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Abstract
The present study aims at assessing the effect of using the strategy of learning that focuses
on the problem of acquiring of revival concepts and developing the creative thinking of the
female students of fourth year scientific branch. The sample of the study is divided into two
groups: experimental and controlling. The sample of the study is the fourth year scientific branch
of Al-Thawra high school for female students.
Key words: learning strategy centered around the issue, acquisition, concepts, creative thinking,
neighborhoods.
الملخص
هدف البحث الحالي الى التعرف أثر استعمال استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في اكتساب المفاهيم اإلحيائية

وتنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الرابع العلمي ،استعمل الباحثون التصميم التجريبي ذي الضبط الجزئي بمجموعتين

متكافئتين تجريبية وضابطة اذ تم اختيار عينة البحث عشوائياً والتي تمثلت بـ(إعدادية الثورة للبنات) مركز محافظة بابل ،كوفئت
مجموعتي البحث في مجموعة من المتغيرات االتية :العمر محسوباً باألشهر ،الذكاء (رافن  ،)Ravenالتحصيل السابق في
مادة علم االحياء ،واختبار المعلومات السابقة في مادة علم األحياء ،اختبار التفكير اإلبداعي وحددت المادة العلمية بالفصول

ا ألربعة األخيرة (الثامن ،التاسع ،العاشر ،الحادي عشر) من كتاب علم األحياء للصف الرابع العلمي( ،ط )2014 ،5تم

صياغة األهداف السلوكية للمادة التعليمية اذ بلغ عددها ()180هدفا سلوكياً ،وقامت الباحثة ببناء اختبار اكتساب المفاهيم

اإلحيائية والتي تمثلت بــ( )66فقرة اختبارية من نوع االختيار من متعدد ذي أربعة بدائل إما األداة الثانية فقد تمثلت باختبار
التفكير اإلبداعي والذي تكون من خمسة أقسام كل قسم مكون من فقرتين أثنتين التي حددها (العطار )2014 ،للتفكير
اإلبداعي .وعند معالجة البيانات احصائيا أظهرت النتائج تفوق طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن على وفق استراتيجية
التعلم المتمركز حول المشكلة على طالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن على وفق الطريقة التقليدية في اختباري اكتساب

المفاهيم اإلحيائية والتفكير اإلبداعي وفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحثون على ضرورة اعتماد استراتيجية التعلم المتمركز
حول المشكلة في تدريس مادة علم األحياء للصف الرابع العلمي لما له من أثر ايجابي في رفع مستوى اكتساب المفاهيم
اإلحيائية وتنمية التفكير اإلبداعي للطالبات ،وكذلك أقترحوا أجراء دراسة مماثلة لبيان أثر استراتيجية التعلم المتمركز حول
المشكلة في متغيرات أخرى ولمراحل دراسية أخرى.
الكلمات المفتاحية :استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة ،االكتساب ،المفاهيم ،التفكير اإلبداعي ،االحياء.
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الفصل االول :التعريف بالبحث

أوال :مشكلة البحثProblem of the Research:

يشهد العصر الحالي تغيرات متسارعة فضالً عن تفاقم المشكالت هذا مما ولد الحاجة الى مهارات وكفايات التفكير

التي تتناسب مع هذا العصر الذي يتسم بالتطور التقني الواسع والتدفق المعرفي ،وأن أفضل السبل في مواجهتها تكون في
االهتمام بعمليتي التعلم والتعليم وقد أشار عبد نور ( )2010الى أن تقدم األمم وتطورها يعتمد بالدرجة األساس على النظام
التربوي وأهدافه ومدخالته ومخرجاته والتي تحدد من خالل المناهج وطرائق تدريس تلك المناهج (عبد نور.)139 :2010 ،
ومن المالحظ أن الصفة الغالبة على تدريس العلوم في الوقت الحاضر ومن ضمنها األحياء استخدام األساليب وطرائق

التدريس التي تعتمد على الحفظ واالستظهار من قبل المتعلم وكان من نتائج ذلك تقيد جهد المعلم بنقل المعارف والمعلومات
بدالً من استخدام وسيلة ناجحة لتحفيز عملية النمو الذهني ودفعها لألمام ومنها طريقة التفكير اإلبداعي في مواجهة المشكالت

وحلها من قبل المتعلم ،أذ أن استخدام الطرائق التقليدية وعدم االهتمام باكتساب المفاهيم اإلحيائية ادى الى ضعف مستوى
التحصيل لدى الطلبة ومما يؤكد هذا نتائج بعض الدراسات التجريبية التي أجريت في العراق كدراسة (علي )2006 ،ودراسة

(ذهب )2009 ،ودراسة (منصور )2013 ،التي أشارت الى وجود انخفاض في اكتساب المفاهيم اإلحيائية وتفكيرهن اإلبداعي

في المرحلة اإلعدادية بصورة عامة ،وعلى هذا األساس سارعت العديد من الجامعات العراقية إلى عقد المؤتمرات والندوات
العلمية للنهوض بالواقع التربوي في البلد إذ اوصت البحوث المشاركة في المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر الذي عقد في

جامعة بابل  /كلية التربية األساسية ( ) 2012على ضرورة استخدام طرائق تدريس حديثة تجعل التعليم أكثر فاعلية من خالل
االنتقال بالمتعلمين من منهج الحفظ واالستذكار ألى منهج التفكير واالستكشاف (جامعة بابل ،)230-181 :2012 ،وكذلك

المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر الذي عقد في الجامعة المستنصرية  /كلية التربية األساسية ( )2013فقد هدف الى
تحفيز الباحثين للبحث عن أفضل الطرائق التدريسية والبرامج التعليمية التي تساهم في تنمية مهارات التفكير بصورة عامة
والتفكير اإلبداعي بصورة خاصة لدى المتعلمين (الجامعة المستنصرية:2013 ،ب).
ومن هذا تبين أن المشكلة تتعلق بطرائق التدريس لذا البد من التفكير بجدية في حل هذه المشكلة من خالل البحث عن

أساليب واستراتيجيات ونماذج تدريسية حديثة مناسبة كاستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة لذا فمشكلة البحث الحالي تكمن
في اإلجابة عن السؤال التالي ما أثر استعمال استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في اكتساب المفاهيم اإلحيائية وتنمية
التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الرابع العلمي.

ثانياً :أهمية البحثImportance Of The Research :

لقد اصبح تقدم األمم في هذا العصر يقاس بمدى تقدمها في ميدان العلوم والعجب في ذلك فنحن نعيش في عصر

الذرة والعقول االلكترونية وعصر الحاسوب واالنترنت بحيث اصبح العلم يسيطر على كل شئ في حياتنا من صغيرها الى
كبيرها(سبيتان.)3 :2010،
ولهذا فأن التربية تلعب دو اًر رئيساً ومهماً في حياة االمم والشعوب فهي توجه نمو الفرد بشكل متكامل أي من الناحية

العقلية والنفسية والروحية واالجتماعية والصحية ،وتهيئة اندماجه في المجتمع ومساعدته على اكتساب مهارات وعادات وقواعد

اخالقية تتماشى مع فلسفة المجتمع وقيمه وعاداته والرقي بالفرد ليصبح عضواً نافعاً في مجتمعه(الحريري .)88 :2011 ،وتؤكد
التربية على نقل الع لم من جيل الخر من خالل اكتساب االفراد من بعضهم المعلومات والمعارف والخبرات ،فكل هذه االمور تتم
عن طريق التربية ،فلوال التربية الندثر العلم ولم يصل لجميع االجيال (الخزاعلة.)14 :2012 ،
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ويزداد االهتمام يوماً بعد يوم بأهمية تحسين وتطوير طرائق تدريس العلوم ،وذلك من خالل استخدام استراتيجيات

تدريسية تثير في المتعلم حب االستطالع ،وتسهم في تنمية التعلم الذاتي وتحقق تقدماً في استيعاب المفاهيم العلمية ،واكسابه
القدرة على حل المشكالت (سالمة وأخرون.)17 :2009 ،

ومن النماذج واالستراتيجيات الحديثة المنبثقة من الفلسفة البنائية التي تشجع على تنمية التفكير من خالل مواقف

حياتية هي ستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة أو ما يعرف بنموذج ويتلي ومصممها(جريسون ويتلي) وتعد هذه
االستراتيجية عن أفكار البنائيين في تدريس العلوم والرياضيات ويعتبر ويتلي من اكبر مناصري البنائية الحديثة ،فهو يرى ان
المتعلم في هذه االستراتيجية يصنع له فهم ذو معنى من خالل مشكالت تقدم له ،فيعمل مع زمالئه على إيجاد الحلول له في
مجموعات صغيرة .وبالرغم من وجود نماذج تعليمية تستخدم المشكالت في الوقت الحاضر ،األ أن النموذج يتميز بأنه اكثر
فعالية (الموسوي)55-54 :2015 ،

ويرى القواسمة ومحمد( )2013ان تنمية التفكير ومهاراته مسؤولية المجتمع ،وعلى رأسها المؤسسات التربوية والتعليمية،

