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البحث :ملخص 
لصف اب ت في تحصیل طاللمشكالطریقة حل ا ماستخداثر التعرف على هدف البحث ا

لصف اب من طال البا) ط٦٤من (تهتكونت عینو ، لعلميامیلهم وتنمیةلمادة الفیزیاءلعلميابع الر ا

تجریبیة درست على  اهماحدإمجموعتین  إلىعینة اللبحث تم تقسیم اولتحقیق هدف ، لعلميابع الر ا

لطریقة ابطة درست بانیة ضالثالمجموعة او  .الباط )٣٢( ابهت وعدد طاللمشكالاوفق طریقة حل 

 )٢٣من(ا بصیغته النهائیةمكون اتحصیلی ار اختباحث الباعد أو  .البا) ط٣٢( ابهدیة وعدد طالاعتیالا

فقرة في  )٤٢(لمكون من او  )١٩٨٧عده زیتون (ألذي العلمیة المیول اس امقیا اعتمد على كمفقرة، 

ط ارتب) ومعامل اt-testئي (التار اختبالاحث الباستخدم ائج النتایل ولغرض تحلئیة.النهاصورته 

.إحصائیةئل ابیرسون كوس

موعة الضابطة لمجریبیة والتجإحصائیة بین المجموعة الة دال ائج وجود فرق ذيلنتوأظهرت ا

متوسط  في إحصائیةلة دال في متوسط التحصیل ولصالح المجموعة التجریبیة. وعدم وجود فرق ذي

ت الدراسة إلى وخلص.للمجموعتین التجریبیة والضابطة وكل مجموعة على حدة لعلمیةالمیول ا یةتنم

ت في لمشكالام طریقة حل استخدالمدرسین على اتشجیع  ات منهالمقترحعدد من التوصیات وا

خرى أسیة احل در ال في مر المجا البحوث في هذات و اسالدر تدریبهم علیها، والقیام بمزید من او تدریسهم 

خرى. أتعلمیة -ت تعلیمیةاومتغیر 

Impact of using the method of problems solving on the
Achievement of fourth- scientific students in Physics and

developing Their scientific Tendancy

Assist. Lecturer Aziz Mohamed Ali Al jubori.
College of Education - University of Mosul

Abstract:
The research aims at investigating the impact of using the method

of problem solving on the achievement of fourth-year scientific students
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and developing their Scientific Tendancy towards Physics. The sample

consists of (64) students. They were equally divided into (2) groups,

experimental group which studied according to solving problem.

And control group which studied according to the traditional

method. An achievement test of (23) items was formed and the scale of

zaytoon (1987) is adopted to measure the scientific tendencies which

contains (42) item,. To analyze the results, T. test and persons correlation

coefficient were adopted.

The results showed statistically significant differences between the

groups in favor of the experimental group, while no significant

differences were found in developing scientific Tendancy for each group.

In the light of the results, a number of suggestions and

recommendation are listed such as encouraging teachers to adopt the

method of solving problems in teaching and to conduct more studies in

this aspect but in different stages and different learning – teaching

variables.

مشكلة البحث:
 اعلهاقة وتفالطادة و المالتي یبحث في اسیة اسألالطبیعیة علوم الیعد علم الفیزیاء من ا

لتدرج اوب اسریع اء تطور الفیزیاتطورت بع عشرالسالقرن ایة اوفي بدن .المكان و الزمافي  اوحركته

لنوویة اء الفیزیالضوئیة و اف الیألاو  ازملبالالكم و انیك اء علوم حدیثة مثل میكالفیزیانبثقت عن ا

  ).٩: ١٩٩١اظم وزكي،(كالجویةد ارصألالفلك و او 

لعلمي المنهج اله في تشكیل اهمة فعاهم مساء سالفیزیاعلم  ن تطورألبعض ا وعد

ء  وعند الفیزیا دةاسة ماودر ، نیةانسإلالطبیعیة و العلوم افي بقیة  الیالمستخدم حائي و استقر الاو 

 إلى فةاضإلادة بالمالعلمي لهذه التفكیر الطلبة اب اكسإلصحیح تتضمن الوجه ا على اعرضه

ت المتغیر اط وضب، لتصنیفكا لعلمي.التفكیر اس اسألتي تعد العلمیة و المنهجیة ابهم اكسإ

عن ذلك فلعلم  فضال، )٥٩: ١٩٩٠،(مطرلبحثالعلمي في اسلوب ألاصر ام جمیع عناستخداو 

- ١٩٥٩لسوفیتي من اد اتحلخمسیة لالالخطة ات عدیدة ففي الاهمیة كبیرة في مجأء الفیزیا

ح الطبیعیة ویتوقف على نجالعلوم ابین  ارئیسی اناء مكالفیزیایلي "تشغل علوم ا ء ماج١٩٦٤
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لفني التقدم المستقبل في ال امآن الدولي و اد اقتصالاتقدم  العلوم ویعتمد علیهاتقدم بعض  اقدمهت

   ).١٩:١٩٧١،لیونسكوا( ح"اء من نجالفیزیاتحرزه فروع ا بمدى م اساسأس ایق

 التهالتربویین وطام اهتمالعلمي فقد حظیت بالتطور التغیر و افي  اودوره ءالفیزیاهمیة وأل

ذ لم إنیة الثالمیة العالحرب اصة بعد التدریس خائق المحتوى وطر التطویر من حیث التجدید و اید 

ئیین الفیزیار او لقلق یسان اك اولهذ لحدیثة.العلمیة اء ار آلاسب مع اتناء یلفیزیایكن محتوى كتب 

ئیة الفیزیاهیم المفاب التقنیة على حسام امأل المجارس تفتح المداء في الفیزیایرون كتب  اعندم

ت التقنیات و المختبر ام استخدافي  التقلیدیة مقصور ائق الطر ام استخدالتركیز على ا ان هذاو 

   )٨٥:١٩٨٧،یزرا(بلتربویة.ا

-لتعلمیةالطلبة ات اجالحدیثة هي حالتعلم اذج التدریس ونمام باهتمالان سبب إحیث 

قد تكون غیر لتيالمستخدمة في تدریسهم و الیب اسألاعن  لذهنیة فضالاتهم اجالتعلیمیة وحا

ن یتیح أن ذلك یمكن افعة فادر تدریس نامص أوذج اتوفیر نم استطعنا ام إذافا، علة عموماف

طفیة العاعیة و اجتمالانب الجو الطلبة مثل انب مختلفة لدى المدرسین لتنمیة جو ام امأ افرص

  )١٢:١٩٨٨ مي،القطامي و ا(قط.ةالخلقیو  النفسیةو 

ء مدرس بطلبته وتقدیمه لبعض التقاس مجرد لتدریس لیال ال في مجاتصالافعملیة 

قترح بعض احیث ،  )٥:١٩٩٧،(خلفرتین حول موضوع معینبء خات ولكن لقالمعلوما

من  اء منطلقالفیزیالتدریس  ار اطإ) Newton(ء ومنهمالفیزیال تطویر تدریس احثین في مجالبا

لنظرة ات و لمشكالانموذج لحل أو نیة انسإ لیة و افع-اعلم ابوصفه -ءالفیزیان ائلة بالقالنظر اوجهة 

همیة أتقل عن همیة الألتدریس ان لطریقة إذ ، إ)Newton,1987:7قع(الو ا ٕالىلم و العا إلى

دة الماده على محتوى اعتمالطریقة بقدر اد للتعلم یعتمد على استعدالان سیة الالدر ادة المامحتوى 

)Russel,1975:524(.سیةالدر ا

صرة المعا لتدریسائق ایة بطر العنان ال التدریس وتطویرهائق ایة بطر العنادت ازداوقد         

ت حل ار ال مهاستعماكید على ألتایعني  اوهذ یتذكر فقط. اكثر ممألب یفكر ویبحث الطاتجعل 

ر استظهایة بالعنامن مجرد ر بدالابتكالالتفكیر و اقشة و المنال و ستدالالالتحلیل و ات و لمشكالا

 ).٧٣:١٩٩٢،خرونآ مینألات (المعلومائق و الحقا

ن حل أ إلىذ یشیر ، إنییهات جلمشكالاسلوب حل أب اهتمو الذین ائل واألامن بین و       

سلوب ألا اوضع هذ الذ لهدف،البلوغ  ابینه التنسیق فیمادئ و المبام استخداتعلم  ت هولمشكالا

  )٥٩:٢٠٠١مة،(سال.لعلمیة)ات اجالنتا(هرم  لذي صممهالهرم افي قمة 

لنسبة افضل بأئج ان تحقق نتألممكن امن ت كطریقة تعلم،لمشكالاحل م طریقةاستخدان إ      

لبحث ات ار اب مهاكتسالعلم وتمكنهم من ام استخدات ار الطلبة مهاتكسب  انهإ و  اكمللطلبة،

ر ادو لطلبة الاد اعدإن تسهم في أ انهال من شافعألالتجریب، وهذه اؤل و التسالتمحیص و او 
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ت علمیة وتدریبهم على ل تعریضهم لمشكاللطلبة من خالاعدة افمس- رالصغاء العلما- رالكبا

تهم مناعلى ذو  اداعتما امن جهة وتعویدهم حله اثهاحدأمل مع التعالعلمیة في المنهجیة اع اتبإ

لب الطاتمكین  إلىفة اضإ لتعلم،ارك في عملیة الب كمشالطار ادو ان یفعل أنه امن شانیة جهة ث

لبة ا(طو .بصورة منهجیة علمیة القدرة على حلهاته و افي حیجهه التي تو ات لمشكالاجهة اعلى مو 

  )١٩٩:٢٠١٠خرون،آو 

لتي اة الحیاقف الفرد فكثیر من مو اة احیت هي مطلب ضروري فيلمشكالالقدرة على حل ان إ

ني انسإلالسلوك ال اشكأكثر أت لمشكالاویعد حل  ت.لمشكالاتتطلب حل  اساسأهي  اجهناتو 

.تهمالسلیمة في حیات ار القر اذ اتخادرین على اق اب لیصبحو اللطاویتعلم همیة،أو  اتعقید

  :انهألتدریس هي ات في لمشكالام طریقة حل استخدات ان من ممیز او 

فعیتهم نحو حل ایزید من د الشك مماتعمل على خلق نوع من  انهلمتعلمین ألام اهتماتثیر -١

.لمشكلةا

لفروض وتصمیم احظة ووضع لمالال لعقلیة مثات ار المهالمتعلمین اب اكتساعد على اتس-٢

  .تاتعمیمالت و اجاستنتالا إلىرب للوصول التجات و الاو لمحاء اجر إ و 

.لمدرسةارج اقف خالمو الكثیر من اسلوب في ألا ام هذاستخدالمرونة حیث یمكن اتتمیز ب -٣

در مختلفة للتعلمام مصاستخدالمسؤولیة و النفس وتحمل اد على اعتمالالمتعلم في اعد اتس -٤

)١٥٢: ٢٠٠٨لكبیسي،ا(.وسیلة وحیدة للتعلمانهلمدرسي على اب الكتاد على اعتمالاوعدم 

  :        انهأت هي لمشكالاطریقة حل م استخدات ان من مبرر أویرى زیتون 

رة اثإن إحیث ،الب هدف لتحقیقهلطان یوجد لدى أ التي تقتضيلعلم و اتتفق مع طبیعة *

للتفكیر  اخلیاد افعالعلمیة یكون دامحیر كمدخل للدروس ل اسؤ   أولمدرس لمشكلة معینة ا

.لمشكلةالتعلیمي لحل اط النشابعة المستمر ومتا

.لطلبةا ي لدىلعلمالبحث التقصي و افهي تنمي روح لعلمي،البحث اقف ابه مع مو اتتش*

لعلمي العلمیة وسیلة للتفكیر المعرفة اف دته وطریقته،العلم بماحد بین شقي ار و اطإ* تجمع في 

