاع-التروي)بميارات حل المشكمة)

أجريت ىذه الدراسة في الواليات المتحدة االمريكية ،وىدفت الى تحديد االختالفات بين المندفعين والمترويين في حل
المشكمة لدى عينة من تالميذ المرحمة االبتدائية (ن= ،)98وتوصمت الدراسة الى ان االفراد المندفعين يختارون ويقرون
حموال لممشكالت بسرعة مع استخدام حد أدنى من التفكير في تحديد وأستفتاء االجابة الصحيحة ،في حين أن المترويين
يأخذون وقتا أطول في تحديد االجابة الصحيحة لممشكمة ،باالضافة الى وجود أختالفات بينيما في استراتيجيات البحث

والتقصي عند حل المشكمة ،واستخدم االختبار الثنائي ،وتحميل التباين إليجاد داللة الفروق)Coyne ،،1989 ،p316) .
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-4دراسة ()Rein ،2000

(العالقة بين االسموب المعرفي (االندفاع-التروي) باالستعداد المدرسي واالداء في اختبارات الذكاء)

أجريت الدراسة في المممكة المتحدة ،وىدفت الدراسة الى إيجاد العالقة بين االسموب المعرفي (االندفاع-التروي)وكل
من أسموب أتخاذ قرار االستعداد المدرسي واالداء في اختبارات الذكاء ،لدى عينة من طالب الجامعة (ن= ،)168وتوصمت
الدراسة الى وجود عالقة دالة بين االندفاع-التروي وكل من اسموب أتخاذ القرار في حل المشكمة والستعداد المدرسي واالداء

في اختبارات الذكاء واستخدمت الوسائل االحصائية (تحميل التباين الثنائي ،االختبار الثنائي))Rein ،2000 ،p235( .
مناقشة الدراسات السابقة

-1يتضح من الدراسات السابقة انيا تناولت االسموب المعرفي (االندفاع-التروي)لدى الطالب وعالقتو بمجال حل المشكمة،
ولكن يالحظ أن ىناك ندرة في الدراسات التي تناولت عالقة االسموب المعرفي (االندفاع-التروي)بالتحصيل سوى دراسة

واحدة ( ،)Peters ،1983أما الدراسة الحالية تناولت عالقة االسموب المعرفي (االندفاع-التروي) ،بالتحصيل والقدرة
عمى حل المشكالت في مادة الفيزياء.
-2أتفقت الدراسات الى أن ىناك شبو أتساق في نتائجيا من حيث أن ،ىناك فروق دالة بين المترويين والمندفعين ولصالح
المترويين في حل المشكمة ،حيث أنيم أكثر قدرة عمى تحميل المعمومات بداخل المشكمة ومعالجتيا.
-3أجريت بعض الدراسات عمى المرحمة االبتدائية كدراسة ) Peter( ،1983ودراسة ( ،Coyne( ،1989ودراسة
(مطحنة ،)1997 ،كما تناولت دراسة ( )Rein ،2000طالب الجامعة ،وتناولت دراسة (طمبة )2004 ،المرحمة
االولى من التعميم الثانوي ،أما الدراسة الحالية فتنفرد بكونيا تناولت المرحمة االعدادية (الصف الرابع العممي).
-4أختمف حجم العينة من دراسة الى أخرى ،حيث كان حجم العينة يتراوح بين ( )100-55في دراسات Coyne
) )Peters ،1983) ،,1989أما دراسة (مطحنة )1997 ،و( )Rein ،2000و(طمبة )2004 ،فقد كان حجم العينة
يتراوح من ( ،)168-126أما حجم العينة في الدراسة الحالية فيبمغ ( )160طالبا.

-5أختمفت الوسائل االحصائية المستخدمة حسب أىداف الدراسة فقد استخدمت أغمب الدراسات االختبار التائي وتحميل
التباين االحاد والثنائي ،ومعامل ارتباط بيرسون باإلضافة الى وسائل إحصائية أخرى.
الفصل الثالث

إجراءات البحث:

أوال :اختيار التصميم التجريبي

اختار الباحث التصميم شبو التجريبي لمالئمتو لطبيعة البحث الحالي ،حيث ان المتغير المستقل (االندفاع-التروي) ال

يمكن التحكم بو ولكونو موجود مسبقا ويمكن مالحظتو وقياسو ،اذ يشير (انور )2005 ،الى انو يتم اختيار التصميم شبو
التجريبي لمبحث في حالة يكون فييا المتغير المستقل مالحظ ويمكن قياسو ولكن ال يمكن التحكم والسيطرة عميو لوجوده
مسبقا وبالتالي يمكن مالحظة تأثيره عمى المتغير التابع وىو ىنا (التحصيل واختبار حل المشكالت) .جدول ()1
(انور)195-193 ،2005 ،
جدول ()1
التصميم الشبو التجريبي لمبحث
المتغير التابع

المتغير المستقل

التحصيل ،اختبار حل المشكالت

األسموب المعرفي (االندفاع-التروي)
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ثانيا :اختيار مجتمع البحث

يتكون مجتمع البحث من طالب الصف الرابع العممي في المدارس االعدادية والثانوية النيارية والتابعة لتربية محافظة

بابل لمعام الدراسي 2011 -2010
ثالثا :اختيار عينة البحث :أرتأى الباحث أن يختار عينة ممثمة قدر االمكان لممجتمع االصمي ومحققة متطمبات البحث
الحالي وقد اشتممت عينة البحث عمى ()160طالبا من طالب الصف الرابع العممي توزعوا عمى عدد من مدارس المحافظة

وبواقع ( )20طالبا من كل مدرسة ،وتم اختيارىا بطريقة عشوائية وذلك في الفصل الدراسي االول.2011-2010
رابعا :أدوات البحث.

-1مقياس االندفاع-التروي

تبنى الباحث مقياس (طمبة )2004 ،والذي يتألف من مجموعة من المواقف ( )20موقفا صيغت في صورة اختيار

من متعدد ،بحيث يتكون كل موقف من مقدمة بيا موقف يمكن أن يواجيو الطالب في حياتو اليومية والمدرسية ،ويمي ذلك
أربع استجابات تمثل فئات التصنيف االربع بناءا عمى متغيري السرعة والدقة حسب تصنيف ( )Kaganوالذي يمثل
تصنيف االسموب المعرفي (االندفاع_التروي) إجرائيا ،ويتمثل بالفئات :سريع /غيردقيق سريع /دقيق ،بطيء /غير دقيق
بطيء /دقيق.
ا -صدق المقياس:

تعد االداة صادقة ،اذا قاست السمة التي وضعت من أجميا وتكون قادرة عمى التمييز بين االشخاص الذين يممكون قدرات
(اليويدي)2004 ،47 ،

عالية وبين االشخاص الذين ال يممكون تمك القدرات.
*الصدق الظاهري

لمتثبت من المظير العام لممقياس من حيث نوع الفقرات وكيفية صياغتيا ومدى وضوحيا ودقتيا ،وألجل التحقق من

الصورة الخارجية لممقياس ،لجأ الباحث الى عرض المقياس عمى عدد من أساتذة عمم النفس (ممحق )4وذلك لتحكيم
المقياس من حيث مالئمتو لقياس االندفاع-التروي كأسموب معرفي وكذلك مالئمتو لعينة البحث ،وقد تم االحتفاظ بالعبارات
التي أتفق عمييا ثمانية من المحكمين العشرة (أي نسبة أتفاق ،)%80كما قام الباحث بأجراء تعديل بسيط في صياغة
بعض الفقرات ،وبذلك أستقر المقياس عمى ( )20مفردة .ممحق ()2
ب-ثبات المقياس

قام الباحث بحساب ثبات المقياس بطريقة أعادة التطبيق وذلك عمى عينة (ن= )40طالبا في الصف الرابع العممي

في مدرسة إعدادية الوركاء ،وبفاصل زمني ( )16يوما ،اذا يشير (مجدي )2004 ،الى ان المقياس يعد ثابتا أذا أعطى
نفس النتائج تقريبا بعد أعادة تطبيقو خالل فترة تتراوح ما بين أسبوعين أو ثالثة أسابيع ،وتحت نفس الظروف.
(مجدي)2004 ،782 ،
وبعد تفريغ االجابات ومعالجتيا إحصائيا باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين درجات التطبيق االول والثاني ،فوجد أن
معامل الثبات لممقياس يبمغ ( ،)91،0وىذا يؤكد عمى أن المقياس عمى جانب كبير من الثبات ،أذ يشير (عودة)1998 ،
الى معامل ثبات يعتبر جيدا أذا كان أكثر من ( ،%75عودة)1998 ،362 ،

-2أعداد اختبار حل المشكالت
ا-تحديد الهدف من االختبار

اليدف من االختبار ىو قياس قدرة طالب الصف الرابع العممي عمى حل المشكالت.