فمن المعلوم ان تنمية التفكير لدى العاملين في المؤسسة التربوية يمكن ان تتم من خالل المناهج الدراسية المختلفة ،أو من
خالل البرامج التدريبية المستقلة عن المناهج الدراسية والبرامج التربوية ،التي تساهم في تنمية مهارات التفكير والقدرة على حل
المشكالت لديهم ،أذا توافرت لتدريسها أو للتدرب عليها االمكانات الالزمة (القواسمة ومحمد ،)19 :2013 ،ويعد التفكير
اإلبداعي نمطاً من أنماط التفكير التي منها التفكير الناقد ،والتفكير التأملي ،والتفكير عالي الرتبة ،على اعتبار أن التفكير هو
عملية ونشاط ذهني يحدث طوال حياة االنسان ،كما يعد من أرقى أنماط التفكير ،ويتطلب قدرات ذهنية عالية الكفاءة والفعالية

خاصة في إيجاد الحلول واألفكار غير العادية (العتوم آخرون.)138 :2013 ،
وبناء على ما سبق فأن أهمية البحث الحالي تنبثق من اآلتي:
ً
. 1ال توجد دراسة عراقية على حد علم الباحثة واطالعها تناولت اثر إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في اكتساب
المفاهيم اإلحيائية وتنمية التفكير اإلبداعي في مادة االحياء.
 .2أهمية إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة كونها إستراتيجية حديثة يمكن من خاللها تحسين المستوى العلمي للطلبة
إضافة الى أنها توفر مجموعة كافية من المعلومات التي يمكن من خاللها أن يستفاد مشرفو ومدرسو مادة علم االحياء

لتطوير تدريس المواد العلمية.
 .4أهمية علم االحياء في تقديم معلومات ثمينة لتتيح تنظيم أفضل في التقدم العلمي والتكنولوجي ،وفي قطاعات أخرى من
البيئة.
 . 5أهمية المفاهيم كونها تسهم في مساعدة الطلبة على البحث عن المعلومات والخبرات إضافية ،وفي تنظيم الخبرات التعليمية
في أنماط تسمح بالتنبؤ بالعالقة المتطورة.

 .6أهمية تنمية ا لتفكير االبداعي كونه يحتل الصدارة في أهداف التربية والتعليم في كل المراحل الدراسية وعند كل األمم
والشعوب.
ثالثاً :هدفا البحثObjectives Of The Reseach :
يهدف البحث الحالي التعرف على:

 .1أثر استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في اكتساب المفاهيم اإلحيائية لدى طالبات الصف الرابع العلمي.
 . 2أثر استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الرابع العلمي.

649

العدد28/

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

آب 2016/م

رابعاً :فرضيتا البحثHypotheses Of The Research :

لغرض التحقق من هدفي البحث تم صياغة الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين:

 .1ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0,05بين متوسـط درجـات طالبـات المجموعـة التجريبيـة اللـواتي يدرسـن
مادة األحياء وفق إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة وبين متوسط درجات طالبات المجموعة الضـابطة اللـواتي يدرسـن
المادة نفسها وفق الطريقة التقليدية في اختبار اكتساب المفاهيم اإلحيائية.

 .2ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )0,05بــين متوســط الفــروق فــي درجــات االختبــارين القبلــي والبعــدي
لطالبات المجموعة التجريبية اللواتي يدرسن مادة االحياء وفق إستراتيجية التعلم المتمركز حـول المشـكلة ومتوسـط الفـروق فـي
درج ات االختبارين القبلي والبعدي لطالبات المجموعة الضابطة اللواتي يدرسن المادة نفسها وفق الطريقة التقليدية فـي اختبـار
تنمية التفكير االبداعي.
رابعاً :حدود البحثLimitation the Research :
أقتصر البحث الحالي على :ـ ـ

 .1الحد البشري :عينة من طالبات الصف الرابع العلمي.

 . 2الحد المكاني :مدرسة من المدارس اإلعدادية (الحكومية ،الدراسة النهارية) الخاصة بالبنات في مركز محافظة بابل.
 .3الحد الزماني :الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ( 2015 -2014م).
 .4الحد المعرفي :الفصول األربعة األخيرة (الثامن :تالؤم النبات مع البيئة ،التاسع :تالؤم الحيوانات والنباتات مع أنماط الحياة
في البيئة ،العاشر :العالقات بين الكائنات الحية والسلوك والتعاقب البيئي ،الحادي عشر :التلوث البيئي) من كتاب علم

االحياء المقرر تدريسه للصف الرابع العلمي من قبل و ازرة التربية العراقية ،ط ،5للعام الدراسي ( 2015 -2014م).
سادساً :تحديد المصطلحاتDefinition of the Terms :

اوالً :األثرEffect :

 .1عرفه الحنثي ( : )1991بأنه " مقدار التغير الذي يط أر على المتغير التابع بعد تعرضه لتأثير المتغير المستقل " (الحنثي،
.)253 ،1991

 .2شحاتة والنجار ( :)2003بأنه " محصلة تغير مرغوب فيه يحدث في المتعلم نتيجة لعملية التعلم " (شحاتة والنجار،
.)32 :2003

التعريف اإلجرائي Operational Definition

مقدار التغير الذي يتركه تدريس مادة االحياء بإستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في اكتساب المفاهيم اإلحيائية
والتفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الرابع العلمي ويتمثل من خالل األختبار المعد لهذا الغرض.
ثانياً :إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلةproblem Centered Learning strategy:

 .1عرفها إبراهيم ( : )2009بأنها " استراتيجية تعليمية تركز على الطالب كمحور للتعلم النشط اذ يختار المدرسون مشكالت

أصيلة  ،ويتميز بأستخدام مشكالت العالم الحقيقية ،وتتطلب المعرفة الناقدة والبراعة في حل المشكالت ومهارات الفريق
المشارك حيث ان المشكلة تقود عملية التعلم ،مما يساعد في استكشاف وتعلم المفاهيم والمبادئ األساسية ،ودور المدرس
الرئيس مساندة الطالب في أسئلتهم " (إبراهيم.)65 :2009 ،

 .2أبو زينة ( : )2011بأنها " استراتيجية تعليمية تقوم على تصميم الوحدات الدراسية لمبحث ما بحيث تدور (أو تنطلق) حول
عدد من المشكالت (الواقعية أو الحياتية) التي ترتبط بموضوع الدرس وتهم الطلبة وتستثير تفكيرهم ،ومن خالل العمل على
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حل هذه المشكالت يكتسب الطلبة المفاهيم والحقائق والمعرفة ،ويمارسون مهارات التفكير المختلفة " (أبو زينة:2011 ،
.)209
التعريف اإلجرائي Operational Definition

إستراتيجية تعليمية تقوم على مجموعة من الخطوات واإلجراءات التي ستتبعها الباحثة في تدريس طالبات المجموعة

التجريبية لمادة علم االحياء من خالل عرض مشكالت حقيقية وتحليلها إليجاد الحلول المناسبة لها مرو اًر بمرحلة المهام ثم
المجموعات المتعاونة والمشاركة.

ثالثاً :االكتسابAcquisition :

 .1عرفه أبو جادو ( : )2003بأنه " أولى مراحل التعلم التي يتم من خاللها تمثل الكائن الحي للسلوك الجديد ليصبح جزء من
حصيلته السلوكية " (أبو جادو.)424 :2003 ،

 .2السلطي ( : )2004بأنه " تشكيل ترابطات تشابكية جديدة ،فإذا ما كانت مألوفة فستقوى الترابطات المثارة ،ويعتمد تكوين
الترابطات بشكل كبير على الخبرات السابقة " (السلطي.)104 -103 :2004 ،

التعريف اإلجرائي Operational Definition

قدرة طالبات الصف الرابع العلمي (عينة البحث) على تعريف المفهوم وتمييزه وتطبيقه مقيساً بالدرجات التي تحصل

عليها الطالبات في اختبار اكتساب المفاهيم اإلحيائية الذي أعدته الباحثة سلفاً ويطبق في نهاية تجربة البحث.

رابعاً :المفاهيمConcepts :

 .1عرفها عبد الصاحب وأشواق ( :)2012بأنها " مجموعة من األشياء أو الرموز أو االهداف الخاصة التي يتم تجميعها معاً
على أساس من الخصائص المشتركة والتي يمكن الداللة عليها بأسم أو رمز معين ،فهو كلمة أو تعبير تجريدي موجز يشير

الى مجموعة من الحقائق أو االفكار المتقاربة بحيث يكون الفرد صورة ذهنية تمكنه من أن يتصور موضوعاً ما حتى لو لم
يكن لديه اتصال مباشر مع الموضوع أو القضية ذات العالقة " (عبد الصاحب وأشواق.)33 :2012 ،

 .2جابر ( :)2011بأنها " مجموعة من األشياء أو الرموز ،التي تجمع معاً على أساس خصائصها المشتركة العامة ،والتي
يمكن دمجها في فئة مغلقة ويمكن أن يشار إليها بأسم أو رمز خاص " (جابر.)332 :2011 ،

التعريف اإلجرائي Operational Definition

ما يتكون لدى الطالبة من معنى وفهم وتصور عقلي مجرد ويرتبط بالمفاهيم الرئيسية والفرعية للفصل الثامن والتاسع

والعاشر والحادي عشر من كتاب علم األحياء للصف الربع العلمي وغالباً ما يعبر عنه بكلمة أو رمز أو اسم تجمعهم خصائص

مشتركة.

