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 Abstract 

     The research aims at identifying (The Effect of Thylen's Model Employment in the 

Acquisition of the Physical Concepts and the Improvement of scientific Thinking for the 

Female Students of the Second Intermediate Class). To achieve the aim, the following 

hypotheses have been chosen: 

 1. There is no difference with a statistical indication at the level (0.05) between the mean of 

the degrees of the female students of the experimental group who study physics 

according to Thylen's Model and the female students of the control group who study the 

same lesson by the ordinary method in acquiring the physical concepts. 

 2. There is no difference with a statistical indication at the level (0.05) between the mean of 

the degrees of the female students of the experimental group who study physics 

according to Thylen's Model and the female students of the control group who study the 

same lesson by the ordinary method in the post-test to improve the scientific thinking.     

 ملخص البحث 
ثيلين( في اكتساب المفاهيم الفيزيائية وتنمية التفكير )أنموذج يهدف البحث الحالي تعرف اثر التدريس باستعمال 

 العلمي لدى طالبات الصف الثاني متوسط. 
 وللتأكد من تحقيق هدفي البحث تم اختبار الفرضيتين اآلتيتين:    

الالئي  ( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية0.05)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة . 1
متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالئي درسن على وفق و  درسن مادة الفيزياء على وفق انموذج )ثيلين(

 الطريقة االعتيادية في اكتساب المفاهيم الفيزيائية.
الئي المجموعة التجريبية ال ( بين متوسط درجات طالبات0.05ة ). ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى دالل2

درسن مادة الفيزياء على وفق أنموذج ثيلين ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالئي درسن على وفق 
 الطريقة االعتيادية في االختبار البعدي لتنمية التفكير العلمي.

من ( 2014-2013( طالبة من طالبات الصف الثاني المتوسط للعام الدراسي)55تكونت عينة البحث الحالي من )
اذ بلغت طالبات المجموعة  ،ذي قار، قسمت الباحثة عينة البحث الحالي إلى مجموعتين متكافئتين محافظةقضاء الشطرة/ 

( طالبة درست 27( طالبة درست باستخدام أنموذج )ثيلين(، أما المجموعة الضابطة فبلغ عدد طالباتها )28التجريبية )
 بالطريقة االعتيادية.

( مفهوما علميا من المفاهيم الفيزيائية 39ليل محتوى المادة العلمية لكتاب الفيزياء تحديد )قامت الباحثة بعد تح
( مفهوما من المفاهيم السابقة 16وتم اختيار ) اب الفيزياء للصف الثاني المتوسطاالخيرة من كت االربعةضمن الفصول 

د الكلي لألهداف السلوكية أو الفقرات االختبارية تمييز، تطبيق( ليصبح العد،ولكل مفهوم ثالث مستويات معرفيه )تعريف
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من نوع االختيار من ( فقرة 25تكون هذا االختبار من )( هدفا سلوكيا أو فقرة اختبارية. واختبارا لتنمية التفكير العلمي ي48)
على عينة ( 2014 -2013للعام )في بداية الفصل الثاني  وثباتهما بعد تطبيق التجربةمتعدد وتم التحقق من صدقهما 

( طالبة والمتواجدات  في متوسطة )االبتهال( النهارية 100البالغ عددهم )استطالعية من طالبات الصف الثاني المتوسط  
 أظهرت النتائج االتية:  إحصائياوعند تحليل البيانات للبنات 
ضابطة الالئي درسن ى المجموعة التفوق طالبات المجوعة التجريبية الالئي درسن وفق أنموذج )ثيلين( عل  -

 بالطريقة االعتيادية في اختبار اكتساب المفاهيم الفيزيائية بفرق دال إحصائيًا.
 لى المجموعة الضابطة الالئي درسنوفق أنموذج )ثيلين( ع الالئي درستفوق طالبات المجموعة التجريبية  -

 .بفرق دال إحصائياً في اختبار تنمية التفكير العلمي بالطريقة االعتيادية 
 :الباحثة عددًا من التوصيات منها وفي ضوء نتائج البحث الحالي وضعت

ثيلين( في تدريس مادة الفيزياء في المرحلة الثانوية لما له من اثر فاعل في اكتساب )ضرورة استعمال انموذج -
 المفاهيم لهذه المادة وفي تنمية التفكير العلمي لديهن. 

 :مجموعة من المقترحات منها مااًل للبحث الحالي قدمت الباحثةواستك
اجراء دراسات تجريبية عن أثر أنموذج )ثيلين( في تنمية التفكير العلمي واكتساب المفاهيم في تدريس مادة  -

 لدى طلبة المرحلة المتوسطة. أو الرياضيات ،الكيمياء، أو علوم الحياة
 التعريف بالبحث :الفصل االول

 -:(earchProblem of the Resاوال: مشكلة البحث )
باستمرار سيال من المعلومات والمكتشفات  تشهدها البشرية حاليا والتي تقدمالعالم بالثورة المعرفية التي  اهتماميزداد 

صغيرة في المجتمع، فهي في العصر الحالي تواجه صعوبات كثيرة لم تألفها من قبل  فئةيوما بعد يوم، فلم تعد التربية رهن 
لتي يشهدها العالم اليوم ولهذا اصبحت مهمة التربية صعبه مما ادى الى تدني مستوى تحصيل بسبب التغيرات السريعة ا

 (.71: 2014 ،المتعلمين في مختلف المواد الدراسية بصورة عامة ومادة الفيزياء بصورة خاصة )العنبكي
ة المتوسطة في العراق فالتدريس ما زال بعيدا عن مستوى الطموح وان قسما كبيرا من المدرسين في تدريس المرحل

 (.   60: 2014بصورة عامة يتبعون الطرائق التقليدية في تدريسهم )الدلفي،
يتضح ان تدريس مادة الفيزياء بالصورة التقليدية يركز دائما على حفظ المــادة الدراسية المفروضة على  ومن هنا