ب-تصميم المواقف تمثل المشكالت
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يعد تصميم المواقف المشكمة من أىم الجوانب التي ينبغي االىتمام بيا ومراعاتيا في بناء االختبارات الموقفية ،إذ

يتوقف عمييا صدق االختبار ومنطقيتو ،ومن أجل تصميم مواقف تمثل مشكالت حياتية متنوعة يتطمب معرفة شاممة لمعموم
ومن مواقف الحياة العامة.
اطالع الباحث عمى المعرفة في العموم العامة ،وكذلك عمى االدبيات التي تيتم بكيفية التييئة والتخطيط إلعداد
اختبارات حل المشكالت ،قام الباحث بتصميم ()10مواقف (الممحق)3ىي:
-1صعوبة الطبخ في المناطق الجبمية

-2ظاىرة ارتفاع الرطوبة في جدران االبنية.
-3أنفجار أنابيب الماء في الناطق الباردة.
-4أستحالة الدخول الى المفاعالت النووية.
-5صعوبة السباحة لممبتدئين.
-6تموث البيئة
-7االنزالق عمى أرض موحمة.
-8أرتفاع درجة ح اررة ماء الراديتر.
-9أنزالق السيارات في المنعطفات.

-10صالحية ماء الشرب.

وقد تم مراعاة االمور التالية في تصميم المواقف وكما يمي-:
*تتناسب المشكالت ومستوى طالب الصف الرابع العممي.
*تكون المشكالت من الحياة اليومية لمطالب.

*يتطمب حميا استخدام الخبرات السابقة والمعارف التي تضمنتيا مناىج العموم السابقة
*وضع الطالب في موقف يشبو مواقف الحياة الحقيقية.
ج-صياغة فقرات االختبار

وضع الباحث أسئمة موضوعية عقب كل موقف يميو سؤاالن مقاليان

د-وضع معايير تصحيح االختبار

أعد الباحث أنموذجا لإلجابة ،لتقدير درجة الطالب بدقة وموضوعية ،حيث وضع درجة ( )1لإلجابة الصحيحة من

أربعة بدائل و(صفر) لإلجابة الخاطئة لمفقرات الموضوعية أما بالنسبة لممقالي فقد حدد معيار لوضع الدرجة لكل فقرة،
حيث أذا أجاب الطالب عن كل سؤال بدرجة من الصحة تعادل ( )%75يعطى لو درجة واحدة ،واذا أجاب عن السؤال
بدرجة من الصحة ادنى من ( )%75واذا كانت االجابة خاطئة او متروكة فيعطى لو صف ار ،وبذلك يحصل الطالب عمى

مجموع ( )5درجات لكل موقف كحد أعمى و(صفر) كحد أدنى ،وبذلك تصبح الدرجة الكمية لالختبار ككل ( )50درجة
كحد أعمى (صفر) كحد أدنى.
ه-الصدق الظاهري

عرض الباحث االختبار عمى عدد من المختصين في العموم والتربية وعمم النفس والقياس والتقويم وطرائق التدريس

(ممحق ،)4لمتثبت من المظير العام لالختبار وكيفية صياغة فقراتو ووضوحيا وفي ضوء نتائج الخبراء ،تم أجراء بعض
التعديالت الطفيفة وحصمت فقرات االختبار عمى نسبة أتفاق ( )%80والتي تبناىا الباحث كمعيار لقبول الفقرات ،وبذلك

أصبح االختبار صادقا.
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و-صدق البناء

لجأ الباحث الى الوسائل االحصائية لمتأكد من صدق االختبار ،بالرغم من صدق المحكمين عميو والذي قد يكون

عرضة ألخطاء التقدير ،وفي ىذه الحالة يمكن االنتقال من الشك في أن االختبار يقيس السمة التي أعد لقياسيا ،وىذا ما
أكدتو نظرية البناء السيكولوجي التي تعتبر أن قوة االرتباط بين الفقرات المعدة لقياس السمة مؤش ار إحصائيا لصدق بنائو

(عودة ،)1993 ،44 ،وقد أختار الباحث عينة استطالعية من إعدادية النيروان عددىا ( )30وبعد حساب عالقة الفقرة
بالدرجة الكمية لالختبار وباستخدام معامل ارتباط بيرسون أتضح أن جميع الفقرات دالة عند مستوى داللة ( .)0 ،05جدول
(.)2

جدول ()2
معامالت االرتباط بين درجات الفقرات والدرجة الكمية لالختبار
تسمسل الفقرات

معامل االرتباط

تسمسل الفقرات

معامل االرتباط

1

0 ،62

14

0 ،58

2

0 ،54

15

0 ،75

3

0 ،64

16

0 ،68

4

0 ،58

17

0 ،64

5

0 ،60

18

0 ،68

6

0 ،75

19

0 ،64

7

0 ،70

20

0 ،56

8

0 ،68

21

0 ،64

9

0 ،58

22

0 ،62

10

0 ،52

23

0 ،72

11

0 ،62

24

0 ،78

12

0 ،58

25

0 ،75

13

0 ،72

ز-وضع تعميمات االجابة عن االختبار-:تم وضع التعميمات بأسموب لغوي واضح ،مع توجيو الطالب بضرورة االجابة
عمى جميع االسئمة التي تضمنتيا المواقف.

ح-التجريب االستطالعي لالختبار :من خالل تطبيق االختبار عمى العينة االستطالعية ،تم التأكد من وضوح فقرات

االختبار واالسئمة الموضوعة وكذلك تم حساب الزمن التقريبي لالجابة عن االختبار وبمغ ( )75دقيقة وقد أعد زمنا
لالختبار.
ط-التحميل اإلحصائي لمفقرات
*معامالت صعوبة الفقرات

لحساب معامالت صعوبة الفقرات ،استخدم الباحث معادلة معامل الصعوبة لألسئمة الموضوعية وأخرى فعالية ،أتـضح

أن جميع الفقرات الموضوعية ذات صعوبة تتراوح بين ( ،)0 ،62-0 ،35ولمفقرات المقالية تتراوح بين (،)0 ،65-0 ،30
وىي فقرات جيدة ،أذ يشير ( )Bloom ،1983الى أن معامل الصعوبة أذ تتراوح بين ( )0 ،80-0 ،20يعد مقبوال
()Bloom ،1983 ،p107
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*القوة التميزية لمفقرات

تدل درجة تميز الفقرة عمى قدرتيا عمى التمييز بين مجموعات متباينة لمصفة التي يقيسيا االختبار (الظاىر،

وآخرون ،)1999 ،129وعند حساب القوة التميزية لمفقرات الموضوعية ،جد أن قيمتيا كانت بين ( ،)0 ،63-0 ،30أما
بالنسبة لمفقرات المقالية فقد تراوحت بين ( ،)0 ،80-0 ،50لذا تعد جميع الفقرات ذات قدرة تميزية جيدة
()p66 ،1972 ،Bloom
*فعالية البدائل الخاطئة لمفقرات الموضوعية.

