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 ملخص البحث

 ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية كالتعميع الستسايدفاعمية التجريذ باستخجاـ  عمىالتعخؼ  إلىىجؼ البحث        
 اتخالؿ التحقق مغ صحة الفخضيمغ الفيدياء نحػ  مادة الرف الثاني الستػسط  اتجاىات شالب في 

درجات شالب  ات( بيغ متػسص0.05يػجج فخؽ ذك داللة إحرائية عشج مدتػى )ال الرفخية اآلتية: 
 في مكياس االتجاه نحػ مادة الفيدياء. مجسػعات البحث الثالث

ة)التجخيبيتيغ الستكافئ عاتالسجسػ  االترسيع التجخيبي ذ الباحثاف البحث استخجـ  ىجؼكلتحقيق      
مغ شالب الرف الثاني  لمبحثج ( عذػائيا كعيشة  ب، شعب )أ ، ثالث يارتتع اخ إذ،  كالزابصة(

تابعة لسجيخية مجرسة متػسصة  31التي اختيخت عذػائيا مغ بيغ متػسصة فجخ االسالـ لمبشيغ  الستػسط في 
اختبار السعمػمات ، الحكاء ، درجات  باألشيخ) العسخ  في متغيخات  اتتع تكافؤ السجسػع،ك  يةتخبية الجيػان
حيث كانت الشتائج غيخ  تحميل التبايغالفيدياء( ك تع حداب  مادة نحػ التجاهالفيدياء ، كمكياس االدابقة في 

 (30التجخيبية االكلى ك) السجسػعةشالبا في  (29)( شالبا ،88)البحث مغ عيشة تألفت ،  إحرائيادالة 
ات الثالث درس شالب السجسػع ، السجسػعة الزابصةشالبا في  (29السجسػعة التجخيبية الثانية ك)شالبا في 

 أسابيع يةالفرػؿ ) الدادس كالدابع كالثامغ كالتاسع( مغ كتاب الفيدياء لمرف الثاني الستػسط لسجة ثسان
ستخاتيجية الجعائع التعميسية ك  باستخجاـ التجخيبية االكلى أسبػعيا ، درس شالب السجسػعةبػاقع حرتيغ 

كدرس شالب السجسػعة ستخاتيجية التعميع الستسايد  باستخجاـ درس شالب السجسػعة التجخيبية الثانية
الدمشية  كالسّجةكالسكاف  كبشفذ ساالسجسػعات الثالث بشفدي الباحثاف بالصخيقة االعتيادية ، كقج درس الزابصة 
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كتصبيقو بعج نياية  فقخة ( كتع التحقق مغ صجقو كثباتو 30نحػ مادة الفيدياء ) االتجاهمكياس  الباحثاف  اعج ،
لعيشتيغ مدتقمتيغ ، مخبع  t-test تحميل التبايغ ، لحداب SPSS اإلحرائيـ البخنامج ااستخج تعالتجخبة .

 إحرائيةشتائج  كجػد فخكؽ ذات داللة ال أضيخت ، كقج كخكنباخ ألفاكاي ، معامل ارتباط بيخسػف ، كمعامل 
كشالب السجسػعة  تيغالتجخيبي تيغالفيدياء بيغ شالب السجسػعمادة نحػ  االتجاه درجات بيغ متػسصات

 تيغالسجسػعكلع تكغ ىشاؾ فخكؽ احرائية بيغ شالب  يتيغالتجخيب تيغالزابصة كلرالح شالب السجسػع
في  فاعمية ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية كالتعميع الستسايد الباحثاف . كفي ضػء الشتائج استشتج تيغ التجخيبي

استخجاـ بعجة تػصيات مشيا  كأكصى الفيدياء ،نحػ مادة الرف الثاني الستػسط  شالب  اتجاىات
استخجاـ استكساال لمبحث الحالي  ، كاقتخح ياك تجريب السجرسيغ عمى استخجام  في التجريذ الدتخاتيجيتيغ 

في مخاحل دراسية  يافي تجريذ باقي السػاد الجراسية كاستخجام يتي الجعائع التعميسية كالتعميع الستسايدستخاتيج
  أخخى ك مع متغيخات أخخى.

 : فاعمية ، ستخاتيجية ، التعميع ، الستسايد ، الجعائع الكلمات المفتاحية
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Abstract 

       This research aimed to identify the effectiveness of teaching by using 

Strategies of  instructional scaffolding and differentiated instruction in the attitudes 

towards physics of second grade intermediate  students in by verifying the 

following null hypothesis : 

 There is no statistically significant difference at the level (0.05) among the 

averages  of students  scores in  three research groups in the scale of attitude 

towards physics  . 
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     To investigate the aim  of research, the researcher used the experimental design 

a equivalent  groups (two experimental and control three branches  (a, b, c) were 

selected randomly from the second grade intermediate students in Fajr Al- Islam 

for Boys was randomly selected too from 31 schools  in Directorate of Education 

of Diwaniya, groups equivalent in the variables (age in months, intelligence, 

previous physics information, and the scale of the attitude toward physics) by using 

ANOVA, where the results were not statistically significant, research sample of 88 

students, (29 ) students in the first experimental group , 30 students in the second 

experimental group and 29 students in the control group, the three groups studied 

chapters (sixth, seventh, eighth and ninth) content  of physics of second grade 

intermediate  for eight weeks by two lessons per week, The first experimental 

group using a strategy of instructional scaffolding , the second experimental group 

students by using the strategy of differentiated instruction and the control group 

students studied in the usual way, the researcher has  taught the three groups in 

himself and in the same place and time, the researcher prepared the scale of the 

attitude  towards physics (30 items) were verified its validity  and reliability and 

applied after the end of the experiment , SPSS to calculate the ANOVA, t-test for 

two independent samples, chi square, Pearson correlation coefficient, the difficulty 

of items coefficient, discrimination coefficient, the effectiveness of the wrong 

alternatives and Cronbach's alpha, and results showed statistically significant 

differences between the averages  scores of the attitude towards physics among the 

two experimental groups students and students of the control group and in favor of 

the two experimental groups students and there were no statistical differences 

between the two experimental groups students. In light of the results the researcher 

concluded effectiveness of instructional scaffolding strategy  and differentiated 

instruction strategy in the attitudes towards physics of second grade students in 

physics, number of recommendations were put, including the use of the two 

strategies in teaching , training teachers to use it, and the proposed using the two 

strategies in the teaching of the other materials and used in other stages , with other 

variables. 

Keywords: effectiveness, strategy, education, differentiation, Scaffoldings  
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 مذكلة البحث
مغ خالؿ متابعة ندب  نجاح  الصمبة سػاء لمسخاحل السشتيية التي تعمشيا الػزارة سشػيا اك غيخ السشتيية التي 

الستػسصة  السخحمة شالب مغ الكثيخ مغ سجالت السجارس، نتػصل الى اف تحريل الباحثاف اشمع عمييا 
 كيعتبخ مكياس لتقػيع يختبط بالتعمع السجرسي الجراسي كمغ السعخكؼ اف التحريل الفيدياء، مادة في مشخفس

 ائقكالصخ  لألساليب السجرسيغ بفزل استخجاـ يتحقق بشدبة كبيخة كىحا العمسية الستعمع كحريمتو مدتػى 
 الييا يعدى  التي االسباب مغ بيغ يكػف  اف يسكغ لحا ذلظ، عمى الصالب التي تداعج كاالنذصة كالػسائل

، بخغع فاعميتيا في مػاقف في التجريذ التقميجية الصخائق استخجاـ في السجرسيغ استسخار ىػ التحريل ضعف
كضخكؼ معيشة، اال انيا مع التصػر العمسي كزيادة اعجاد الصالب في الرف كتصػر السشاىج لع تعج كافية 

كاصبح الستعمسػف لتحقيق اىجاؼ التعمع مسا ادى الى ضعف التحريل كتكػيغ اتجاىات سمبية نحػ السادة، 
 ما ، كمشياعجـ تقبل الستعمسيغ لياق عخض السحتػى ك ئامشيا شخ  أسباب لعجةمادة صعبة  الفيدياء يعجكف 
 اإللقاءك  الشسصية كالخكتيغ عمييا التي يديصخ التجريذ بصخائق الستسثمة لمصالب الخارجية بالبيئة يترل

كتكػيغ اتجاىات سمبية نحػىا  ، الفيدياء دراسة مغ ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالصمب نفػر تدايج إلى ايزا ذلظ أدى كلقج كالتمقيغ،
، باإلضافة الى اف الصخائق التقميجية تجعل مغ الستعمع 2012) كالقادري، ( ، )الذايع 2011 )  بمجػف،

عشرخا ثانػيا اثشاء التعمع اك ال تػليو أي دكر غيخ الستمقي كال تقجـ لو الجعع كال تخاعي الفخكؽ الفخدية بيغ 
 شخائق الستخجاـ ىشالظ ضخكرة أف الباحثاف  كالسختبة، كمغ ىشا يخى الستعمسيغ كتعصييع نفذ السدتػى 

 رفع مدتػى التعمع كحريمة الصمبة مغ السادة العمسية عمى تعسل اف شأنيا مغ تجريذ متصػرة كستخاتيجيات
ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية ااستخجاـ  يكػف  كقج  تكػيغ انصباعات كاتجاىات ايجابية نحػ السادة عغ فزال

 باتجاىات كاالرتقاء فاعمية اكثخ تجريذ تحقيق في قج تديع التي الصخائق، ىحه بيغ مغ كالتعميع الستسايد
مادة الفيدياء، لحا يسكغ اجساؿ مذكمة البحث باالتي: ما فاعمية التجريذ بدتخاتيجيتي الجعائع  نحػ  الصالب

 مادة الفيدياء ؟ نحػشالب الرف الثاني الستػسط  اتجاىاتالتعميسية كالتعميع الستسايد في 
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  Importance of The Researchاهمية البحث 
حطي مفيـػ التخبية باىتساـ الفمدفات التي تشاكلت الصبيعة االندانية كتفديخ عسميات التعمع كالشسػ عشج        

االنداف، لحلظ اختمف مفيـػ التخبية بيغ الفمدفات التخبػية كنطخة السخبيغ الى دكرىا في حياة االنداف، فسشيا 
، كمشيا ما رأت اف التخبية ىي الحياة، كفي ضػء ذلظ ما نطخت الى التخبية عمى أنيا إعجاد الستعمع لمحياة