 (.             47: 2002هم اليومية )سالمة،الطلبة بدال من حل المشكالت التي تواجههم في نشاطهم العلمي وحيات
فضال عن ذلك الزخم المعرفي من المفاهيم العلمية في المادة الواحدة والزام المتعلم بإتقانها كغاية بحد ذاتها من دون 

 (. 37: 2006االهتمام باستخدامها وتوظيفها في مواقف حياتهم اليومية )الفتالوي والهاللي،
رز مشكلة البحث الحالي في اإلجابة عن السؤال اآلتي ))ما أثر استعمال انموذج ثيلين في وبناء على ما سبق تب

 .الفيزيائية وتنمية التفكير العلمي لدى لطالبات الصف الثاني المتوسط(( اكتساب المفاهيم
 -(:Importance Of The Researchاهمية البحث ) ثانيا:

عتماد على المعلومات بصورة او بأخرى، ويطلق البعض عليه )عصر يتسم العصر الحالي الذي نعيش فيه بتزايد ال
الذي يتيح للمجتمعات المختلفة في العالم من تبادل المعارف والخبرات مما يؤدي الى تسارع االكتشافات  (المعلوماتية

م في تحقيق امانيها وطموحاتها العلمية واالبتكارات التكنولوجية المستمدة من العلوم التي تقود الى تقدم وازدهار العالم وتسه
 (.121: 2011،في الحياة )الشربيني والطناوي

ومن اجل مواكبة تلك التطورات السريعة البد من االهتمام بتنمية العقول المبدعة القادرة على حل المشكالت القائمة، 
 ،الطيطي)ول العالم جميعها وعليه فقد أصبح تنمية القدرات العقلية للطلبة الهدف الرئيس للعملية التربوية في د

49:2007 .) 
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لذلك تعتبر التربية الميدان االكثر اتساعًا الذي تتسابق فيه االمم لنهضة مجتمعاتها وتطويرها فقد تأثرت التربية كميدان 
الحالي  عام بالثورات التكنولوجية والمعرفية التي اتسمت بها العقود االخيرة من القرن السابق والسنوات االولى من القرن

مراحلها وأنماطها ومستوياتها و  مما دعا الى امكانية احداث تطور ملموس في العملية التعليمية داخل المؤسسات التربوية
 (.63-62: 2014كافًة )الدلفي،

والحاجة  ،إذ يقوم بدور مهم في تحقيق التعلم ،ويعد التعليم جزء من التربية ومن وسائلها المهمة في تحقيق أهدافها
تنظيم عملية التعليم من الضرورات الواجبة التي يفرضها تقدم البشرية فالنهضة التي أصابت العالم المتقدم لم تأتي إال  إلى

فقد  ،(. ولعل من بين تلك المناهج هو منهج الفيزياء31: 2003من خالل العناية بالتعليم والمناهج الدراسية )الفتالوي، 
ويعد بمثابة القاعدة االساسية  ،بأنه علم دائم التطور يدخل في جميع مجاالت الحياة( 2013أشار إليه )العمراني واخرون:
 للتطور العلمي والتكنولوجي، 

وبفضل التطور المستمر في علم الفيزياء وفروعه المختلفة تتسارع وتتصاعد حركة التقدم العلمي وتتوالى االقتراحات 
 (.    115: 2013واخرون،واالبتكارات الحديثة لخدمة البشرية )العمراني 

لهذا اهتمت الدراسات والبحوث النفسية والتربوية بالتعرف على االستراتيجيات والطرائق والنماذج واألساليب التدريسية 
تؤثر وتتأثر بمكوناته وتسهم بشكل فعال في انجاح  للمنهج التي التي تسهل عملية التعلم التي تعد احد المكونات الرئيسة

ليمية وتحقيق االهداف التربوية ومن هذه االساليب التي تعتمد في التدريس من اجل حث الطلبة على التعليم العملية التع
كسابهم المعرفة هو اسلوب التعلم التعاوني)احمد وحذام،  (. الذي 153: 2003وزيادة ابداعهم وتنمية مهاراتهم وخبراتهم وا 

ائم على التعاون، والمبني على احترام المواهب والفروق الفردية بين افراد يسهم في تعليم الطلبة العمل التعاوني المشترك الق
(، فتهيئة البيئة التعليمية الغنية بالمواد، واعتماد طرائق تدريس مناسبة تركز 17: 2007المجموعة غير المتجانسة )زايد، 

المناسبة من خالل الكتب المدرسية  على التعلم من خالل العمل في مجموعات وحل المشكالت، وتهيئة المواد التعليمية
: 2012)ريان،  والبرامج الخاصة، ومراعاة حاجات المتعلمين وميولهم تشكل حافزا مهما لعملية تنمية التفكير لدى الطلبة

54 .) 
من النماذج التعليمية المهمة في التعلم التعاوني والذي يساعد على تنمية  (التحري الجماعي)ويعد انموذج ثيلين 

فكير العلمي لدى الطلبة فهو يركز على التفاعالت داخل مجموعات صغيرة إلحداث التغييرات والنتائج األكاديمية الت
 . (Knezek، 2002 : 3)واالجتماعية اإليجابية 

وتبرز أهمية هذا االنموذج في التدريس على أنه يجعل الطلبة يفكرون بأبعاد الدرس ومضامينه وتفسح لهم الفرصة 
 (.Hargreaves، 2009: 27ن آرائهم بروح ديمقراطية وعلمية )ليعبروا ع

وبناء على ما سبق فأن هذا األنموذج يعطي أهمية كبيرة للمفاهيم في تدريس العلوم تساعد على انتقال اثر التعليم 
شابه بين ما اذا يساعد على ايجاد العالقات بين العناصر المختلفة في أي وقت تعليمي ويمكنه من التعرف على اوجه الت

 (.22: 2012سبق تعلمه وبين المواقف الجديدة )السامرائي،
إذ يقتضي  ،من أهم التحديات التي تواجه المعلمين في مجال التعليم ،ويعد اكتساب المفاهيم على المستوى التعليمي