عند احتساب فاعمية البدائل لمبدائل غير الصحيحة لمفقرات الموضوعية ،ظير أنيا جذبت عددا من طالب المجموعة

الدنيا أكثر من جذبيا لطالب المجموعة العميا ،اذ يشير (الظاىر ،وأخرون( )1999أي أن الحكم عمى صالحية بديل ما،
يتم من خالل مقارنة أعداد المجيبين عميو من أفراد الفئة الدنيا الذين اختاروه أعمى من عدد أفراد الفئة العميا) (الظاىر،

وآخرون ،)1999 ،131 ،وليذا تقرر االبقاء عمى جميع البدائل.
ي-ثبات االختبار

استخدم الباحث طريقة أعادة االختبار ،حيث تم أعادة تطبيق االختبار عمى نفس العينة االستطالعية في إعدادية

النيروان ،وقد أعيد االختبار بعد مرور ( )15يوما من التطبيق االول ،وتم حساب معامل الثبات باستخدام معامل بيرسون،
ووجد أن معامل الثبات ( )0 ،88وىو معامل ثبات عال ،أذ يشير ( )Ober ،1971الى أن معامل الثبات يكون جيد أذ
(.)Ober ،1971 ،p85

بمغ أكثر من (.)0 ،85

-3بناء االختبار التحصيمي :يتطمب البحث الحالي اختبار تحصيمي يقيس تحصيل الطالب بمادة الفيزياء ولقد أرتأى
الباحث أعداد ()25فقرة اختبارية بأتباع االجراءات اآلتية:

ا-تحديد المادة التعميمية

تم تحديد المادة التعميمية في كتاب الفيزياء لمصف ال اربع العممي لمعام الدراسي ()2011-2010وقد أشتمل االختبار

عمى فقرات اختبارية من ضمن الفصول االربع االولى لمكتاب.
ب-أعداد جدول مواصفات.

وىو مخطط ثنائي الطريقة يتحدد فيو بعدين االول لممحتوى واالخر لمسموك والذي يعبر عنو باألىداف ،ولكي يكون

االختبار صادقا لقياس االىداف التعميمية لممقرر ،البد من أعداد جدول مواصفات ،والذي يتم في ضوئو اعداد االختبار
(العقيل)2003 ،43 ،

بشكل سميم.

وعمى ىذا النحو أعد الباحث جدول مواصفات (جدول )3في المستويات المعرفية (التذكر ،االستيعاب ،التطبيق،
التحميل) ،وتم حساب اوزان محتوى الموضوعات في ضوء عدد الصفحات في كل فصل.
جدول ()3

جدول المواصفات
الموضوعات

المئوية التذكر

عدد

النسبة

الصفحات

لممحتوى

%22

الفصل االول

8

%13

1

1

الفصل الثاني

9

%14

1

1

1

الفصل الثالث

20

%32

2

2

2

2

الفصل الرابع

26

%41

2

3

3

2

10

المجموع

63

%100

6

7

7

5

25
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االستيعاب

التطبيق

التحميل

المجموع

%25

%33

%20

%100

1

-

3

1

4
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حساب عدد الفقرات في كل خمية

عدد الفقرات في كل خمية=الوزن النسبي لميدف ×الوزن النسبي لممحتوى × المجموع الكمي لفقرات االختبار

ج-صياغة فقرات االختبار وتعميماته

صيغت فقرات االختبار وفق جدول المواصفات وبشكل فقرات موضوعية من نوع اختيار من متعدد ،حيث تحتوي كل

فقرة عمى أربعة بدائل ،يتم اختيار بديل واحد والذي يمثل االجابة التي تجتازىا الطالب ،كما كانت التعميمات المرفقة واضحة

ومفيومة.

د-إجراءات التصحيح

تعطى ()4درجات لإلجابة الصحيحة و(صفر) لإلجابة الخاطئة ،وبذلك تكون الدرجة ( )100كحد أعمى و(صفر)

كحد أدنى.
ه-التأكد من صدق المحتوى لالختبار

عمى الرغم من جدول المواصفات يعد دليال من دالئل صدق االختبار وذلك من خالل وضع العدد المناسب من

األسئمة وتوزيعيا بمعدل حسب أىمية المادة ،أال أن الباحث أرتأى إيجاد صدق المحتوى من خالل عرضو عمى مجوعة من
الخبراء المختصين بطرائق تدريس العموم والقياس والتقويم والفيزياء (ممحق  ،)4وفي ضوء النتائج تم أجراء بعض التعديالت

عمى الفقرات مع بقاء جميع الفقرات ،واعتبرت موافقة ( )%85من الخبراء معيا اًر لقبول الفقرة ،أذ تشير (دروزه )1997 ،الى
أن معامل صدق المحتوى يكون مقبوال عندما تكون درجة االتفاق عالية وال تقل عن (( .)%75دروزه.)1997 ،167 ،

و-الزمن المستغرق لالختبار

قام الباحث بتطبيق االختبار عمى عينة استطالعية مماثمة لمعينة االساسية من طالب الصف الرابع العممي في

إعدادية (العراق الجديد) لمبنين بمغ ( )30طالبا ،وأتضح أن الطالب أنيوا االجابة عمى فقرات االختبار بزمن أنحصر بين
( )50-40دقيقة ،لذا يعد زمن االختبار ( )45دقيقة.
ز-التحميل االحصائي لفقرات االختبار
*معامل الصعوبة

تم حساب معامل الصعوبة لمفقرات بتطبيق (معادلة معامل الصعوبة) ووجد أنو يتراوح بين ( )0 ،79-0 ،35وفي

ىذه تعد الفقرات مقبولة حيث يشير (الظاىر وأخرون )1997 ،الى أن الفقرات تعد جيدة أذا تراوح معامل صعوبتيا بين

()0 ،80-0 ،20

(الظاىر ،وأخرون.)1999 ،129 ،

*القوة التمييزية لمفقرات

تم حساب القوة التمييزية لمفقرات ووجد أن قيمتيا تتراوح بين ( )55 ،0-33 ،0وتعد الفقرات ذات قوة تمييزية مقبولة،

ويشير (العبسي )2010 ،الى ان الفقرات تعد مقبولة اذا كان القوة التميزية ليا اعمى من ()0330
(العبسي)206 ،2010 ،
*فعالية البدائل

تم حساب فعالية البدائل الخاطئة بتطبيق المعادلة الخاصة بيا ،ووجد أن البدائل الخاطئة قد جذبت ألييا عدد من

طالب المجموعة الدنيا أكثر من المجموعة العميا ،وبذلك عدت جميع البدائل الخاطئة فعالة.
ح-ثبات االختبار

تم حساب ثبات االختبار بطريقة أعادة االختبار ،اذ تم تطبيق االختبار مرة ثانية بعد مرور ( )18يوم من التطبيق االول،
وبتطبيق معادلة بيرسون بين درجات التطبيق االول والثاني وجد أن قيمة معامل االرتباط ( )0 ،91وىو معامل أرتباط

عالي (عودة )1998 ،362 ،ممحق (.)1
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خامسا :تطبيق أدوات البحث

قام الباحث بتطبيق اداة البحث االولى مقياس (االندفاع-التروي) عمى عينة البحث ،ويتطمب من الطالب ان يق أر كل موقف

من مواقف المقياس ويجيب عميو باختبار أحد البدائل االربعة التي تمي كل موقف ،والدرجات المقابمة ليذه البدائل ىي (،1

 )4 ،3 ،2عمى الترتيب وتتراوح درجة المقياس من ( )20اقل درجة الى ( )80أعمى درجة ،وتمثل الدرجة المنخفضة عمى
المقياس أن الطالب مندفع ،بينما تدل الدرجة المرتفعة عمى التروي ،كما قام الباحث بتطبيق اختبار القدرة عمى حل
المشكالت المؤلف من ( )10مواقف تمثل مشكالت حياتية .كذلك تم تطبيق أداة البحث الثالثة وىي االختبار التحصيمي
المكون من ( )25فقرة موضوعية.
سادسا :الوسائل االحصائية المستخدمة
*معامل أرتباط بيرسون :إليجاد معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة عمى مقياس االندفاع-التروي ودرجاتيم عمى

اختبار القدرة عمى حل المشكالت والتحصيل الدراسي.