تعخؼ التخبية بأنيا عسمية مشطسة ىادفة تخمي الى إعجاد الستعمع ألف يحيا حياة سعيجة في السجتسع كالبيئة 
كالعرخ الحي يعير فيو بسػجب بخامج تحتػي عمى ما يمـد لتشسيتو جدسيا كعقميا ككججانيا كاجتساعيا بذكل 

ات تجريذ كتعميع كتجريب مخصط ليا بقرج تدكيج الستعمع بالخبخات السخبية تحت إشخاؼ متػازف كعسمي
السؤسدات التعميسية كتعاكنيا مع األسخ كالسجتسع كمؤسداتو االجتساعية كالدياسية كاالعالمية كتقـػ عمى 

( .    25:  2010اساس حاجات الفخد كالسجتسع الحي يعير فيو كمتصمبات العرخ كمدتججاتو )عصية ،  
كقج سعت الشطخة الحجيثة في تجريذ العمـػ عامة كتجريذ الفيدياء خاصة الى تػضيف العمع في الحياة العسمية 
ثع تعجتيا الى دراسة العمع كعمع، كيشرب االىتساـ حاليا عمى كل مغ السحتػى كالصخيقة باعتبارىسا مغ 

أفزل الصخائق التي يتع بيا تجريذ الفيدياء عمى أساسيات التجريذ، لحلظ أصبح َىعَّ التخبػييغ التفتير عغ 
فتجريذ الفيدياء ىجفا اساسيا، ذلظ ، أساس أف شخائق التجريذ ىي كسائل لتصػيخ العمع في مجتسعات اليػـ 

ك أف تعميسو يعكذ صػرة العمع نفدو، فالفيدياء تشذأ مغ إثارة التداؤالت حػؿ العالع السادي باستخجاـ شخائق 
 بل كالعسمية، العمسية السجاالت معطع في ميًسا دكًرا كعمع يمعب فالفيدياء،   ( 55، 2001، حجيثة ) نذػاف 

كالجيػلػجيا  كالكيسياء األخخى  الشطخية العمـػ كفي التقشي التصػر في الخئيدة السجاالت كيعتبخ أحج
 كاسعة مجاالت انتذارىا بأف القػؿ كيسكغ كالدراعة، كاليشجسة كالصب كالتصبيكية كاألحياء، كالفمظ كالخياضيات

 تشبع ليا األىسية ىحه كمغ خالؿ بجقائقيا، كالسادة بطػاىخه الكػف  في بحثيا بحكع الخيادة ليا يحقق بسا جًجا
( ، كيتفق التخبػيػف عمى أف 178:  2013تجريديا )ابػ جحجػح ،  بصخائق كالعشاية بيا االىتساـ أىسيػػػػػػػػػػػة

ريذ الفيدياء كتصػيخىا ال يسكغ أف تتع إال مغ خالؿ استخجاـ السشيج العمسي القائع الصخيقة السثمى لتحديغ تج
عمى البحث كالتجخيب، كاستخجاـ العقل كبشاء السعخفة، كمداعجة الستعمع لمتفاعل مع كافة السػاقف التعميسية 

تشادي بو االتجاىات  كىحا عامل مفقػد في التعميع التقميجي  الحي يشبغي العسل عمى تحخر السعمع مشو  كسا
 السعمػمات مع تفاعمو خالؿ مغ معخفتو نذط يبشي بأنو لمستعمع تشطخ (، التي 70: 2003الحجيثة )دمحم ، 
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 االفكار تصبيق عمى كسا ركدت الػاقع مغ ندخ أك صػر تكػيغ خالؿ مغ كليذ خبخات اآلخخيغ، كمع
 الشساذج مغ العجيج ضيخت كقج، مغ قبمو الستعمع عقل في بشاؤىا يتع السعخفة كأف التجريذ، مجاؿ في الحجيثة

 بشاء عمى الستعمسيغ مداعجة إلى ىكالتي تدع البشائية، الشطخية عمى القائسة التعميع في الحجيثة كالدتخاتيجيات
ككحلظ تخى انو مغ  ( ،5:  2003)صادؽ،  معمػماتيع الدابقة كربصيا بالحالية باستخجاـ بأنفديع معخفتيع

أف يتجخل شخز آخخ في األكقات السشاسبة لسداعجة الستعمع عمى انجاز ميسة اك عسل كمف بو الزخكري 
باإليحاءات مغ خالؿ التحكيخ أك عغ شخيق اقتخاح بجاية الصخيق لمستعمع عشج تػقفو في السػقف التعميسي، 

تعمع انجازىا كحجه، كيختبط ىحا بفكخة فيكػتدكي لسشصقة الشسػ القخيب، التي تسثل  السياـ التي يسكغ لمس
كالسياـ التي يسكغ أف يشجدىا  بسداعجة االخخيغ كىحا ما يدسى بالجعائع التعميسية كىي بسعشى اخخ الجعع 
الحي يقجـ لمستعمسيغ عشج الزخكرة ليداعجىع في إنجاز السياـ السصمػبة كتخكيع ليتعمسػا بسفخدىع كاعتسادا 

 . ( Reiser , 2012: 275)عمى قجراتيع الحاتية 
نػفاؾ"  "جاء ثع "فيكػتدكي" البشائية االجتساعية نطخية مغ  الجعائع التعميسية ستخاتيجية كقج انبثقت      

 أف عمى كأكج لمسعخفة الفخد اكتداب في االجتساعي التفاعل عمى فيكػتدكي تصبيكية كركد برػرة ليتشاكليا
 كسا خبخة، أكثخ قخيغ أك بالغ شخز مع االجتساعيتشسية مشصقة التفكيخ لجى الستعمع يتع مغ خالؿ التفاعل 

 لسشصقة ميسة الثقافية الستعمع كالسسارسة لتفكيخ كػسيط فيي السعخفة في ، االجتساعية التفاعالت لجكر أف
 (.121:  2007كالستعمع )عفانة كيػسف ،  السعمع بيغ السخجع نقصة اذ تسثل القخيب الشسػ

يجب عمى السجرسيغ االلتفات الييا كىي الفخكؽ الفخدية بيغ كىشاؾ مدألة اخخى غاية في االىسية    
 ذلظ كمغ التشػع ليحا مختمفة أكجو ىشالظ أف أدركشا السيسا إذا مدتػياتيع في الكبيخ التشػعالستعمسيغ ك 

 مغ كغيخىا العالع إدراؾ كشخؽ  الجراسة لستصمبات الثقافة، الخبخة، االستجابة السشدلية، البيئة في اختالفات
 . لمصالب الستسايدة التعمع كأنساط كاالحتياجات كالخمفيات العجيجة االختالفات

 كىحه الطخكؼ كالحاجات االجتساعية كليجة ىي الستبعة التعميسية كاالساليب الصخائق اف في كالشظ      
 فاصبح مذاكميا كتعجدت مصالبيا كتشػعت االجتساعية الحياة تعقجت كمسا كتتصػر تتبجؿ كالحاجات الطخكؼ

 شخيقة االجتساعية، فافزل كاالتجاىات الطخكؼ تصػرات لتالئع التعميسية االساليب كتتصػر تتبجؿ اف لداما
،  ( 5:  2011الػاحج ) عبج الراحب ،  الجرس في فقط كاحجة شخيقة ىشاؾ تكػف  ال أف ىي التجريذ في

استجابة الحتياجات كمدتػيات كاستعجادات كميػؿ يأتي  الػاحج الجرس التجريذ فيتشػيع شخائق كعميو فاف 
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الستعمسيغ، االمخ الحي يتصمب مغ السجرسيغ تبديط كتجريج السحتػى، كتشػيع شخائق التجريذ، كالسػارد، 
تعمع كأنذصة التعمع، لتمبية االحتياجات الستشػعة لمصالب فخادى كمجسػعات لتحقيق أقرى قجر مغ فخص ال

لكل متعمع في الرف الجراسي كيتع ذلظ باستخجاـ التعميع الستسايد، الحي يتع فيو التخكيد عمى األفكار 
كالسيارات األساسية في كل مجاؿ مغ مجاالت السحتػى كالقجرة عمى االستجابة لمفخكؽ الفخدية بيغ الستعمسيغ، 

إلى حج كبيخ في حياتيع كضخكفيع كتجاربيع فصالب الرف الػاحج كاف كانػا في نفذ الدغ يسكغ أف يختمفػا 
 ( Scott , 2012 : 2الساضية، كاستعجادىع لمتعمع كىحه االختالفات يكػف ليا تأثيخ كبيخ عمى تعمسيع ) 

 كسسات خرائز يتفق مع بسا التجريذ تشػيع مغ البج السشيج اىجاؼ تحقيق عمى الصمبة كلكي نداعج
غ ىشا تتزح أىسية ستخاتيجية التعميع الستسايد مغ أنيا تدتخجـ التشػيع الصمبة، كم ىؤالء مغ السختمفة الفئات

في اساليب التعميع ليتسكغ كل متعمع مغ الحرػؿ عمى السعخفة كتشسية مياراتو كفقًا لقجراتو كإمكانياتو، كسا 
  و، كتقـػأنيا تخاعي الفخكؽ الفخدية لمتالميح كبحلظ فيي تداعج عمى تحديغ دافعية التمسيح نحػ ما يتعمس

 اك ادائيع كمدتػى  عغ قجراتيع الشطخ بغس الصمبة لجسيع التعميع اف مبجأ عمى الستسايد التعميع ستخاتيجية
  السشدلية بيئاتيع باختالؼ مختمفيغ عمى متعمسيغ يحتػي  الجراسي  الرف اف تفتخض فيي  الدابقة خبخاتيع

، كيبجا التعميع الستسايد بالتقػيع الحي  العميع الستسايدكخبخاتيع لحا يجب استخجاـ  الثقافية مدتػياتيع كاختالؼ
يحجد قجرات كل متعمع لتكػف اساسا لتعميسو ثع نكِيع التعميع بخمتو بجءا مغ اىجافو كاساليبو كمرادره لشحكع ما 
 اذا كاف الستعمع قج تمقى ما يالئسو مغ تعميع ، كالتقػيع لمػقػؼ عمى تحريل الستعمع كالحي يجؿ عمى حرػؿ