.لوقت نفسهاونتیجة له في 

لعلمیة ات لمشكالاتي لتقدیم حلول الذاطه الب على نشالطاد اعتماتتضمن *

ت لمشكالان طریقة حل أ )٢٠٠٦( قالرز ا) في حین یرى عبد ٧٢: ٢٠٠١(زیتون،.لمطروحةا

على ب اللطاعد اتس انهإ اكم.تهماهاتجاعي میولهم و اب وتر ملي للطالألتاقد و النالتفكیر اتنمي 

  ) ٣: ٢٠٠٦ق،الرز ا(عبد .لمستقبلاجههم في التي تو اكل المشاحل كثیر من 

لعلمیة وتكوین میول علمیة المتعلمین العلوم تنمیة میول امة لتدریس العاف اهدألان من او  اهذ

ت ایاغ .ئل فهمات ووسایاغ ارهاعتبالمتعلمین بالحدیثة تهتم بتنمیة میول المدرسة ان او  جدیدة،

سبة لتنمیة هذه المنالتعلم ات اقف وخبر ار مو اتخت امل للمتعلم وفي ضوئهالشالنمو اترتبط ب
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فعة لتعلم وظیفي یحقق اتعمل كقوى د انهأئل من حیث اوهي وس.لمتعلمالسلوكیة لدى انب الجو ا

  )١٨٣: ١٩٩١ظم وزكي،ا(ك. سة محببة لهمالدر ارة ویجعل ات ساعاشباللمتعلمین 

 ائهانمإ لطلبة و العلمیة لدى المیول العلمیة یؤكدون على تشكیل التربیة المختصین في ان إ

 اتیجیاستر ا اهدف ایعدونه انوي كمالثاسي و اسألالتعلیم العلوم في مرحلتي اكهدف رئیسي في تعلیم 

لمتعلم  وتشكیل شخصیته اة العلمیة في حیالمیول اهمیة أل العلوم وذلك نظر اینبغي على مدرس 

عملیة اعلة في كه بصورة فاشر إ يالتلالب وبالطالعلمیة لدى النزعة ام و اتمهالاحیث تثیر .لعلمیةا

  )١٥٧: ١٩٨٨(زیتون،.ظ بهاحتفالالتعلم و اسرعة  إلىیؤدي  امملتعلم،التعلیم و ا

 أتبد انهأت كثیرة اساكدت در ألعمر حیث التفتح في مرحلة مبكرة من اب ألفرد تبدان میول إ

ة الحرجة في حیالفترة اهقة هي المر اولعل فترة منة عشرة،الثا بعة عشرة وتثبت في سنالر افي سن 

هقة المر اكثر في سن أوتتضح ت،الرغبارف و المعات و الخبر التي یحدث نمو وتطویر للقیم و او 

 الذ ، )٥٦:  ١٩٧٨ ئم،الدا(عبد لیهإلذي یرغب المیل ال الفرد للنمو في مجاد استعدالتعبر عن 

 ادیة تعد جزءاعدإلالمتوسطة و المرحلتین اصة في اوبخ اة وتنمیتهلعلمیالمیول ام باهتمالان اف

بعة المیل ینمو ویتغیر نتیجة لمتان إ) ١٩٧٢نز(ایفاحیث یرى ، لتعلمیةا لعملیةامن  اسیاسأ

لبحوث ات و اسالدر العدید من اوقد دلت  ، )١٧: ١٩٧٢نز،ایفا( لمدرسةاص في اسي خامقرر در 

ن أبینت )Bill(  ام بهاسة قالعلمي ففي در التحصیل العلمیة و المیول اقة بین لعالاهمیة أعلى 

ب لعلمي للطالالتحصیل العلوم ومن ثم تعدل من مستوى التحصیل في العلمیة تقترن بالمیول ا

 .طئ)الو المتوسط و الي و العا( لعلميالتحصیل اب و لطالالة بین میول ت دالاقة ذوجدت عال اكم

)Bill,1985:2387(.

إن هناك اهتماما بتطویر طرائق تدریس العلوم بصورة عامة والفیزیاء مما تقدم یتضح

بصورة خاصة فضًال عن مراعاة الجوانب المعرفیة والوجدانیة والمهاریة . ومن هذا المنطق سعت 

اغلب األنظمة التعلیمیة المتقدمة إلى تحویل مركز العملیة التعلیمیة من المدرس إلى الطالب 

المشكالت واستراتیجیاتها في تهیئة بیئة تعلیمیة مشجعة للمتعلمین في وبهذا برزت طریقة حل 

میولهم العلمیة وحب  ةشعورهم للمشكلة وتحدیدها وصوًال إلى النتائج وتعمیمها ، فضًال عن تنمی

المادة العلمیة.

ومن جهة أخرى شخص الباحث بحكم خبرته المتواضعة في تدریس مادة الفیزیاء 

واإلعدادیة أن هذه المادة تدرس وفق أنماط تقلیدیة متمركزة حول المدرس للمرحلتین المتوسطة 

ودور الطلبة فیها تلقي المعلومات واسترجاعها دون األخذ بنظر االعتبار مقدار میلهم أو حبهم 

لها وقد برزت هذه المشكلة مع طلبة الصف الرابع العلمي الذین هم في بدایة مرحلة جدیدة 

لفیزیائیة وتزداد تجریدا وهذا مما یسبب بعض المشكالت لدى المدرسین تتوسع فیها المعرفة ا

والطلبة في إیصال المادة واستیعابها ، ومن هذا المنطلق سعى الباحث إلى وضع حل مقترح 



عزیز محمد علي 

٨٠

یمكن تطبیقه في مدارسنا من خالل اعتماد طریقة حل المشكالت في إكساب طالب الصف 

عن تنمیة میولهم العلمیة وبهذا یمكن للباحث أن یحدد الرابع العلمي معرفة علمیة موظفة فضالً 

بحثه بالسؤال اآلتي :

ما اثر استخدام طریقة حل المشكالت في تحصیل طالب الصف الرابع العلمي في مادة الفیزیاء 

وتنمیة میولهم العلمیة؟

ھدف البحث
ب یل طالت في تحصلمشكالام طریقة حل استخداثر التعرف على البحث ایهدف 

.لعلمي اوتنمیة میلهم في مادة الفیزیاءلعلميابع الر الصف ا

فرضیات البحث 
-:اآلتیةت الفرضیاغة البحث تم صیاف اهدألتحقیق 

التي درست لتجریبیةالمجموعة اب بین متوسط تحصیل طالإحصائیةلة یوجد فرق ذو دال ال-١

تي درست بالطریقة االعتیادیة.ابطة اللضالمجموعة او وفق طریقة حل المشكالت 

لبعدي للمیول القبلي و ار اختبالالفروق في ابین متوسطي إحصائیةلة یوجد فرق ذو دال ال -٢

ابطة.لضالمجموعة التجریبیة و المجموعة اب لعلمیة لطالا

لعلمیة البعدي للمیول القبلي و ار اختبالابین متوسطي فرق إحصائیةلة یوجد فرق ذو دال ال -٣

والتي درست وفق طریقة حل المشكالت.التجریبیةلمجموعة ا بلطال

العلمیةلبعدي للمیولالقبلي و ار اختبالابین متوسطي فرق إحصائیةلة یوجد فرق ذو دال ال -٤

والتي درست وفق الطریقة االعتیادیة.ابطةلضالمجموعة اب لطال

أھمیة البحث
-تكمن أهمیة البحث بالجوانب اآلتیة:

ه لموضوع تحصیل الفیزیاء والمیول العلمیة التي تعد من الجوانب المهمة في العملیة تطرق-١

التعلیمیة.

اعتماده طریقة تدریسیة معتمدة وواضحة المعالم في حل مشكلة یعاني منها اغلب الطلبة في -٢

المرحلة االعدایة. 

  ى.للباحثین وطلبة الدراسات العلیا في میادین علمیة أخر یعد انطالقة -٣

حدود البحث
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- ٢٠٠٩اسي (لدر ام الموصل للعالعلمي في مدینة ابع الر الصف اب لبحث بطالایتحدد 

٢٠١٠.(  

تحدید المصطلحات
Problem(لمشكلةاحل .الً أو  Solving(

لتحكم ات و الذارة ادإلیب اسأمن  اسلوبأ أو ا"نمط:بأنها)Dixon,1979(دكسن-

.)p.131).:Dixon,1979فیه"

Shebilske,1995Worckelلسك(ویركل وشب- د طریق سهل ایجلة إلاو "مح:بأنها)&

p.251:Shebilske,1995لهدف غیر سهل" (ایكون طریق حل  الهدف عندمالتحقیق 

Worckel &(.

لطلبة تكون اقف مشكلة على اعرض مو  اتیجیة یتم فیهاستر إ" :بأنها )١٩٩٩( لحمیداعبد -

لحمید،ا (عبداء" ستقصالاق للبحث و نطالانقطة ن تكونأت معنى وحقیقیة بحیث یمكن اذ

١٣٥: ١٩٩٩(

الفرد ویتطلب حًال، ویمتاز الطریق الذي یؤدي إلى یجابهموقف":بأنها )٢٠٠٨ش(ابو ریأ -

.)٦٠: ٢٠٠٨ ش،اریبوأ(الحل بأنة الیمكن معرفته بصورة مباشرة" 

ل) فیسعى اسؤ أو لة الة (مسلب بمشكالطاجه فیه اط تعلیمي یتو ا"نش:بأنها )٢٠١٠هللا(ا اعط -

ت اثل خطو ات مرتبة في نسق تمان یقوم بخطو أوهو بذلك علیه ا. حلول له أود حل ایجإل

ا " (عطیعتبر حال أمبد أولتعمیم ا إلى اویصل منهلتفكیر،ا أولبحث العلمیة في الطریقة ا

  .)٣٤٨: ٢٠١٠هللا،ا

لمخططة التي یقوم بها مدرس اءات واألنشطة ااإلجر :  تلمشكالائي لحل اجر إلالتعریف ا -

الفیزیاء مع طالب الصف الرابع العلمي عند تدریسه موضوعات الفیزیاء بدءا بزجهم في 

موفق تعلیمي یتطلب منهم التفكیر لحل مشكلة وتحدیدها فضال عن وضع الفروض واختبارها 

وصوال إلى نتائج وتعمیمات وتوجیههم إلى توضیفها في مواقف مشابهة.

Achievement)(لتحصیلا :انیاث

-عرفه كل من:

فة معینة"     أو معر رة معینة اء في مهادألاءة  في اكف أوز انجا" :بأنه)Good,1973كود( -

)p.7:Good,1973(.

اسي معین ل فصل در خال اوكم الب نوعالطاز انجا" :بأنه)Wolman,1973ن(اولم-

)p.5):Wolman,1973مرغوبة"یةانه إلى ووصوله
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 أو الذي یحرزهح النجامستوى  أو فرد، التي یحققهاب اكتسالا"درجة :بأنه) ٢٠٠٠م(عال -

  .) ٣٠٥: ٢٠٠٠م،(عالأو تدریس معین"ل تعلیمي امج أوسیة ادة در افي م هلیإیصل 

ا دة ماوع رة معینة،اء على مهادألام بالفرد للقیا الذي تعلمهوى المست":بأنه) ٢٠٠٤ن(النبها -

 أول صف خال اكتسبهالتي ار افكألاو ارین لتمات و ار المهات و المعلوماجمل لتحصیل بمایرتبط 

)٤٢١: ٢٠٠٤ن،النبها( اسیة معینة"مرحلة در 

على تعریف المفاهیم الفیزیائیة قدرة طالب الصف الرابع العلمي:للتحصیلئياجر إلالتعریف ا -

فضال عن تطبیقها في حل وتذكر حقائقها وٕاعطاء األمثلة وتعلیل وتفسیر الظواهر الفیزیائیة

مسائلها .وتقاس من خالل استجابته على فقرات االختبار ألتحصیلي المعد من قبل الباحث 

وتقدر بالدرجة الكلیة التي یحصل علیها.