*االختبار التائي :إليجاد الفروق بين متوسطات درجات الطالب المندفعين والمترويين عمى اختبار القدرة عمى حل
المشكالت وفي التحصيل الدراسي.

*المتوسطات واالنحرافات المعيارية.
نتائج البحث وتفسيرها

بعد تطبيق مقياس االندفاع-التروي عمى عينة البحث البالغة ( )160طالباً ،تم تصنيف طالب مجموعتي المندفعين

والمترويين من خالل ترتيب درجات أفراد العينة تنازليا عمى المقياس ،ثم قام الباحث باختيار االرباع األدنى (ن= )40يمثل
المندفعين ،واالرباع االعمى (ن= )40يمثل مجموعة المترويين وتم تطبيق أداتي البحث (االختبار التحصيمي واختبار القدرة
عمى حل المشكالت) وفي ضوء ذلك تم الحصول عمى النتائج اآلتية:
-1الهدف االول :لتحقيق اليدف االول تم استخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين درجات الطالب في االختبار

التحصيمي ودرجاتيم في مقياس االندفاع-التروي ،جدول ( )4يوضح معامالت االرتباط بين درجات الطالب
المندفعين والمترويين في مقياس االندفاع-التروي ودرجاتيم في االختبار التحصيمي في مادة الفيزياء.
جدول ()4
معامالت االرتباط بين المندفعين والمتروين في االختبار التحصيمي ومقياس االندفاع -التروي
المجموعة العدد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

المندفعين 40

0 ،86

دال

المترويين 40

0 ،92

دال

يتضح من الجدول السابق ان معامالت االرتباط جميعيا دالة عند مستوى ( )0 ،01وىذا يؤكد وجود عالقة موجبة

دالة بين االندفاع والتروي كأسموب معرفي والتحصيل الدراسي في مادة الفيزياء .ولمتحقق من صحة الفرض االول تم
استخدام االختبار التائي لممجموعات المستقمة لتحديد مدى داللة الفرق بين متوسطات درجات المندفعين والمترويين في
االختبار التحصيمي في مادة الفيزياء ،كما يتضح في جدول (.)5
جدول ()5
الوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية الختبار التحصيل بمادة الفيزياء
المجموعة

العدد

الوسط الحسابي

التباين

القيمةالتائيةالمحسوبة

المندفعين

40

48 ،6

42 ،3

3 ،26

المترويين

40

89 ،4

67 ،5
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ومن جدول ( )5يتضح وجود فروق دالة أحصائيا عند مستوى داللة ( ،)0 ،01حيث ظير أن القيمة التائية المحسوبة

كانت ( )3 ،26وىي أكبر من القيمة الجدولية البالغة (.)2 ،6

-2اليدف الثاني (ىل توجد عالقة دالة بين االندفاع-التروي كأسموب معرفي وابعاد اختبار القدرة عمى حل المشكالت)
ولتحديد تمك العالقة ونوعيا ،تم حساب معامالت االرتباط بين درجات أفراد العينة عمى مقياس االندفاع-التروي ودرجاتيم
عمى أبعاد اختبار القدرة عمى حل المشكالت ،جدول ( )6يوضح معامالت االرتباط بين درجات الطالب عمى مقياس

االندفاع-التروي ودرجاتيم عمى اختبار القدرة عمى حل المشكالت.

جدول ()6
معامالت االرتباط بين درجات الطالب في مقياس االندفاع-التروي ودرجاتيم عمى ابعاد اختبار القدرة عمى حل المشكالت
ابعاد اختبار القدرة عمى حل المشكالت

معامل االرتباط

الشعور بالمشكمة

0 ،86

تحديد المشكمة

0 ،72

جمع البيانات ذات الصمة

0 ،68

وضع احسن الفرضيات (المقترحات)لحل المشكمة

0 ،64

اختيار الفرضية باية وسيمة عممية

0 ،76

الوصول الى حل المشكمة

0 ،81

استخدام الفرضية كاساس لمتعميم في مواقف اخر

0 ،75

االختبار ككل

0 ،83

يتضح من جدول ( )6أن معامالت االرتباط بين درجات الطالب في قياس االندفاع-التروي ودرجاتيم عمى أبعاد
اختبار ميارات القدرة عمى حل المشكالت ،جميعيا دالة عند مستوى داللة ( ،)0 ،01وىذا يؤكد وجود عالقة دالة موجبة
بين االندفاع-التروي كأسموب معرفي وميارات القدرة عمى حل المشكالت ،ولمتحقيق من الفرض الثاني ،تم استخدام
االختبار التائي لممجموعات المستقمة ،لتحديد مدى داللة الفروق بين متوسطات درجات الطالب المندفعين والمترويين عمى
اختبار ميارات القدرة عمى حل المشكالت كما يتضح من جدول (.)7
جدول ()7

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لمفروق بين المندفعين والمترويين في اختبار ميارات القدرة عمى حل المشكالت.
م

ابعاد اختبار ميارات القدرة عمى حل المشكالت المجموعة

1

الشعور بالمشكمة

المترويين

40

المندفعين

40

قيمة (ت)

ن

م

ع

1 ،61 2 ،96

4 ،89 1 ،38
1 ،06

2

تحديد المشكمة

المترويين

40

2 ،44

1 ،5

3

جمع البيانات ذات الصمة

المترويين

40

2 ،1

5 ،9 1 ،63

المندفعين

40

0 ،4

0 ،5

4

وضع أحسن الفرضيات لحل المشكمة

المترويين

40

5 ،82

1 ،4

المندفعين

40

3 ،39

1 ،9

5

اختبار الفرضيات بأية وسيمة عممية

المترويين

40

5 ،56

،4

المندفعين

40

3 ،37

1 ،77

المندفعين
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6

الوصول الى حل المشكمة

المترويين

40

2 ،95

6 ،84 1 ،85

7

استخدام الفرضية كأساس لمتعميم في مواقف المترويين

40

5 ،52

14 ،1 1

أخر

المندفعين

40

1

1 ،39

االختبار ككل

المترويين

40

27 ،5

11 ،7 6 ،85

المندفعين

40

11 ،5

4 ،97

8

المندفعين

40

0 ،56

1 ،12
،4 ،06

يتضح من الجدول ( )7أن ىناك فروق ذات داللة أحصائية بين الطالب المندفعين والمترويين حيث ظير أن قيم
(ت) المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية البالغة ( )2 ،6عند مستوى داللة ( )0 ،01وفي جميع ميارات القدرة عمى حل
المشكالت واالختبار ككل ولصالح المترويين.

تفسير النتائج:

-1الهدف االول /يتضح من جدول ( )4وجود عالقة دالة بين (االندفاع-التروي) كأسموب معرفي والتحصيل الدراسي في

مادة الفيزياء ،ويمكن تفسير ىذه النتيجة الى أن الطالب المندفعين ىم الذين حصموا عمى درجات منخفضة في

مقياس (االندفاع-التروي) وحصموا بالتالي عمى وسط حسابي منخفض في االختبار التحصيمي نتيجة لالنخفاض

درجاتيم في االختبار التحصيمي ،أما الطالب المتروين فيم الذين حصموا عمى درجات عالية في مقياس االندفاع-
التروي وبالتالي حصموا عمى متوسط حسابي أعمى في االختبار التحصيمي نتيجة الرتفاع درجاتيم في االختبار
التحصيمي مقارنة مع الطالب المندفعين ،وترتبط ىذه النتيجة بالفرض االول الذي بينو جدول ( )5حيث يتضح من
الجدول وجود فروق دالة إحصائيا بين الطالب المندفعين والمترويين في االختبار التحصيمي ولصالح الطالب

المترويين ،ويمكن تفسير ذلك عمى أن الطالب المترويين يميمون الى فحص المعطيات الموجودة وتناول البدائل
بعناية قبل أصدار االستجابات وبالتالي الوقوع في أخطاء أقل مع دقة أكبر في اإلجابة ،أما الطالب المندفعين يميمون
الى التسرع في االجابة والوقوع في أخطاء أكثر وبالتالي عدم دقة االجابة عمى فقرات االختبار التحصيمي ،ومن خالل
ذلك يرى الباحث أنو يمكن التنبؤ بأداء المتعمم أذا ما تم معرفة نوع األسموب المعرفي لديو وتتفق ىذه النتيجة مع