خامساً :تنميةDevelopment :

 .1عرفها فيليه واحمد ( :)2004بأنها " أنبثاق ونمو كل من االمكانيات والطاقات الكامنة في كيان معين بشكل كامل وشامل

ومتوازن سواء كان هذا الكيان هو فرد أو جماعة أو مجتمع " (فيليه واحمد.)134 :2004 ،

 .2السيد ( : )2005بأنها " تطوير وتحسين أداء الطالب وتمكينه من إتقان جميع المهارات بدرجة منتظمة " (السيد:2005 ،
.)187

التعريف اإلجرائي  :Operational Definitionتطوير وتحسين قدرات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الرابع العلمي

بعد أستخدام الباحثة إلستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تدريس مادة االحياء بهدف تطوير تلك القدرات وتقاس

بالدرجات التي تحصل عليها طالبات الصف الرابع العلمي في اختبار التفكير اإلبداعي المعد لهذا الغرض.
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سادساً :التفكير اإلبداعيCreative Thinking :

.1عرفه عطية ( 2015أ)  :بأنه " نشاط ذهني متشعب يتسم بالطالقة والمرونة واألصالة غايته إنتاج حلول جديدة غير مسبوقة
وال يمكن أن تقدمها المعلومات الظاهرة التي ينطوي عليها الموقف المشكل لمعالجة ما يثير الفرد فيه ويشعره بالحاجة إلى الحل

" (عطية 2015 ،أ.)204 :

 .2جروان ( : )2013بأنه " نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول أو التوصل الى نواتج أصيلة لم
تكن معروفة سابقاً " (جروان.)77 :2013 ،

التعريف اإلجرائي Operational Definition

عملية عقلية تقوم بها طالبات مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) للوصول الى أفكار تتميز بأكبر قدر من الطالقة

الفكرية والمرونة التلقائية واألصالة ،كأستجابة لمشكلة أو موقف مثير ،ويمكن قياسه من خالل إجابة الطالبات على فقرات
اختبار التفكير اإلبداعي ".
الفصل الثاني :خلفية نظرية ودراسات سابقة

المحور األول :الخلفية النظرية

 .1إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة (نموذج ويتلي):

تعد هذه االستراتيجية تطبيقاً ألفكار البنائيين في التعلم وتتمثل في النموذج الذي صممه جريسون ويتلي ( Grayson

 )Wheatleyلذا فإن نموذج ويتلي في التعلم المتمركز حول المشكلة يتأسس على الفلسفة البنائية التي ترى ان المتعلم هو نفسه
من يبني معاني لما يتعلمه وعلى هذا االساس يرى ويتلي ان المتعلم يتمكن من تحقيق فهم ذي معنى عنده من خالل تفاعله مع

المشكالت الحقيقية التي تقدم له ومن ثم يقوم المعلم بتقسيم المتعلمين الى مجموعات صغيرة ينشطون للبحث عنها وأخي ار
مشاركة المجموعات كلها في المناقشة وتقويم ما توصلوا اليه وقد صمم هذا النموذج في االصل لتدريس الرياضيات والعلوم وقد
اثبت فعاليته من خالل العديد من التجارب والبحوث التربوية ودوره في تنمية القدرة على التعلم الذاتي الن المتعلم هو المسؤول

الحقيقي عن تعليم ذاته (عطية 2015 ،ب.)320-319 :

 مكونات وعناصر إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة:

أوالً  -المهام (المشكالت) Tasks

تمثل مهام التعلم المحور االساس للتعلم المتمركز حول المشكلة ،من خاللها يواجه المتعلمين بمشكالت حقيقية من

الحياة ،وذلك عن طريق مشكالت أو مه ام يطلب انجازها ويكون لها أكثر من حل ،ونجاح هذا النوع من التعلم رهين باالختيار
الدقيق لهذه المهام من قبل المعلمين (إبراهيم.)86 :2009 ،
ثانياً – المجموعات التعاونية Cooperative Groups

من عناصر التعلم المتمركز حول المشكلة المجموعات التعاونية بمعنى ان العمل يكون في مجموعات تعاونية صغيرة

لتنمية مهارات التعاون والتواصل بين المتعلمين ،لذا فأن المعلم يقوم بتوزيع المتعلمين بين مجموعات صغيرة يفضل أن اليتجاوز
عدد أفرادها اربعة أو خمسة ويمكن أن يكون اثنين فقط ،أما المعلم فيكون دوره مستشا اًر موجهاً مراقباً ويمكنه أن ينبه على إعادة

التفكير والتبصر من المجموعة التي يرى انها بحاجة لذلك وتسهيل عملية االستقصاء بمعنى ليس له الحق أن يطرح حلوالً
ويوحي باعتمادها الن المعرفة هنا تبنى من خالل تبادل األفكار بين أفراد المجموعة الواحدة ومناقشتها (عطية 2015 ،ب:

.)322
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ثالثاً -المشاركة Sharing

يمثل هذا المكون المرحلة االخيرة من مراحل التدريس بهذه االستراتيجية اذ يعرض تالميذ كل مجموعة حلولهم على

الفصل ،واألساليب التي استخدموها وصوالً لتلك الحلول ،ونظ اًر الحتمالية حدوث اختالف بين المجموعات حول تلك الحلول

واالساليب ،فأنه تدور المناقشات وصوالً لنوع من االتفاق فيما بينهم إن كان ذلك ممكناً ،إذ ان تلك المناقشات إنما تعمل على
تعميق فهمهم لكل من الحلول واألساليب المستخدمة في الوصول لحل تلك المشكالت( ،زيتون وكمال.)199 :2003 ،

ثانيا :المفاهيم Concepts

تعد المفاهيم العلمية القاعدة األساسية التي يبنى عليها التعلم ،ولذلك اخذ علماء التربية بمدخل المفاهيم ،ألنه يساعد

على اكتساب المعلومات المقدمة لهم بشكل منظم ومترابط ،مما يساعدهم على االحتفاظ بهذه المعلومات في الذاكرة طويلة
المدى ،وتتضح أهمية المفاهيم ليس ألنها الخيوط التي يتكون منها نسيج العلم فحسب ،بل ألنها تزود المتعلم بوسيلة يستطيع
بها مسايرة النمو في المعرفة ،فالمفاهيم ليست اجساماً ثابتة من المعرفة وأنما هي على درجة من المرونة بحيث تسمح بأستيعاب

حقائق تنظم الى تركيبها من دون جهد كبير من المتعلم ومن دون أن يهتز التنظيم المعرفي له ،ومع الحقائق الجديدة تزداد

مفاهيم المتعلم عمقاً واتساعاً ،وهكذا نرى ان المفاهيم تسمح دائماً بإضافة الجديد من المعارف وبالوقت نفسه تضع هذا الجديد
ضمن اطار من التنظيم الذي يجعل المتعلم قاد اًر باستمرار على مالحظة الزيادة في المعرفة (التميمي.)49 :2015 ،

ثالثا :التفكير Thinking

ان طبيعة هذا العصر ،عصر التغير السريع ،يحتاج بشدة الى مفكرين غير تقليدين ،يتميزون بمهارات علياً تتالئم مع

هذا الزمان ،لذلك زاد االهتمام في اآلونة االخيرة بموضوع تحسين عمليات التفكير العليا وتطويرها ،لدى طلبة المدارس في
جميع المراحل ،ونتفق جميعاً على أن اعظم استثمار نقدمه لمستقبل األمة ،هو عقول أبنائها ،فقوة العقل تعتمد على عمق
الخبرات التي يحتويها ،وسالمة الفكر تأتي من نمو القدرات العقلية المستودعة فيه (الهاشمي وطه.)63 :2008 ،

ويكون التفكير بعدة أنماط اذ يذكر العتوم واخرون ( )2013أن انماط التفكير هي (الحسي والمادي والمنطقي والتمييزي

والمجرد واالستنتاجي واالستقرائي واالستنباطي واالستكشافي واإلستبصاري والتباعدي التقاربي والناقد واإلبداعي والجانبي
والعامودي والتأملي وما وراء المعرفة وعالي الرتبة) (العتوم وآخرون.)30 -28 :2013 ،
رابعاً :التفكير اإلبداعي:

يعد التفكير اإلبداعي من أرقى أنماط التفكير ويتطلب قدرات ذهنية عالية الكفاءة والفاعلية خاصة في إيجاد الحلول

واألفكار غير العادية ،والتفكير اإلبداعي عملية ونشاط ذهني يحدث طوال حياة اإلنسان ويهدف إلى تجميع الحقائق ورؤية
المواد والخبرات والمعلومات في أبنية وتراكيب جديدة (العياصرة.)79 -78 :2013 ،
 مهارات (قدرات) التفكير اإلبداعي:
أوالً :الطالقــة  :Fluencyهــي القــدرة علــى إنتــاج أفكــار عديــدة لفظيــة وأدائيــة لمســألة أو مشــكلة ،نهايتهــا حـرة ومفتوحــة ،وتلعــب
الطالقة دو اًر مهماً في صور التفكير اإلبداعي عند الشخص ،وتتحدد هذه الطالقة في حدود كمية مقيسة بعـدد االسـتجابات
وسرعة صدورها ،وبالتالي فهي تمثل الجانب الكمي لإلبداع (الطيطي.)53 -52 :2007 ،

وتكون الطالقة على أنواع وهي:
 -1طالقة لفظية :وتعني قدرة فرد على توليد أكبر عدد من الكلمات أو األلفاظ أو المعاني وفق محددات معينة.