اعدتهم على تكوين عادات إلى مس ،المعارف للناشئةو  الحقائقو  ذلك تغييرًا في غايات التربية من مجرد إيصال المعلومات
عقلية تمكنهم من الحياة في مجتمع متغير نظرًا للتغير الهائل في جميع نواحي الحياة فالحقائق والمعلومات يمكن تعلمها 

أنما الهدف من وراء هذا هو تعلم و  إال أن هذه العملية العقلية ليست هدفًا في حد ذاتها ،التذكر لما سبق تعلمهو  بمجرد السرد
 (. 53:  2000 ،آخرونو  تطبيقها في المواقف الجديدة التي لم يسبق للمتعلم معرفة شيء عنها )حميدةو  ب المفاهيماكتسا

إذ تتجمع  ،( إن أنسب المراحل التعليمية للتدريب على التفكير العلمي هي المرحلة الثانوية1994 ،ويرى )زيتون
 ،لهم قادرين على فهم وممارسة التفكير العلمي بنضج ومسؤوليةلدى الطلبة حصيلة كافية من المعارف األساسية التي تجع

إذ يشير إلى وجود عالقة إيجابية بين مستوى التحصيل المدرسي للطلبة في المواد العلمية وبين مستوى فهمهم للطرق 
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ية في دراسة العلوم وهذا يعني أن مستوى تحصيلهم يزداد بازدياد فهم واستخدام وتطبيق الطريقة العلم ،العلمية في التفكير
 (.                                                                  50-49: 1994، زيتون)

    -:((Objectives of the Researchهدفا البحث  ثالثا :
 -يهدف البحث الحالي إلى تعرف أثر:

 .الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء استعمال انموذج )ثيلين( في اكتساب المفاهيم الفيزيائية لدى طالبات .1
 استعمال انموذج ثيلين في تنمية التفكير العلمي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء. .2

  -:(Hypotheses of the research)فرضيتا البحث رابعاا:
 لتحقيق هدفا البحث وضعت الباحثة الفرضيتين اآلتيتين:

( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالئي درسن 0.05إحصائية عند مستوى داللة) ال يوجد فرق ذو داللة .1
مادة الفيزياء على وفق انموذج )ثيلين( ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالئي درسن على وفق الطريقة 

 االعتيادية في اكتساب المفاهيم الفيزيائية.
( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالئي 0.05ة عند مستوى داللة )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائي .2

درسن مادة الفيزياء على وفق أنموذج )ثيلين( ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالئي درسن على وفق 
 الطريقة االعتيادية في االختبار البعدي لتنمية التفكير العلمي.

 -:(mitation the ResearchLiحدود البحث ) خامسا :
 البحث الحالي على الحدود األتية:يقتصر 

 : طالبات الصف الثاني المتوسط الحدود البشرية .1
 الحدود المكانية: المدارس المتوسطة والثانوية للبنات في محافظة ذي قار/ قضاء الشطرة. .2
  (2014 – 2013)الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  .3
 .2013لسنة  ،4ط  ،األخيرة من كتاب الفيزياء للصف الثاني المتوسط الحدود المعرفيه: الفصول االربعة .4

 -:((Definition of the Terms: تحديد المصطلحات سادسا 
 -عرفه كل من: (Model) اوال: األنموذج

ت بصوره منطقيه قابلة للفهم والتغير" (: "تمثيل تخطيطي تسكن به االحداث والعمليات واالجراءا2011العدوان والحوامده) .1
 (.  164-163: 2011،وحوامده ،)العدوان

المتسلسلة والمتتابعة التي تقوم االفعال او مخططات و  وتعرف الباحثة )االنموذج(اجرائيا على أنه:" مجموعة من الخطوات  -
ه والدافعية لدى طالبات الصف الثاني بها الباحثة اثناء التدريس التي تهدف الى مساعدة المتعلمين في اثارة االنتبا

 المتوسط مع اختيار انسب الوسائل وأفضلها التي توضح من خاللها االهداف الرئيسة للدرس.
 -( عرفه كل من:Thelen’s Modelثانيا: أنموذج ثيلين )

ية ولكن بأسلوب هو النموذج الذي يسعى لتطوير المجتمع المثالي من خالل تحقيق الديمقراط(: "2011مرعي والحيلة ) .1
جماعي وباستقصاء علمي على اعتبار إن غرفة الصف هي مجتمع مصغر شبيه بالمجتمع الكبير" )مرعي والحيلة، 

2011 :195.) 
اجرائيا على: "عملية تفاعل جماعي لطالبات الصف الثاني المتوسط  من خالل مواجهة (وتعرف الباحثة )انموذج ثيلين -

استكشاف ردود فعل المجموعة بالنسبة و  صة الدراسية لمادة الفيزياء بموقف محيرالطالبات ضمن مجموعاتهن في الح
للموقف من خالل تحديد المشكلة وصياغتها بصورة مهمة وقابلة للمعالجة والبحث ثم الدراسة الذاتية الفردية والدراسة 

المجاميع الطالبية على التعاون  رصد مدى التقدم الذي تحققه طالبات الصف الثاني المتوسط  وحثو  الجماعية للمشكلة
 لتبادل االفكار بين المجموعات وصواًل للحل في أجواء ديمقراطية تسود الصف الدراسي".
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 عرفه كل من:( Acquisitionثالثا: االكتساب ) 
 ،فإذا ما كانت المدخالت مألوفة فستقوي الترابطان المثارة ،(: " هو تشكيل ترابطات تشابكيه جديدة2004السلطي ) .1

 (.103: 2004،وتعتمد تكوين الترابطات بشكل كبير على الخبرات السابقة " )السلطي
واستخدام  اوتعرف الباحثة )االكتساب(اجرائيا على أنه: " قدرة طالبات الصف الثاني المتوسط على اكتساب المعرفة وخزنه  -

تجربة مقاسًا بالدرجات التي تحصل عليها الطالبات درست في اثناء مدة الو  المفاهيم الفيزيائية وتعريفها وتمييزها وتطبيقها
 في اختبار اكتساب المفاهيم الفيزيائية الذي اعدته الباحثة ". 