دراسة (.)Peters ،1983

-2الهدف الثاني /يتضح من جدول ( )6وجود عالقة دالة موجبة بين (االندفاع-التروي) كأسموب معرفي وميارات القدرة
عمى حل المشكالت ،ويمكن تفسير ىذه النتيجة أنو أذا ما تعرفنا عمى األسموب المعرفي لممتعمم فسوف يكون ذلك

أساساً لمتنبؤ بنوع السموك (الميارات التي يمارسيا المتعمم في حل المشكالت) ،حيث يشير (الصراف)1990 ،الى أن

األسموب المعرفي (االندفاع-التروي) يبرز كعامل أساسي في تحديد استجابات الطالب لموصول الى حل المشكمة،
من منطمق أنو يختص بكيفية التعامل مع استراتيجيات البحث في مجال المشكالت( .الصراف)1990 ،36 ،
ولمتحقق من صحة الفرض الثاني ،يتضح من جدول ( )7أن ىناك فرق دال إحصائيا بين المترويين والمندفعين في جميع
ميارات القدرة عمى حل المشكالت وفي االختبار ككل أيضا ،ولصالح المترويين ،ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء

خصائص الطالب ،حيث يميل الطالب المترويين الى الفحص الدقيق لمحتويات المشكمة وكذلك يميمون الى التسمسل
المنطقي لألحداث وبالتالي يستغرقون وقتاً أطول مع دقة األجابة ،بينما يميل الطالب المندفعين الى فحص المعمومات
الموجودة بداخل المشكمة بسرعة وبأسموب سطحي وبالتالي يستخدمون حد أدنى من التفكير في تحديد االجابة الصحيحة،

وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة ( )Coyne ,1989ودراسة (مطحنة )1997 ،ودراسة (طمبة.)2004 ،

47:

العدد11/

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

آذار0213/م

األستنتاجات والتوصيات والمقترحات:

-1األستنتاجات:

األسموب المعرفي (االندفاع-التروي) أحد األساليب المعرفية التي تساعد في تفسير السموك في المواقف المختمفة،

وبالتالي يعتبر كنتاج لمفروق الفردية مما يساعد عمى التنبؤ بنوع السموك بالتالي يتيح استخدام استراتيجيات التدريس التي
تتناسب مع استعدادات الطالب ،ومن خالل النتائج التي تم التوصل الييا يتضح أن ىناك فروق بين المندفعين والمترويين
في التحصيل والقدرة عمى حل المشكالت ،وىذا قد يعود الى ان الطالب المتروين يكون لدييم أتجاه إيجابي نحو تحميل

المعمومات وتنظيميا منطقياً مع تأني باإلجابة ،أما الطالب المندفعون فيم يميمون الى أن يكونوا أكثر تسرعاً في قراءة
المعمومات (المثيرات) واالجابة عمييا بشكل سطحي مع أىماليم ألكثر المعمومات ارتباطاً بالحل ،ومن نتائج الدراسة أستنتج
الباحث ما يأتي:

-1وجود عالقة دالة موجبة بين (االندفاع-التروي) كأسموب معرفي بالتحصيل الدراسي لمطالب في مادة الفيزياء.
-2وجود عالقة دالة موجبة بين (االندفاع-التروي) كأسموب معرفي بميارات القدرة عمى حل المشكالت.
-3وجود فروق دالة بين المترويين والمندفعين في التحصيل الدراسي والقدرة عمى حل المشكالت.

-2التوصيات

يوصي الباحث باالىتمام في مساعدة المدرس لطالبو عمى التروي في اصدار االستجابات وعدم التسرع ،وتحميل

(المثيرات) تحميال منظماً ومنطقياً ،كما يأخذ المدرس بنظر االعتبار الفروق الفردية وبالتالي مساعدتو عمى استخدام
استراتيجيات التدريس المناسبة.

-3المقترحات

-1يقترح الباحث أجراء دراسات مماثمة في مواد دراسية أخر.

-2يقترح الباحث أجراء دراسة مشابية ،تأخذ بنظر االعتبار عالقة (االندفاع-التروي) كأسموب معرفي مع متغيرات أخر.
المصادر

*أبو حطب ،فؤاد :)1992( ،القدرات العقمية ،القاىرة ،مكتبة األنجمو المصرية.
*حنفي ،قدري محمود :)2003( ،الوعي بالمشكمة الخطوة االولى نحو الحل ،القاىرة ،جامعة عين شمس المجمس األعمى
لمثقافة.
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ممحق ()1

االختبار التحصيمي
تعميمات االختبار:
ييدف ىذا االختبار الى قياس قدرتك عمى التحصيل في الفيزياء ،وعميك أتباع التعميمات اآلتية:
-1استخدم القمم الرصاص في األجابة حتى يسيل عميك تصحيح األجابة الخاطئة أذا رغبت بذلك.
-2ضع البديل الصحيح أمام رقم السؤال في ورقة األجابة.

-3لكل سؤاأل أربعة بدائل يكون أحدىما ىو األجابة الصحيحة.
-4األجابة عمى جميع األسئمة ويعامل السؤال المتروك بدرجة (صفر).
مثال /وحدة قياس القدرة

-a1النيوتن -bالمتر -cالواط -dاألمبير
االجابة الصحيحة

c-1

-1المممتر المربع يساوي

-4

2

-6

2

-3

10 M -d 10 M -c 10 M2-b 10-2M2-a

-2خاصية المادة التي تجعل النابض يستعيد طولو األصمي بعد سحبو قميالً وتركو تسمى:

-aالمرونة

-bالقساوة -cالميونة -dاليشاشة

-3الضغط المسمط عمى مائع محصور ينتقل في جميع األتجاىات من غير نقصان حسب:
-aمبدأ أرخميدس -bمبدأ باسكال -cتأثير برنولي -dمعادلة أستم اررية الجريان
-4يتوقف مقدار الفقدان من وزن الجسم الغاطس في سائل عمى:

-aكتمة الجسم -bوزن الجسم -cشكل الجسم -dحجم الجسم
-5أنتقال الح اررة في الغازات يتم بواسطة:

-aاألشعاع فقط -bالحمل فقط -cاألشعاع والحمل فقط -dاألشعاع والحمل والتوصيل
-6السعرة الواحدة تكافئ تقريباً:

42000J-d 4200J-c 420J-4, 2j b-a
-7الوحدات األساسية لمجول ىي:

kg.m2\s2-d n.m\s-c N/ M2-b N/ M-a
-8مرونة الفوالذ أكبر من مرونة المطاط بسبب:
-aمعامل مرونة الفوالذ كبيرة -bالمطاط يحتاج قوة كبس أو قوة شد كبيرة
-cالفوالذ يحتاج قوة شد أو كبس كبيرة -dمعامل مرونة الفوالذ صغيرة
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-9أنبوب أفقي يجري فيو مائع تناقص قطره من 20cmالى  10cmفأن سرعتو:

-aتقل سرعة المائع وضغطو -bتزداد سرعة المائع ويقل ضغطو

-cتقل سرعة المائع ويزداد ضغطو -dتزداد سرعة المائع وضغطو
-10أحدى التطبيقات التالية التعتمد عمى تأثير برنولي:
-aالمرذاذ -bالطائرة -cالزورق الشراعي -dطفو قطعة الفمين

-11عندما يتكثف البخار ويتحول الى سائل فأن:

-aيبعث ح اررة -bيمتص الح اررة -cدرجة ح اررتو تنخفض -dدرجة ح اررتو ترتفع
-12معامل التمدد الحجمي يساوي:
B=a-d B=4a-c B=3a-b B=2a-a