Scientificلعلمیة (المیول ا :الثاث Interest(

-كل من: اعرفه

من  امأو معرفة شيءلتعلم احبة للرغبة في الة مصا"ح:بأنها)Oxford,1988كسفورد(أ -

" ارغبة م أو ام بعمل مالقیا أو املشيء ءاصغإلا أو امام لشيءهتمالاعنه بلمعبرا لشعورا

)Oxford,1988 :p.622(

ا ت علمیة وماسات ودر اطاء ونشاشیأمن فضلونهلطلبة ویایهتم به  ا"م:بأنها) ١٩٩٦زیتون(-

لحب اكبیر من ا بقدرلهلیهم ویشعرون من خالإت علمیة محببة اطال ونشاعمأیقومون به من 

  )١١٥: ١٩٩٦(زیتون، ح"ارتیالاو 

ا ماهتمالب یعطي الطانیة تجعل ات وجدات وتنظیماماهتما" :بأنها)١٩٩٩خرون(آلنجدي و ا -

ح من ارتیالاعملیة ترتبط به ویشعر بقدر من  أونشطة عقلیة أفي لموضوع معین،ویشترك 

  )٧٨: ١٩٩٩خرون،آو لنجدي ا( "نشطةألارسة هذه امم

ت اطات ونشالیالمتعلم من فعات تعبر عن شعور اماهتمارة عن ا"عب:بأنها)١٩٩٩لحیلة(ا -

  .)١٦٥: ١٩٩٩لحیلة،ا(المیول"س هذه ات یمكن قیاماهتمالاوعن طریق هذه ،المیولتولد 

ء اشیأ منالعلمي ویفضلهبع الر الصف الب ایهتم به طا "م:لعلمیةائي للمیول اجر إلالتعریف ا -

س من اوتق. حارتیالاوتشعره بقدر من لیه،إت علمیة محببة ات وموضوعاسات ودر اطاونش

لمستخدم لغرض او )١٩٨٧( عده زیتونألذي العلمیةالمیول اس ات مقیابة على فقر اجإلال خال

  .لي"الحالبحث ا
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دراسات السابقة
طریقة حل  يوعاطلع الباحث على العدید من الدراسات السابقة التي اهتمت بموض

والمیول العلمیة وارتأى عرضها بمحورین. المشكالت

الدراسات المتعلقة بحل المشكالت.أوال
)١٩٩١دراسة عبد الحي (-١

في جامعة أم القرى وهدفت التعرف على اثر كل من تدریس محتوى سةالدر اجریت هذه أ

المیذ الصف الثاني عن خطوات بولیا في حل المشكالت واستخدامه على تحصیل وأداء ت

المتوسط في حل المسائل أللفضیة لوحدة المعادالت والتناسب ، وكذلك مقارنة اثر كل منهما 

على التحصیل واألداء.

ولكي یتمكن الباحث من تحقیق تلك األهداف تم وضع فرضین أساسیین للدراسة احدهما 

) طالبا تم تقسیمهم إلى ٩٢(یتعلق بالتحصیل واألخر یتعلق باألداء. تكونت عینة الدراسة من 

) ٣٢من (تكونتثالث مجموعات اثنتین تجریبیتین والثالثة ضابطة. المجموعة التجریبیة األولى 

 )٣١( نیة تكونت منالثالتجریبیة المجموعة او تلمیذا تلقوا دروس المحتوى باستخدام خطوات بولیا 

باستخدام خطوات بولیا اسبتلمیذا تلقوا دروس المسائل أللفضیة لوحدة المعادالت والتن

) تلمیذا درسوا بالطریقة االعتیادیة. ٢٩الضابطة تكونت من (لمجموعةاو 

وبعد االنتهاء من التجربة تم تطبیق االختبار البعدي على المجموعات الثالثة، وبتجمیع 

البیانات واستخدام أسلوب تحلیل التباین المصاحب مع اعتبار التحصیل القبلي كمتغیر مصاحب

كانت نتائج الدراسة كما یلي :

توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطي المجموعتین التجریبیتین والمجموعة الضابطة في  -١

اللفضیة ولصالح المجموعتین التجریبیتین.حل المسائلالتحصیل واألداء في كل من

لتجریبیة امجموعة لاو  المجموعة التجریبیة األولىتوجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطي ال -٢

  ).: ج١٩٩١اللفضیة(عبد الحي، حل المسائلالتحصیل واألداء في في كل مننیةالثا

Okabukelaدراسة (-٢ & Jedge (1992
لمرحلة ان طلبة اك إذا امعرفة م إلىوهدفت  افریقیأسة في جنوب الدر اجریت هذه أ

.وجیةایللبالعلوم ات في شكاللمالقدرة على حل اهیم جیدة لهم ائط مفانویة یرسمون خر الثا

تم  الباط )٦٠(لعینة مناتكونت ،ات صفریةث فرضین ثالاحثالباسة وضع الدر اولتحقیق هدف 

لمجموعة اتلقت .بطةالثة ضالثان تجریبیة و اثنتا لعدد،ایة او ت متساث مجموعثال إلىتقسیمهم 

د هذه افر أدریس ویرسم لتات في لمشكالاس طریقة حل اسأیقوم على  الى تعلیمو ألالتجریبیة ا
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نیة فتدرس بطریقة حل الثالتجریبیة المجموعة ا امأنیة او هیمیة بصورة تعالمفائطهم المجموعة خر ا

بطة فقد الضالمجموعة ا امأدیة انفر اهیم بصورة المفائط ابرسم خر  ادهافر أت ولكن یقوم لمشكالا

.دیةاعتیالالطریقة اب اتلقت تعلیم

ظهرت أو  ،إحصائیات انالبیالجة المعإحصائیةوسیلة این التبن تحلیل احثالباستخدم ا

یلوجیة بین البالعلوم ات في لمشكالاب على حل لطالافي قدرة  إحصائیال ائج وجود فرق دالنتا

لفروق بین افي حین لم تظهر تلك ،ابطة ولصالح التجریبیةلضالمجموعة او  لتجریبیةات المجموعا

p.153-170Okabukela:1992لتجریبیتین (المجموعتین ا & Jedge,(.

)٢٠٠٣دراسة أمین (-٣
ثر التعرف على ا إلىوهدفت . لتربیةاكلیة \لموصل امعة اسة في جالدر اجریت هذه أ

هیم المفاسوب في تنمیة الحاعدة المدرس وبمساعدة المشكلة بمسام نمطین من حل استخدا

  .قدالنامیة تفكیرهم لتربیة وكذلك تناء بكلیة ابع فیزیالر ائیة لدى طلبة الفیزیا

فئة ات متكاث مجموعلبة موزعین على ثالاوط الباط )٣١(سة من الدر اتكونت عینة 

 البة درسو اوط الباط )١١( منلى تكونتو ألالتجریبیة المجموعة . ابطةالثة ضالثان تجریبیة و اثنتا

ب طال )١٠(نیة تكونت من الثالتجریبیة المجموعة المدرس و اعدة ات بمسلمشكالابنمط حل 

بطة فقد تكونت من الضالمجموعة ا ام. أسوبالحاعدة ات بمسلمشكالابنمط حل  ات درسو الباوط

.لتعلیميالمختبر المتبعة بالتقلیدیة الطریقة اب ات درسو الباب وططال )١٠(

س مستوى ار تحصیلي لقیاختبالى و ألاتین ادألبحث تطلب وجود اولتحقیق هدف 

نیة الثاة ادألاو . راختبالا اد هذاعدإحث بالبام البحث وقد قاینة د عافر أئیة لدى الفیزیاهیم المفا

  .)١٩٩٩( نيالعلو اعده ألذي ار اختبالاحث الباعتمد اذ اقد، إلنار للتفكیر اختبا

.ودنكن)L.S.Dراختبادي و احألاین التبا(تحلیل حصائیة إلائل الوساحث الباستخدم او 

ئیة الفیزیاهیم المفالبحث في تنمیة ات اموعبین مجإحصائیال ائج وجود فرق دالنتاهرت أظو 

  ).٨٨- ١: ٢٠٠٣،مینألتجریبیتین (المجموعتین الح اقد ولصالنالتفكیر اوتنمیة 

)٢٠٠٦دراسة الضاحي ( -٤
كلیة التربیة األساسیة. وهدفت إلى معرفة اثر \یت الدراسة في جامعة الموصلجر أ

السادس االبتدائي في مادة التاریخ في تحصیل تالمیذ الصف  تلمشكالاطریقة حل استخدام

ومیلهم نحوها.

) تلمیذا تم تقسیمهم إلى مجموعتین متساویتین بالعدد. ٦٢( سة منالدر اتكونت عینة 

والمجموعة الثانیة ضابطة درست  تلمشكالا طریقة حلالمجموعة األولى تجریبیة درست ب



…لصف الرابع العلمياثر استخدام طریقة حل المشكالت في تحصیل طالب ا

٨٥

مكون من ر تحصیلياختبالى و ألاتین ادألبحث تطلب وجود اولتحقیق هدف بالطریقة االعتیادیة. 

) فقرة والثانیة لقیاس المیول نحو المواضیع التاریخیة.٣٦(

ئج وجود فرق النتاهرت أظو ) لعینتین مستقلتین. t-testواستخدم الباحث االختبار التائي (

تي البحث في التحصیل والمیول نحو المواضیع التاریخیة ولصالح بین مجموعإحصائیال اد

  ).٦٢- ١: ٢٠٠٦لتجریبیة (الضاحي، المجموعة ا

)٢٠٠٨دراسة الھیتي (-٥
كلیة التربیة. وهدفت إلى التعرف على اثر طریقة حل \یت الدراسة في جامعة األنبارجر أ

المشكالت في تنمیة التفكیر الشكلي والتحصیل الدراسي لدى طالبات الصف الرابع الثانوي في 

مادة الریاضیات. 

) طالبة، وقد قسمت العینة إلى مجموعتین تجریبیة بواقع ٥٤تكونت عینة البحث من (

) طالبة درسن ٢٧) طالبة درسن بطریقة حل المشكالت والمجموعة الثانیة ضابطة بواقع (٢٧(

بالطریقة االعتیادیة.

وبعد تطبیق التجربة وٕاجراء االختبارین احدهما تحصیلي واألخر للتفكیر الشكلي وبعد 

تبین ما یلي: معاملة النتائج إحصائیا 

إحصائیا بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في االختبارین التحصیلي ل اوجود فرق د-١

والتفكیر الشكلي ولصالح المجموعة التجریبیة. 

إحصائیا (للمجموعتین التجریبیة والضابطة) بین متوسط درجات الطالبات ل اوجود فرق د-٢

).١: ٢٠٠٨(الهیتي، ولصالح االختبار البعدير الشكلي في االختبار القبلي والبعدي للتفكی

)٢٠٠٨دراسة صوافطة ( -٦
جامعة تبوك وهدفت إلى استقصاء فاعلیة \أجریت هذه الدراسة في كلیة التربیة واآلداب

طریقة حل المشكالت في تنمیة التحصیل في الفیزیاء ومهارات التفكیر اإلبداعي لدى طالب 

ة تبوك مقارنة بالطریقة المعتادة.الصف الثاني الثانوي العلمي بمدین

) طالبا، تم تقسیم العینة إلى مجموعتین األولى تجریبیة ٧٨( سة منالدر اتكونت عینة 

) ٣٨مكونة من () طالبا درسوا بطریقة حل المشكالت والمجموعة الثانیة ضابطة٤٠مكونة من (

تین األولى اختبار تحصیلي طالبا درسوا بالطریقة المعتادة. ولتحقیق الهدف استخدم الباحث أدا

) عن وجود ACNOVAوالثانیة اختبار للتفكیر الشكلي. كشفت نتائج تحلیل التباین المصاحب (

فروق دالة إحصائیا بین متوسطي درجات طالب المجموعتین في كل من األداتین، وكانت كل 

  ).٥٧: ٢٠٠٨من تلك الفروق لصالح المجموعة التجریبیة (صوافطة ،
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)٢٠٠٩لعنزي (دراسة ا-٧
فت إلى التعرف على فاعلیة وهدكلیة التربیة\في جامعة أم القرى سةالدر اجریت هذه أ

برنامج تدریبي مقترح إلكساب معلمي الریاضیات بمدینة عرعر استراتیجیات حل المشكالت على 

یذ لدى تالمحل المشكالت وعلى تنمیة التفكیر الریاضي واالتجاه نحو الریاضیات  القدرة على

الصف السادس االبتدائي.