 ( عرفه كل من:(Conceptsرابعا: المفاهيم 
(: " فكرة أو تمثيل للعنصر المشترك الذي يمكن أن يميز المجموعات أو المصنفات أو انه تصور عقلي 2013ريان ) .1

 (.210: 2013لموضوع أو حالة " )ريان، عام ومجرد
وتعرف الباحثة )المفاهيم(اجرائيا على أنه: " عبارة لفظية تتمثل بالعقل أو كلمة تدل على مجموعة خصائص تتصف بها  -

تي ظاهرة فيزيائية طبيعية التي تتوصل اليها الطالبة من خالل توظيفها لعملياتها العقلية بما يتعلق بالمفاهيم الفيزيائية ال
تدرس إلى طالبات الصف الثاني متوسط والتي يقاس اكتسابها من خالل الدرجة التي تحصل عليها الطالبات في اختبار 

 اكتساب المفاهيم المعد لهذا الغرض".
 كل من: عرفه(Development)خامسا: التنميه 

مع وتشمل اشباع الحاجات العضوية وهي عملية تسعى الى تحقيق التوافق االجتماعي بين افراد المجت" :(2011اليماني) .1
 (.232: 2011والنفسية واالجتماعية")اليماني،

التعريف اإلجرائي للتنمية: هي تطوير وتحسين قدرات التفكير العلمي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بعد استخدام  -
س من خالل الدرجة التي تحصل الباحثة ألنموذج ثيلين في تدريس مادة الفيزياء بهدف تطوير تلك القدرات والتي تقا

 عليها طالبات الصف الثاني المتوسط في اختبار تنمية التفكير العلمي المعد لهذا الغرض.
  ( عرفه كل من:Scientific thinkingسادسا: التفكير العلمي )

اقف استقصاء (: " نشاط عقلي منظم قائم على الدليل والبرهان يستخدمه اإلنسان لمعالجة مو 2012)العفون ومنتهى  .1
 (.44: 2012 ،العفون ومنتهى)لمشكالت بمنهجية سليمة منظمة في نطاق مسلمات عقلية وواقعية " 

اجرائيا على أنه :" عبارة عن مجموعة من العمليات العقلية والخطوات المتتالية التي يقوم  وتعرف الباحثة )التفكير العلمي( -
ى معرفة جديدة وتتدرج من تحديد المشكلة وفرض الفروض واختبار بها طالبات الصف الثاني المتوسط التي تؤدي إل

وتقاس بالدرجة الكلية التي تحصل عليها الطالبة باستجابتها لفقرات اختبار تنمية  ،صحة الفروض وصواًل إلى التعميم
 التفكير العلمي المعد ألغراض البحث الحالي

 ( Average Second classسابعا: الصف الثاني المتوسط )
هو الصف الثاني من الصفوف الثالثة للمرحلة المتوسطة التي تقع بين مرحلة الدراسة االبتدائية ومرحلة الدراسة اإلعدادية "

 .ووظيفة هذه المرحلة هو إعداد الطلبة لمرحلة دراسية أعلى وهي المرحلة اإلعدادية "
 خلفية نظرية ودراسات سابقة :الفصل الثاني

 -: )(Constructivism Theoryالنظرية البنائية: .1
ولذلك من الضروري لمعلمي العلوم  ،دخل تعليم وتعلم العلوم األلفية الثالثة ليواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات

يجب أن و  التعامل غير التقليدي مع هذه التحديات، ويعد التعليم هو السبيل الوحيد لمقابلة تحديات القرن الحادي والعشرين،
وقد رافق هذا التحول  ،التغيرات التي حدثت في المؤسسة التعليمية في القرن األخير مسألة ال نستطيع أن نتجنبهانعترف أن 

: 2012التي تمثل تغييرا نموذجيا في تعليم العلوم )ياسين وراجي، ،(ConstructivismTheoryظهور النظرية البنائية )
28.) 
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( اول من وضع اللبنات االولى للنظرية البنائية على الرغم من Jean Piagetويعد العالم السويسري جان بياجيه )
 (.66: 2013)القرارعة،جيامبتستيا فيكو" فهو القائل بان المعرفة تكمن في بناء واعادة بناء المعرفة اصولها ترجع الى "

خصوصًا التطبيقات  ،يوأثرت العديد من األبحاث المبينة على مبادئ علم اإلدراك تأثيرًا بالغًا بالتطبيق التربو 
 التعليمية ومنها: 

 ،Brown، Collins،& Duguid"لبراون وكولينز ودجويد" ) (Cognitive Apprenticeshipالتمهـين اإلدراكــي )  -
(؛ وهو مفهوم يؤكد على أن ما يتعلمه الطلبة ينبغي أن يتم تطبيقه في الوقت نفسه من خالل مواقف التعلم 1989

(Situated Learning)،  والمواقف اإلدراكية(Situated Cognition) وهي مواقف حقيقية يتعلم الطلبة فيها عن ،
 طريق التعلم التعاوني والتحري الجماعي.