-13أذا كان المعدل الزمني ألنتقال الطاقة الح اررية من زجاج شباك الغرفة الى خارجيا ىو ،Hفأذا قمت مساحة وسمك
الزجاج الى النصف ،فأن المعدل ألنتقال الطاقة الح اررية يساوي:
4H-d 2H-c H-b H/ 2-a
-14أذا تغيرت  xطرديا تبعا لـ  yوكانت  x=8عندما  y=15فان مقدار  xعندما  y=10ىو
16
7
-d 2-c
-b 3-a
3
3
-15سمك من الفوالذ طولو  4Mومساحة مقطعو العرضي 0.05M2 ،0سحب بقوة  500Nفأستطال ،2MMفأن معامل
يونك لمادتو يساوي؟

2x109 N/ M2-d 1x109 N/ M2-c 2x1011 N/ M2-b 1 .4×n\m2 10 -a
-16في الشكل المجاور ،أنبوب أفقي يجري فيو مائع غير قابل لألنكباس فأذا كانت V1=4M/ Sفأن V2تساوي؟
8M/ S-d 2M/ S-c 6M/ S-b 4M/ S-a
-17كرة تكاد أن تطفو مغمورة بأكمميا في الماء ،فأذا كان وزنيا ،500Nفأن حجميا يساوي؟
0.05M3 ،-d 0.005M3 ،0-c 5M3-b .5 M3-a

-18جسم من النحاس كتمتو  ،200gأنخفضت درجة ح اررتيا من˚ 75cالى˚ 25cفأن كمية الح اررة التي يفقدىا؟
42J-d 42000J-c 4200J-b 420J-a
-19قطعة من األلمنيوم كتمتيا  200gودرجة ح اررتيا ˚ 26cوح اررتيا النوعية  ،c.900J/ Kgفأن السعة الح اررية لمقطعة
ىي:

18000J/ C˚-d 1800J/ C˚-c 18J/ C˚-b 180J/ C˚-a

-20كرة من الزجاج حجميا1000cm3في درجة ح اررة ˚10cومعامل التمدد الطولي لمزجاج ˚ 9x10-6/ cفأن حجميا
يصبح في درجة ح اررة ˚50cيساوي

.18 cm3 10-d 1cm3 108.،-c 08 cm3 1001.،-b 101 .8 cm3 ،-a

 y ،x-21سمكان مصنوعان من مادة واحدة ،ولكن طول السمك  xنصف طول السمك  yبينما قطره ضعف قطر السمك ،y
فأذا أستطاال بنفس المقدار ،فأن القوة المؤثرة عمى السمك xتساوي؟
-aثالثة أمثال مما يدل عمى -b yنصف القوة عمى-c yضعف القوة عمى-y dثمانية أمثال مما عمى ،y
-22أذا غمر جسم وزنو  Mgفي سائل وبقي معمقا داخل السائل في حالة توازن فأن القوة الصعودية  FBىي:
FB=Mg-d FB=2Mg-c FB>Mg-b FB<Mg-a

-23عند وصف الجريان المنتظم لمائع في لحظة ما يتطمب معرفة:
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-aضغطو وكثافتو وسرعة جريانو -bكثافتو وحجمو وضغطو -cكثافتو وسرعة جريانو فقط

وضغطو،

آذار0213/م

-d- -كثافتو ووزنو

-24عند تحويل المادة من حالة السيولة الى الحالة الغازية عند درجة ح اررة الغميان يمزم تزويدىا بكمية من الح اررة تساوي:
 -aحاصل ضرب كتمة المادة × فرق درجة الحرارة،
 -bحاصل ضرب كتمة المادة × الح اررة الكامنة لمتبخر × درجة الح اررة،
 -cحاصل ضرب كتمة المادة × الح اررة الكامنة لمتبخر،

 -dكمية الح اررة الكامنة لمتبخر،
-25أربع قضبان من النحاس والفوالذ واأللمنيوم والحديد متساوية في الطول عند درجة ح اررة ˚ 0cوعندما أرتفعت درجة
الح اررة الى ˚ 150cسيصبح أطول قضبان ىو؟

-aالنحاس -bاأللمنيوم -cالحديد -dالفوالذ
ممحق ()2

مقياس االندفاع -التروي
تعميمات:
فيما يمي مجموعة من المواقف ،يمي كل موقف أربعة بدائل لالجابة ،اختر اإلجابة التي ترى انيا تنطبق عميك.
-ليس ىناك اجابة صحيحة واجابة خاطئة ،فقط كن صادقا في اختيارك.

-1عندما يطمب مني المدرس االجابة عمى احد االسئمة فانني:
ا-أجيب بسرعة حتى وان كانت اجابتي خطا.
ب-أجيب بسرعة وتكون اجابتي صحيحة.

ج-أفكر في السؤال ثم اجيب عمية حتى لو كانت إجابتي خطا.
د-أفكر في السؤال ثم اجيب عمية اجابة صحيحة.
-2عندما يكمفني احد بعمل ما فأنني:
ا-انتيي منو بسرعة حتى لو لم أكممو.
ب-انتيي منو بسرعة وعمى أكمل وجو.
ج-أتأنى في العمل حتى لو لم أكممو.

د-أتأنى في العمل حتى انتيي منو بنجاح.
-3عندما تواجيني مشكمة فانني:

ا-اقوم بحميا بسرعة بغض النظر عن صحة ىذا الحل.
ب-أقوم بحميا بسرعة بحيث يكون حال صحيحا.

ج-أفكر في المشكمة حتى أصل الى الحل حتى لو كان الحل خطا.
د-أفكر في المشكمة حتى أصل الى الحل الصحيح.
-4عندما أكون ضمن فريق صفي في مسابقة عممية مع صف اخر فأنني:
ا-أجيب عمى األسئمة حتى لو كانت إجابتي خطا.

ب-أجيب عمى األسئمة بسرعة وتكون إجابتي صحيحة.

ج-أفكر في اإلجابة مع زمالئي قبل ان أقوليا حتى ولو كانت إجابة خطا.
د-أفكر في اإلجابة مع زمالئي قبل ان أقوليا بحيث تكون إجابة صحيحة.
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-5عندما يضايقني احد زمالئي فأنني:
ا-أثور وانفعل ميما كانت النتائج.
ب-أثور وانفعل ولكن في حدود.
ج-أتميل في الرد ميما كان ىذا الرد.

د-أتميل في الرد حتى الاخسر زميمي.
-6عندما اق أر درس ما فأنني:

ا-اقرأه بسرعة حتى لو لم افيمو.
ب-اقرأه بسرعة وافيمو.

ج-أتأنى في قرأتو بغض النظر عن الفيم.
د-أتأنى في قرأتو حتى افيمو جيدا.
-7أحب أن يكون صديقي:
ا-متسرع في أفعالو ميما كانت نتائجو.

ب-متسرع في أفعالو وتكون النتائج مضمونة.
ج-متأني في افعالو بغض النظر عن النتائج.

د-متأني في افعالو لكي تكون ىذه االفعال صحيحة.
-8عندما يطمب زميل مني االجابة عمى مسالة ما فانني:
ا-اجيب عمييا بسرعة دون تفكير حتى لو كانت اجابتي خطا.

ب-اجيب عمييا بسرعة بحيث تكون اجابتي صحيحة.

ج-افكر في المسالة اوال ثم اجيب عمييا بغض النظر عن نتيجة االجابة.
د-افكر في المسالة ثم اجيب عمييا اجابة صحيحة.
-9عندما اتناقش مع زمالئي في موضوع ما فانني:
ا-ابدي رأي بسرعة قبل زميمي ميما كان ىذا الراي.

ب-ابدي رأي بسرعة قبل زميمي بحيث يكون رأيا دقيقا.
ج-اترك زميمي يتحدث اوال والاىتم برأيو.
د-اترك زميمي يتحدث اوال حتى استفيد من رأيو.
-10عندما يمقي الدرس سؤاال في الصف فانني:

ا-اجيب عميو بسرعة دون ان يطمب مني الدرس ميما كانت النتائج.

ب-اجيب عميو بسرعة دون ان يطمب مني المدرس وتكون اجابتي صحيحة.
ج-ارفع يدي وانتظر الى ان يأذن لي الدرس بغض النظر عن مدى صحة ىذا السموك.
د-ارفع يدي وانتظر الى ان يأذن لي المدرس لكي يكون السموك صحيحا.