 -2طالقة التداعي :وتتمثل في قدرة الفرد على إنتاج اكبر عدد ممكن من األلفاظ ذات المعنى الواحـد (العياصـرة:2013 ،
.)88 -87
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 -3الطالقة الفكرية :وتتضمن هذه القـدرة علـى إنتـاج اكبـر عـدد ممكـن مـن األفكـار ذات العالقـة بموقـف معـين يكـون الفـرد
قاد اًر على إدراكه وتصنف هذه القدرة بأنها قدرة تباعدية لوحدات الكلمات.

 -4الطالقــة التعبيريــة :وهــي القــدرة علــى التفكيــر الس ـريع فــي الكلمــات المتصــلة المالئمــة لموقــف معــين لصــياغة األفكــار
الســليمة ،واصــدار أفكــار مترابطــة فــي موقــف معــين علــى إن تتصــف هــذه األفكــار بــالوفرة والتنــوع والغـ ازرة وأحيانـاً النــدرة

(العفون ومنتهى.)131 :2012 ،

 -5طالقــة االشــكال :وتعنــي قــدرة المــتعلم علــى الرســم الهندســي الس ـريع وتقــديم بعــض اإلضــافات إلــى أشــكال معينــة لتكــوين
رسوم حقيقية (شواهين وآخرون.)16 :2009 ،

ثانياً :المرونـة  :Flexibilityوهـي القـدرة علـى توليـد أفكـار غيـر متوقعـة عـن طريـق الشـرح وابـداء الـرأي وتقـديم الحلـول والقـدرة
علــى التعبيــر ،وتعنــي القــدرة علــى انتــاج عــدد متنــوع مــن األفكــار حــول مشــكلة أو موقــف معــين والتحــول مــن نــوع معــين مــن

الفكر إلى نوع آخر عند االستجابة لمثير يتحدى تفكير الفرد (العتوم.)227 :2010 ،
ويمكن تحديد نوعين من قدرات المرونة:

 -1المرونة التلقائية :وتعنـي سـرعة الفـرد فـي إصـدار اكبـر عـدد ممكـن مـن األفكـار المتنوعـة والمرتبطـة بمشـكلة أو موقـف
مثير ويميل الفرد وفق هذه القدرة إلى المبادرة التلقائية في المواقف وال يكتفي بمجرد االستجابة.

 -2المرونة التكيفيـة :وتشـير الـى قـدرة الفـرد علـى تغييـر الوجهـة الذهنيـة فـي معالجـة المشـكلة ومواجهتهـا ،ويكـون بـذلك قـد
تكيف مع أوضاع المشكلة ومع الصور التي تأخذها أو تظهر بها المشكلة (الخليلي.)141 -140 :2005 ،

ثالثـاً :األصــالة  :Originalityوهــي القــدرة علــى إنتــاج عــدد مــن األفكــار ،خــالل فت ـرة زمنيــة محــددة ،وذات ارتباطــات غيــر
مباشرة بالموقف المثير ،على أن تتصف تلك األفكار بالمهارة ،وعدم الشيوع وكذلك الندرة مـن الوجهـة اإلحصـائية (أي قليلـة
التكرار داخل مجموعة األفراد التي ينتمي اليها الفرد) وجديدة وبعيدة االحتمال (الزيات)63 :2009 ،
رابعاً :التفاصيل  :Elaborationيقصد بالتفاصيل قدرة المـتعلم علـى تقـديم إضـافات جديـدة لفكـرة معينـة ،كمـا يمكنـه أن يتنـاول

فكـرة بســيطة أو رســماً أو مخطط ـاً بســيطاً لموضــوع مــا ثــم يقــوم بتوســيعه ورســم خطواتــه التــي تــؤدي إلــى كونــه عمليـاً (أبــو شــعيرة

وثائر.)159 :2010 ،

خامساً :الحساسية للمشكالت  :Sensitivity to the problemوهـي القـدرة علـى اكتشـاف المشـكالت والصـعوبات والـنقص
في المعلومات قبل التوصل إلى الحل من خالل وعي المتعلم بوجود مشكلة في مكونات موقف ما أو أحد عناصره مما يسـتدعي

الشعور بالحساسية نحو الموقف أو المشكلة (البرقعاوي)33 :2012 ،
المحور الثاني :دراسات سابقة

سيتم خالل هذا المحور عرض الدراسات السابقة التي حصلت عليها الباحثة وتم تقسيمها إلى ثالثة اقسام:

أوالً :دراسات تناولت استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة:

 -1دراسة اليعقوبي (( :)2010برنامج تقني يوظف استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة لتنمية مهارات التفكيـر المنظـومي
في العلوم لدى طالبات الصف التاسع).

أجريت هذه الدراسة في فلسطين ،وهدفت الى معرفة أثر برنامج تقني يوظف استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة
لتنمية مهارات التفكير المنظومي في العلوم لدى طالبات الصف التاسع ،وتكونت عينة الدراسة من ( )77طالباً تم تقسيمهن الى

مجموعتين هما المجموعة التجريبية وبلغ عددها ( )38طالبة والمجموعة الضابطة وبلغ عددها ( )39طالبة واتبع الباحث
المنهج البنائي والمنهج التجريبي ،أما ادوات الدراسة فقد أعد الباحث اختبا اًر لقياس مهارات التفكير المنظومي ،واستخدم الباحث
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وسيلة احصائية هي اختبار ( )t-testوأظهرت نتائج الدراسة فاعلية برنامج تقني يوظف استراتيجية التعلم المتمركز حول
المشكلة لتنمية مهارات التفكير المنظومي في العلوم لدى الطالبات بالمقارنة مع الطريقة التقليدية في التدريس (اليعقوبي،
 :2010و-ز).
 .2دراسـة الحسـني (( :)2011فاعليـة التـدريس باسـتراتيجية الـتعلم المتمركـز حـول المشـكلة فـي التحصـيل وتنميـة عمليـات العلـم
لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة علم االحياء).

أجريت هذه الدراسة في العراق ،وهدفت التعرف على فاعلية التدريس باستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في

التحصيل وتنمية عمليات العلم لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة علم االحياء ،وتكونت عينة الدراسة من ()64
طالبة تم تقسيمهن الى مجموعتين هما المجموعة التجريبية وبلغ عددها ( )34طالبة والمجموعة الضابطة وبلغ عددها ()30
طالبة واتبعت الباحثة المنهج التجريبي ،اما أدوات الدراسة فقد أعدت الباحثة اختبارين احدهما اختبا اًر تحصيلياً واالخر لقياس

عمليات العلم واستخدمت الباحثة وسيلة أحصائية هي اختبار ( )t-testوأظهرت نتائج الدراسة فاعلية التدريس باستراتيجية
التعلم المتمركز حول المشكلة في التحصيل وتنمية عمليات العلم لدى الطالبات بالمقارنة مع الطريقة التقليدية في التدريس

(الحسني :2011 ،ذ -ز).
ثانياً :دراسات تناولت اكتساب المفاهيم

 -1دراسة ذهب (( :)2008أثر استخدام أنموذج جيـرالك وأيلـي فـي اكتسـاب المفـاهيم اإلحيائيـة واسـتبقائها لـدى طالبـات الصـف
الخامس العلمي).

أجريت هذه الدراسة في العراق وهدفت التعرف على أثر استخدام أنموذج جيرالك وأيلي في اكتساب المفاهيم اإلحيائية

واستبقائها لدى طالبات الصف الخامس العلمي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )64طالبة تم تقسيمهن إلى مجموعتين هما
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة وبلغ عدد الطالبات في كل مجموعة ( )32طالبة واتبعت الباحثة المنهج التجريبي ،أما
ادوات الدراسة فقد أعدت الباحثة اختبا اًر مفاهيمياً لبيان مدى اكتساب الطالبات للمفاهيم اإلحيائية واستخدمت الباحثة وسيلة

احصائية هي اختبار ( ) t-testوأظهرت نتائج الدراسة فاعلية أنموذج جيرالك وأيلي في اكتساب المفاهيم االحيائية لدى
الطالبات بالمقارنة مع الطريقة التقليدية في التدريس (ذهب:2008 ،ز  -ط).

 .2دراسة الخفـاجي (( :)2011أثـر اسـتخدام أنمـوذج مكـارثي وميـرل – تينسـون فـي اكتسـاب المفـاهيم اإلحيائيـة واسـتبقائها لـدى
طالبات الصف االول المتوسط).

أجريت هذه الدراسة في العراق ،وهدفت إلى معرفة أثر استخدام انموذجي مكارثي وميرل – تينسون في اكتساب
المفاهيم اإلحيائية واستبقائها لدى طالبات الصف االول المتوسط ،وتكونت عينة الدراسة من ( )96طالبة تم تقسيمهن الى ثالث
مجموعات مجموعتين تجريبتين ومجموعة ضابطة واحدة إذ بلغ عدد الطالبات في كل من المجاميع الثالث األنفة الذكر ()32
طالبة واتبعت الباحثة المنهج التجريبي ،أما ادوات الدراسة فقد أعدت الباحثة اختبا اًر مفاهيمياً لبيان مدى اكتساب الطالبات

للمفاهيم اإلحيائية واستبقائها واستخدمت الباحثة وسائل إحصائية هي معادلة كيودر ريتشاردسون  20-ومعادلة توكي ومربع

كآي وأظهرت نتائج الدراسة عن فاعلية أنموذجي مكارثي وميرل – تينسون في اكتساب المفاهيم اإلحيائية واستبقائها لدى
الطالبات بالمقارنة مع الطريقة التقليدية في التدريس (الخفاجي :2011 ،ز-ح).
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ثالثاً :دراسات تناولت التفكير اإلبداعي

 -1دراســة أحمــد (( :)2009فاعليــة العصــف الــذهني فــي تنميــة التفكيــر اإلبــداعي والدافعيــة نحــو العمــل المختبــري لــدى طلبــة
الصف الرابع – قسم الفيزياء).