الجراسي  بالتعمع(، كمسا سبق يتبيغ اف لالتجاىات ارتباشا كثيقا  109:  2009التعمع ) عبيجات كسييمة ، 
قج استعسل مرصمح االتجاه أكؿ ما استعسل في الجراسات الشفدية كاالجتساعية، اذ استعسل لػصف الػضع ك 

ع اصبح يدتعسل مرصمح االتجاه السادي لألشياء كسػاضع االشخاص اك اتجاه الصائخ في أثشاء الصيخاف، ث
كثيخا في مجاؿ التخبية كخاصة مع السػاد الجراسية كمشيا الفيدياء، فاستخجـ مع السشاىج الجراسية كالسجرسيغ 

:   2000كشخائق التجريذ ككل تفاصيل العسمية التخبػية لسا لو مغ اىسية كبخى في ىحا السجاؿ  )بمخيخ، 
يو استخجاـ مشاىج كأساليب كتقشيات مختمفة تييئ لمستعمسيغ كسائل التعمع فتجريذ الفيدياء اليـػ يتع ف(، 19

الحي تشاسب قابمياتيع كسخع  تعمسيع، كالعسل بذكل فخدي أك في مجسػعات اذ يتعمسػف  شخؽ الستخجاـ 
السعخفة بجال مغ الحفظ عغ ضيخ قمب مسا يداعج عمى تحديغ مياراتيع مغ أجل فيع أفزل لمسفاليع، 

مع الحياة اليػمية، فزال عغ السيارات الذخرية، كأنو يػفخ مػقفا ايجابيا تجاه مادة الفيدياء اذ كتكييفيا 
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تختبط ىحه السػاقف لسػاجية كإدارة الجػانب الػججانية  التي تحجث أثشاء عسمية التعمع، كاتي تمعب دكرا ىاما 
 (. Kaya & Boyuk , 2012 : 39)في تػجيو سمػؾ الستعمسيغ كخرػصا في ىحه السخحمة العسخية

 األىجاؼ بمػغ في ميًسا دكًرا الستػسصة(  (السخحمة الحي يجرسو الصالب في ىحه الفيدياء سشياجل كسا اف     
 العمسية كإكدابيع اتجاىاتيع كتشسية بيئتيع فيع عمى تعيشيع التي لمسخحمة لسا يحتػيو مغ السعمػمات العامة

 كحل السجتسع في خجمة فعالة برػرة كتقشياتو كشخقو العمع إنجازات الستخجاـ الالزمة العسمية السيارات
 في الفعالة السذاركة مغ تػضيف الفيدياء كعمع في حياة الستعمسيغ كتسكشيع أىجاؼ كىي كتشسيتو، مذكالتو

 الثػرة مغ كاالستفادة كالعذخيغ الػاحج عالع القخف  يذيجىا التي التقشي، التصػر ركب كمدايخة العمسي التصػر
 (. 179:  2013صغيخة ) ابػ جحجػح ،  قخية العالع معيا أصبح كالتي السعمػماتية،

اف السخحمة الستػسصة )كىي احجى السخاحل الجراسية في سمع الشطاـ التعميسي في العخاؽ( كمغ السعخكؼ   
ية الالحقة كتحجد اتجاه تعج المبشة األساسية في البشاء العمسي لمستعمع كػنيا تؤثخ في تػجيو مديختو التعميس

دراستِو ) عمسي أك أدبي ( كبحلظ تحتع عميشا أف نزع جّل اىتسامشا نحػ ىحِه السخحمة التي يذعخ الستعمع فييا 
بالشزج كاالستقخار فتدداد عشجه القجرات المفطية كالعقمية كالدخعة اإلدراكية كيبجك عميو حب االبتكار كاإلبجاع 

 ( .27: 2011)عبج الخضا،   التعمعكاالبتكاري كتدداد قجرتو عمى كيشسػ لجيو التفكيخ السجخد 
 -كتتجمى أىسية البحث الحالي بسا يأتي :

استخجاـ ستخاتيجيات حجيثة كالجعائع التعميسية كالتعميع الستسايد في تجريذ مادة الفيدياء قج يؤثخ إيجابًا  .1
 في مدتػى تحريل الستعمسيغ كاتجاىاتيع نحػ السادة .

السجرسيغ كالستعمسيغ إلى استخجاـ ستخاتيجيات حجيثة مجخبة يسكغ اف تديع في تحقيق األىجاؼ حاجة  .2
 التعميسية  السشذػدة، كالتي تتفق مع الفمدفة التخبػية لمجكلة كمدتقبميا.

إمكانية اإلفادة مغ نتائج البحث الحالي في تصػيخ شخائق تجريذ الفيدياء كفي إعجاد السجرسيغ كتجريبيع  .3
 لصخائق كالدتخاتيجيات الحجيثة كالجعائع التعميسية كالتعميع الستسايد.عمى ا

( جسعت ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية كالتعميع الستسايد معا في يغاكؿ دراسة )عمى حج عمع الباحث .4
 دراسة كاحجة.

إذ يبجأ مشيا  تشاكؿ البحث السخحمة الستػسصة التي تعتبخ حمقة كصل بيغ السخحمتيغ االبتجائية كاإلعجادية، .5
 الستعمع بجراسة مادة الفيدياء.
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 اضافة دراسة عمسية تخبػية في ىحا السجاؿ الى السكتبة العخبية. .6
يسكغ اإلفادة مغ نتائج البحث في تصػيخ العسمية التعميسية في العخاؽ كمػاكبة التصػر العالسي كتػجيو  .7

لتعميع الستسايد في رفع مدتػى الستعمسيغ السعخفي األنطار إلى أىسية استخجاـ ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية كا
 كالػججاني كالسياري.

  The aims of the Researchهدف البحث 
ييجؼ البحث الى التعخؼ عمى فاعمية التجريذ باستخجاـ ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية كالتعميع 

 الستسايد في اتجاىات شالب الرف الثاني الستػسط نحػ مادة الفيدياء.
 The Hypothesis of the Research فرضية البحث

 االتية : ةالبحث تع صياغة الفخضي ىجؼلغخض التحقق مغ      
( بيغ متػسصات درجات شالب مجسػعات البحث الثالث 0.05اليػجج فخؽ ذك داللة إحرائية عشج مدتػى )

 في مكياس االتجاه نحػ مادة الفيدياء.
  The Limitation of the Researchحـدود البحـث 

 اقترخ البحث الحالي عمى:     
شالب الرف الثاني الستػسط في السجارس الستػسصة الشيارية الحكػمية لمبشيغ التابعة لسجيخية تخبية -

 محافطة القادسية )السخكد(.
 ( .2016 -2015الكػرس الثاني مغ العاـ الجراسي) -
سع ( مغ كتاب الفيدياء السقخر لمرف الثاني الستػسط ، الفرػؿ الجراسية ) الدادس كالدابع كالثامغ كالتا-
 .2014،  6ط

  The Termsالمرطلحات تحديد
 Effectivenessاواًل: الفاعلية  

 -عخفيا كل مغ:
 (.384: 2009( بأنيا "القجرة عمى عسل شيء أك إحجاث تغييخ" )عبج الكخيع، 2009،عبج الكخيع ) -1
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(  بأنيا "القجرة عمى التأثيخ كبمػغ األىجاؼ كتحقيق الشتائج السخجػة بأفزل صػرة مسكشة" 2009مججي ) -2
إجخائيا عمى إنيا : مقجار األثخ الستػقع مغ تجريذ مادة الفيدياء  الباحثاف (.كيعخفيا 457: 2009)مججي، 

 شالب الرف الثاني الستػسط نحػ مادة جاىاتاتباستخجاـ ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية كالتعميع الستسايد في 
 .الفيدياء

  Scaffolding Strategy  Instructional التعليمية الدعائمستراتيجية ثانيًا: 
 كل مغ : عخفيا 
 (2010 Bikmaz, بانيا "جيج تعاكني لحل السذكالت يبحؿ مغ قبل الصالب بسداعجة )

 (. , 2010Bikmaz 26:) . السجرس اك مداعجتيع لبعزيع في مػقف تعميسي"
  (Nwosu & Azih, 2011)  ال يدتصيع تجاكزه  مػقف تعميسي في مؤقت لمستعمع دعع بانيا

 ,Nwosu & Azih) الحاتية قجراتو عمى بعجىا يتخؾ ليكسل تعمسو معتسجاً  اآلخخيغ مداعجة بجكف 
2011: 86) ."  

  التعريف النظري للباحث:
 ( كػنو يشدجع مع شبيعة دراستو. , 2010Bikmaz 26:تعخيف ) الباحثاف يتبشى 

 :التعخيف االجخائي لمجعائع التعميسية
 الجعع عمى تقـػ، كنذصة بشاء مدتسخة االجتساعية، كعسمية البشائية لمشطخية كفقاً  معجة تعميسية بأنيا ستخاتيجية

ة السعجة مغ قبل اجتياز السػاقف التعميسيلصالب الرف الثاني الستػسط لسداعجىع في  ؤقتالس السعخفي
 . دعع مغ سبق ما عمى اعتساداً  السعخفية مشطػمتيع بشاء إعادة أك ججيجة معخفية ايجاد تخاكيبالسجرس ك 

  Differentiated Instruction Strategyالمتمايز  التعليمثالثا :ستراتيجية 
 كل مغ :  اعخفي 
 يػاجيػف  الحيغ الصمبة كليذ، الصمبة مدتػى جسيع رفع الى ييجؼ تعميع اباني) 2009،كسييمة عبيجات)

 .( 117: 2009 كسييمة، )عبيجات . األدائية تيعراكقج   يع امكانات زيادة الى كتيجؼ التحريل في مذكالت
 (Stavroula, 2011 بانو )" تعميع الصمبة مختمفي السدتػيات كاالتجاىات بصخؽ مختمفة كصػال الى نفذ

 ( Stavroula, 2011:   3االىجاؼ". )
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  :يغالتعخيف الشطخي لمباحث
 ( كػنو يشدجع مع شبيعة دراستو. Stavroula, 2011تعخيف ) الباحثاف يتبشى 
 كالتيفي شخح كتػضيح مادة الفيدياء  الباحثاف  يتبعيا ىي االجخاءات التي  :بانيا اجخائيا الباحثاف  كعخفيا

 .   البحث( الستػسط )عيشة الثاني الرف شالب  بالحدباف خرائز تأخح
  Attitude Towards Physicsنحػ الفيدياء االتجاه 

 عخفو كل مغ : 
 (Kaya & Boyuk, 2010بانو  ) "  شعػر الستعمسيغ نحػ مادة الفيدياء بحبيع اك كخىع ليا  كيتسثل بذكل

 (. Kaya & Boyuk, 2010 :  39) مػقف إيجابي أك سمبي  يؤثخ عمى عسمية التعمع بصخيقة مباشخة" 
 الستعمع مغ قزايا، كىػ استجابة بيا يتعمق كما نحػ الفيدياء، مكتدب نفدي ( بانو "شعػر2015،الخبيعاف )

 (. 33: 2015الخفس، سمبا اك ايجابا" )الخبيعاف،  القبػؿ أك حيث مغ
 االتجاه إجخائيا بأنو: الباحثاف كيعخفو 

الخفس كيعبخ عشو بالجرجة الكمية التي مػقف الستعمع كاعتقاده نحػ جػانب تعمع الفيدياء بالقبػؿ أك  
 الباحثاف يحرل عمييا الستعمع نتيجة الستجابتيع عمى فقخات مكياس االتجاه نحػ مادة الفيدياء، الحي اعجه 

 ليحا الغخض. 
 