-11عندما اتعرض لموقف لو عدة بدائل فانني:
ا-اختار بسرعة أي بديل ميما كانت النتائج.
ب-اختار بسرعة البديل الصحيح.

ج-افكر وأتأنى في االختيار بغض النظر عن النتائج.
د-افكر وأتأنى في االختيار حتى اصل الى البديل الصحيح.
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-12احب الدرس الذي يكون:

ا-متسرع في التعامل مع المواقف بغض النظر عن النتائج.

ب-متسرع ودقيق في تعاممو مع الموقف.
ج-متأني في تعاممو مع المواقف ميما كانت النتائج.
د-متأني في تعاممو مع المواقف حتى يصل الى افضل النتائج.

-13عندما اريد الذىاب الى صديق لي فانني:
ا-اسير بسرعة ميما حدث.
ب-اسير بسرعة واكون يقظ لما حولي.
ج-اسير ببطء والييمني النتائج.

د-اسير ببطء حتى اصل بسالم.

-14في االمتحان احب االسئمة التي تكون اجاباتيا:
ا-قصيرة وسريعة ميما كانت اجابتي ليا.
ب-قصيرة وسريعة واعرفيا.
ج-طويمة وتحتاج الى وقت بغض النظر عن معرفتي ليا.
د-طويمة وتحتاج الى وقت واعرفيا جيدا.

-15اذا عرض عمي احد اصدقائي فكرة ما فانني:
ا-أوافق مباشرة ميما كانت ظروفي.
ب-أوافق مباشرة وانا اعمم ظروفي جيدا.

ج-أفكر في االمر جيدا والاتسرع ميما كانت النتائج.
د-أفكر في االمر جيدا والاتسرع حتى اصل اى القرار السميم.

-16عندما اقوم بحل مسائل الواجب المنزلي فأنني:
ا-احل كل مسالة بسرعة حتى لو كانت اجابتي خطا.
ب-احل كل مسالة بسرعة وتكون اجابتي صحيحة.

ج-افكر اوال في خطوات حل كل مسالة ثم اجيب عمييا حتى لو كانت اجابة خطا.
د-افكر اوال في خطوات حل كل مسالة ثم اجيب عمييا اجابة صحيحة.

-17عندما ادخل أي اتحان فأنني:
ا-اق ار اتالسئمة بسرعة مما يؤثر عمى دقة اجابتي.

ب-اق ار االسئمة بسرعة وبتركيز شديد.

ج-اق ار االسئمة عمى ميمي والاركز فييا.
د-اق ار االسئمة عمى ميمي حتى اتمكن من اجابتيا بدقة.
-18في المدرسة افضل االنشطة التي:

ا-تكون بسيطة وسريعة ميما كانت ىذه االنشطة.

ب-تكون بسيطة وسريعة ومفيدة.
ج-تكون طويمة وتحتاج الى تأني بغض النظر عن مدى نجاحي فييا.
د-تكون طويمة وتحتاج الى تأني الانيا تكون مناسبة لي.
-19اذا كانت اسئمة االمتحان من نوع االختيار من متعدد فأنني:
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ا-اختار بسرعة أي اجابة ميما كانت ىذه اإلجابة.

ب-اختار بسرعة االجابة الصحيحة.

ج-افكر في السؤال قبل ان اختار ميما كانت إجابتي.
د-افكر في السؤال قبل ان اختار حتى اصل الى االجابة الصحيحة.
-20في االمتحان:

ا-اقوم باإلجابة عمى االسئمة بسرعة بغض النظر عن مدى صحتيا.

ب-اقوم باإلجابة عمى االسئمة بسرعة بحيث تكون االجابة صحيحة.
ج-أتأنى في االجابة حتى لو كانت اجابة خطا.
د-أتأنى في االجابة لكي اصل الى االجابة الصحيحة.
ممحق ()3

اختبار حل المشكالت

*المشكمة االولى (صعوبة الطبخ في المناطق الجبمية)
يعاني سكان المناطق الجبمية من صعوبة طبخ المحوم والبقوليات كالفاصوليا والحمص ،اليك مجموعة من األسباب
والحمول:
ا-زيادة نسبة غاز ثاني أوكسيد الكاربون .لذا يفضل االكثار من االشجار المزروعة.

ب-يستعممون أواني طبخ غير موصمة لمح اررة بشكل جيد.فعمييم أن يستعمموا أواني مصنوعة من النحاس.
ج-االقتصاد في استعمال الوقود.وعميو يتم زيادة الوقود المستعمل لالسراع بعممية الطبخ.
د-قمة الضغط الجوي.يقمل من درجة غميان الماء فيتم استخدام أواني طبخ (المضغوطة) لالسراع في عممية الطبخ.
-2أذا تم طبخ ىذه المواد في الوادي.ىل تغير الموقع يؤثر في سرعة الطبخ؟

-3لو تم طبخ كمية من الحمص في مدينة البصرة ،وتم طبخ نفس المقدار من الحمص في مدينة بابل ،وتم طبخ نفس
المقدار من الحمص في مدينة زاخو.أييما تتطمب وقتا أكثر لطبخيا؟
*المشكمة الثانية (ظاىرة ارتفاع الرطوبة في جدران المباني)
تعاني الجدران السفمية لالبنية من صعود الرطوبة فييا.وأصبحت ىذه الحالة مشكمة تواجو الناس عند بناء بيوتيم.
-1أختر المقترح المناسب لحل ىذه المشكمة.

ا-زيادة عرض قواعد البناء.

ب-زيادة نسبة مادة السمنت المستعمل في البناء.
ج-أستعمال مادة كالقير مثال التغطية الجدران الجانبية لقواعد االبنية.
د-حفر قواعد البناء الى عمق أكثر.

-2ماذا تتوقع لو تم بناء قواعد االبنية من الحجر الصمد.
-3في ضوء معموماتك مالذي يؤدي الى زيادة المموحة في االراضي الزراعية (السبخ).
*المشكمة الثالثة (انفجار أنابيب الماء في المناطق الباردة)
يعاني سكان المناطق المتجمدة والتي تنخفض درجة الح اررة فييا الى دون الصفر السميزي من أنفجار أنابيب المياه خالل
فصل الشتاء.

-1أختر الفرض الذي يعد سببا معقوال لحوث المشكمة.
ا-تصنع االنابيب من مواد ذات مواصفات ردئية.فيجب صناعتيا من مادة جيدة المواصفات.
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ب-أن الماء الموجود في االنابيب ينجمد فيتقمص حجمو ويؤدي الى تشقق االنابيب
ج-أن الماء الموجود في االنابيب ينجمد فيتمدد حجمو ويؤدي الى تشقق االنابيب
د -عدم تثبيت االنابيب جيدا.لذا تتعرض لمكسر والتمف.
-2لو تم تغطية ىذه االنابيب بمواد عازلة.ىل يتم التغمب عمى ىذه المشكمة؟
-3خالل أستعمال الثالجة في منزلك.ىل يمأل االناء الموجود فيما يشكل كامل أوجزئي؟
المشكمة الرابعة (أستحالة الدخول الى المفاعالت النووية)

في السنوات االخيرة حصل تسرب أشعاعي في الفاعالت النووية في جميورية أوكرانيا.
وطمب من الميندسين فحص المنشآت.فيتم فحص المنشآت دون الدخول الى المفاعل النووي.
-1أختر االجراء الصحيح.

ا-فحص االشخاص العاممين لمعرفة كمية الجرع النووية.
ب-أخذ عينات لممنطقة المتضررة باستخدام الكواشف النووية.
ج-فحص االلياف البصرية في منطقة المفاعل.
د-لبس المالبس الواقية والدخول الى المفاعل.
-2بعد تدمير المفاعل النووي العراقي في عام ()2003أستعمل االىالي بعض المواد والبراميل المستعممة في المنشأة.
ولوحظ ظيور حاالت من العقم واالمراض الجمدية والسرطانية.ماتفسيرك ليذه الظاىرة؟

-3لو طمب منك العمل في أحد المفاعالت النووية.ماالتدابير الالزمة لتفادي االصابة بيذه االمراض؟
المشكمة الخامسة (صعوبة السباحة لممبتدئين)
يعاني المبتدأ بالسباحة من صعوبة السباحة.وقد قدم مدربوا السباحة عدة مقترحات لحل ىذه المشكمة.