أجريت هذه الدراسة في العراق ،وهدفت الى معرفة فاعلية العصف الذهني في تنمية التفكير اإلبداعي والدافعية نحو

العمل المختبري لدى طلبة الصف الرابع – قسم الفيزياء ،وتكونت عينة الدراسة من ( )88طالباً وطالبة تم تقسيمهم الى
مجموعتين هما المجموعة التجريبية وتضم ثالث مجموعات مختبرية ( )A,B,Cوعددها البالغ ( )48طالبة والمجموعة الضابطة

وتضم مجموعتين ( )D,Eوالبالغ عددها ( )40طالباً واتبع الباحث المنهج التجريبي ،إما ادوات الدراسة فقد اعد الباحث اختبارين

احدهما اختبار ال تفكير اإلبداعي بمستوياته الثالثة (الطالقة ،المرونة ،االصالة) واالخر لقياس دافعية أفراد مجموعتي البحث
نحو العمل المختبري ،واستخدم الباحث وسيلة احصائية هي اختبار ( )t- testوأظهرت نتائج الدراسة فاعلية العصف الذهني
في تنمية التفكير اإلبداعي والدافعية نحو العمل المختبري لدى الطلبة بالمقارنة مع الطريقة التقليدية في التدريس (أحمد2009 ،

.)103 -1 :1
 .2دراسة الربيعي ()2013

(أثر إستراتيجية الجدول الذاتي ( )K-W-L-Hفي تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة

الكيمياء).

أجريت هذه الدراسة في العراق وهدفت الى معرفة أثر إستراتيجية الجدول الذاتي ( )K-W-L-Hفي تنمية التفكير

اإلبداعي لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الكيمياء ،وتكونت عينة الدراسة من ( )55طالباً تم تقسيمهم الى

مجموعتين هما المجموعة التجريبية وبلغ عددها ( )27طالباً والمجموعة الضابطة وبلغ عددها ( )28طالباً واتبع الباحث المنهج

التجريبي ،أما ادوات الدراسة فقد أستخدم الباحث اختبا اًر لقياس التفكير اإلبداعي واستخدم الباحث وسيلة إحصائية هي اختبار

( )t-testوأظهرت نتائج الدراسة عن فاعلية استراتيجية الجدول الذاتي ( )K-W-L-Hفي تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالب
بالمقارنة مع الطريقة التقليدية في التدريس (الربيعي :2013 ،ذ -ر).
 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:

أفاد البحث من الدراسات السابقة أمور عدة منها:

 .1اختيار عنوان البحث الحالي وصياغة أهدافه وفرضياته.
 .2اإلفادة من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة البحث وبيان أهميته.
 .3اإلفادة من اختيار التصميم التجريبي المناسب للبحث وكيفية اختيار العينة وتحديد حجمها وجنسها.
 .4إجراء التكافؤ االحصائي بين مجموعتي البحث في بعض المتغيرات.

 .5اختيار اختبار القدرة على التفكير اإلبداعي وكذلك بناء اختبار اكتساب المفاهيم اإلحيائية
 . 6اختيار الوسائل اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات وتحليل وتفسير نتائج البحث الحالي.
 .7االطالع على المصادر ذات العالقة بموضع البحث الحالي والتي تناولت المتغير المستقل والمتغير التابع.
 .8اإلفادة في تفسير نتائج البحث الحالي.
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الفصل الثالث :منهجية البحث واجراءاته

أوالً :منهج البحث والتصميم التجريبي:

أن المنهج التجريبي هو الطريقة التي سيسلكها الباحث في اإلجابة عن األسئلة ،أي أنه خطة تبين وتحدد طرق

واجراءات جمع وتحليل البيانات ،حيث يقوم الباحث من خالل منهج البحث بتحديد تصميم البحث ويختلف تصميم البحث
باختالف الهدف منه فقد يكون استكشاف عوامل معينة لظاهرة ما ،أو توصيفها ،أو إيجاد العالقة أو السبب واألثر بين مجموعة
من العوامل (النجار وآخرون ،) 36 :2010 ،وقد اعتمدت الباحثة التصميم التجريبي ذي الضبط الجزئي بمجموعتين متكافئتين
(تجريبية تدرس على وفق استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة وضابطة تدرس على وفق الطريقة التقليدية) ذا االختبارين
القبلي والبعدي لتنمية التفكير اإلبداعي ،ومخطط ( )1يوضح ذلك:

مخطط ( )1التصميم التجريبي للبحث
المجموعة
التجريبية

التكافؤ

المتغير المستقل

 .1العمر محسوباً باألشهر.

استراتيجية التعلم

 .2الذكاء (رافن .)Raven

 .3التحصيل السابق في مادة االحياء.
الضابطة

 .4اختبار المعلومات السايقة.
 .5التفكير اإلبداعي.

المتغير التابع

المتمركز حول المشكلة

 .1اكتساب المفاهيم.

الطريقة التقليدية

اإلبداعي

 .2تنمية التفكير

األختبار
 .1اختبار اكتساب
المفاهيم.

 .2اختبار تنمية
التفكير اإلبداعي

ثانياً :مجتمع البحث وعينتهPopulation &Sample of the research

.1

مجتمع البحث Research Population

ويشمل مجتمع البحث الحالي جميع طالبات الصف الرابع العلمي في المدارس اإلعدادية والثانوية النهارية الحكومية

الرسمية للبنات ضمن حدود مركز محافظة بابل للعام الدراسي (.)2015 – 2014
 .2عينة البحث Research Sample

اختارت الباحثة عشوائياً إعدادية الثورة للبنات واختارت منها عشوائياً شعبة (ب) لتمثل المجموعة التجريبية والتي بلغ

عدد طالباتها ( ،)38وشعبة (أ) لتمثل المجموعة الضابطة والتي بلغ عدد طالباتها ( )39وبذلك يكون العدد الكلي لعينة البحث
( ) 77طالبة على نحو أولي وبعد استبعاد الطالبات الراسبات من المجموعتين ،إذ بلغ عددهن ( )3طالبة ( )2منهن في
المجموعة التجريبية و( ) 1في المجموعة الضابطة مع ضمان بقائهن في صفوفهن حفاظا على نظام المدرسة واستمرار
تدريسهن ،ويعود سبب استبعادهن المتالكهن خبرات سابقة في الموضوعات التي تدرس في غضون مدة التجربة التي قد يكون

لها اثر في المتغيرات التابعة وبذلك أصبح العدد النهائي لعينة البحث ( )74بواقع ( )36طالبة في المجموعة التجريبية و()38
طالبة في المجموعة الضابطة.
 .3تكافؤ مجموعتي البحثEquivalent of The Groups Research :

قبل أن تبدأ الباحثة بتطبيق التجربة حرصت على تكافؤ مجموعتي البحث إحصائياً في بعض المتغيرات التي يحتمل

أنها قد تؤثر في سالمة التجربة ودقة نتائجها في نتائج التجربة وجدول ( )2يوضح هذه المتغيرات:
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جدول ( )2المتغيرات التي تم تناولها لغرض تكافئ مجموعتي البحث
المجموعة

التجريبية
و

الضابطة

التكافؤ

القيمة التائية المحسوبة

القيمة التائية الجدولية

 .1العمر الزمني للطالبات محسوباً بالشهور.

0,11

2

0,094

2

 .3التحصيل السابق في مادة علم األحياء (درجات نصف السنة).

1,12

2

 .4اختبار المعلومات السابقة.

0,26

2

 .5أختبار التفكير اإلبداعي.

0,75

2

 .2اختبار الذكاء.

رابعاً .ضبط المتغيرات الدخيلةControl Of The Internal Variables :

يعد ضبط المتغيرات الدخيلة واحدة من أهم اإلجراءات المهمة في البحث التجريبي من أجل توفير درجة مقبولة من

الصدق الداخلي للتصميم التجريبي ،وحتى يتمكن الباحث أن يعزو معظم التباين في المتغير التابع إلى المتغير المستقل في
الدراسة وليس إلى متغيرات أخرى (ملحم .)73 :2010 ،وعليه تم ضبط المتغيرات غير التجريبية التي تؤثر في سالمة التجربة.
خامساً :مستلزمات البحث Research Requirements

إلتمام مستلزمات البحث ،قام الباحثون باإلجراءات اآلتية:

 .1تحديد المادة العلمية The material determintion

ُحددت المادة العلمية لموضوعات البحث بـ :الفصول األربعة األخيرة من كتاب علم األحياء للصف الخامس العلمي
للعام الدراسي(.)2015-2014

 .2تحديد المفاهيم اإلحيائية Biological Concepts Limiting The

بعد أن حدد الباحثون المادة العلمية المتمثلة بالفصول األربعة االخيرة من كتاب علم االحياء المقرر تدريسه للصف

الرابع العلمي للعام الدراسي ( ،)2015-2014وقد حددت الباحثة المفاهيم الرئيسة والفرعية عن طريق تحليل الفصول األربعة
االخيرة ،إذ تم استخراج ( )22مفهوماً رئيسياً و( )64مفهوماً فرعياً ليصبح العدد الكلي للمفاهيم الرئيسية والفرعية ( )86مفهوماً.