 الفرل الثاني
 االطار النظري 

يتزسغ ىحا الفرل مفيػـ ستخاتيجية الجعائع التعميسية كاالساس الشطخي ليا كالستسثل بالشطخية البشائية    
االجتساعية، كسا يتزسغ مفيػـ الجعائع التعميسية، كاىع خصػاتيا التعميسية كاىع مبخرات استخجاميا في 

يا، فزال عغ اىع الدتخاتيجيات الستبعة التجريذ، كسا يتزسغ ستخاتيجية التعميع الستسايد كاالسذ الشطخية ل
 في تجريديا.
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 Strategy of Instructional Scaffoldingاواًل: ستراتيجية الدعائم التعليمية 
 Instructional Scaffoldingمفههم الدعائم التعليمية 

تعج الجعائع التعميسية احجى الشطع التعميسية التي تؤكج عمى ديشاميكية كحخكة كتفاعل الستعمسيغ في     
التعمسية، اذ تقجـ االنذصة كالسػاد التعميسية عمى كفق قابميات كامكانيات كاستعجادات  -السػاقف التعميسية

التعميسية الى اشباع حاجات الستعمسيغ  الستعمسيغ، فزال عغ خمفياتيع السعخفية الدابقة، كتيجؼ الجعائع
( ، 177: 2011كزيادة دافعيتيع نحػ التعميع، كبالتالي زيادة خبخاتيع كتشسية مياراتيع كقجراتيع )حسادة، 

كيختكد مفيػـ  الجعائع التعميسية عمى تقجيع السداعجة السؤقتة التي يحتاجيا الستعمع، كقج تكػف السداعجة عمى 
ػمات ارشادية  بقرج اكدابو بعس السيارات كالقجرات التي تسكشو مغ مػاصمة تعمسو، شكل تمسيحات اك معم

بعجىا يتخؾ ليكسل بكية تعمسو مشفخدا معتسجا عمى قجراتو الحاتية في اكتذاؼ السفاليع كالسعخفة الججيجة. 
(Nwosu & Azih, 2011,P 86)    

 اهداف الدعائم التعليمية 
 تعميسية الى:تيجؼ ستخاتيجية الجعائع ال   

  معمػماتو الدابقة كالسػقف التعميسي الججيج. بيغ الخبط تسكيغ الستعمع مغ -
التقػيع الدميع لألفكار كاستثسار ما لجيو مغ كسائل كادكات لسعالجة السػاقف تجريب الستعمع عمى  -

 .كالتعامل معيا
 التػصل الى نتائج ججيجة تزاؼ الى خبخة الستعمع. -
  (Veresov , 2004 : 12عتساد عمى الشفذ اثشاء التعمع.  )تعديد االستقاللية كاال -

 االساس النظري للدعائم التعليمية
 الخكسي الشفذ عالع كضعياتعج الجعائع التعميسية احجى تصبيقات الشطخية البشائية االجتساعية التي    

التعاكني لمستعمع،  ، كىي مغ نطخيات التعمع التي تؤكج عمى الشذاط فيكػتدكي" سػميشػفيتر ليف "األصل
الحي يبشي معخفتو بشفدو كبسداعجة االخخيغ االكثخ خبخة، اذ يجخي التعمع كبشاء السعخفة مغ خالؿ عسمية 
التػاصل كالتفاعل االجتساعي لمستعمع مع افخاد بيئتو كإخػانو كاصجقاءه كابػيو كزمالئو كمعمسو ثع بذكل فخدي 

(Wang ,2012 : 15.) 
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 أسس النظرية االجتماعية 
 كضعت الشطخية االجتساعية عمى نقصتيغ جػىخيتيغ في عسمية بشاء السعخفة ىسا :

يتع بشاء السعخفة داخل الفخد بذكل مدتقل بعج اف تتع عسمية التفاعل في بيئتو السحيصة مع  -1
 الى داخمو. االشخاص االكثخ خبخة مشو، أي اف عسمية البشاء تبجأ مغ خارج الستعمع )البيئة( ثع

 (Z.P.D(.)Churcher,et. al , 2014 : 35التعمع يحجث في مشصقة الشسػ القخيب )  -2
 Zone of Proximal Development (Z.P.D)منطقة النمه القريب 

( التي  يقرج بيا ما يدتصيع الستعمع انجازه  Z.P.Dركد "فيكػتدكي" عمى مفيـػ مشصقة الشسػ القخيب )   
بسفخده كاعتسادا عمى نفدو، كما يسكشو انجازه بسداعجة االخخيغ فعشج تفاعمو مع السجرسيغ كاألقخاف االكثخ 

  (، Wang ,2012 : 16) خبخة فانو يدتخجـ الػسائل التي تداعجه عمى التعمع
 .التعميسية الجعائع ستخاتيجية خصػات

 السثيخة كالتداؤالت التمسيحات استخجاـ مع الجرس عغ عامة فكخة السجرس يعصي الخصػة ىحه في : التقجيع 
 . الجرس عشاصخ في الصمبة كالتفكيخ مع

 ليع تاركاً  التداؤالت عمييع كيصخح الجرس افكار بعس في شمبتو السجرس يذارؾ ىشا: الجساعية السسارسة 
 يعسل بحيث اصغخ بتقديع يعقبيا صغيخة مجسػعات في يعسمػف  الصمبة يجعل كباإلمكاف اف عشيا، االجابة

 . معاً  شالبيغ كل
 مع السجرس يذتخؾ كسا اشخافو، كتحت بسفخده ليتعمع شالب كل يتخؾ السجرس الخصػة ىحه في: الفخدي التعمع 

 . حػار متبادؿ في الصمبة
 يصمب ثع الصمبة ألخصاء كترحيحا   )مداعجة( راجعة تغحية السجرس يعصي الخصػة ىحه في : الخاجعة التغحية 

 . ذاتياً  الخاجعة التغحية ذلظ استخجاـ بعج شالب كل مغ
 مغ لو السقجـ الجعع كإلغاء الصالب الى السجرس مغ التعميسية السدؤكليات جسيع تشقل: لمستعمع السدؤكلية نقل 

 درجة تدداد الصالب الى السدؤكليةنقل  كبعج التعمع، إلتقاف يرل حتى دكرياً  الصالب أداء مخاجعة مع السجرس
 الصالب بيا يقـػ اخخى  تعميسية لسسارسة التسييج مع السجرس تجخل دكف  بسفخده ليتعمع الصالب فيتخؾ استقاللية

 . بسفخده
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 بذكل نذاشو الصالب كيسارس لمصالب، ججيجة تعميسية مػاقف السجرس يقجـ: لمستعمع مدتقمة مسارسة تقجيع 
 (78:  2012) دمحم كاخخكف ،  . لمسػضػع فيع الصالب كتعسيق لتػسيع فخدي

 ثانيًا: ستراتيجية التعليم المتمايز
 مفههم التعلم المتمايز:

التعميع الستسايد ىػ فمدفة في التجريذ مػجو لسداعجة السجرس عمى تشطيع السػقف التعميسي تبعا      
لالختالفات السػجػدة بيغ الصمبة مغ حيث االىتسامات كانساط كتفزيالت التعمع كالخمفيات السعخفية كبسا 

 يكفل لمجسيع تحقيق اكبخ قجر مسكغ مغ تحقيق االىجاؼ التعميسية. 
 النظري للتعليم التمايز  االساس

 كدراسة ( Koeze, 2007كجراسة )  الستسايد تشاكلت التعميع التي مغ الجراسات العجيج ىشاؾ     
(Stavroula, 2011( ك )Scott,2012( ك )Aliakbari & Jaber, 2014 ك ، )األفخاد أف الشتائج كانت 

التحجي كاستشجت تمظ الجراسات عمى اسذ نطخية  مغ نػع إلى يتعخضػف  عشجما األمثل الشحػ عمى يتعمسػف 
 تػجج كالتي لإلنداف السختمفة الحكاءات مغ مجسػعة يحجد الحي استصاع أف الحكاءات الستعجدة لػ "كاردنخ"

 مفيـػ مع تساماً  تتساشي الحكاءات الستعجدة نطخية إف كالحكيقة متفاكتة، بجرجات كلكغ األفخاد جسيع لجى
 ىحه تتشاسب لكي أسمػب مغ بأكثخ ذاتو لمستعمسيغ السػضػع يقجـ أف السجرس يحاكؿ حيث الستسايد التعميع

 لمستعمسيغ كسا اكجت تمظ الجراسات. السختمفة الحكاءات مع األساليب
  Multiple Intelligences Theoryظرية الذكاءات المتعددة ن

 نطخية كىػ  Gardnerإليو  تػصل ما البذخي  بالسخ السختبط الحجيث السيسة في العمع نجازاتاإل مغ        
 األفخاد ذكاء مدتػى  عمى بيا نحكع التي كشا العاـ الحكاء فكخة كىحه الشطخية ترحح لشا ،الستعجدة الحكاءات