 ( لمجموعة" فاندربلت" لإلدراك والتكنولوجياAnchored Instructionالتعليم المرتكز على مهام أصيلة ) -
(Vanderbilt’s Cognition & Technology Group، 1991)،  طوره مجموعة من الباحثين في مركز التعلم

وهو نوع من التعليم الذي  ،سموه بالتعليم المرتكز على مهام أصلية ،والتكنولوجيا لفاندربلت بناًء على مفهوم التعلم
عن طريق ينهمك خالله المتعلمون في بيئات غنية بالمشكالت التي تسمح باالكتشاف المستمر من قبل المعلم والطلبة 

 .(Carpenter & Taylor،2003:43( )27-28: 2003،التعلم التعاوني. )الصالح
فضال  ،وهو باحث عن المعنى ،بممارسته للتفكير العلمي ،البنائية أن الطالب يعد مكتشفا لما يتعلمه للفلسفةووفقا 

 ومشارك في مسؤولية إدارة التعلم وتقويمه. ،على أنه باني لمعرفته
                                              -:Cooperative Learning strategy)ية التعلم التعاوني   )استراتيج . 2

أهتم التربويون في القرن الحادي والعشرين بالكيفية التي تمكن المعلمين من تحقيق تعلم افضل من اهتمامهم بالكيفية 
باالنتقال من النماذج التدريسية )كالمحاضرة والمناقشة( التي يقودها مما سمح  ،التي تمكن المعلم من تقديم معلومات افضل

المعلم وتتمحور حولة الى اعتماد انشطة ونماذج تدريسية تتمحور حول المتعلم مثل التعلم التعاوني التي يقسم المتعلمين 
 (.90: 2012على مجموعات صغيرة تعمل على انجاز مهمة ما )العفون ومكاون،

ويزيد  ،طالع على نتائج البحوث التي اجريت في مجال التعلم التعاوني أنه افضل من التعلم الفرديومن الخالل اال
وينمي اتجاهات الطلبة  ،وينمي العاطفة بين اعضاء المجموعة الواحدة والمجموعات األخر ،من تقدير الذات عند الطلبة

ويقلل القلق  ،تفكير العلمي واإلبداع والمشاركة لدى الطلبةوانه يزيد ال ،االيجابية نحو انفسهم ونحو زمالئهم في المدرسة
 عندهم ويؤدي إلى تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي.

اتها في ادبيات البحث عده في التعلم التعاوني تختلف اسماؤها ومسمياتها وفني ناك طرائق واساليب ونماذج وانماطه
 -ما يأتي: ونذكر منها

 (:1Jigsawالمعلومات المجزأة التعاوني) (1اوال: طريقة جيكسوا)
 ( المعدلة(Jigsaw2 2ثانيا: طريقة جيكسو

 :(STADثالثا: اسلوب فرق التحصيل الطالبية )
 :Think –pair-share Model)) شارك -زواج -رابعا: أنموذج فكر

 (Group Investigatinon Model))التحري الجماعي( خامسا: أنموذج ثيلين
 (:Group Investigatinon Model) )التحري الجماعي(:أنموذج ثيلين  .3

التي تنطلق من نظريته المتضمنة في كتابه و  ( على أفكار جون ديويThelenأعتمد ثيلين ) (1960في عام )
)الديمقراطية والتربية( اذ اوصى بان تنظيم المدرسة وتفاعلها على اساس انها مجتمع ديمقراطي مصغر، إذ تتطلب 

 خلق ثقافة ديمقراطية مع المعايير واإلجراءات المناسبة االتية:الديمقراطية 
 التعليم في مجتمع ديمقراطي. أن يكون .1
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 .توفير الثقافة المدرسة الديمقراطية .2
 (.Joyce & Weil، 2009: 128) أن يكون المعلمين أول مربيي الحياة الديمقراطية .3

( وتم تنقيحها على يد شاران Thelenيد ثيلين )وقد صممت الكثير من المالمح االساسية لهذه الطريقة على 
Sharan)) أكثرها صعوبة من حيث التطبيق و  ولعل هذه الطريقة هي أكثر طرائق التعلم الجماعي تعقيداً  ،وجماعته
 (. 96: 2013)الخفاف،

ترض بأن هذا وقد عني )ثيلين( باألسس الديمقراطية لبناء عالقات اجتماعية وتفاعل أنساني بين أفراد المجتمع واف
 ( 408: 2009األنموذج يمكن تحقيقه عن طريق بناء التربية ضمن العملية الديمقراطية )قطامي واخرون،

بل انهم متعلمين  ،الدراسية ليسوا متفرجين فقط بة وفق انموذج )ثيلين( في الصفوفوبناء على ما مره ذكره ان الطل
يتيح لهم الحرية والمساعدة المباشرة ، و ن للمدرسين تبني دور الميسرنشطين، ألنهم مسؤولون عن التعليم الخاص بهم، ويمك

 كل هذا يساعد على جعل العملية التعليمية مثيرة وجديدة.و  للوصول الى االستنتاجات
 (تخطيط التدريس وتنفيذه في اطار أنموذج التحري الجماعيThelen:) 

ي بستة مراحل، كل عنصر يمثل خطوة في البنية يتم تخطيط التدريس وتنفيذه في اطار أنموذج التحري الجماع
  -العامة لألنموذج، يمكن توضيح خطوات هذا األنموذج بالمراحل اآلتية:

 المرحلة االولى: تحديد موضوع االستقصاء:
 في هذه المرحلة يتم تحديد موضوع االستقصاء من خالل ثالث خطوات هي:

 حث في صورة سؤال رئيس.يقدم المدرس للطلبة الموضوع او المشكلة قيد الب 
 .يقسم السؤال الرئيس او الموضوع الرئيس الى اسئلة فرعية 
 ( أفراد وتوزع الموضوعات الفرعية او االسئلة 6-2يقسم الطلبة الى مجموعات متعاونة كل مجموعة تتكون من )

 .الفرعية على هذه المجموعات
 :تخطيط االستقصاء داخل المجموعات المرحلة الثانية:
ه المرحلة يصوغ اعضاء كل مجموعة الموضوع او المشكلة في صيغة سؤال او عدة اسئلة بحثيه وفي هذ

 ويخططون معا طريقة البحث المطلوب لإلجابة عن السؤال او االسئلة. 
 المرحلة الثالثة : تنفيذ البحث

التي تم االتفاق عليها حيث تنفذ كل مجموعة الخطة الموضوعة، و  ،يتم في هذه المرحلة تنفيذ االستقصاء او البحث
ويجمع كل عضو من اعضاء المجموعة المعلومات الالزمة من مصادرها المختلفة، كما يستخدمون هذه النتائج في  ،سابقا

 حل المشكلة موضوع البحث.
 المرحلة الرابعة: اعداد التقرير النهائي

او عرض عملي، او  ،هيئة تقرير مكتوبوالذي قد يكون على  ،تمثل هذه الخطوة الناتج التراكمي لعمل كل مجموعة
وفي هذه الخطوة يشكل اعضاء المجموعة من بينهم لجنة لتنسيق عملية  ،او شريط سمعي او شريط فيديو ،احد النماذج

 عرض التقرير او المنتج النهائي بعد عرضه على زمالئهم في المجموعة.
 المرحلة الخامسة: عرض التقرير النهائي

رها النهائي، ثم تعرضه على جميع طلبة الفصل، إذ يضع الطلبة او المدرس مجموعة من تعد كل مجموعة تقري
 المعايير للحكم على مدى جودة التقرير وعرضه.