استراتیجیات حل داف الدراسة قام الباحث بإعداد برنامج تدریبي قائم علىولتحقیق أه

حل المشكالت واختبار في التفكیر المشكالت الریاضیة كما تم إعداد اختبار في القدرة على

استراتیجیات  يالریاضي ومقیاس لالتجاه نحو الریاضیات وكذلك بطاقة قیاس أداء المعلمین ف

حل المشكالت الریاضیة، حیث استخدم مقیاس لالتجاه نحو الریاضیات من إعداد الدكتور 

الصف السادس االبتدائي.) تلمیذا من تالمیذ ٢٣٦) معلمین و(١٠المقوشي، تكونت العینة من (

وتم تدریب المعلمین ثم تطبیق االختبارات قبلیا وبعدیا على عینة التالمیذ، ثم تمت 

معالجة اإلحصائیة وكانت أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة ما یلي:ال

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات معلمي الریاضیات في التطبیقین -١

القبلي والبعدي لبطاقة قیاس أداء المعلمین الستراتیجیات حل المشكالت الریاضیة قبل 

یق ألبعدي.البرنامج التدریبي وبعده لصالح التطب

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات تالمیذ الصف السادس االبتدائي في -٢

لصالح التطبیق حل المشكالت الریاضیةالتطبیقین القبلي والبعدي الختبار القدرة على

ألبعدي.

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات تالمیذ الصف السادس االبتدائي في -٣

بیقین القبلي والبعدي في اختبار التفكیر الریاضي ككل لصالح التطبیق ألبعدي.التط

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات تالمیذ الصف السادس االبتدائي في -٤

التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس االتجاه نحو الریاضیات لصالح التطبیق ألبعدي (العنزي، 

١: ٢٠٠٩.(  
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راسات المتعلقة بالمیول العلمیة: الد.ثانیا
)١٩٩٢دراسة مطر (-١

أجریت هذه الدراسة في البحرین. واستهدفت التعرف على اثر استخدام التعلم التعاوني 

في تنمیة المیول العلمیة لدى طلبةٍ برنامج إعداد المعلمین. 

برنامج معلم ) طالب وطالبة السنة التمهیدیة الملتحقین ب١١٩( سة منالدر اتكونت عینة 

الفصل في قسم التربیة. استخدمت الباحثة أداة لقیاس المیول العلمیة، وبعد تطبیق البحث وتحلیل 

البیانات إحصائیا توصلت إلى النتائج اآلتیة: 

تحسین میول الطالب نحو مادة الفیزیاء وبداللة إحصائیة بعد تدریس المادة.  -١

میول واالتجاهات االیجابیة للطلبة نحو الفیزیاء فاعلیة التعلم التعاوني في تنمیة ال -٢

  ).٢١٤- ١٩٨: ١٩٩٢(مطر،

)١٩٩٨دراسة عیواص(-٢
. واستهدفت التعرف على اثر لتربیةاكلیة \لموصل امعة اسة في جالدر اجریت هذه أ

المیول العلمیة لدى طالبات الصف الرابع العام في مادة استخدام التجارب االثرائیة في تنمیة

  ء. األحیا

) طالبة من طالبات الصف الرابع العام تم تقسیمهم إلى ٧٠تكونت عینة الدراسة من (

مجموعتین متساویتین المجموعة األولى تجریبیة درست المادة مع التجارب االثرائیة والمجموعة 

الثانیة ضابطة درست بالطریقة االعتیادیة. اعتمدت الدراسة على مقیاس المیول العلمیة الذي 

  ). ١٩٩٤البیاتي (أعده 

وبعد تطبیق التجربة وتحلیل النتائج إحصائیا باستخدام مربع كاي وتحلیل التباین 

واالختبار التائي، أظهرت النتائج وجود فرق ذو داللة إحصائیة بین متوسط المیول العلمیة 

لطالبات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجریبیة 

  ).٧١- ٢: ١٩٩٨(عیواص،

)١٩٩٩دراسة یونس (-٣
. واستهدفت التعرف على اثر لتربیةاكلیة \لموصل امعة اسة في جالدر اجریت هذه أ

استخدام أسلوبین لتقدیم األلغاز الصوریة في اكتساب المفاهیم وتنمیة المیول العلمیة لدى طالبات 

الصف الثاني المتوسط في مادة األحیاء. 

) طالبة من طالبات الصف الثاني المتوسط تم توزیعهن ١١٢(تكونت عینة الدراسة من 

) طالبة درست المادة باستخدام األلغاز ٣٦إلى ثالث مجموعات متكافئة األولى تجریبیة بواقع (
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) طالبة درست المادة ٤٠الصوریة عن طریق الشفافیات، والمجموعة الثانیة تجریبیة بواقع (

رسوم التوضیحیة، أما المجموعة الثالثة فكانت ضابطة باستخدام األلغاز الصوریة عن طریق ال

) طالبة درست بالطریقة االعتیادیة. ٣٦وعدد أفرادها (

ولتحقیق أغراض البحث استخدمت الباحثة أداتین األولى اختبار تحصیلي أعدته الباحثة 

لتباین ). واستخدمت الباحثة تحلیل ا١٩٨٧والثانیة مقیاس المیول العلمیة الذي أعده زیتون (

باتجاه واحد واالختبار التائي ومعامل ارتباط بیرسون ومعادلة سبیرمان كوسائل إحصائیة. وبعد 

تطبیق التجربة وجمع البیانات وتحلیلها إحصائیا دلت النتائج فیما یتعلق بالمیول العلمیة إلى 

المیول العلمیة تفوق المجموعتین التجریبیتین األولى والثانیة على المجموعة الضابطة في تنمیة 

  ).٨٧- ٢: ١٩٩٩وبداللة إحصائیة (یونس، 

)٢٠٠٢دراسة الوتیري (-٤
التربیة. واستهدفت التعرف على اثر كلیة الموصل / معة اسة في جالدر اجریت هذه أ

استخدام الحاسوب والعروض العملیة كإستراتیجیتین قبلیتین في تدریس الفیزیاء إلكساب طالب 

فاهیم الفیزیائیة وتنمیة میولهم العلمیة.الصف الثاني المتوسط الم

) طالبا من طالب الصف الثاني المتوسط تم تقسیمهم ١٧٥تكونت عینة الدراسة من (

) ٥٧إلى ثالث مجموعات متكافئة، مجموعتین تجریبیة والثالثة ضابطة، تكونت األولى من (

 )٥٩جموعة الثانیة من(طالبا درسوا باستخدام الحاسوب كإستراتیجیة قبلیة في حین تكونت الم

طالبا درسوا باستخدام العروض العملیة كإستراتیجیة قبلیة أما المجموعة الضابطة فقد تكونت 

طالبا درسوا بالطریقة االعتیادیة.  )٥٩من(

مقیاس للمیول العلمیة والثانیة اختبار تحصیلي. وبعد استخدم الباحث أداتین األولى

لیلها إحصائیا باستخدام تحلیل التباین األحادي واختبار شیفیه تطبیق التجربة وجمع البیانات وتح

-للمقارنات البعدیة دلت النتائج إلى:

وجود فرق ذي داللة إحصائیة المجموعتین التجریبیتین والمجموعة الضابطة في تنمیة المیول  -١

المجموعتین التجریبیتین. العلمیة ولصالح

المیول العلمیة لى المجموعة التجریبیة الثانیة في نموتفوق المجموعة التجریبیة األولى ع -٢

  ).٨٨- ١: ٢٠٠٢(الوتیري، 

بعد استعراض الدراسات السابقة في كال المحورین خرج الباحث ببعض المؤشرات 

-والدالالت منها :
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هدفت دراسات المحور األول التعرف على طریقة حل المشكالت في عد من المتغیرات -١

ا التحصیل في حین هدفت دراسات المحور الثاني التعرف على اثر بعض التابعة وكان أبرزه

الطرائق التدریسیة في المیول العلمیة وكانت جمیعها دراسات تجریبیة.

تباینت الدراسات السابقة في عدد أفراد عیناتها ونوعها تبعا ألهداف كل دراسة.-٢

حصیلیة من إعداد الباحثین في اعتمدت معظم الدراسات في المحور األول على اختبارات ت-٣

حین اعتمدت اغلب دراسات المحور الثاني مقیاس المیول العلمیة الذي أعدة زیتون عدا 

  ) .١٩٩٢دراسة مطر(

إجراءات البحث
التصمیم التجریبي :.أوال

ذات االختبارین القبلي والبعدي ذي المجموعتین المتكافئتینالتصمیم التجریبياعتمد الباحث-

  ).١( موضح في مخططكما

المتغیر التابعالمتغیر المستقلاالختبار القبليالمجموعة

لتجریبیةا
المیول العلمیة

طریقة حل المشكالت
التحصیل

تنمیة المیول 

العلمیة الطریقة االعتیادیةالضابطة

  )١(المخطط 

التصمیم التجریبي

مجتمع البحث :.ثانیا
مدینـة صـف الرابـع العلمـي فـي المـدارس الصـباحیة فـيتكون مجتمع البحث مـن طـالب ال

  ).٢٠١٠ـ ٢٠٠٩(الموصل للعام الدراسي   

عینة البحث: .ثالثا
الــذي یجــري الباحــث عملــه علیــه وفــق شــروط األصــلهــي الجــزء الــذي یمثــل مجتمــع لعینــة ا      

   )١٤٩: ٢٠٠٥(محجوب، خاصة

رس وعــدد شــعبها للصــف الرابــع بعــد اطــالع الباحــث علــى مجتمــع البحــث وٕامكانیــات المــدا

العلمي اختار منها فصدیا إعدادیة الرایة للبنـین وذلـك لتعـاون إدارة المدرسـة ومـدرس مـادة الفیزیـاء 

فیهــا لتنفیــذ التجربــة فضــال عــن احتوائهــا علــى أكثــر مــن شــعبة للصــف الرابــع العلمــي. وقــد اختــار 

لوب نفســه علــى مجمــوعتي البحــث الباحــث باألســلوب العشــوائي الشــعبتین (أ،ب) ثــم وزعهــا باألســ
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)طالبـًا بعـد اسـتبعاد الطـالب الراسـبین كمـا موضـح فـي ٦٤تجریبیة وضابطة.وقد بلغ عدد أفرادها (

  ).١جدول (

  ) ١جدول(

عینة البحث الكلیة بحسب طریقتي التدریس

عدد الطالبالطریقة التدریسیةالشعبةالمجموعة

٣٢طریقة حل المشكالتبالتجریبیة

٣٢الطریقة االعتیادیةأةالضابط

٦٤المجموع الكلي

تكافؤ مجموعتي البحث.رابعا
العشوائي ألفـراد عینـة البحـث علـى مجمـوعتي البحـث ارتـأى الباحـث على الرغم من التوزیع

إجـراء التكــافؤ فــي عــدد مــن المتغیـرات التــي قــد تــؤثر فــي المتغیـرین التــابعین علــى حســاب المتغیــر 

المستقل وهي:

.من سجالت المدرسةوأخذتة مادة الفیزیاء للطالب في الصف الثالث المتوسط درج-١

مجموعتي  لى) ع١٩٨٧زیتون( أعدهالمیل القبلي. طبق الباحث مقیاس المیول العلمیة الذي -٢

البحث.