صياغة األهداف السلوكيةFormation Of Behavioral Objectives :

إن تحديد األهداف ا لسلوكية يعد خطوة أساسية في العملية التعليمية إذ إنها الخطوة االولى التي يتم بنائها قبل البدء

بالتدريس وأن وضوحها وتحديدها يساعد على سير العملية التعليمية بشكل منظم ومتكامل (الزغول.)55 :2012 ،
إعداد الخطط التدريسيةpreparing daily instructional plans :

الخطط التدريسية هي مجموع من الخطوات واإلجراءات والتدابير التي يتخذها المدرس مسبقاً قبل تنفيذ الدرس ،ويتدرب

عليها من أجل ضمان تحقيق تعلم أفضل وتعليم ذي فاعلية على وفق معايير محددة (عطية وعبد الرحمن.)151 :2008 ،
ثالثاً :أداتا البحث

 .1بناء اختبار اكتساب المفاهيم اإلحيائية:

قام الباحثون بصياغة فقرات االختبار في ضوء عمليات اكتساب المفهوم (التعريف ،التمييز ،التطبيق) إذ بلغت فقرات

االختبار ( )66فقرة اختبارية من نوع االختيار من متعدد ،وقد أعطيت لكل فقرة ( )4بدائل يمثل احداها اإلجابة الصحيحة.
صدق االختبارTest Validity :

يعد الصدق من المميزات المهمة في مجال المقاييس واالختبارات النفسية ،ويكون االختبار صادقاً مادام يقيس ما وضع

ألجله بصورة جيدة ،وقد اعتمد الباحثون على نوعين من الصدق هما :الصدق الظاهري والصدق البناء.
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ثبات االختبارTest Reliability :

يعني أن االختبار ثابت فيما يعطي من نتائج ،بمعنى أنه يعطي نفس النتائج إذا ما أعيد هذا االختبار على نفس األفراد

الذين طبق عليهم وبنفس الظروف وهناك طرائق متعددة لقياس ثبات االختبار وقد اعتمدت الباحثة على طريقتين هما :طريقة
التجزئة النصفية وطريقة كيودر ريتشاردسون 20.-
 .2اختبار التفكير اإلبداعي:

بعد إطالع الباحثون على عدد من االختبارات ،والمقاييس ذات العالقة بالتفكير اإلبداعي ،وجدت أن اختبار القدرة على

التفكير اإلبداعي المعد من قبل(العطار ) 2014 ،هو المقياس المالئم للدراسة الحالية إذ أن هذا االختبار قد تم إعداده في البيئة

العراقية وخصوصاً على طالبات المرحلة اإلعدادية وقد حدد الباحث زمن اإلجابة لكل فقرة والبالغ ( 5دقائق) (العطار،

.)2014:99

صدق االختبارTest Validity:

وللتحقق من صدق االختبار اعتمد الباحثون على نوعين من الصدق هما :الصدق الظاهري والصدق العاملي

ثبات االختبارTest Reliability:

وهنالك طرائق متعددة لحساب ثبات االختبار حيث استخدم الباحثون لحساب معامل الثبات طريقة اعادة االختبار وهي

موضحة كاالتي:
*طريقة إعادة االختبار:

تقوم هذه الطريقة على اجراء االختبار من اجل معرفة درجة ثباته على مجموعة من الطلبة ،ثم تحسب درجاتهم وبعد

فترة زمنية يجري عقد االختبار مرة ثانية على الطلبة انفسهم وفي الظروف نفسها ثم تحسب درجاتهم في المرة الثانية وبعد ذلك
يحسب معامل االرتباط بين الدرجات التي حصلت عليها الطالبة في المرة االولى والدرجات في المرة الثانية ،فاذا كانت

العالمات متقاربة فأن معامل االرتباط يكون عاليأ وهذا يدل على ان االختبار يمتاز بالثبات (عبد الهادي.)129 :2002 ،
رابعاً :إجراءات تطبيق التجربة

 .1تم االتفاق مع مديرة إعدادية الثورة للبنات على إن تتولى الباحثة تدريس مادة اإلحياء بنفسها حسب كتاب تسهيل
المهمة الصادر من المديرية العامة لتربية بابل.
 .2بد أت الباحثة التجربة وباشرت بتدريس المجموعة التجريبية على وفق استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة
والمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية ،في يوم االحد الموافق  2015/3/1بواقع ثالث دروس أسبوعيا

 .3انتهت التجربة في يوم االحد الموافق 2015/4 /26
خامساً :تطبيق أداتي البحث

 -1اختبار اكتساب المفاهيم اإلحيائية

تم إعالم مجموعتي البحث التجريبية والضابطة بموعد تطبيق االختبار قبل عدة أيام من أجرائه ،وتم تطبيقه بعد االنتهاء

من تدريس المادة العلمية المحددة لمجموعتي البحث في وقت واحد يوم االربعاء المصادف ( )2015/4/29وأشرف الباحثة

على عملية تطبيق االختبار.

 -2تطبيق اختبار التفكير اإلبداعي

طبق الباحثون اختبار التفكير اإلبداعي يوم الخميس الموافق ( )2015/4/30على المجموعتين في وقت واحد.

سادساً :الوسائل اإلحصائية :تم تحليل النتائج ومعالجتها إحصائيا باستخدام برنامج ()Microsoft Excel - 2010
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الفصل الرابع :عرض النتائج وتفسيرها

أوالً :عرض النتائجPresentation Of The Results
 .1نتائج االكتساب:

أ -للتحقق من صحة الفرضية الصفرية األولى َع َم َدت الباحثة إلى حساب المتوسط الحسابي والقيمة التائية باستخدام االختبار
التائي( )t-Testلعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات
المجموعة الضابطة في اختبار االكتساب ،والجدول (ُ )3يوضح ذلك:
جدول ()3

نتائج االختبار التائي لدرجات طالبات مجموعتي البحث في اختبار اكتساب المفاهيم اإلحيائية

المجموعة

عدد

المتوسط

الطالبات

الحسابي

التباين

االنحراف
المعياري

التجريبية

36

45,36

60,63

7,78

الضابطة

38

40,07

78,23

8,84

درجة

القيمة التائية

الداللة اإلحصائية

الحرية

المحسوبة

الجدولية

بمستوى ()0,05

72

2,72

2

دالة أحصائياً

يتضح من الجدول ( )4أعاله ،أن المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية يساوي ( )45,36بانحراف

معياري مقداره ( ،)7,78بينما المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة الضابطة يساوي ( )40,07بانحراف معياري مقداره
( ،)8,84وان القيمة التائية المحسوبة بلغت ( )2,72وهي أكبر من القيمة الجدولية البالغة ( )2عند درجة حرية ( )72ومستوى
داللة ( ،) 0,05وهذا يدل على وجود فرق ذا داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات
طالبات المجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية في اختبار االكتساب ،وبذلك ترفض الفرضية الصفرية األولى وتقبل
الفرضية الثانية البد يلة ،وهذه النتيجة تدل على تفوق طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن على وفق مخططات التعارض
المعرفي على طالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن على وفق الطريقة التقليدية في اختبار االكتساب.

ب .لبيان حجم األثر (مدى الفاعلية) للمتغير المستقل في المتغير التابع:

استخدمت الباحثة معادلة مربع (آيتا) في استخراج حجم األثر ( )dللمتغير المستقل في المتغير التابع ،وقد بلغ مقدار

حجم األثر( )0,63( )dوهي قيمة مناسبة لتفسير حجم األثر وبمقدار متوسط لمتغير التدريس باستراتيجية التعلم المتمركز حول
المشكلة في اكتساب المفاهيم اإلحيائية ولصالح المجموعة التجريبية ،وفق التدرج الذي وضعه كوهين ()1988
)1996: p 164 ،Cohen(kiessوجدول( )4يوضح ذلك:
جدول ( )4حجم األثر للمتغير المستقل في متغير االكتساب
المتغير المستقل

التابع

قيمة  dحجم األثر

مقدار حجم األثر

استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة

اكتساب المفاهيم اإلحيائية

0,63

متوسط

النتائج الخاصة بتنمية التفكير اإلبداعي:

أ – استخدام االختبار التائي لعينتين مترابطتين لمعرفة داللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي لكل من مجموعتي البحث
التجريبية والضابطة للحكم على التنمية في التفكير اإلبداعي وذلك من خالل البيانات التي يوضحها جدول (.)5
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جدول ( )5نتائج اختبار ( )T-Testلعينتين مترابطتين لتوضيح الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي على اختبار التفكير
اإلبداعي لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة

المجموعات

حجم
العينة

التجريبية

36

الضابطة

38

االختبار

المتوسط

المتوسط
الحسابي

القبلي

104,19

البعدي

114,97

القبلي

101,52

البعدي

103,21

االنحراف

الحسابي

المعياري

للفروق

للفروق

درجة

القيمة التائية والداللة اإلحصائية

الحرية

المحسوبة

الجدولية

الداللة

10,77

11,82

35

5,47

2,04

دالة

4,26

14,31

37

1,83

2,04

غير دالة

توضح بيانات جدول ( ) 6المتوسط الحسابي للفروق بين االختبارين القبلي والبعدي الختبار التفكير اإلبداعي للمجموعة
التجريبية والبالغ ( )10,77وبانحراف معياري قدره ( )11.82والقيمة التائية المحسوبة لعينتين مترابطتين والبالغة (،)5.47
وبمقارنتها مع القيمة التائية الجدولية عند مستوى معنوية ( )0.05ودرجة حرية ( )35والبالغة ( ،)2.04نجد أن القيمة التائية
المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية ،وهذا يدل على ارتفاع مستوى تنمية التفكير اإلبداعي لطالبات المجموعة التجريبية ،وهذا
يدل على أن الفرق ذو داللة إحصائية أي حصول تنمية في التفكير اإلبداعي لدى طالبات المجموعة التجريبية بعد إجراء

التجربة وادخال المتغير المستقل استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة.