عمى ثسانية ذكاءات اساسية ىي  Gardner، كقج اكج ( 57:  2008مصمقة ) كػجظ كاخخكف،  برػرة
(، كالبرخي، كالحخكي، كالسػسيقي، كاالجتساعي، كالصبيعي، كالذخري المغػي )المفطي(، كالسشصقي)الخياضي

 )الحاتي(  
 افتراضات كاردنر 

 الحكاءات كراثية مكتدبة، أي يػلج االنداف بيا ثع ياتي دكر البيئة السحيصة. -
 يستمظ كل شخز جسيع الحكاءات كليذ كاحجا مشيا كيعبخعشيا بأشكاؿ كميارات مختمفة . -
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 يسكغ تشسية ما نستمكو مغ ذكاءات فيي ليدت ثابتة. -
 تصػيخ احج الحكاءات يسكغ اف يديع في تصػيخ نػع اخخ مغ انػاعيا. -
 الحكاءات تعسل عادة كتتفاعل دائسا مع بعزيا البعس. -
 يسكغ تصػيخ الحكاء ألعمى مدتػى مغ االداء اذا تػفخ التذجيع كالتعديد. -

 ( 365:  2010) قصامي كاخخكف ،                                            
 نظرية الذكاءات المتعددة في العملية التربهية

 ساىست نطخية الحكاءات الستعجدة عمى تصػيخ العسمية التخبػية مغ خالؿ:     
لجعل تحجيج كدمج خبخات الستعمع الفشية كالخياضية كالسػسيكية مع الخبخات المغػية كالسشصكية كاالجتساعية،  -

 التعمع اكثخ فعالية كحيػية.
 رفع أداء السجرسيغ الستعساليع شخائق كستخاتيجيات تجريذ متشػعة تتشاسب  مع  الفخكؽ الفخدية لمستعمسيغ. -
 زيادة  مذاركة  السجتسع كاالسخة مع السجرسة  في العسمية التعميسية. - 

 لتعمع كجعمو اكثخ فاعمية.مخاعاة ميػؿ كحاجات كقجرات كاىتسامات الستعمسيغ لتحقيق ا -
 التجريذ مغ أجل التعمع. -

 خطهات التعليم المتمايز
 عمى السجرس الحي يدتخجـ ستخاتيجية التعميع الستسايد اف يقـػ باالتي:   

 .كاالمكانيات العمسية لكل متعمع الدابقة كالقجرات السعمػمات يحجد -
مجسػعات كل مجسػعة تزع افخادا متقاربيغ في ضػء ما كرد في الخصػة االكلى يزع الستعمسيغ في  -

 في الرفات.
 يحجد اىجاؼ التعمع.  -
 . التعمع كمرادر التعميسية كاالدكات كاألنذصة السػاد يختار -
 .التعميسية بسا يشاسب السجسػعات البيئة يشطع -
 .السجسػعات أك لمستعمسيغ  السالئسة التجريذ يختار ستخاتيجيات -
 ( Tomlinson , 2013 : 24)  .جسػعةيحجد السياـ التي تؤدييا كل م -

 



 0201 ( 1 )العدد         المجلة العراقية للبحوث االنسانية واالجتماعية والعلمية                          
 
 

      771  أ.م.د. مسلم دمحم جاسم -أ.د. عبد الواحد محمود دمحم  
 

 اشكال التعليم المتمايز 
 يتخح التعميع الستسايد اشكاال متعجدة مشيا:

السجرس عمى  الستعجدة :كيتع تقديع الستعمسيغ في مجسػعات مغ خالؿ تعخؼ الحكاءات التجريذ كفق نطخية-
 . الحكاءات ىحه كفق كيتع تجريدو لكل متعمع، الحكاءات أنػاع

 التدريس وفق انماط المتعلمين
يرشف التخبػيػف انساط التعمع الى سسعي كبرخي كحخكي كيزيف بعزيع نسصا حديا، كيتع التجريذ كفق 
انساط التعمع بتجريذ كل متعمع بحدب الشسط السشاسب لو كالسفزل لجيو فالتجريذ بشسط تعميسي كاحج ال يحقق 

رس أف يػافق نسصو التعميسي مع الشسط التعميسي لمصالب، سشجج تجريذ الفيدياء الفعاؿ، فعشجما يدتصيع السج
اف إتجاىات الصالب نحػ السادة قج تحدشت، ككحلظ العسل السجرسي، كاألنذصة، كالتحريل، كالتفكيخ كصػال 

 (.166:  2003الى تحقيق األىجاؼ كالغايات السشذػدة في مشاىج الفيدياء كتجريديا ) زيتػف ، 
 التعلم التعاوني 

كيسكغ اعتبار التعمع التعاكني تعميسا متسايدا اذا راعى السجرس تشطيع السياـ كتػزيعيا كفق اىتسامات      
 تصبيق التعمع إلى أحيانا (، كقج يمجأ 101:  2009الستعمسيغ كتسثيالتيع السفزمة )عبيجات كسييمة، 

كذلظ  السختمفة ذكاءاتيع أك تعمسيع، نسط أك لسيػليع كفقاً  إلى مجسػعات متجاندة، الستعمسيغ فيقدع التعاكني،
الذكل االكؿ كىػ التعميع  الباحثاف (، كقج استخجـ 166: 2008التعمع )كػجظ كآخخكف ،  أىجاؼ لتحقيق

 المتمايز وفق الذكاءات المتعددة .
 المتعلمين لدى الذكاءات أنهاع تحديد

 ثع تسأل،  اإلجابة عغ فقخاتيا مفتاح ضعكك  الستعجدة الحكاءات استسارة لتحجيج الحكاءات لكل متعمع يتع تييئة
الحكاءات  عانػا  عمى بيانات كل متعمع ليتعخؼ السجرس يفخغ األمخ ثع ككلى السجرس كالستعمع مغ كل بسذاركة

الحكاءات  تحجيج انػاع السجرس يدتصيع كبيحا، السدتػى  كمشخفزة كالحكاءات الستػسصة، التكخار، عالية
 .متعمع  كل لجى السدتػى  السختفعة

 الدتخاتيجيات التي تجعع التعميع الستسايد
اىع الدتخاتيجيات التي تجعع التعميع الستسايد بحدب استعجادات الستعمع كاىتساماتو  Wallas , 2011)يحكخ )

 كذكاءاتو  كىي :
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4MAT  -    التداؤؿ الحاتي- KWL            -                ضغط السحتػى 
 فكخ زاكج شارؾ         -مجسػعات التعمع الرغيخة  -عقػد التعمع       -مرادر التعمع 
 Jigsaw -التعميع الستجرج   -مجسػعات التحقق  -التعمع الفخدي 

  االنذصة االثخائية      -العرف الحىشي  -االنذصة الثابتة  االنذصة  الستجرجة
 (Wallas , 2011: 13) 

      -السجسػعات السخنة -دراسة الحالة ( 2008) كػجظ كاخخكف ، كيزيف 
 ( 119: 2008الرحيحة) كػجظ كاخخكف ،  االجابات تعجد-حل السذكالت-

 عجة ستخاتيجات  في البحث الحالي مشيا :  الباحثاف كقج استخجـ 
 العرف الذهني 

عجة انػاع مغ الحكاء مشيا، الحكاء االجتساعي كالسشصقي كالحاتي كالمفطي  تعدز ىحه الدتخاتيجية    
(Mallican,2013 : 29.  .) 

 : شارك ، زاوج ، فكر ستراتيجية
 سؤاؿ خالؿ تػجيو مغ كذلظ ، التعميع الستسايد تؤيج التي الدتخاتيجيات إحجى الدتخاتيجية ىحه ت عج     

 (.102: 2014بسذاركتيع جسيعا )نرخ ،  يفكخكا كي تفكيخ، كإعصائيع الفخصةاليدتجعي 
 2Jigsawستخاتيجية  

 يسكغ أنذصة  مختمفة يتزسغ االجتساعي الحكاء خاللو مغ يتزح الحي التعاكني كىي مغ انػاع التعمع    
:  2009األخخى مثل الحكاء الحخكي كالمغػي كالسشصقي )االىجؿ ،  الحكاءات مغ كل في التالميح تجمج أف

273 ). 
 KWLستراتيجية 

ماذا اريج اف اعخؼ  –معيغ ) ماذا اعخؼ  مػضػع حػؿ بسعمػمات الصالب تحكيخ عمى تداعج ستخاتيجية    
 كىحه الدتخاتيجية تشاسب الستعمسيغ ذكي الحكاءات الحاتي كالسشصقي كالمغػي  ماذا تعمست ( ، –
(Mallican,2013 : 28) . 
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 االنذطة المتدرجة
 لجسيع إبقاء نفذ االىجاؼ بالشدبة الرعػبة مع متجرجة مغ حيث ذات مدتػيات بأنذصة الصالب يتع تدكيج

 .( Wallas , 2011: 15)كتشاسب ىحه الدتخاتيجية انػاع الحكاءات البرخي كالصبيعي كالسشصقي الصالب
 عناصر التعليم المتمايز -21

 ىشاؾ ثالثة عشاصخ يسكغ اف يذسميا التسايد كىي:      
 لسفاليع كالسبادئ كالسيارات التي يتعمسيا الصالب كالسػاد التي تدتخجـ في تحقيق أىجاؼ التعمع(.السحتػى: )ا

 العسميات: )كيفية تجريذ السحتػى "مجسػعات مخنة أك مجسػعة مشاقذة كبيخة أك مجسػعات صغيخة"(. 
 & Aliakbariالشػاتج: )كيقرج بو التعمع كيدسح لمصالب باختيار شخائق التقييع الشيائية التي تجؿ عمى التعمع 

Jaber, 2014 : 185 ) ،) 
 

 الفرل الثالث
 اجراءات البحث

يتزسغ ىحا الفرل ، تحجيج  الترسيع التجخيبي ، كمجتسع البحث ، كشخيقة اختيار عيشتو، ك تػضيح 
في إعجاد أدكات البحث كمتصمباتو ك تصبيق التجخبة كالػسائل اإلحرائية  الباحثاف بعيا الخصػات التي ات

 السدتخجمة في البحث ككاالتي : 
 Experimental Designأواًل : الترميم التجريبي 

ترسيع السجسػعات الستكافئة الحي يتزسغ ، السجسػعة التجخيبية األكلى التي تتعخض ألثخ  الباحثاف استخجـ 
الستغيخ السدتقل )ستخاتيجية الجعائع التعميسية ( ، السجسػعة التجخيبية الثانية تتعخض ألثخ الستغيخ السدتقل 

( 1يقة السعتادة كيػضح السخصط ))ستخاتيجية التعميع الستسايد( ، كتجرس السجسػعة الثالثة ) الزابصة ( بالصخ 
 الترميم التجريبي المدتخدم في البحث .      