  )٢( جدولال

ائیة والوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمجموعتین في متغیرات التكافؤتالقیمة ال

 ةالجدولیـ (ت)المحسوبة لكـل متغیـر اقـل مـن قیمـة  (ت) قیمة أن )٢( یتضح من الجدول

وهـذا یـدل علـى عـدم وجـود فـرق  )٦٢) ودرجـة حریـة (٠،٠٥() عند مستوى دالله  ٩٩،١( البالغة

ن فـي المتغیـرات المشـار یذي دالله معنویة بین مجموعتي البحث وبهذا تكون المجموعتان متكافئت

.إلیها

المتغیرات

طالبا )٣٢الضابطة () طالبا٣٢ة (یالتجریب
ائیة تالقیمة ال

المطلقة

عند tقیمة 

مستوى 

)٠،٠٥ة(دالل

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة الفیزیاء للصف 

الثالث المتوسط
٩٦،٠  ٦٨،٣  ٥٦،٦٤  ٣٥،٤  ٥٣،٦٥  

٩٩،١  

  ٣٦،٠  ٦٤،٢٧  ٥٣،١٥٣  ٠٣،٢٢  ٨١،١٥٥درجة المیول العلمیة
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البحثأداتاخامسا: 
األولــى تقـــیس المیـــول العلمیـــة أداتـــینلغــرض تحقیـــق هـــدف البحـــث تطلــب ذلـــك اســـتخدام 

والثاني اختبار تحصیلي.

مقیاس المیول العلمیة: .١
ولــت مقیــاس المیــول العلمیــة. اعتمــد الباحــث امــن خــالل اطــالع الباحــث علــى دراســات تن

لقیــاس المیــول العلمیــة لطلبــة المــرحلتین  )١٩٨٧( زیتــون أعــدهالمیــول العلمیــة الــذي علــى مقیــاس 

المقیـاس مـنیتـألف إذ واإلعدادیـةوالثانویة والتي تعادل في العراق المرحلتین المتوسطة اإلعدادیة

  ).١١٣-١١١:  ١٩٨٨(زیتون، ) فقرة تغطي  العناصر السلوكیة والوجدانیة للمیول العلمیة٤٨(

المقیاسصدق 
قام الباحث بعـرض المقیـاس بصـورته األولیـة علـى لجنـة من صدق المقیاس لغرض التحقق

محكمــــین مــــن ذوي الخبــــرة واالختصــــاص فــــي مجــــال العلــــوم التربویــــة والنفســــیة وطرائــــق التــــدریس

علـى  وبنـاءً مـن عـدمهالصالحیة الفقـراتمعیارافأكثر ٪ )  ٨٠، وقد اتخذ نسبة اتفاق ()١ملحق(

الصـدق الظـاهري ) فقرات لعدم بلوغها النسبة. وبـذلك تحقـق ٦( المحكمین تم حذف وآراءوجیهات ت

  )٨٥: ١٩٩٢ (الروسان، ) ٢) فقرة (ملحق٤٢( مكونة من األداة وأصبحت لألداة

ثبات المقیاس
االختبــار مــن خــالل تطبیــق  إعــادة أســلوبوذلــك باعتمــاد  األداةتحقــق الباحــث مــن ثبــات 

 أفــراد) طالبــا فــي الصــف الرابــع العلمــي ومــن خــارج ٥٠ة اســتطالعیة مكونــة مــن (علــى عینــ األداة

علــى العینــة نفســها وبتطبیــق معامــل ارتبــاط  األداةتطبیــق  إعــادةتــم أســبوعینالعینــة وبعــد مضــي 

 األداة أصــــبحت) وبــــذلك ٨٢،٠) بلغــــت قیمــــة معامــــل االرتبــــاط(١٨٣: ١٩٧٧ (البیــــاتي،بیرســــون

صالحة للتطبیق.

قیاستصحیح الم
عینــة البحــث علــى مقیــاس المیــول العلمیــة اعتمــد الباحــث  أفــرادلغــرض تكمــیم اســتجابات 

بدرجة كبیرة جـدا. أمیـل أمیل:تكون من خمسة تدریجات هيموال األصليعلى تدریجات المقیاس 

لهـــا  أعطیـــتوقـــد  .أمیـــل بدرجـــة متوســـطة. أمیـــل بدرجـــة قلیلـــة. أمیـــل بدرجـــة نـــادرةبدرجـــة كبیـــرة.

  ).٢١٠ - ٤٢ ( وحت درجة المقیاس ما بینا) على التوالي وبذلك تر ١,٢,٣,٤,٥الدرجات(

:االختبار التحصیلي-٢
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وتـــم .الظـــاهري المحتـــوى التحقـــق مـــن صـــدقیهوذلـــك بعـــد اً تحصـــیلی االباحـــث اختبـــار  اعـــد

) ٢٣( االختبـار جـاهزا للتطبیـق حیـث ضـموأصبح.  هوثباتفقراتهحساب معامل الصعوبة وتمییز

  ).٣. ملحق(مقالیة) فقرات ٧) فقرة موضوعیة و(١٦( ،منهافقرة

الصــــحیحة وصــــفر لإلجابــــةدرجــــة واحــــدة بإعطــــاءولتصــــحیح االختبــــار اعتمــــد الباحــــث 

لیــة فقــد وضــع الباحــث ابالنســبة للفقــرات المقأمــاالخاطئــة والمتروكــة للفقــرات الموضــوعیة، لإلجابــة

درجات لكل سؤال وبهـذا أربع أية درجة واحدة لكل خطو أعطیتنموذجیة لكل سؤال حیث إجابة

یة.ئو ) درجة وتم تحویل درجة كل طالب إلى درجة م٤٤بلغت الدرجة الكلیة لالختبار (

تطبیق التجربة
بعد التحقق من تكـافؤ أفـراد المجمـوعتین وتطبیـق االختبـار القبلـي لمقیـاس المیـول العلمیـة 

وعلـــى وفـــق  ٣/١/٢٠١٠إلـــى   ١١/١٠/٢٠٠٩بوشـــر بالتـــدریس مـــن  وٕاعـــداد الخطـــط التدریسیة.

الخطــط التدریســیة حیــث تــم تــدریس المجمــوعتین مــن قبــل مــدرس المــادة. حیــث درســت المجموعــة 

) ٤( التجریبیة بطریقة حل المشكالت علـى وفـق الخطـط التدریسـیة المعـدة مـن قبـل الباحـث ملحـق

 ) ٥،  ٤،  ٣،  ٢ودرســت المجموعــة الضــابطة بالطریقــة االعتیادیــة حیــث تــم تــدریس الفصــول ( 

وعلى النحو اآلتي:  .١٤) الطبعة ٢٠٠٦من كتاب الفیزیاء للصف الرابع العلمي (

المجموعة التجریبیة:-أ

درست هذه المجموعة وفقا لخطوات طریقة حل المشكالت وعلى النحو اآلتي:

عرض المدرس موقف فیزیائي مشكل أمام الطالب -١

ة سؤالتوجیههم ومشاركتهم في تحدید المشكلة بصیغ-٢

توجیههم نحو جمع المعلومات والتحاور بینهم -٣

فرض الفروض من قبل الطالب -٤

اختیار واختبار الفروض المقترحة من الطالب ومناقشتها -٥

الوصول إلى النتائج واستنتاجها وبلورتها بصورة تعمیم -٦

المجموعة الضابطة:-ب

ى النحو اآلتي:درست هذه المجموعة بالطریقة االعتیادیة المتبعة وعل

إعطاء مقدمة لربط الدرس الجدید بسابق خبرة الطالب أو الموضوع السابق -١

كتابة عناوین الدرس على السبورة-٢

شرح المدرس لمحتوى موضوع الدرس فضال عن االستعانة بالوسائل التعلیمیة المتاحة -٣

إجراء حوار محدود وتوجیه بعض األسئلة عن الموضوع-٤

ب لكتابة الملخص السبوري ونقل المعلومات توجیه الطال-٥
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توجیه أسئلة تقویمیة وفقا ألهداف الدرس  -٦

تطبیق االختبارین البعدیین-٢
ـــار أداتـــيبعـــد انتهـــاء التجربـــة طبـــق الباحـــث  البحـــث وهمـــا مقیـــاس المیـــول العلمیـــة واالختب

الــــزمن  أني علمــــا علــــى التــــوال ٥/١/٢٠١٠-٤عینــــة البحــــث فــــي یــــومي  أفــــرادالتحصــــیلي علــــى 

) دقیقــة حیــث تــم حســاب هــذا الــزمن مــن متوســط ٦٠( ـبــالتحصــیلي حــدد  المســتغرق لالختبــار

الزمن المستغرق لطالب العینة االستطالعیة.

الوسائل اإلحصائیة
والتوصـل إلـى نتـائج البحـث. اسـتخدم الباحـث من اجل تحلیل البیانات ومعالجتها إحصائیا

).spss. باستخدام برنامج الحقیبة اإلحصائیة في العلوم االجتماعیة (اآلتیةئیة الوسائل اإلحصا

(t-testاالختبار التائي (-١ (Glass, 1973 : 293(.

 .)١٨٣: ١٩٧٧ معامل ارتباط بیرسون (البیاتي واثناسیوس،-٢

عرض النتائج ومناقشتھا
النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى والتي نصھا:.أوال

)  بـــین متوســـط تحصـــیل ٠٥،٠فـــرق ذو داللـــه إحصـــائیة عنـــد مســـتوى داللـــه (یوجـــد  ال(

وفــق طریقــة حــل المشــكالت والمجموعــة الضــابطة  علــى التجریبیــة التــي درســتطــالب المجموعــة

التي درست بالطریقة االعتیادیة).

الفرضیة استخرج الباحث المتوسط الحسـابي واالنحـراف المعیـاري  هلغرض التحقق من هذ

ب مجموعتي البحث في االختبار التحصیلي. ومن ثـم طبـق الباحـث االختبـار التـائي لدرجات طال

  ).٣) وكما موضح في جدول(t-testلعینتین مستقلتین (

  )٣جدول(ال

المعیاري لمجموعتي البحث في االختبار نتائج االختبار التائي والمتوسط الحسابي واالنحراف

التحصیلي

  العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى   القیمة التائیة

)٠٥،٠( ةدالل الجدولیةالمحسوبة

٣٢٥٣،٧١٦٦،٥التجریبیة
٩٩،١  ٨،٦  

دال 

إحصائیا ٣٢٦٥،٦٣١٧،٣الضابطة
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ة والبالغـــة ولیـــ) وهـــي اكبـــر مـــن القیمـــة التائیـــة الجد٨،٦وبلغـــت القیمـــة التائیـــة المحســـوبة(

)، وهـذا یعنـي انـه یوجـد فـرق دال إحصـائیا ٦٢( ) ودرجـة حریـة٠٥،٠) عند مستوى داللـه(٩٩،١(

وعـــة التجریبیــــة، وعلیـــة تــــرفض مولصـــالح المجألتحصــــیليبـــین مجمـــوعتي البحــــث فـــي االختبـــار 

الفرضیة الصفریة األولى.

علــى  عــرض المــادة بطریقــة حــل المشــكالت یســاعد الطالــب أنویعــزو الباحــث ذلــك إلــى 

تحـدي ف الطریقة وتعمل على وضع الطالـب فـي موقـ هوات هذالتفكیر بشكل متسلسل بحسب خط

التـــي للمســـألةالحـــل المناســـب إیجـــادفـــي  ةینقلـــه مـــن الحفـــظ والتلقـــین إلـــى اســـتخدام خبراتـــه الســـابق

النتیجة مـع  هواتفقت هذالحل لها.إیجادفي األكبر لب الدور ایكون للط ةتعرض على شكل مشكل

،أمــین) و(Okabukela and Jedge,1992(و ) ١٩٩١(عبــد الحــي، نتـائج كــل مــن دراسـة

  ).٢٠٠٨) و(صوافطة، ٢٠٠٨) و(الهیتي، ٢٠٠٦و(الضاحي،  )٢٠٠٣

والتي نصھا:نیةالنتائج المتعلقة بالفرضیة الثا.ثانیا
 فــي بــین متوســط الفــروق)٠،٠٥( ةیوجــد فــرق ذو داللــه إحصــائیة عنــد مســتوى داللــ ال(

وفـق طریقـة  علـى التجریبیة التي درستة لطالب المجموعةالقبلي والبعدي للمیول العلمیاالختبار

حل المشكالت والمجموعة الضابطة التي درست بالطریقة االعتیادیة).