 المرحلة السادسة: التقويم     
 طرائق عدة منها: لتتم هذه المرحلة من خال
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والمصادر التي استخدمتها  ،اي يقوم الخطة أ. يقوم المدرس بتقويم عملية البحث التي قام بها الطلبة في كل مجموعة
 .واالستنتاجات التي توصلوا اليها ،المجموعة

وهذه االسئلة تمثل االساس الذي يمكن من خالله تكوين اختبار نهائي  ،ب. يمكن ان تقدم المجموعة سؤالين او ثالث
 على االسئلة التي صاغها. لكل الطلبة. وفي هذه الحالة تقوم كل مجموعة اجابات طلبة المجموعات االخرى

دارة فعاليتها الخاصة وتقدم عرضا مختصرا لما تعلمته ولكيفية تفاعل الطلبة مع هذه  ،ج. على كل مجموعة رصد وا 
 العملية.

 ،Ian& Samuel) ج التحري الجماعي في حل المشكالتد. تكليف الطلبة بعمل تقارير منهجية عن اعتماد انموذ
2005: 79 ) 2009:8)، Joyce& Weil). 

مما سبق ترى الباحثة أن أنموذج )ثيلين( يوفر وسطًا تعليميا ايجابيًا لدى الطلبة عن طريق تعاونهم ومشاركتهم في 
 .انجاز المهمات المطلوبة منهم كالحلول واالقتراحات في حل ومعالجة المشكالت الجديدة

 -(:Concepts)المفاهيم -4
يدا في مجال علم النفس المعرفي فهي ما يتكون لدى الفرد من معنى وفهم تعد المفاهيم من المستويات االكثر تعق

وبما  ،يتمثل بالتعبير عنهما بكلمات وعبارات او عمليات معينة تقوده الى تطوير ونمو قدرته على التفكير وبناء االفكار
ن الروابط بين مفاهيم اخرى يكفي لفهم خبراته عن عالم االشياء التي حولة، فمعنى مفهوم معين يتوقف على مجموعة م

كونت عبارات لفظية والمتصلة بالموضوع عبر الزمن مفاهيم محورية وبعضها يكون شخصيا )معان هامشية(، لذا قلما نعثر 
 (43: 2013على شخصين يفهمان مفهوما معينا فهما متماثال في الصف الدراسي)الهاشمي،

المرتبطة  التمييز بين المثيرات أو الصفات في قدرة الطلبة علىوترى الباحثة ان تعلم المفاهيم واكتسابها يتمثل 
 بالمفهوم وتجميع هذه المثيرات أو الصفات المرتبطة تحت صنف أو قاعدة.

 -:(Scientific thinking) التفكير العلمي -5
ذي حضي باهتمام لقد خلق اهلل االنسان وميزه عن الكائنات الحية االخرى بنعم عديدة والتي منها نعمة التفكير ال

ولقد عنيت جميع المدارس الفلسفية والفكرية والتربوية والنفسية بتنمية التفكير لدى  .الباحثين والمربين والفالسفة عبر التاريخ
المتعلم كي يصبح أكثر قدرة على مواجهه الصعوبات التي تعترض سبيلة سواء في المجاالت االكاديمية أو مناحي الحياة 

 (.17: 2013انب اجتماعية أم اقتصادية أم تربوية أم اخالقية )العتوم واخرون،المختلفة من جو 
ال كيف يحفظون المقررات  ،كيف يفكرون؟()ويؤكد التربويون على أن أحد أهداف تدريس العلوم هو تعليم الطلبة 

أن يركز التدريس على مساعدة  ولتحقيق ذلك ال ُبدَّ  ،والمناهج المدرسية من دون فهمها واستيعابها أو توظيفها في الحياة
على ان التفكير مهارة  ،الطلبة الكتساب األسلوب العلمي في التفكير أو الطريقة العلمية في البحث أي )تعليم التفكير(

  .(26 ،2007 ،فيمكن تحسين وتطوير تلك المهارة في كيفية التعلم )الغريري ،مكتسبة وليس موهبة فطرية
تربويون يتزايد بشكل واضح بال نشطة والفعاليات التي تجعل من المتعلم محور العملية ترى الباحثة ان اهتمام ال

تحقيق االهداف عن طريق تكليف  مجموعات التعاونية التي تعمل علىومن ابرز تلك النشاطات اعتماد اسلوب ال ،التعليمية
وتنمية  التي لها دور في اكتساب المفاهيمية المتعلمين بعمل او مهمة، لذا ترى ان انموذج )ثيلين( من االساليب التعاون

 التفكير العلمي لدى المتعلمين.
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 :(studies) Previous سابقةدراسات  :ثانيا
 :المحور االول: دراسات تناولت )انموذج ثيلين(

 (:2010. دراسة العيساوي )1
مادة علم األحياء ومهارتهنَّ في "فاعلية أنموذج التحري الجماعي في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في 

 التفكير العلمي"
وهدفت إلى معرفة فاعلية أنموذج التحري  ،كلية التربية ابن الهيثم ،جامعة بغداد ،أجريت الدراسة في العراق