في حين تبين بيانات جدول ( )6المتوسط الحسابي للفروق بين االختبارين القبلي والبعدي الختبار التفكير اإلبداعي
للمجموعة الضابطة والبالغة ( )4,26وبانحراف معياري قدره ( )14,31والقيمة التائية المحسوبة لعينتين مترابطتين والبالغة
( ،)1,83وبمقارنتها مع القيمة التائية الجدولية عند مستوى معنوية ( )0.05ودرجة حرية ( )37والبالغة ( ،)2.04نجد أن القيمة

التائية المحسوبة أص غر من القيمة الجدولية ،على الرغم من إن المتوسط الحسابي لالختبار البعدي اكبر من المتوسط الحسابي
لالختبار القبلي ولكن قيمة الفرق غير ذي داللة إحصائية ،وهذا يعني عدم حدوث تنمية في التفكير اإلبداعي لدى طالب
المجموعة الضابطة.
ب  -ولغرض حساب حجم األثر يوضح جدول ( )6قيمة حجم األثر ( )dالتي تعكس مقدار حجم التأثير للمجموعتين
التجريبية والضابطة في متغير التفكير اإلبداعي.

جدول ( )6حجم األثر للمتغير المستقل في متغير التفكير اإلبداعي

المتغير المستقل
التدريس بأستراتيجة التعلم المتمركز
حول المشكلة
الطريقة التقليدية

المتغير التابع

قيمة d

مقدار حجم األثر

التفكير اإلبداعي

0,69

متوسط

التفكير اإلبداعي

0,26

صغير

وباستخراج مقدار حجم األثر والبالغ ( )0.69وهي قيمة مناسبة لتفسير حجم التأثير وبمقدار متوسط لمتغير التدريس

باستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية التفكير اإلبداعي ،بينما بلغ حجم األثر للطريقة التقليدية ( )0.26وهو مقدار
تأثير منخفض للطريقة التقليدية في متغير التفكير اإلبداعي (.)1996: p 164 ،kiess
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ثانيا :تفسير النتائج  :EXplantion of the Resultsيشتمل تفسير النتائج للبحث الحالي على محورين هما:

 -1النتـــائج المتعلقـــة باختبـــار اكتســـاب المفـــاهيم اإلحيائيـــة :إن تفــوق طالبــات المجموعــة التجريبيــة الل ـواتي درســن علــى وفــق
استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة على الطريقة التقليدية في اختبار اكتساب المفاهيم اإلحيائية يمكن ان يعزى الى ان:

 .1هذه االستراتيجية تعد جديدة بالنسبة للمتعلمين بما تتضمنها من خطوات اجرائية يسمح لهم بالتفاعل مع بعضهم ومع المادة
التعليمية المصاغة بشكل مشكلة ذات عالقة بحياتهم وهذا ما يزيد من دافعية المتعلمين للبحث عن حلول للمشكلة المطروحة
من خالل تقسيمهن الى مجموعات صغيرة ومن ثم مشاركة الحلول التي تم التوصل اليها
 .2تزيد من المشاركة االيجابية لدى الطالبات والتفاعل فيما بينهم ويزيد من الثقة بالنفس فضالً عن ان المتعلم كان مفك اًر فاعالً
ضمن مجموعته دون االعتماد على المدرس الذي كان دوره االرشاد والتوجيه فقط مما يشجع على حدوث التعلم الذاتي لدى

المتعلم.
لقد جاءت نتائج البحث الحالي متفقةً مع نتائج دراسة (القيسي )2012 ،التي أظهرت أن استراتيجية التعلم المتمركز
حول المشكلة أداة جيدة في التعليم وقد ساهمت في تحسين اكتساب المفاهيم في مادة االحياء بالنسبة لطالبات المجموعة
التجريبية مقارنة بطالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن على وفق الطريقة االعتيادية.
 -1تفسير النتائج المتعلقة بتنمية التفكير اإلبداعي :ان تفوق طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن على وفق استراتيجية
التعلم المتمركز حول المشكلة على الطريقة التقليدية في اختبار التفكير اإلبداعي يعزى الى:

 .1تعود المتعلمين على التفكير اإلبداعي بسبب التناغم الحاصل بين خطوات مهارتي الطالقة والمرونة والمشكالت
المتعددة الجوانب وبين المواقف التعليمية المصاغة والمرتبطة بحياة المتعلم.
 . 2طبيعة االنشطة التي يقوم بها المتعلم سواء بشكل فردي زوجي او جماعي ادت الى اثارة تفكيرهم بطريقة مبدعة منظمة
اذ كان المتعلم محور العملية التعليمة فهو يمارس عمليات عقلية كالتحليل واالستنتاج واالستدالل ووضع البدائل

وتقويمها مما زاد من ثقته بنفسهُ وكان حصيلة ذلك قدرته على التفكير بطالقة وايجابية.
وقد جاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع دراسة (أحمد )2009 ،التي أظهرت تفوق طالبات المجموعة التجريبية اللواتي
درسن باستخدام العصف الذهني على طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية.
ثالثاً :االستنتاجات :Contusions :في ضوء نتائج البحث تم التوصل الى االستنتاجات األتية:

 -1فاعلية استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في زيادة اكتساب المفاهيم اإلحيائية مقارنة بالطريقة التقليدية.
 -2فاعلية استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية التفكير اإلبداعي مقارنة بالطريقة التقليدية.
 -3التدريس على وفق استراتيجية التعلم المتمركـز حـول المشـكلة جعـل الطالبـات أكثـر تشـوقاً وتفـاعالً مـع مـادة علـم األحيـاء مـن
التدريس بالطريقة التقليدية.

 -4إن هذه اإلستراتيجية جعلت الطالبات محور العمليـة التعليميـة فلهـن الـدور األكبـر فـي المناقشـة واالستفسـار وفـي البحـث عـن
اإلجابات والحلول وأستنباط األفكار األكثر إبداعية وتوظيفها بصورة صحيحة.
رابعاً :التوصيات :Recommendation :في ضوء النتائج التي توصل اليها البحث يوصي الباحثون بما يأتي:

 -1التأكيد على ضرورة التدريس باستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تدريس مـادة االحيـاء لـدى طالبـات الصـف ال اربـع
العلمي.

 -2ح ــث المؤسس ــات التربوي ــة المختص ــة بإقام ــة دورات تدريبي ــة الت ــي يقيمه ــا معه ــد الت ــدريب ف ــي الم ــديريات العام ــة للتربي ــة ف ــي
المحافظات لتدريب المدرسين والطالعهم على الطرائق واالساليب الحديثة في التدريس ،وبخاصة مدرسي مادة األحياء.
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 -3ض ــرورة اهتم ــام مدرس ــي م ــادة االحي ــاء ومدرس ــات بنت ــائج األبح ــاث والد ارس ــات الت ــي تناول ــت العل ــوم واالسـ ـتراتيجيات البنائي ــة
لالستفادة منها وتوظيفها في تنمية المفاهيم العلمية وال سيما استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة.
 -4ضـرورة تنميـة التفكيــر بشـكل عـام لــدى الطلبـة وخاصــة التفكيـر اإلبـداعي مــن خـالل أســئلة التقـويم ،وذلـك ألثــارة التفكيـر لــدى
المتعلم ،واشباع فضوله العلمي.

 -5تضــمين مفــردات مــادة ط ارئــق التــدريس فــي كليــات التربيــة والتربيــة األساســية بط ارئــق تدريســية حديثــة منهــا اســتراتيجية الــتعلم
المتمركز حول المشكلة.
 -6ضرورة استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تدريس العلوم عامة وعلـوم الحيـاة خاصـة كأحـد أسـاليب الـتعلم
الفعالة التي تسهم في تحقيق أهداف تدريس العلوم.

خامساً :المقترحات  :Suggestionsاستكماالً لهذا البحث يقترح الباحثون إجراء البحوث األتية:

 -1إج ـراء بحــوث تجريبيــة عــن أثــر اســتراتيجية الــتعلم المتمركــز فــي تنميــة التفكيــر اإلبــداعي واكتســاب المفــاهيم فــي تــدريس مــادة
الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات لدى طلبة المرحلة اإلعدادية.
 -2إجراء بحث مماثل للبحث الحالي ولكن على طالب الصف الرابع العلمي.
 -3إجراء بحث مماثل للبحث الحالي في مراحل دراسية أخرى وال سيما المرحلة الجامعية.
 -4إجراء بحث مماثل للبحث الحالي وعلى متغيرات أخرى مثل التفكير العلمي والناقد.