الفرضیة استخرج الباحث المتوسط الحسـابي واالنحـراف المعیـاري  هلغرض التحقق من هذ

جریبیة والضابطة، ومن ثـم والبعدي لمقیاس المیول العلمیة للمجموعتین التلفرق االختبارین القبلي

  ).٤( ) وكما موضح في جدولt-Testطبق علیها االختبار التائي لعینتین مستقلتین (

  ) ٤جدول(ال

نتائج االختبار التائي والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري بین درجات االختبار القبلي 

والبعدي للمیول العلمیة ولمجموعتي البحث

  العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى   القیمة التائیة

)٠٥،٠( ةدالل الجدولیةالمحسوبة

٣٢٢.١٨٨.٥٣٢التجریبیة
٩٩.١  ٠.٥٢  

دال 

إحصائیا ٣٢١.١٨٧٧.٣٥٤الضابطة

) وهــي اقــل مــن القیمــة التائیــة الجدولیــة والبالغــة ٥٢،٠( وبلغــت القیمــة التائیــة المحســوبة

یوجـد فــرق ذو داللــه )، وهــذا یعنـي انــه ال٦٢( ودرجــة حریـة )٠٥،٠( ةوى داللـ) عنـد مســت٩٩،١(

إحصائیة بین متوسطي نمو المیول العلمیة بین المجموعة التجریبیة والمجموعـة الضـابطة. وعلیـة 

تقبل الفرضیة الصفریة الثانیة.
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یـول العلمیـة تكفـي لتنمیـة المفترة تطبیق التجربة قـد ال أن ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى

ألنهــامــن ســنة دراســیة أكثــرمــن فصــل دراســي وقــد تحتــاج إلــى أكثــرحتــاج إلــى تلــدى الطــالب و 

طـــالب الصـــف الرابـــع العلمـــي لـــدیهم میـــول نحـــو الفیزیـــاء عنـــد  أنعامـــة. والســـبب الثـــاني  أهـــداف

لــذلك یكـــون مـــیلهم العلمــي متقـــارب ولمجمـــوعتي البحـــث األدبـــياختیــارهم للفـــرع العلمـــي بــدال مـــن 

تمیل إلى الثبات.و 

النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة والتي نصھا: .ثالثا
) بین متوسطي فرق االختبار ٠٥،٠(ال یوجد فرق ذو دالله إحصائیة عند مستوى دالله (

بطریقة حل المشكالت). االقبلي والبعدي للمیول العلمیة لطالب المجموعة التجریبیة الذین درسو 

یة استخرج الباحث المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لفرق وللتحقق من هذه الفرض

المیول العلمیة القبلي والبعدي ثم طبق االختبار التالي لعینتین مترابطتین وادرجت النتیجة في 

  )٥جدول (

  )٥جدول(

نتائج االختبار التائي والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للفرق بین درجات االختبار 

لبعدي للمیول العلمیة للمجموعة التجریبیةالقبلي وا

  العددالمجموعة

المتوسط 

الحسابي                   

  للفروق

االنحراف 

المعیاري     

  للفروق

القیمة التائیة
مستوى   

)٠٥،٠( ةدالل الجدولیةالمحسوبة

  ٢.٠٤١  ١.٤٤٥  ٨.٥٣٢  ٢.١٨  ٣٢التجریبیة
دال غیر 

إحصائیا

المحســوبة للفــروق بــین المتوســط الحســابي لالختبــار القبلــي والبعــدي یتبــین أن قیمــة (ت)

) اقــل مــن قیمــة (ت) الجدولیــة ٤٤٥،١للمیــول العلمیــة لــدى طــالب المجموعــة التجریبیــة والبالغــة(

). وهـذا یـدل أن النمـو الحاصـل ٣١) ودرجـة حریـة (٠٥،٠) عند مسـتوى داللـه (٠٤١،٢والبالغة (

ة التجریبیــة غیــر دال إحصــائیا. وبهــذا تقبــل الفرضــیة الصــفریة فــي المیــول العلمیــة لــدى المجموعــ

الثالثة.

ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى فتـرة التجربـة مـن جهـة وان الطـالب لـدیهم میـول علمیـة قبلیـة 

التي وجهتهم إلى اختیار الفرع العلمي في حین إن طریقة حل المشكالت على الرغم مـن فاعلیتهـا 

یل قــد ســاهمت بشــكل نســبي فــي تنمیــة المیــول العلمیــة وهــذا مــا یظهــر فــي ونتائجهــا فــي التحصــ

الجدول وقد یكون تأثیر مادة الفیزیاء فیه محدودا في المیول العلمیة ألنها عامة وهناك تأثیر على 

المیول العلمیة من المواد العلمیة األخرى.
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النتائج المتعلقة بالفرضیة الرابعة والتي نصھا:.رابعا
) بین متوسطي فرق االختبار ٠٥،٠د فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة ((ال یوج

القبلي والبعدي للمیول العلمیة لطالب المجموعة الضابطة الذین درسوا بالطریقة االعتیادیة) .

وللتحقق من هذه الفرضیة اعتمد الباحث اإلجراءات السابقة نفسها مع الفرضیة الثالثة وادرجت 

  ).٦دول(النتیجة في ج

  ) ٦جدول(ال

نتائج االختبار التائي والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للفرق بین درجات االختبار 

القبلي والبعدي للمیول العلمیة للمجموعة الضابطة

  العددالمجموعة

المتوسط 

الحسابي                   

  للفروق

االنحراف 

المعیاري     

  للفروق

القیمة التائیة
مستوى  

)٠٥،٠( ةدالل الجدولیةالمحسوبة

  ٢.٠٤١  ٠.٩١٣  ٧.٣٥٤  ١.١٨٧  ٣٢الضابطة
دال غیر 

إحصائیا

یتبــین أن قیمــة (ت) المحســوبة للفــروق بــین المتوســط الحســابي لالختبــار القبلــي والبعــدي 

) اقــل مــن قیمــة (ت) الجدولیــة ٩١٣،٠للمیــول العلمیــة لــدى طــالب المجموعــة الضــابطة والبالغــة (

). وهذا یدل أن النمو في المیول ٣١) ودرجة حریة (٠٥،٠) عند مستوى دالله (٠٤١،٢الغة (والب

العلمیـــة لـــدى طـــالب  المجموعـــة الضـــابطة غیـــر دال إحصـــائیا.  وبهـــذا تقبـــل الفرضـــیة الصـــفریة 

الرابعة.

ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى أن الطـالب لـدیهم میـول علمیـة مسـبقا فـي اختیـارهم الفـرع 

وان الطریقـــة االعتیادیـــة تعتمـــد علـــى خطـــوات محـــددة تتمركـــز حـــول المـــدرس .فضـــال أن العلمـــي

المیول العلمیة غیر محددة في مادة الفیزیاء مما یجعلها عرضة لتأثیر المواد العلمیة األخرى.
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االستنتاجات.
-في ضوء نتائج البحث خرج الباحث باالستنتاجات اآلتیة:

حل المشكالت في مادة الفیزیاء لطالب الصف الرابع العلمي.امكانیة تطبیق طریقة -١

طالب الصف الرابع العلمي لدیهم قدر مناسب من المیول العلمیة .-٢

فاعلیة طریقة حل المشكالت في تحسین تحصیل طالب الصف الرابع العلمي في مادة -٣

الفیزیاء.

التوصیات.
في ضوء نتائج البحث یوصي الباحث بـ :

تدریب مدرسي ومدرسـات الفیزیـاء أثنـاء الخدمـة مـن قبـل وحـدة اإلعـداد والتـدریب علـى طریقـة  -١

حل المشكالت.

توجیه مدرسي ومدرسات الفیزیاء لتطبیق طریقة حل المشكالت في تدریس الفیزیاء. -٢

توجیــــه مدرســــي ومدرســــات الفیزیــــاء لالهتمــــام بالجوانــــب الوجدانیــــة للطــــالب وخاصــــة المیــــول  -٣

  ة.العلمی

المقترحات
استكماال للبحث الحالي یقترح الباحث إجراء البحوث اآلتیة:

فاعلیة طریقة حل المشكالت في تنمیة مهارات العلم لدى طلبة الصف الخامس العلمي. -١

مقارنة طریقتي حل المشكالت والمناقشة في استیعاب طالب الصف الرابع العلمي للمفاهیم -٢

هم نحو تعلمها.دافعیت ةالفیزیائیة وتنمی
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المصادر 
المصادر العربیة :

، دار وائل للنشر حل المشكالت)، ٢٠٠٨أبو ریاش، حسین محمد وغسان یوسف قطیط ( -١

  .١األردن، طوالتوزیع، عمان،

)، اثر استخدام نمطین من حل المشكلة في المختبر ٢٠٠٣أمین، احمد جوهر محمد ( -٢

ئیة والتفكیر الناقد لدى طلبة قسم الفیزیاء، جامعة التعلیمي في تنمیة المفاهیم الفیزیا

).أطروحة دكتوراه غیر منشورةكلیة التربیة (\الموصل

، وزارة التعلیم أصول تدریس المواد االجتماعیة)، ١٩٩٢األمین، شاكر محمود وآخرون ( -٣

العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد.

، ترجمة صبحي عبد اللطیف في التربیةاالتجاهات والمیول )، ١٩٧٢ایفانز، ك.م. ( -٤

وآخرون، عالم المعرفة،بغداد.

، ترجمة جواد كاظم، معهد اإلنماء العربي، التجدید في تعلیم العلوم)، ١٩٨٧بایزر، البرت ( -٥

بیروت، لبنان.

اإلحصاء الوصفي )، ١٩٧٧البیاتي، عبد الجبار توفیق واثناسیوس، زكریا زكي ( -٦

، مؤسسة الثقافة العمالیة، بغداد.یة وعلم النفسواالستداللي في الترب

، كلیة العلوم التربویة التصمیم التعلیمي نظریة وممارسة)، ١٩٩٩الحیلة، محمد محمود ( -٧

الجامعیة، عمان، األردن.

، التعلیم واالتجاهات الحدیثة في التدریس اتكنولوجی)، ١٩٩٧خلف، یاسین احمد( -٨

.الجمهوریة الیمنیة، جامعة عدن

مبادئ القیاس والتقویم وتطبیقاته التربویة )، ١٩٩٢الروسان، سلیم سالمة وآخرون ( -٩

عمال المطابع التعاونیة، عمان.، جمعیةواإلنسانیة

،االتجاهات والمیول العلمیة في تدریس العلوم)، ١٩٨٨( زیتون، عایش محمود - ١٠

یة الهاشمیة.التعاونیة، عمان، المملكة األردن،جمعیة عمال المطابع١ط

، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردن. ٢، طأسالیب تدریس العلوم)، ١٩٩٦(ـــــــــ  - ١١

والتوزیع.، اإلصدار الرابع، عمان، دار الشروق للنشرأسالیب التدریس)، ٢٠٠١(  ـــــــــ - ١٢

(نقال عن أبو ریاش).