 The Population and Sampleثانيًا : مجتمع وعينة البحث 
كالثانػية الشيارية   الستػسصة السجارس في تحجد مجتسع  البحث الحالي بصالب الرف الثاني الستػسط     

( مجرسة .اختار 31) ( كالبالغ عجدىا 2016-2015الجراسي ) لمعاـمخكد محافطة القادسية  الحكػمية  في
تحتػي عمى ثالث شعب لمرف  التي بذكل عذػائي)بالقخعة( مغ بيشيا متػسصة فجخ االسالـ الباحثاف 
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الثاني الستػسط ، كاختار عذػائيا )بالقخعة( شعبة )ب( لتسثل السجسػعة التجخيبية االكلى كشعبة )جػ( 
 ( يبيغ ذلظ .1كججكؿ ) ،بية الثانية كشعبة ) أ ( لتسثل السجسػعة الزابصةالسجسػعة التجخي

 
  

 ( عجد شالب مجسػعات البحث قبل االستبعاد كبعجه1ججكؿ )
عجد الصالب  عجد الصالب قبل االستبعاد السجسػعة الذعبة

 الخاسبيغ
عجد الصالب بعج 

 االستبعاد
 29 7 36  1التجخيبية  ب
 30 5 35 2التجخيبية  ج
 29 7 36 الزابصة  أ

 88 19 107 السجسػع
 Equivalence of The Research Groupsثالثا ــ تكافؤ مجمهعات البحث 

  -مجسػعات البحث عذػائيا، كارتأى التأكج مغ تكافؤىا إحرائيا مغ خالؿ الستغيخات اآلتية : الباحثاف اختار 
 درجات اختبار المعلهمات الدابقة في مادة  الفيزياء -2

( فقخة مغ نػع االختيار  20اختبار السعمػمات الدابقة الحي أعجه بشفدو كالسكػف مغ)  الباحثاف شبق       
( مسا يجؿ عمى تكافؤ السجسػعات الثالث في 2(مغ متعجد عمى عيشة البحث ككانت الشتائج كسا في ججكؿ 

 ىحا الستغيخ.
 تحميل التبايغ األحادي لجرجات السجسػعات الثالث في اختبار السعمػمات الدابقة (2ججكؿ )

 الجاللة .Sig ججكليةf f متػسط السخبعات مجسػع السخبعات df مرجر التبايغ

 4.357 8.715 2 بيغ السجسػعات
0.3

3 
 غيخ دالة 0.72 3.1

داخل 
 السجسػعات

85 1120.001 13.176 

  1128.716 87 السجسػع
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 العمر الزمني محدهبًا باألشهر  -2
تع حداب االعسار باألشيخ كادخاليا كمعالجتيا بالبخنامج االحرائي كدلت الشتائج عمى  تكافؤ مجسػعات    

 ( يبيغ ذلظ . 3البحث في العسخ الدمشي كالججكؿ )
 

 ( نتائج تحميل التبايغ االحادي ألعسار شالب مجسػعات البحث  . 3ججكؿ )

 الجاللة .Sig ججكليةf f متػسط السخبعات مجسػع السخبعات df مرجر التبايغ

 22.362 44.723 2 بيغ السجسػعات
0.7

1 
3.1 0.49 

 
 31.309 2661.266 85 داخل السجسػعات غيخ دالة

  2705.989 87 السجسػع 

( لمسرفػفات الستتابعة عمى شالب  Ravenاختبار رافغ )  الباحثاف : شبق  درجات اختبار الذكاء -3
مجسػعات البحث بدبب مالئستو لسدتػاىع ، كدلت الشتائج عمى تكافؤ السجسػعات إحرائيا في اختبار 

 ( يػضح ذلظ .4الحكاء، كالججكؿ )
 مجسػعات البحث في اختبار الحكاء( نتائج تحميل التبايغ االحادي لصالب 4ججكؿ )

 االتجاه نحه مادة الفيزياء -4
في البحث الحالي، مكياس االتجاه نحػ مادة الفيدياء الحي أعجه لكياس الستغيخ التابع  الباحثاف شبق       

 ( .5عمى اف السجسػعات الثالث متكافئة إحرائيا في ىحا الستغيخ ك كسا في الججكؿ ) كدلت الشتائج
 
 

 df مرجر التبايغ
مجسػع 

 السخبعات
متػسط 

 السخبعات
f 

fججكل
 ية

Sig. الجاللة 

 116.964 350.891 2 بيغ السجسػعات
0.3

6 
3.1 

0.2
6 

 85.657 7195.188 85 داخل السجسػعات غيخ دالة
  7546.080 87 السجسػع
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 مادة الفيدياء ( نتائج تحميل التبايغ لسجسػعات البحث في مكياس االتجاه نحػ5ججكؿ )

 الجاللة .Sig ججكليةf f متػسط السخبعات مجمهع المربعات df مرجر التبايغ

 25.369 50.739 2 بيغ السجسػعات
 115.129 9785.977 85 داخل السجسػعات غيخ دالة 0.8 3.1 0.22

  9836.716 87 السجسػع

 الدخيلة( ( رابعًا : ضبط المتغيرات غير التجريبية 
 ضبط بعس الستغيخات غيخ التجخيبية التي يخى بأنيا تؤثخ في سالمة التجخبة كىي : الباحثاف حاكؿ 

لمديصخة عمى الفخكؽ بيغ شالب مجسػعات البحث كذلظ باختيار  الباحثاف . اختيار العيشة : كقج سعى 1
 العيشة عذػائيا ككحلظ إجخاء عسمية التكافؤ في عجد مغ الستغيخات.

جخبة كالحػادث السراحبة : لع تتعخض التجخبة إلى أي حادث يعخقل سيخىا كيؤثخ في الستغيخيغ . أحػاؿ الت2
 التابعيغ  بجانب اثخ الستغيخيغ السدتقميغ. 

. االنجثار التجخيبي : لع يتعخض البحث الحالي لسثل ىحه الحاالت ، باستثشاء حاالت الغياب الفخدية التي 3
 تحجث في السجارس بذكل اعتيادي .

.عامل الشزج : لع يكغ ليحا العامل أثخ في البحث الحالي ، ألف مجة التجخبة كانت محجكدة كمػحجة 4
 لمسجسػعتيغ التجخيبيتيغ كالزابصة.

 نفذ االداة عمى مجسػعات البحث الثالث في نفذ الػقت. الباحثاف . أداتا الكياس : شبق 5
 . أثخ اإلجخاءات التجخيبية 6

،  الباحثاف مغ بعس العػامل التي يسكغ أف يكػف ليا أثخ في الستغيخ التابع عسل مغ أجل حساية التجخبة 
 قجر السدتصاع ، عمى الحج مغ أثخ ىحه العػامل في سيخ التجخبة كتسثمت في :

مع إدارة السجرسة عمى عجـ إخبار الصالب بصبيعة السيسة التي يقػـ بيا  الباحثاف أ. سخية البحث : اتفق 
 حخصًا عمى سيخ التجخبة بذكل شبيعي كلمػصػؿ إلى نتائج أكثخ دقة.
 ب. السادة الجراسية: درست السجسػعات الثالث نفذ السادة الجراسية .

 تائج عمسية مػثػؽ بيا.بتجريذ مجسػعات البحث بشفدو لمػصػؿ إلى ن الباحثاف ج. السجرس: قاـ 
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 تػزيع الحرز: -د
كل مجسػعة مغ السجسػعات بػاقع حرتيغ أسبػعيًا كفق تػزيع الجركس األسبػعي السعج  الباحثاف دّرس  

 مغ قبل السجرسة .
 السجة الدمشية:كانت السجة الدمشية لمتجخبة متداكية لسجسػعات البحث كىي ثسانية أسابيع . -ق
 السجسػعات درست في مختبخ الفيدياء . كل: البيئة الرفية   -ك

 The Research Requirementsخامدا / مدتمدمات البحث 
 (  تحديد المادة العلمية 2) 

قبل البجء بتصبيق التجخبة تع تحجيج السادة العمسية التي تجرس في الكػرس الثاني مغ العاـ الجراسي        
 ج عمى الحرز األسبػعية السقخر مغ قبل الػزارة .( كتع اعتساد تػزيع مفخدات السشي 2016 -2015)

 ( صياغة األهداف الدلهكية 1)   
تع صياغة األىجاؼ الدمػكية في السجاؿ السعخفي اعتسادًا عمى محتػى السادة التعميسية التي شسمتيا  

( السعخفي بسدتػياتو الثالثة األكلى كىي )التحكخ، 129مجة التجخبة كبمغت ) ( ىجفا سمػكيا كفق ترشيف )بمـػ
 (6كالفيع، كالتصبيق( كتع التاكج مغ صجقيا كسا ىػ مػضح عجدىا في ججكؿ )

 ( األىجاؼ الدمػكية في السجاؿ السعخفي بحدب السحتػى 6ججكؿ  )
 
 
 
 
 
 
 
 (  إعداد الخطط التدريدية اليهمية3) 

عخض السادة االكلى  ( خصة تجريدية لكل مجسػعة، تزسشت خصط السجسػعة التجخيبية16تع إعجاد )    
عخض السادة كفق خصػات الثانية  كخصط السجسػعة التجخيبية كفق خصػات ستخاتيجية الجعائع التعميسية،

 السجسػع التصبيق الفيع التحكخ الفرل
 44 11 11 22 الدادس

 20 3 6 11 الدابع
 28 4 11 13 الثامغ
 37 6 10 21 التاسع

 129 24 38 67 السجسػع
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ِرست كفق الصخيقة ستخاتيجية التعميع الستسايد، أما الخصط التجريدية الخاصة بالسجسػعة الزابصة ال تي د 
 االعتيادية. 
  The Research Tool البحث اةسادسا/ أد