تكونت عينة  ء ومهارتهنَّ في التفكير العلمي،الجماعي في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة علم األحيا
( طالبة من طالبات الصف الثاني متوسط. وقد أعدت الباحثة اختبارًا تحصيليًا من نوع االختيار من 49اسة من )الدر 

متعدد. عولجت البيانات احصائيًا باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين. وقد توصلت الدراسة الى فاعلية أنموذج 
لمي لطالبات الصف الثاني المتوسط في مادة علم األحياء التحري الجماعي في التحصيل ومهارات التفكير الع

 (.61-60: 2010)العيساوي،
 ( :2013. دراسة المياحي )2

 قسم الفيزياء" لي لدى طالبات"فاعلية التدريس بأنموذج ثيلين في التفضيل المعرفي والفكير االستدال 
إلى معرفة فاعلية التدريس بأنموذج ثيلين في وهدفت  ،كلية التربية ،جامعة القادسية ،أجريت الدراسة في العراق

( طالبة من طالبات قسم 32التفضيل المعرفي والفكير االستداللي لدى طالبات قسم الفيزياء. تكونت عينة الدراسة من )
ستخدام ( فقرة موضوعية. عولجت البيانات احصائيًا با30الفيزياء.  وقد أعدت الباحثة اختبارًا تحصيليًا بلغت عدد فقراته )

وقد توصلت الدراسة الى تفوق طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسن على وفق  .االختبار التائي لعينتين مستقلتين
 (. 62-61: 2013أنموذج ثيلين على طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن على وفق الطريقة االعتيادية)المياحي،

 
 -:المفاهيم الفيزيائية()اكتساب  دراسات تناولت المحورالثاني:  
 (:2012) .دراسة القيسي1

"اثر استخدام التعلم المتمركز على المشكلة في اكتساب المفاهيم الفيزيائية وعمليات العلم لدى طالبات الصف 
 الثاني متوسط "

لتعلم وهدفت إلى تعرف اثر استخدام ا ،كلية التربية األساسية ،جامعة المستنصرية ،أجريت الدراسة في العراق
المتمركز على المشكلة في اكتساب المفاهيم الفيزيائية وعمليات العلم لدى طالبات الصف الثاني متوسط، تكونت عينة 

( طالبة من طالبات الصف الثاني متوسط، وقد أعد الباحث اختبارًا تحصيليًا من نوع االختيار من متعدد. 63الدراسة من )
وقد توصلت الدراسة الى تفوق المجموعة التجريبية  .الختبار التائي لعينتين مستقلتينعولجت البيانات احصائيًا باستخدام ا

التي درست على وفق التعلم المتمركز على المشكلة على طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا مادة الفيزياء بالطريقة 
 (.65-64: 2012االعتيادية)القيسي،

 ( 2013) .دراسة هادي2
في اكتساب المفاهيم الفيزيائية واتخاذ القرار لحل المشكالت الفيزيائية لدى طالب الصف الرابع  Risk"فاعلية برنامج 

 العلمي"
في  Riskوهدفت إلى تعرف معرفة فاعلية برنامج  ،كلية التربية ،جامعة القادسية ،أجريت الدراسة في العراق

تكونت عينة الدراسة  .زيائية لدى طالب الصف الرابع مستقلتيناكتساب المفاهيم الفيزيائية واتخاذ القرار لحل المشكالت الفي
وقد درس الباحث المجموعة التجريبية باستعمال  ،طالبا وقد اتبع الباحث تصميما تجريبيا ذا الضبط الجزئي (78من )
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متغيرات االتية: كافا الباحث مجموعات البحث في ال ،ودرس المجموعة الضابطة باستعمال الطريقة التقليدية ،Riskبرنامج 
 تحصيل نصف السنة الدراسية في مادة الفيزياء، الذكاء، ومقياس اتخاذ القرار( ،)العمر باألشهر

 ،ومقياس اتخاذ القرار والمشكالت الفيزيائية ولغرض لتحليل النتائج احصائيا ،اعد الباحث اختبارا الكتساب المفاهيم
ن. وقد توصلت الدراسة الى تفوق المجموعة التجريبية التي درست على وفق فقد استعمل الباحث االختبار التائي في العينتي

 (.67-66: 2013على طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا مادة الفيزياء بالطريقة االعتيادية)هادي، Riskبرنامج 
 )التفكير العلمي(: المحور الثالث: دراسات تناولت

 ( : 2008.  دراسة الربيعي )1
تدريس طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء وفقاا لنظرية فيكوتسكي في تحصيلهم الدراسي "معرفة أثر 

 وتفكيرهم العلمي"
وهدفت إلى تعرف أثر تدريس طالب الصف  ،كلية التربية ابن الهيثم ،جامعة بغداد ،أجريت الدراسة في العراق

ي في تحصيلهم الدراسي وتفكيرهم العلمي، تكونت عينة الدراسة من الثاني المتوسط في مادة الفيزياء وفقًا لنظرية فيكوتسك
( طالبًا من طالب الصف الثاني متوسط. وقد أعد الباحث اختبارًا تحصيليًا من نوع االختيار من متعدد. عولجت 62)

موعة التجريبية التي وقد توصلت الدراسة الى تفوق المج .البيانات احصائيًا باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين
 درست وفقًا لنظرية فيكوتسكي على طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا مادة الفيزياء بالطريقة االعتيادية

 (.69-68: 2008)الربيعي،
 (:2012) الركابي .  دراسة2

المتوسط في  في تحصيل طالبات الصف الثاني ()القبعات الستة فاعلية التدريس باستخدام استراتيجية دي بونو "
 "مادة علم األحياء وتنمية تفكيرهن العلمي

وهدفت إلى تعرف فاعلية التدريس باستخدام  ،كلية التربية األساسية ،جامعة بابل ،أجريت الدراسة في العراق
 في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة علم األحياء وتنمية تفكيرهن ()القبعات الستة إستراتيجية دي بونو