-1مع أي المقترحات تتفق؟

ا-تقميل عمق االنيار والبحيرات وأحواض السباحة.
ب-االستمرار بمرافقة أحد المساعدين لمسباح المبتدأ
ج-أستعمال أطار مطاطي منفوخ.
د-التقميل من عرض حوض السباحة.

-2عند رمي قطعة من النقود في الماء تالحظ غرقيا ولكن تالحظ غرقيا السفن الكبيرة تطفو.ما تفسيرك ليذه الظاىرة؟
-3لو جئت الى حوض سباحة والحظت شخصان أحدىما سمين واالخر نحيف.أييما يطفو برأيك؟
المشكمة السادسة (تموث البيئة)
وردت تقارير من و ازرة البيئة تفيد بخطورة السحابات الدخانية المتصاعدة من معمل طابوق المحاويل عمى سكان االحياء

القريبة منو.لذا قدمت و ازرة البيئة مجموعة من المقترحات.
-1أختر المقترح المناسب لحل ىذه المشكمة
ا-ترحيل المعمل الى منطقة بعيدة عن السكان.
ب-أستعمال وقود أقل لتقميل من عمل المعمل.

ج-زراعة االشجار حول المنطقة التي يقع بيا المعمل.
د-وضع مصفاة في فوىة المعمل.
-2كشفت أحصائية ميدانية عمى أن الكثير من العاممين في صناعة الفحم المتولد من حرق االخشاب يعانون من أمراض
تنفسية 3ما تفسيرك ليذه الظاىرة؟
-3لو طمب منك العمل في معمل طابوق مالتحوطات الالزم أتخاذىا لتفادي خطورة الدخان؟
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المشكمة السابعة (االنزالق عمى أرض موحمة)

خالل موسم االمط ار تكون االرض زلقة.فيعاني االشخاص من صعوبة المشي حيث أن الطرق في المدينة غير معبدة
بصورة جيدة وكذلك موحمة.
-1مع أي المترحات تتفق لحل ىذه المشكمة.
ا-المشي بخطوات قصيرة.

ب-المشي عمى مسار دائري.
ج-المشي عمى مسار متموج.
د-المشي بخطوات طويمة.
-2ماأفتراضك لزيادة انزالق السيارات عمى أرض سكب عمييا مادة زيتية؟
-3لو طمب منك التقميل من أنزالق السيارات 3ماذا تفعل؟
المشكمة الثامنة (ارتفاع درجة ح اررة ماء الراديتر)
أراد احد االشخاص التقميل من مشكمة ارتفاع درجة ح اررة مشعة السيارة (الراديتر) حيث تعمل المروحة عند درجة ()90
سميزية في أوقات الصيف الحارة في العراق خاصة .فتم أقتراح مجموعة من مقترحات لحل المشكمة.
-1أختر المقترح المناسب لحل ىذه المشكمة.

ا-استخدام ماء يحتوي عمى مادة كيمائية تخفض درجة الح اررة.
ب-السير بسرعة لتوليد تيار ىوائي عمى المشبع.
ج-أستبدال الثرموستات لتعمل الروحة في درجة ح اررة أقل قد تصل الى ()70درجة.
د-أستعمال خزان مائي أضافي لتبريد الراديتر.

-2بالرغم من ذلك ىناك سيارات.لم ترتفع درجة ح اررتيا الى الحد الذي يشكل عائقا لقيادتيا.ماذا تستنتج من ذلك؟
-3ىل تستطيع ان تقيس درجة ح اررة ماء الراديتر.
المشكمة التاسعة (أنزالق السيارات في المنعطفات).
أشارت أحصائيات المرور في محافظة بابل الى كثرة الحوادث في منعطفات الطرق وتزداد عند ىطول االمطار.وتم وضع
عدة مقترحات لحل ىذه المشكمة.

-1أختر ما تراه مناسبا لحل الموقف المشكل.
ا-وقوف أحد رجال المرور في كل منعطف.
ب-تبميط الطرق بمواد تزيد االحتكاك.
ج-تعديل زاوية االنعطاف.
د-تغير عجالت السيارات

-2الحظ رجل المرور أثار أنزالق سيارة .وسجل ثالثة أطوال لألثر وىي (035م)1( ،م)135( ،م).كيف حدد انطالق كل
أثر؟ عمما أن الزمن نفسو (0302ثانية).
-3كيف تصنف السيارات تدريجيا حسب تعرضيا لالنقالب( .حافمة نقل الركاب (ذات الطابقين) ،كيا سبورتج ،نيسان

سني ،سيارة حمل (لوري)؟

المشكمة العاشرة (صالحية ماء الشرب)
أشارت الكشوفات الميدانية لو ازرة الصحة الى قمة صالحية مياه الشرب حيث أن التصفية والتعقيم غير جيد ،مما أدى الى
ظيور االمراض في الجياز اليضمي والبولي .وقد قدمت المجنة المختصة عدة مقترحات لحل ىذه المشكمة.
-1مع أي المقترحات تتفق.
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ا-وضع محطات تصفية حديثة.

ب-استخدام مرشحات (فمترات)
ج-غمي الماء قبل أستعمالو.

د-أجراء عمميات تعقيم لمماء بمادة الكمور.
-2لقد أزدادت حاالت االسيال والشعور بالمغص المعوي.ماأفتراضك ليذ الظاىرة؟
-3ماذا تفعل لو طمب منك تحديد صالحية الماء المستخدم في بيتك
ممحق رقم ()4
ممحق الخبراء رتب حسب الحروف اليجائية
االختصاص

ت االسم

مكان العمل

 .1أ.م.د حيدر عبد الرضا عمم النفس الرياضي

اختبار حل االختبار
المشكالت

جامعة بابل /كمية التربية الرياضية

 .2أ.م.د ساىرة عباس

تدريس الفيزياء

الجامعة التكنولوجية

 .3د.م صادق جربو

عمم النفس التربوي

جامعة بابل /كمية التربية

 .4أ.د

عبد

الرحمن الفيزياء

التحصيمي

جامعة بغداد /كمية التربية ابن الييثم

مقياس االندفاع
التروي
×

×

×

×
×

×

×

الجميمي
 .5د.م عبد الرزاق شنين

تدريس الكيمياء

جامعة الكوفة /كمية التربية بنات

 .6د.م عبد اليادي جواد

عمم النفس التربوي

الكمية التربوية المفتوحة

 .7أ.د عزيز كاظم

مناىج

×

×

×
×

×

وطرق جامعة كربالء /كمية التربية

التدريس
 .8أ.م.د فاتن محمود
 .9أ.م.د

فاطمة

تدريس الفيزياء
عبد تدريس عموم الحياة

جامعة بغداد /كمية التربية ابن الييثم

×

=

×

×

×
×

االمير
×

 .10أ.د فاىم الطريحي

عمم النفس

جامعة بابل /كمية التربية

 .11د.م قحطان فضل

تدريس عموم الحياة

جامعة الكوفة /كمية التربية

×

 .12كاظم جميل

فيزياء /مشرف

تربية بابل

×

×

 .13كاظم حمزة

مدرس

تربية بابل

×

×

 .14أ.د ماىر ناصر

فيزياء

جامعة بغداد /كمية التربية

 .15أ.د .ميدي حطاب

تدريس العموم

جامعة واسط /كمية التربية

×

×
×

.16
 .17أ.م.د ميسون شاكر
 .18ا.م.د نادية حسين

تدريس الفيزياء
طرائق

الكيمياء

جامعة بغداد /كمية التربية لمبنات

تدريس جامعةبغداد /كمية التربية ابن الييثم
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×

×

×
×