 Attitude Toward Physics Scaleمادة الفيزياء  مقياس االتجاه نحه
عمى األدبيات كالجراسات السحمية كالعخبية التي تػافخت لجيو ، ارتأى بشاء  يغمغ خالؿ اشالع الباحث      

 مكياس لالتجاه نحػ مادة الفيدياء مالئع ألغخاض البحث كالبيئة السحمية. 
 صياغة فقخات السكياس    -أ 

زعة ( فقخة  بريغتيا األكلية مػ 30عمى بعس السرادر ذات الذأف تع بشاء ) يغمغ خالؿ اشالع الباحث   
عمى ثالثة مكػنات) السعخفي، الدمػكي، العاشفي اك الػججاني(،عذخ فقخات لكل مكػف مشيا، ككضع اماميا 

 1،2،3ثالثة بجائل متجرجة لإلجابة عغ الفقخات كىي، بجرجة )كبيخة ، متػسصة ، قميمة(، كأعصيت الجرجات )
ميسات اإلجابة عغ السكياس كالتي تتزسغ (لمفقخات الدمبية، كأعجت تع 3،2،1( عمى التػالي لمسػجبة مشيا ك)

 كيفية اإلجابة عشو ، ككيفية استخجاـ كرقة اإلجابة الخاصة .
 صالحية فقخات السكياس -ب 

( فقخة عمى مجسػعة مغ  30كألجل التثبت مغ صالحية فقخات السكياس تع عخض الفقخات البالغ عجدىا ) 
مالحطاتيع كآراءىع عجلت بعس الفقخات كلع تتع الستخرريغ في التخبية كشخائق التجريذ ، كفي ضػء 

 ( فقخة. 30االشارة الى ححؼ أي فقخة كبقي عجد الفقخات)
 التصبيق االستصالعي األكؿ لمسكياس -ج 

كلمتثبت مغ مجى كضػح التعميسات لمصالب كفيسيع لمعبارات كالفقخات كتحجيج الدمغ الالـز لإلجابة       
( شالبًا مغ شالب الرف الثاني الستػسط في 30السكياس عمى عيشة عذػائية مكػنة مغ )  الباحثاف شبق 

متػسصة  الجدائخ لمبشيغ في مخكد محافطة القادسية ) مجيشة الجيػانية ( ، كقج اتزح مغ خالؿ ىحا التصبيق 
التقخيبي لإلجابة عغ أف تعميسات السكياس كاضحة لمسدتجيبيغ كعباراتو كفقخاتو مفيػمة ، ككاف متػسط الدمغ 

 ( دقيقة.  19السكياس ) 
 التصبيق االستصالعي الثاني لمسكياس -د 



 0201 ( 1 )العدد         المجلة العراقية للبحوث االنسانية واالجتماعية والعلمية                          
 
 

      781  أ.م.د. مسلم دمحم جاسم -أ.د. عبد الواحد محمود دمحم  
 

بعج التأكج مغ صالحية فقخات السكياس كتعميسات اإلجابة ككضػحيا ، شبق مخة ثانية لغخض التحميل       
ػسصة ( شالب في مت100( عمى عيشة عذػائية مغ )11/1/2016االحرائي في يػـ االثشيغ السرادؼ )

 ابغ سيشا في مخكد محافطة القادسية.
 التحميل اإلحرائي لفقخات السكياس  -ق 

 باستخخاج االتي :   الباحثاف ، كلمتحقق مغ صجؽ السكياس قاـ 
 معامل التمييز لفقرات المقياس :  -

%( مغ أدنى الجرجات، 27% ( مغ أعمى الجرجات ك)27الجرجات تشازليا كاخح ندبة)  تختيبتع  
( فقخة لمسجسػعتيغ  30لعيشتيغ مدتقمتيغ لكل فقخة مغ فقخات السكياس البالغ عجدىا ) t-testب قيع كبحدا

( كجسيعيا أكبخ مغ  37.5ك  5.3العميا كالجنيا، تبيغ أف جسيع الكيع دالة إحرائيًا ، اذ تخاكحت بيغ ) 
 ( كىحا يجؿ عمى اف جسيع الفقخات مسيدة 2.01الكيسة الججكلية )

 لفقرات تداق الداخلي لال صدق ا  -
مغ صجؽ اتداؽ الفقخات باستخجاـ معامل ارتباط بيخسػف بحداب عالقة الفقخة  الباحثاف كقج تحقق  

( كعالقة كل مكػف بالجرجة الكمية لمسكياس  كعالقة الفقخة بالجرجة  0.9 – 0.41بالجرجة الكمية لمسكػف  )
يجؿ  ( مسا0.05( ، كاتزح أف جسيع الفقخات دالة إحرائيًا عشج مدتػى)  0.89 – 0.42الكمية لمسكياس )

 عمى صجؽ االتداؽ الجاخمي السكياس. 
 ثبات المقياس -و 

( ، مسا يؤكج 0.93معامل ألفا كخكنباخ ، حيث بمغت قيستو ) الباحثاف استخجـ كلمتحقق مغ ثبات السكياس 
 (، كبحلظ أصبح جاىدًا لمتصبيق عمى مجسػعات البحث. 490: 2011ثبات السكياس)أبػ عالـ ،

 Applying of The Experiment     سابعًا : تصبيق التجخبة 
 تجخبتو عمى شالب السجسػعات الثالث ككاالتي :  الباحثاف شبق  

قبل البجء بالتجخبة تع إجخاء اختباري الحكاء ) رافغ ( كالسعمػمات الدابقة كتصبيق مكياس االتجاه نحػ  -1
ع الستسايد كايزاح مادة الفيدياء لمتكافؤ  لصالب مجسػعات البحث الثالث كممئ استسارات التعمي

خصػات ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية كالتعميع الستسايد كتختيب الججكؿ مع ادارة السجرسة كذلظ يػمي 
 ـ . 2016/ 2/  16كالثالثاء  2016/ 2/ 15االثشيغ 
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ـ بتجريذ السجسػعة التجخيبية االكلى  2/2016/ 17بتصبيق التجخبة يػـ االربعاء  الباحثاف بجأ   -2
ستخاتيجية الجعائع التعميسية كالسجسػعة التجخيبية الثانية بدتخاتيجية التعميع الستسايد  باستخجاـ

 .  الباحثاف كالسجسػعة الزابصة بالصخيقة االعتيادية كفق الخصط اليػمية التي أعجىا 
 .2016/  4/ 13انتيت التجخبة يـػ االربعاء   -3
كصححت فقخاتو  4/2016/ 14مكياس االتجاه نحػ مادة الفيدياء يـػ الخسيذ  الباحثاف شبق   -4

( درجة لمبجائل ) كبيخة ، متػسصة ، قميمة( عمى التػالي كبرػرة معكػسة  1،  2،  3باحتداب ) 
( كقج كجج  30( كالجرجة الجنيا )  90لمفقخات الدمبية كعمى ىحا األساس كانت الجرجة العميا ) 

 (  43( كأكشأ درجة كانت )  89أعمى درجة حرل عمييا شالب السجسػعات كانت ) أف  الباحثاف 
 Statistical Treatmentثامنًا : المعالجة اإلحرائية  

 -لحداب : SPSSالبخنامج اإلحرائي  الباحثاف استخجـ 
العسخ الفيدياء،  فيتحميل التبايغ االحادي: لمتعخؼ عمى تكافؤ السجسػعات في) السعمػمات الدابقة  -

باألشيخ، مكياس االتجاه نحػ الفيدياء، الحكاء ك كداللة الفخؽ بيغ السجسػعات في مكياس االتجاه 
 نحػ الفيدياء.                    

- t-test .لعيشتيغ مدتقمتيغ لحداب معامل التسييد لفقخات السكياس 
فقخات مكياس االتجاه  حداب الرجؽ الطاىخي لألىجاؼ الدمػكية ك( : استخجـ في  2مخبع كاي ) كا -

 نحػ مادة الفيدياء.
معامل ارتباط بيخسػف :استخجـ الستخخاج عالقة كل فقخة بالجرجة الكمية لمسكػف كالسكياس كالسكػف  -

 بالجرجة الكمية لسكياس االتجاه نحػ مادة الفيدياء .
 معامل ألفا كخكنباخ إليجاد ثبات مكياس االتجاه نحػ مادة الفيدياء. -
 لسعخفة اتجاه الفخؽ االحرائي لرالح أي مغ السجسػعات. اختبار شيفيو -
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 الفرل الرابع
يتزسغ ىحا الفرل عخض الشتائج  التي تػصل الييا البحث كتفديخىا كمشاقذتيا كاالستشتاجات كالتػصيات 

 كالسقتخحات
 عرض النتائج

( بيغ متػسصات درجات 0.05)ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى ) وعمى ان الفخضية نرت
الستػسط الحدابي  استخخاجشالب مجسػعات البحث الثالث في مكياس االتجاه نحػ مادة الفيدياء( ، تع 

(  ككسا ىػ مػضح في ججكؿ  16)ممحق  مجسػعات  البحث الثالث كاالنحخاؼ السعياري لجرجات شالب
(7. ) 

 ( 7)ججكؿ
 مجسػعات البحث الثالث )مكياس االتجاه(لجرجات الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية 

 االنحخاؼ السعياري  الستػسط الحدابي السجسػعة      
 9.29 74.76 السجسػعة التجخيبية األ كلى
 9.18 75.83 السجسػعة التجخيبية الثانية

 10.26 68.14 السجسػعة الزابصة
 

داللة الفخكؽ بيغ متػسصات درجات مجسػعات البحث الثالث تع استخجاـ تحميل التبايغ األ حادي ،  كالختبار
(  5.53( تداكي  السحدػبة f( كقيسة 0.05( كىي َأقل مغ مدتػى الجاللة ) 0.006)  (.Sig)كحداب قيسة 

اف ىشاؾ فخكؽ دالة بيغ  (،  كىحا يعشي85، 2( ، بجرجة حخية )3.1)البالغة كىي َأكبخ مغ الكيسة الججكلية 
متػسصات درجات شالب مجسػعات البحث الثالث في مكياس االتجاه نحػ مادة الفيدياء( ، كبيحا تخفس 

η، كسا دلت قيسة )الفخضية الرفخية الخامدة
 ( عمى اف مقجار حجع األثخ)الفاعمية( كبيخ،0.12( البالغة ) 2

 (. 8)ككسا في ججكؿ
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 ( 8)ججكؿ
 التبايغ لجرجات شالب مجسػعات البحث الثالث في مكياس االتجاه نحػ مادة الفيدياءنتائج تحميل 

 مرجر التبايغ
مجسػع 

 السخبعات
درجة 
 الحخية

متػسط 
 السخبعات

f 
Sig. 