 -5إجراء بحث للمقارنة بين استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة واستراتيجيات حديثة أخرى في تدريس مادة االحياء.
المصادر العربية Arabic References

 .1إبراهيم ،بسام عبد اهلل طه ( :)2009التعلم المبني على المشكالت الحياتية وتنمية التفكير ،ط ،1دار المسيرة ،عمان.
 .2أبو جادو ،صالح محمد علي ( :)2003علم النفس التربوي ،ط ،3دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ـ ـ االردن.
 .3أبو زينة ،فريد كامل ( :)2011النموذج األستقصائي في التدريس وحل المشكالت ،ط ،1دار وائل ،عمان.

 .4أبو شعيرة ،خالد محمد وثائر أحمد غباري ( :)2010نحو مفاهيم تربوية معاصرة في االلفية الثالثـة ،ط ،1مكتبـة المجتمـع
العربي ،عمان.

 .5أحمد ،محب الدين محمود ( .) 2009فاعلية العصف الذهني في تنمية التفكير اإلبداعي والدافعية نحو العمل المختبري لـدى
طلبة الصف الرابع – قسم الفيزياء ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة الموصل.

 .6البرقعاوي ،جالل عزيز فرمان ( :)2012التفكير الناقد واإلبداعي دراسات نظرية – ميدانية ،ط ،1دار صفاء ،عمان.

 .7التميمي ،ميسون علي جواد ( :)2015نماذج حديثة لتدريس المفاهيم النحوية عرض تطبيقي ،ط ،1دار الرضوان ،عمان.
 .8جابر ،وليد أحمد ( :)2011طرق التدريس العامة تخطيطها وتطبيقاتها التربوية ،ط ،4دار الفكر ،عمان.

 .9الجامعــة المستنص ـرية  /كليــة التربيــة األساســية ( .)2013المــؤتمر العلمــي الســنوي الخــامس عشــر للمــدة مــن( )9-8أيــار،
مكتبة التميمي للطباعة واالستنساخ بغداد.

 .10جامعة بابل  /كلية التربية األساسية ( .)2012المؤتمر العلمي الدولي الخامس للفترة من ( )14-13تشرين الثاني.

 .11جروان ،فتحي عبد الرحمن ( :)2013تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات ،ط ،6دار الفكر ،عمان.

 .12الحريري ،رافدة عمر ( :)2011إدراة التغيير في المؤسسات التربوية ،ط ،1دار الثقافة ،عمان.
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 .13الحسـني ،أرجـوان خالـد حســين ( .)2011فاعليــة التـدريس باســتراتيجية الــتعلم المتمركـز حــول المشــكلة فـي التحصــيل وتنميــة
عمليات العلم لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة األحياء ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،كليـة التربيـة ،جامعـة

القادسية.

 .14الحنثي ،عبد المنعم ( :)1991موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ،ط ،2دار العودة ،بيروت.
 .15الخزاعلة ،محمد سلمان ( :)2012أصول التربية ومبادئها ،ط ،1دار صفاء ،عمان.

.16الخفــاجي ،ابتس ــام جعفــر ج ـواد ( .)2011أثــر اســتخدام أنمــوذج مك ــارثي ومي ــرل –تينس ــون ف ــي اكتس ــاب المفــاهيم اإلحيائيــة
واستبقائها لدى طالبات الصف االول المتوسط ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية األساسية ،جامعة بابل.

 .17الخليلي ،أمل ( :)2005الطفل ومهارات التفكير ،ط ،1دار صفاء ،عمان.

 .18ذهــب ،ســهاد مجيــد عبــد األميــر ( .)2008أثــر اســتخدام أنمــوذج جي ـرالك وأيلــي فــي اكتســاب المفــاهيم اإلحيائيــة واســتبقائها
لدى طالبات الصف الخامس العلمي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية األساسية ،جامعة بابل.

 .19الربيعــي ،ضــياء حامــد كــاظم ( .)2013أثــر إســتراتيجية الجــدول الــذاتي ( )K-W-L-Hفــي تنميــة التفكيــر اإلبــداعي لــدى
طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الكيمياء ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية االساسية ،جامعة بابل.
 .20الزغلول ،عماد عبد الرحيم ( :)2012مبادئ علم النفس التربوي ،ط ،4دار المسيرة ،عمان.
 .21الزيات ،فاطمة محمود ( :)2009علم النفس اإلبداعي ،ط ،1دار المسيرة ،عمان.

 .22زيتون ،حسن وكمال حسين ( :)2003التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية ،ط ،1مكتبة عالم الكتب ،القاهرة.
 .23سبيتان ،فتحي ذياب ( :)2010أصول وطرائق تدريس العلوم ،ط ،1دار الجنادرية ،عمان.

 . 24سالمة ،عادل أبو العز ،وسمير عبـد سـالم الخريسـات ،وليـد عبـد الكـريم صـوافطة ،وغسـان يوسـف قطـيط ( :)2009طرائـق
التدريس العامة ،ط ،1دار الثقافة ،عمان.

 .25السلطي ،نادية سميح ( :)2004التعلم المستند الى الدماغ ،ط ،1دار المسيرة ،عمان.
 .26السيد ،حسين احمـد ( :)2005تنمية تعليم النحو في المدارس العربية باسـتخدام الحاسـوب ،سلسـلة كتـب المسـتقبل العربـي،
العدد  ،39مركز دراسات الوحدة ،بيروت.

 .27شحاتة ،حسن ،وزينب النجار ( :)2003معجم المصطلحات التربوية والنفسية ،ط ،2الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة.

 .28ش ـواهين ،خي ــر س ــليمان ،وش ــهرزاد ص ــالح بدن ــدي ،وتغري ــد صــالح بدن ــدي( :)2009تنميـــة التفكيـــر اإلبـــداعي فـــي العلـــوم
والرياضيات باستخدام الخيال العلمي ،ط ،1دار المسيرة ،عمان.

 .29الطيطي ،محمد حمد ( :)2007تنمية قدرات التفكير اإلبداعي ،ط ،3دار المسيرة ،عمان.
 .30عبــد الصــاحب ،إقبــال مطشــر وأشـواق نصــيف جاســم ( :)2012ماهيــة المفــاهيم وأســاليب تصــحيح المفــاهيم المخطــوءة،
ط ،1دار صفاء ،عمان.

 .31عبد الهادي ،نبيل ( :)2002مدخل الى القياس والتقويم التربوي واستخدامه في مجال التدريس الصـفي ،ط ،2دار وائـل،
عمان.

 .32عبد نور ،كاظم ( :)2010الروضة والمدرسة والجامعة وجدولية إعاقة تنمية المواهب والتفكير واإلبداع ،ط ،1دار ديبونو،
االردن.

 .33العتوم ،عدنان يوسف ( :)2010علم النفس المعرفي ،ط ،2دار المسيرة ،عمان.
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 .34العتوم ،عدنان يوسف ،وعبد الناصر ذياب الجراح ،وموفق بشارة ( :)2013تنمية مهارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات
عملية ،ط ،4دار المسيرة ،عمان.

 .35العطار ،زيد بدر محمد ( :)2014أثر استراتيجية التصور الذهني في فهم المقـروء والتفكيـر اإلبـداعي عنـد طالبـات الصـف
الرابع األدبي في مادة المطالعة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية األساسية ،جامعة بابل.
 .36عطية ،محسن علي ( 2015أ) :التفكير أنواعه ومهاراته واستراتيجيات تعليمية ،دار صفاء ،عمان.
 .37ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(2015ب) :البنائية وتطبيقاتها استراتيجيات تدريس حديثة ،ط ،1دار المنهجية ،عمان.

 .38عطية ،محسن علي عبد الـرحمن والهاشـمي ( :)2008التربيـة العلميـة وتطبيقاتهـا فـي إعـداد معلـم المسـتقبل ،ط ،1دار
المناهج ،عمان.

 .39العفون ،نادية حسين ومنتهى مطشر عبـد الصـاحب ( :)2012التفكيـر أنماطـه ونظرياتـه وأسـاليب تعليمـه وتعلمـه ،ط،1
دار صفاء ،عمان.

 .40العياصرة ،وليد رفيق ( :)2013مهارات التفكير اإلبداعي وحل المشكالت ،ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان.

 .41فيليه ،فاروق عبده ،وأحمد عبد الفتاح الزكي ( :)2004معجم مصطلحات التربية لفظاً واصطالحاً ،دار الوفـاء ،االسـكندرية
ـ ـ مصر.

 .42القواسمة ،أحمد ومحمد أحمد أبو غزلة ( :)2013تنمية مهارات التعلم والتفكير والبحث ،ط ،1دار صفاء ،عمان.

 .43القيسي ،سميرة عدنان ثرثار حسين ( .)2012أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في اكتساب المفـاهيم
الفيزيائيــة وعمليــات العلــم لــدى طالبــات الصــف الثــاني المتوســط ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،كليــة التربيــة األساســية،

الجامعة المستنصرية.

 .44ملحم ،سامي محمد ( :)2010مناهج البحث في التربية وعلم النفس ،ط ،6دار المسيرة ،عمان.

 .45الموسوي ،نجم عبد اهلل غالي ( :)2015النظرية البنائية واستراتيجيات ما وراء المعرفة ،ط ،1دار الرضوان ،عمان.

 .46النجار ،فايز جمعه ،ونبيل جمعة النجار ،وماجد راضي الزغبـي ( :)2010أسـاليب البحـث العلمـي منظـور تطبيقـي ،ط،2
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