، دار الیازوردي العلمیة للنشر ١،طیستصمیم التدر )، ٢٠٠١سالمة، عبد الحافظ محمد ( - ١٣

والتوزیع، عمان.
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)، فاعلیة طریقة حل المشكالت في تنمیة ٢٠٠٨صوافطة، ولید عبد الكریم محمود ( - ١٤

التحصیل في الفیزیاء ومهارات التفكیر اإلبداعي لدى طالب الصف الثاني الثانوي العلمي 

  ).١١٠، العدد()٣، المجلد(مجلة رسالة الخلیج العربيبمدینة تبوك، 

)، اثر استخدام طریقة حل المشكالت في تحصیل ٢٠٠٦الضاحي، أسامة محمد علي ( - ١٥

كلیة \تالمیذ الصف السادس االبتدائي في مادة التاریخ ومیلهم نحوها، جامعة الموصل

.(رسالة ماجستیر غیر منشورة)التربیة األساسیة 

، دار المیسرة للنشر والتوزیع، ١ط ،طرائق التدریس)، ٢٠١٠طوالبة، هادي وآخرون ( - ١٦

عمان األردن.

، القاهرة، دار الفكر ١، طاستراتیجیات التدریس والتعلیم)،١٩٩٩عبد الحمید، جابر ( - ١٧

العربي.

)، اثر تدریس التالمیذ محتوى عن خطوات بولیا في حل ١٩٩١عبد الحي، فؤاد صالح ( - ١٨

ل اللفضیة لوحدة في مقرر الریاضیات المشكالت واستخدامه على أدائهم في حل المسائ

دكتوراه غیر (أطروحةبالصف الثاني المتوسط بمدارس مكة المكرمة، جامعة أم القرى، 

.منشورة)

، بیروت، دار العلم للمالیین.٣، طالتربیة عبر التاریخ)، ١٩٧٨عبد الدائم، عبد اهللا ( - ١٩

،وتدریس الدراسات االجتماعیةحل المشكالت) ٢٠٠٦عبد الرزاق، صالح عبد السمیع، ( - ٢٠

انترنت (نقال عن الضاحي).

، دار المیسر للنشر طرق وأسالیب تدریس العلوم)، ٢٠١٠عطا اهللا، میشیل كامل ( - ٢١

  .١والتوزیع والطباعة، عمان، األردن، ط

القیاس والتقویم التربوي والنفسي أساسیاته )، ٢٠٠٠عالم، صالح الدین محمود (- ٢٢

،القاهرة، دار الفكر العربي.١، طالمعاصرةهاتهوتطبیقاته وتوج

)، فاعلیة برنامج تدریبي إلكساب معلمي الریاضیات ٢٠٠٩العنزي، متعب بن زعرور ( - ٢٣

استراتیجیات حل المشكالت على تنمیة القدرة على حل المشكالت والتفكیر الریاضي 

لقرى، كلیة التربیة، واالتجاه نحو الریاضیات لدى طالبهم في مدینة عرعر، جامعة أم ا

دكتوراه غیر منشورة).(أطروحة

)، اثر استخدام التجارب االثرائیة في تنمیة المیول العلمیة لدى ١٩٩٨عیواص، هالة أدیب (- ٢٤

(رسالة كلیة التربیة \طالبات الصف الرابع العام في مادة األحیاء، جامعة الموصل

.منشورة)ماجستیر غیر

)، نماذج التدریس الوصفي، دار الشروق العربي، ١٩٨٨قطامي (قطامي، یوسف ونایفة ال - ٢٥

  .٤٦٣-١٢) ،٧٧، العدد(مجلة رسالة الخلیجعمان، األردن، 
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، القاهرة، دار النهضة تدریس العلوم)، ١٩٨٧كاظم، احمد خیري وسعد یس زكي ( - ٢٦

العربیة.

عربیة.، القاهرة، دار النهضة التدریس العلوم)، ١٩٩١( ـــــــــــــــــ - ٢٧

، مكتبة المجتمع العربي ١، ط، تدریس الریاضیات)٢٠٠٨الكبیسي، عبد الواحد حمید ( - ٢٨

للنشر والتوزیع، عمان.

، دار المناهج للنشر أصول البحث العلمي ومناهجه)، ٢٠٠٥محجوب، وجیه عبد اهللا ( - ٢٩

،  عمان، األردن.٢والتوزیع، ط

الفیزیائیة المغلوطة لدى الطالب وسبل )، بعض المفاهیم١٩٩٠مطر، فاطمة خلیفة ( - ٣٠

ندوة تدریس الریاضیات والفیزیاء في التعلیم العام في دول الخلیج وقائعتصحیحها، 

، الریاض، السعودیة، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج.١٩٨٨العربي 

موجیة على )، تأثیر استخدام التعلم التعاوني في تدریس وحدة في الحركة ال١٩٩٢( ـــــــــ - ٣١

، المجلة العربیة للتربیةالجوانب االنفعالیة للطالب في برنامج إعداد المعلمین، 

  .٢١٤- ١٩٨)، ١٢المجلد(

، دار الشروق ١، طأساسیات القیاس في العلوم السلوكیة)، ٢٠٠٤النبهان، موسى ( - ٣٢

للنشر والتوزیع، عمان، األردن.

، القاهرة، دار الفكر وم في العالم المعاصر، تدریس العل)١٩٩٩النجدي، احمد، وآخرون ( - ٣٣

العربي.

)، اثر طریقة حل المشكالت في تنمیة التفكیر الشكلي ٢٠٠٨الهیتي، ناصر عبید إبراهیم ( - ٣٤

والتحصیل الدراسي لدى طالبات الصف الرابع الثانوي في مادة الریاضیات، جامعة 

.ماجستیر غیر منشورة)(رسالةكلیة التربیة \األنبار

)، اثر استخدام الحاسوب والعروض العملیة كإستراتیجیتین ٢٠٠٢الوتیري، احمد نعمان ( - ٣٥

قبلیتین في تدریس الفیزیاء إلكساب طالب الصف الثني المتوسط المفاهیم الفیزیائیة وتنمیة 

.(رسالة ماجستیر غیر منشورة)كلیة التربیة \میولهم العلمیة، جامعة الموصل

)، اثر استخدام أسلوبین لتقدیم األلغاز الصوریة في اكتساب ١٩٩٩د (یونس، وفاء محمو  - ٣٦

المفاهیم وتنمیة المیول العلمیة لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة األحیاء، 

.(رسالة ماجستیر غیر منشورة)كلیة التربیة \جامعة الموصل

جمة عبد الفاروق ، تر اتجاهات حدیثة في تدریس الفیزیاء)، ١٩٧١الیونسكو مصر ( - ٣٧

بدوي، مراجعة محمد الباوي، المجلد األول، الهیئة القومیة للتربیة والعلوم والثقافة، القاهرة.

:المصادر األجنبیة 
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  )١ملحق(ال

أسماء السادة المحكمین الذین تم االستعانة بخبراتهم

اللقب العلمي ومكان العملاالسم  ت
مقیاس المیول 

العلمیة

الخطط 

یةالدراس

االختبار 

ألتحصیلي

یاسین عبد اهللا قد.عبد ألرزا  ١
أستاذ مساعد /كلیة التربیة 

/جامعة الموصل
×××

د.احمد جوهر محمد  ٢
أستاذ مساعد /كلیة التربیة 

/جامعة الموصل
××

د.إیناس یونس مصطفى  ٣
أستاذ مساعد /كلیة التربیة 

/جامعة الموصل
×××

د.علي علیج خضر٤
ساعد /كلیة التربیة أستاذ م

/جامعة الموصل
×

د.احمد یونس محمد  ٥
أستاذ مساعد /كلیة التربیة 

/جامعة الموصل
×

د.قیس محمد علي  ٦
مدرس /كلیة التربیة /جامعة 

الموصل
×

د.هادي صالح رمضان  ٧
مدرس /كلیة التربیة /جامعة 

الموصل
×

د.احمد عزیز فندي  ٨
/جامعة مدرس /كلیة التربیة

الموصل
×

عاصم احمد خلیل  ٩
مدرس مساعد /كلیة التربیة 

/جامعة الموصل
×××

عالء عبد اهللا احمد  ١٠
مدرس مساعد / تربیة 

نینوى
×××

قصي عمران  ١١
مدرس/إعدادیة الرایة 

للبنین/نینوى
××
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Scientificمقیاس المیول العلمیة  Interest Scale

اجب عن جمیع فقرات المقیاس\زي الطالبعزی

راتالفقـت
أمیل لذلك بدرجة

كبیرة 
جدا

نادرةقلیلة  متوسطةكبیرة

ما مدى اھتمامك في قراءة الموضوعات العلمیة بشكل عام؟١
ما مدى مشاھدتك برامج التلفزیون العلمیة ؟٢
ات الفراغ ؟ما مدى اھتمامك بالقیام بھوایات علمیة في أوق٣
ما مدى ارتیاحك في أجراء التجارب العلمیة؟  ٤
ما مدى رغبتك في القیام في رحالت ذات طابع علمي ؟  ٥
ما مدى حبك لمطالعة المجالت والكتب العلمیة ؟  ٦

٧
ما مدى رغبتك في كتابة التقاریر أو البحوث المتعلقة بالموضوعات 

العلمیة؟
ا مدى اھتمامك في الدفاع عن العلم والعلماء ؟م  ٨
ما مدى اھتمامك في شراء المجالت والكتب العلمیة ؟٩

            ؟ات واألجھزة الكھربائیة في البیتما مدى اھتمامك في تصلیح األدو١٠
ما مدى میلك للمشاركة في النوادي العلمیة ؟١١

١٢
حیوانات(ثدییات ، طیور ، اسماك...الــخ) ما مدى حبك القتناء بعض ال

في البیت ؟
ما مدى استعارتك الكتب والمجالت العلمیة من المكتبة ؟١٣
ما مدى حبك القراءة عن االختراعات واالكتشافات العلمیة الحدیثة ؟١٤
ما مدى مشاركتك في كتابة الصفحة العلمیة في نشرة المدرسة ؟١٥

١٦
ما مدى میلك للبقاء في مختبر المدرسة أطول من المدة المقررة 

  للمختبر ؟
ما مدى اھتمامك بأخبار االكتشافات العلمیة وغزو الفضاء ؟١٧

١٨
ما مدى حبك لحل المسائل والتمارین الریاضیة ذات العالقة بالمواد 

العلمیة ؟
لمیة ؟ما مدى مساھماتك في المشروعات الع١٩
رغبتك في شراء األدوات واألجھزة ذات الطابع العلمي ؟ما مدى٢٠

٢١
حبك مساعدة مدرس العلوم (فیزیاء ، كیمیاء ، أحیاء )في ما مدى

إجراء العروض والتجارب العلمیة في المختبر ؟
اھتمامك بزیارة النوادي العلمیة ؟ما مدى٢٢

٢٣
في جمع عینات من الصخور والمعادن من البیئة رغبتك ما مدى

المحلیة ؟

٢٤
اھتمامك في عمل الرسومات واللوحات والنماذج ذات الطابع ما مدى

العلمي ؟

٢٥
مشاركتك في حضور المحاضرات والندوات العلمیة المدرسیة ما مدى

؟

٢٦
العلمیة رغبتك في االستفسار المستمر عن المعلومات ما مدى

اإلضافیة ؟

حبك القراءة عن العلم والعلماء وسیر حیاتهم ؟ما مدى٢٧

اهتمامك في مناقشة الموضوعات ذات الطابع العلمي ؟ما مدى٢٨

حبك المتالك العاب ذات طابع علمي ؟ما مدى٢٩
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راتالفقـت
أمیل لذلك بدرجة

كبیرة 
جدا

نادرةقلیلة  متوسطةكبیرة

؟المحلیةیة أو حیوانیة من البیئة رغبتك في جمع عینات نباتما مدى٣٠

٣١
للمؤسسات ذات الطابع العلمي –بالمال –رغبتك بالمساهمة ما مدى

؟

اهتمامك في إعداد مختبر للعلوم في المدرسة ؟ما مدى٣٢

رغبتك بان تعمل في مهنة ذات عالقة بالعلوم ؟ما مدى٣٣

٣٤
اء  ذات طابع ما مدى اهتمامك للقیام بهوایة التصویر العلمي ألشی

علمي أو للكائنات الحیة ؟

٣٥
رغبتك في حفظ العینات والنماذج الحیوانیة أو النباتیة في ما مدى

البیت ؟

اهتمامك بزیارة مراكز البحوث العلمیة ؟ما مدى٣٦

رغبتك في زیارة المعارض العلمیة ؟ما مدى٣٧

؟و أجهزة علمیة بسیطة في المدرسةأما مدى مشاركتك لصنع أدوات ٣٨

٣٩
رغبتك في المشاركة في حملة النظافة والمحافظة على ما مدى

مصادر البیئة من التلوث ؟

٤٠
، مدرس العلوم (فیزیاءما مدى اهتمامك بالقصص العلمیة التي یثیرها 

أو تلك التي تكتب بالصحف والمجالت ؟)كیمیاء ، أحیاء

٤١
اهتمامك في االستفسار عن أسباب حدوث الظواهر الطبیعیة مدىما 

أو البیولوجیة ؟

٤٢
اهتمامك في شغل أوقات فراغك في النشاطات العلمیة ما مدى

المختلفة ؟

االسم: ..............................