الجاللة عشج 
0.05 

η
2 

 ججكلية محدػبة
 507.90 2 1015.79 بيغ السجسػعات

5.53 
 

 دالة 0.006 3.1
0.12 

 91.89 85 7810.93 داخل السجسػعات
  87 8826.72 السجسػع

الثالث تع اجخاء السقارنة البعجية بيشيا  البحث كلسعخفة اتجاه الفخكؽ بيغ متػسصات درجات مجسػعات
 ( 29البعجي ككسا في ججكؿ )   Scheffeباستخجاـ اختبار 

 ( 9)ججكؿ
 االتجاه نحػ مادة الفيدياءفي مكياس السقارنات الدكجية بيغ مجسػعات البحث الثالث 

السػازنة بيغ 
 السجسػعات

  Scheffeقيسة 
 )الفخؽ السالحظ(

  Scheffeقيسة 
 الحخجة

Sig.  الجاللة اإلحرائية
 0.05عشج مدتػى 

 غيخ دالة  0.912 6.216 1.07 األ كلى كالثانية 
 دالة 0.011 6.216 7.69 الثانية كالثالثة

 دالة  0.036 6.268 6.62 األ كلى كالثالثػة
 

 ( ما يأتي :9يتزح مغ ججكؿ )
أ. ال يػجج فخؽ ذك داللة إحرائية بيغ متػسصي درجات السجسػعتيغ التجخيبيتيغ األ كلى كالثانية اذ بمغت 

 ( .6.216) البالغة ( كىي َأقل مغ الكيسة الحخجة1.07قيستو )
التجخيبية الثانية كالزابصة اذ بمغت ب. يػجج فخؽ ذك داللة إحرائية بيغ متػسصي درجات السجسػعتيغ 

 ( كلرالح السجسػعة التجخيبية الثانية .6.216( كىػ َأكبخ مغ الكيسة الحخجة كالبالغة )7.69قيستو )
ج. يػجج فخؽ ذك داللة إحرائية بيغ متػسصي درجات السجسػعتيغ التجخيبية األ كلى كالزابصة اذ بمغت 

 ( كلرالح التجخيبية األ كلى .6.268) البالغة حخجة( كىي َأكبخ مغ الكيسة  ال6.62قيستو )
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  Conclusionsاالستنتاجات  
 مغ خالؿ نتائج البحث الحالي ، يسكغ استشتاج االتي : 

الجعائع التعميسية كالتعميع الستسايد  في زيادة اتجاىات شالب الرف  فاعمية التجريذ باستخجاـ  ستخاتيجيتي
 الثاني الستػسط  نحػ مادة الفيدياء .

لع يثبت افزمية احجى الدتخاتيجيتيغ عمى االخخى في زيادة اتجاىات شالب الرف الثاني الستػسط  نحػ 
 مادة الفيدياء.

 التهصيات
التعميع الستسايد  في تجريذ مادة الفيدياء لمرف الثاني الستػسط ، اعتساد ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية ك  -

 لفاعميتيسا في تحديغ اتجاىات الصالب نحػ السادة .
تزسيغ ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية كالتعميع الستسايد  ، ضسغ مفخدات مادة شخائق التجريذ في كميات  -

 التخبية ، مع بياف مسيداتيسا كخصػات تشفيحىسا. 
ضخكرة تزسيغ ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية كالتعميع الستسايد  في مخشج السجرس في الفيدياء لجسيع  -

 الرفػؼ. 
 تجريب السجرسيغ عمى التخصيط كخصػات تشفيح ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية كالتعميع الستسايد.   -

 المقترحات 
 ما يأتي : الباحثاف استكسااًل لمبحث الحالي يقتخح 

جخاء دراسات أخخى تدتخجـ ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية كالتعميع الستسايد عمى مخاحل دراسية اخخى إ-
 )االبتجائية، االعجادية ، اك الجامعية ( . 

إجخاء دراسة مساثمة تدتخجـ احجى الدتخاتيجيتيغ )الجعائع التعميسية أكالتعميع الستسايد( مع ستخاتيجيات -
 خ التابع نفدو .تجريدية أخخى في الستغي

 دراسة فاعمية ستخاتيجيتي الجعائع التعميسية كالتعميع الستسايد في متغيخات تابعة أخخى كمػاد دراسية مختمفة.-
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 المرادر
 معمسي لجى التجريذ بصخائق كعالقتو الفيدياء عمع شبيعة(: 2013)  دمحم يحيى،  جحجػح أبػ -

 العجد ،17 السجمج ،اإلندانية لمعمـػ األقرى جامعة مجمة،  بفمدصيغ السجارس الثانػية في الفيدياء
2. 

( :فاعمية انذصة كاساليب التجريذ القائسة عمى نطخية الحكاءات الستعجدة 2009االىجؿ، اسساء زيغ ) -
مجمة جامعة اـ القخى لجى شالبات الرف االكؿ الثانػي ،  كاالستبقاءفي تحريل الجغخافيا 

 .  1،العجدالتخبػية
(:  "اتجاىات شمبة كمية التخبية بجامعة حزخمػت الجسيػرية  2000بمخيخ، عبج الخضا سعيج) -

 ، جامعة البرخة.رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرةاليسشية نحػ ميشة التجريذ"، 
 التأممي التفكيخ تشسية في التعميسية ستخاتيجية الدقاالت فاعمية(:  2011(حسادة ، دمحم محسػد    -

 التعمع أساليب ذكي  اإلعجادي كؿاأل الرف لتالميح الخياضيات مادة في كالتحريلالكتابي  كاألداء
 .  2العجد   14السجمج،  ،تخبػيات الخياضيات مجمة ، السختمفة

بجامعة االميخة  األكلى الثالثة الرفػؼ معمسات الصالبات (: اتجاىات2015الخبيعاف ، نػاؿ عمي )  -
،  ، السجمة الجكلية التخبػية الستخررةنػرة نحػ تجريذ العمػـ كعالقتو بفيسيغ لمسفاليع العمسية 

 كمية التخبية ، جامعة االميخة نػرة بشت عبج الخحسغ.
، عالع الكتب،  ستخاتيجيات التجريذ رؤية معاصخة لصخؽ التعميع كالتعمع( :   2003زيتػف ، حدغ )  -

 القاىخة .
 التحريل تشسية في العمـػ تجريذ في Seven E`s نسػذج (: فعالية 2003 ) مػسى مشيخ صادؽ، -

 6السجمج  ،العمسية التخبية مجمة اإلعجادي ، الثاني الرف تالميح لجى العمع عسميات كبعس ميارات
 . 3العجد  ،

،  15، العجد  تخبػيةمجمة دراسات ( : السشيج كالسخاحل الجراسية ، 2011عبج الخضا، عباس عمي) -
 كزارة التخبية ، بغجاد.

 شالبات تحريل التعميع، في كتفخيج التجريذ، تشػيع اثخ(:  2011عبج الراحب ، اقباؿ مصذخ ) -
 ، كمية التخبية ، السدتشرخية. الجغخافية مادة في االعجادي، الخابع الرف
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(: فاعمية العرف الحىشي في تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجى شالب 2009مبجر ) عبج الكخيع،مشحر -
 .43،  العجد مجمة الفتحالرف الخامذ العمسي في مادة الكيسياء ، 

: استخاتيجيات التجريذ في القخف الحادي كالعذخيغ (  2009عبيجات ، ذكقاف ك سييمة ابػ الدسيج ) -
 ديبػنػ ، عساف.،  2، ط ، دليل السعمع كالسذخؼ التخبػي 

 ، دار السشاىج ، عساف.اسذ التخبية الحجيثة كنطع التعميع( :  2010عصية، محدغ عمي) -
اإلسالمية  الجامعةالجانبيغ  ذي بالجماغ كالتعمع التجريذ ( 2007 ) : الجير ك يػسف عدك عفانة، -

 غدة. ،
 ، دار كائل ، عساف. كالتصبيقعمع الشفذ التخبػي ، الشطخية ( : 2010قصامي ، يػسف ، كاخخكف )  -
 شخؽ  لتحديغ السعمع الفرل ، دليل في التجريذ تشػيع( :  2008كػجظ ، كػثخ حديغ كاخخكف )   -

، مكتب اليػندكػ االقميسي ، مكتب التخبية لمجكؿ العخبية ،  العخبي الػشغ مجارس في كالتعمع التعميع
 بيخكت .

، عالع الكتب، القاىخة السرصمحات كمفاليع التعمع كالتعميعمعجع ( :  2009مججي ، عديد إبخاليع ) -
. 

، السجيخية  العمسي الدادس لمرف الفيدياء مجرس مخشج( : 2012دمحم ، قاسع عديد ، كاخخكف )  -
 العامة لمسشاىج ، كزارة التخبية ، العخاؽ.

تعجيل الترػرات ( : فعالية الشسػذج التػليجي في تجريذ العمػـ ل2003دمحم ، ناىج عبج الخاضي ) -
البجيمة حػؿ الطػاىخ الصبيعية السخيفة كاكتداب ميارات االستقراء العمسي كاالتجاه نحػ مادة العمـػ 

، كمية التخبية : جامعة عيغ شسذ ،  مجمة التخبية العمسيةلجى تالميح الرف األكؿ اإلعجادي ، 
 . 3، العجد  6السجمج 

 ، دار الفخقاف، عساف.تعميع العمػـالججيج في ( :   2001نذػاف ،يعقػب حديغ ) -
القخاءة  مياراتي تشسية في الستسايد التعميع ستخاتيجية استخجاـ (: فاعمية 2014) سالمة نرخ ، ميا -

، كمية التخبية ،  ، رسالة ماجدتيخالعخبية  المغة مقخر في االبتجائي الثاني الرف تالميح لجى كالكتابة
 الجامعة االسالمية ، غدة.
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