المدرسة:.............................

  ٢٠٠٩ \    \التاریخ:    
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ألتحصیلياالختبار 

اجب عن جمیع فقرات االختبار

اختر الجواب الصحیح بوضع دائرة حول البدیل الصحیح في كل مما یأتي- أوال:

وحدة قیاس الكثافة النسبیة هي. -١

بدون وحدات - د           ٣/ممكغ - ج            ٢نت/م - ب        ٣نت/م -ا

الدرجة الحراریة التي تفصل بین البخار والحالة الغازیة من مادة تسمى. -٢

سیلیزیة-فهرنهایتیة       د-مطلقة            ج-حرجة       ب -ا

الضغط عند قاعدة وعاء مملوء بالسائل الیعتمد على. -٣

مساحة قاعدة -األرضیة     دتعجیل الجاذبیة-ارتفاع السائل     ج-كثافة السائل    ب -ا

  الوعاء

یتوقف المفقود من وزن الجسم الغاطس على. -٤

حجم الجسم-وزن الجسم          د-شكل الجسم          ج-كتلة الجسم        ب -ا

للموائع قوة ترفع األجسام المغمورة فیها إلى األعلى تدعى. -٥

قوة الجاذبیة -قوة االحتكاك        د -ج    القوة العمودیة   -القوة الضاغطة      ب -ا

إذا كان السائل ال یبلل األنبوب الشعري فان سطحه یكون. -٦

مائال-مستویا         د-محدبا           ج-مقعرا        ب -ا

یستعمل المرواز المعدني المسجل في الطائرات لقیاس. -٧

سرعة الطائرة-ارتفاع الطائرة     د -ج   الضغط الجوي      -اتجاه الریاح       ب -ا 

حجم كمیة محدودة في غاز عند ثبوت درجة حرارته ضمن حدود معینة یتناسب. -٨

عكسیا مع كتلة -طردیا مع كتلة الغاز  د-عكسیا مع الضغط   ج-طردیا مع الضغط   ب -ا

  الغاز

الشعبة الطویلة منقادا المضغاط المسدود الطرف الواحد یكون ضغط الهواء المحصور في -٩

  إلى.

قاعدة برنولي-قانون بویل      د-قاعدة باسكال       ج-قاعدة ارخمیدس      ب -ا

تستند قاعدة برنولي على. - ١٠

قانون بویل -قاعدة ارخمیدس     د-قانون حفظ الطاقة       ج - ب     لقاعدة باسكا -ا

ئل فان ضغط السائل.بزیادة مساحة مقطع أنبوب یجري به سا - ١١

جمیع االحتماالت السابقة -یقل          د-یزداد          ج-ال یتأثر        ب -ا
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الطاقة الحراریة التي تكتسبها مادة ما. - ١٢

تزید الطاقة الكامنة -تقلل الطاقة الداخلیة لجسیماتها  ج-تزید الطاقة الداخلیة لجسیماتها  ب -ا

لجسیماتها   

الطاقة الحركیة لجسیماتهاتزید  -د

یحدث التمدد والتقلص (بتأثیر تغیر درجة الحرارة) للجسم الصلب في. - ١٣

-سمكه وطوله فقط      د-سمكه وعرضه فقط      ج-طوله وعرضه وسمكه      ب-ا

طوله وعرضه فقط   

یشذ الماء في تمدده عن بقیة السوائل بین. - ١٤

- ٠( - د         °)]  س٤- (-٠ [- ج         °) س٤-٠(-ب      °) س١٠٠- ٤(-ا

°) س١٠٠

كثافة الماء النقي تبلغ قیمتها العظمى عند درجة حرارة: - ١٥

°) س٤-( - د          °س ٤ - ج          °س ١٠٠ -ب        °صفر س-ا

إن وحدة قیاس السعة الحراریة للجسم هي: - ١٦

سعره -د            °كیلو جول/س - ج      °س.كیلو جول -كیلو جول         ب -ا

ثانیا:حل المسائل الذهنیة اآلتیة: 

)متر وعمق مائه ١٢) متر وعرضه (٢٠حوض على شكل متوازي مستطیالت طوله( - ١٧

)أمتار احسب ٥(

٢نت/م٩٨٠٠للماء =والضغط على قاعدته.علما أن كث

ر الزیادة الحاصلة في ما مقدا٢) سم٠٥،٠) متر ومساحة مقطعه(٤سلك فوالذي طوله ( - ١٨

طوله إذا سحب 

٢نت/م١١ ١٠×  ٢)نت؟   معامل یونك للفوالذ ٥٠٠بقوة (

 ٦٠كم یصبح حجمها في درجة °س ١٠في درجة ٣) سم٥٠٠كرة من البالتین حجمها ( - ١٩

؟ إذا علمت°س

°س\٦- ١٠× ٩أن معامل التمدد الطولي للبالتین 

انسكب منها سائل حجمه °س ١٠وءة بسائل بدرجة ممل٣) سم١٢٠قنینة زجاجیة سعتها ( - ٢٠

عند  ٣سم٣،١

. احسب معامل التمدد الحقیقي للسائل.°س ٦٠تسخینها لدرجة

، ألقیت فیه كرة معدنیة °س٢٠في درجة °س ٥،١كغم فیه ماء كتلته ٦،٠وعاء نحاسي كتلته- ٢١

  كغم ١،٠كتلتها

جد السعة الحراریة  ٠ °س ٧،٢٠فكانت درجة الحرارة النهائیة للمزیج  °س ١٢٠في درجة 
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النوعیة للكرة المعدنیة. 

.°كغم. س\كیلو جول ٢،٤وللماء °كغم. س\كیلو جول ٠، ٣٩علما بان السعة الحراریة للنحاس

) ورفع درجة حرارة الماء °س٦-غم من الجلید بدرجة(٥٠ما مقدار الحرارة الالزمة لصهر - ٢٢

؟ علما بان °س٣٠

.°كغم. س\كیلو جول ١،٢یة للجلید=السعة الحراریة النوع

ساعة فما مقدار الحرارة المتبددة \كغم ١٤،٠إذا كان معدل ما یتبخر من سائل في إناء هو - ٢٣

من اإلناء خالل 

ثالث ساعات إذا علمت أن الحرارة الكامنة لتبخیر السائل عند درجة الحرارة االعتیادیة هي 

  كغم.\كیلو جول ٢٤٢٧

  )٤ملحق(ال
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أنموذج خطة تدریسیة على وفق طریقة حل المشكالت بمساعدة المدرس.

الفیزیاء-إعدادیة الرایة للبنین                                المادة:-اسم المدرسة:

-ب                                الیوم والتاریخ:\الرابع العلمي-الصف والشعبة:

دقیقة ٤٥-خمیدس                                     الزمن:قاعدة ار  -الموضوع:

األغراض السلوكیة-أوال:ٍ◌◌ٍ 

:یتوقع من الطالب في نهایة الدرس أن یكون قادرا على أن

یذكر نص قاعدة ارخمیدس.-١

یحدد اتجاه القوة الصعودیة للموائع.-٢

یفسر عالقة فقدان الوزن للجسم الغاطس بوزن السائل المزاح .-٣

یعطي أمثلة تطبیقیة لقاعدة ارخمیدس. -٤

یحل مسائل تخص قاعدة ارخمیدس.-٥

الوسائل التعلیمیة-ثانیا:

السبورة ، اسطوانة معدنیة صلدة ، قبان حلزوني ، دورق فیض (مفیضة) ، دورق مدرج لقیاس 

الحجم 

األسالیب واألنشطة -ثالثا:

) طالب لغرض ضمان ٥- ٤ة تضم (یقوم المدرس بتقسیم الطالب إلى مجامیع كل مجموع

مشاركة جمیع 

الطالب في النقاش.

سیر الدرس-رابعا:

-المقدمة:

یبدأ المدرس لتهیئة أذهان الطالب إلى الدرس الجدید بالسؤال اآلتي :

لو سار احدنا حافي القدمین على شاطئ نهر یحتوي على حصى أو حجارة فانه یشعر بألم في 

باطن قدمیه ،

م یخف كلما زاد غطسا في الماء ؟ولكن هذا األل

  -العرض:

*الشعور بالمشكلة: یقوم المدرس بوزن االسطوانة وهي خارج الماء ثم یوزن االسطوانة وهي 

مغمورة في الماء 

ویسجل القرائتین أمام الطالب. نالحظ أن هناك اختالف في الوزن ما هو السبب ؟

-طریق طرح السؤال اآلتي:*تحدید المشكلة: یقوم المدرس بتحدید المشكلة عن

على ماذا یتوقف المفقود من وزن االسطوانة الغاطسة في الماء ؟
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یعطي المدرس الحریة للطالب لجمع المعلومات حیث یناقش أفراد كل -*جمع البیانات:

مجموعة المعلومات

المتوفرة لدیهم خالل عشر دقائق.

إجابات  میانات یبدأ المدرس باستالبعد انتهاء المدة المخصصة لجمع الب - *فرض الفروض:

الطالب وتدوینها

على السبورة.

یتوقف المفقود من وزن االسطوانة الغاطسة على كتلة االسطوانة.

یتوقف المفقود من وزن االسطوانة الغاطسة على وزن االسطوانة.

یتوقف المفقود من وزن االسطوانة الغاطسة على شكل االسطوانة.

زن االسطوانة الغاطسة على حجم االسطوانة.یتوقف المفقود من و 

یقوم المدرس والطالب بطرح وزن االسطوانة وهي غاطسة في الماء من -*تجریب الفروض:

وزنها وهي مغمورة

ط ع) وبین حجم السائل ٢) وكذلك یقارنون بین حجم االسطوانة (نق٢_ و١في الماء أي (و

المزاح المقاس عن 

طریق الدورق المدرج.

-من الخطوة السابقة یستنتج الطالب ما یلي:-تنتاج :*االس

إن المفقود من وزن االسطوانة الغاطسة في الماء یتوقف على حجم االسطوانة. -ا

إن االسطوانة فقدت من وزنها بقدر وزن السائل المزاح. -٢

نة ولهدف التحقق من االستنتاج وتعمیق حل المشكلة تعاد نفس الخطوات بتغییر شكل االسطوا

وكتلتها ووزنها

ومقارنة ذلك مع وزن السائل المزاح.

*التعمیم : بعد التوصل إلى النتیجة النهائیة لحل المشكلة یقوم المدرس بتوجیه الطالب بتعمیم 

النتیجة على 

مواقف مشابهة.

إعادة سریعة لما تم شرحه وتجریبه في الدرس. -الخالصة :  

التقویمیة اآلتیة :یوجه المدرس األسئلة -التقویم :   

اذكر نص قاعدة ارخمیدس.-١

على ماذا یعتمد المفقود من وزن الجسم الغاطس في الماء ؟-٢

أعط أمثلة تطبیقیة لقاعدة ارخمیدس.-٣