( طالبة من طالبات الصف الثاني متوسط. وقد أعدت الباحثة اختبارًا تحصيليًا من 64العلمي،  تكونت عينة الدراسة من )
وقد توصلت الدراسة الى  .نوع االختيار من متعدد عولجت البيانات احصائيًا باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين

على طلبة المجموعة الضابطة الذين  ()القبعات الستة لى وفق إستراتيجية دي بونوتفوق المجموعة التجريبية التي درست ع
 (.70-69: 2012درسوا مادة االحياء بالطريقة االعتيادية )الركابي،

 -:جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة 
 .المساعدة في تحديد مشكلة البحث وهدفه .1
  .اختيار التصميم التجريبي المناسب .2
 .ئل اإلحصائية المناسبة إلجراءات البحثاختيار الوسا .3
 إعداد خطط تدريسية أنموذجية خاصة بأنموذج )ثيلين(.  .4
 .االهتداء إلى العديد من الكتب والمجالت العلمية والمراجع التي تثري البحث الحالي  .5
 .كيفية التدريس على وفق انموذج ثيلين بخطوات محددة ومتسلسلة .6
 دراسات السابقة في إجراء البحث الحالي في مادة الفيزياء.اإلفادة من مقترحات وتوصيات ال  .7
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 الفصل الثالث : منهجية البحث واجراءاته
يتناول هذا الفصل عرضا لإلجراءات التي قامت بها الباحثة لتحقيق هدفي البحث وهي تحديد المادة العلمية واعداد 

مي( واعداد الخطط التدريسية واالهداف السلوكية والتصميم التجريبي اختباري )اكتساب المفاهيم الفيزيائية وتنمية التفكير العل
 ومجموعات البحث وتكافؤها في بعض المتغيرات المؤثرة

  التصميم التجريبي: -1
لكل بحث تجريبي تصميم خاص به عبارة عن مخطط وبرنامج عمل لكيفية تنفيذ التجربة والتخطيط للظروف 

اتخذت الباحثة تصميما (.487:  2007 ،وسة ثم مالحظة ما يحدث )عبد الرحمن وزنكنةوالعوامل المحيطة بالظاهرة المدر 
 تجريبا ذا ضبط جزئي مالئما لظروف البحث الحالي.

 ( يوضح التصميم التجريبي للبحث1مخطط )
 
 
 

 
 مجتمع البحث وعينته: -2
 مجتمع البحث:   -أ

يشير مجتمع البحث الى جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث، بمعنى المجموعة الكلية من العناصر التي 
حدد مجتمع البحث  (،384: 2011كلة المدروسة )علي،يسعى الباحث الى ان يعمم عليها النتائج ذات العالقة بالمش

( في 2014-2013بطالبات الصف الثاني المتوسط في المدارس المتوسطة والثانوية الرسمية للبنات وللعام الدراسي )
 قضاء الشطرة/ ذي قار.

 عينة البحث :  -ب
بحيث يمكن تعميم نتائج تلك   بانها مجموعة جزئية من مجتمع البحث،  وممثلة لعناصر المجتمع افضل تمثيل،

وقد قسمت الباحثة (. 218: 2011العينة على المجتمع بأكمله وعمل استدالالت حول معالم المجتمع )عباس واخرون،
 عينة البحث الحالي الى قسمين هما :

 عينة المدارس: -
 ( 1فيها،ا نظر ملحق) ( للبنات إلجراء بحثهااختارت الباحثة بالطريقة العشوائية ثانوية )االمام الصادق

 عينة الطالبات:  -
بعد ان قامت الباحثة بزيارة المدرسة المذكورة ووجدتها أنها تضم  شعبتين  للصف الثاني المتوسط وبطريقة السحب 
العشوائـي اختيرت شعبة )أ( لتمثل المجموعة التجريبية التي ستدرس  طالباتها على وفق انموذج ثيلين في حين مثلت شعبة 

المجموعة الضابطة التي يدرسن طالباتها بالطريقة التقليدية من دون التعرض للمتغير المستقل، بلغ المجموع الكلي  )ب(
( طالبه في شعبة )ب( لتمثل 29( طالبه في شعبة )أ( لتمثل المجموعة التجريبية و)29)( طالبه بواقع 58للشعبتين )

ة الحصول على المعلومات الخاصة بالطالبات من السجالت الرسمية، المجموعة الضابطة وطلبت الباحثة من ادارة المدرس
اثنين( من الرسوب ضمن طالبات المجموعة ) وحالتين ،إذ وجدت حالة رسوب  )واحدة( ضمن طالبات المجموعة التجريبية

ه الحاالت باستبعاد وقـد عولجت مثل هذ  ( طالبات،3الضابطة، أي بلغ مجموع عدد الطالبات الراسبات ضمن مجموعتي البحث )
الطالبات الراسبات إحصائيا فقط حفاظًا على نظام المدرسة واستمرار تدريسهن،  ويعود سبب استبعاد الطالبات الراسبات في اعتقاد 

لك ، وبذالباحثة أّنهن يمتلكن معرفة سابقة في الموضوعات التي ستدرس في أثناء التجربة، وهذه الخبرة قد تؤثر في دقة نتائج البحث
 ( طالبة. 55)أصبح العدد النهائي لعينة البحث 

 المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة
 اختباراكتساب المفاهيم الفيزيائية أنموذج ثيلين التجريبية

 لطريقة االعتياديةا الضابطة اختبار تنمية التفكير العلمي
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 (1جدول)
 توزيع طالبات عينة البحث على المجموعتين التجريبية والضابطة

 الصف والشعبة المدرسة
 اسم المجموعة

 
 عدد الطالبات
 قبل االستبعاد

 عدد الطالبات
 الراسبات

 عدد الطالبات
 بعد االستبعاد

 ثانوية االمام
 للبنات الصادق

 28 1 29 التجريبية ثاني متوسط )أ(ال
 27 2 29 الضابطة الثاني متوسط )ب(

 55 3 58 المجموع
 إجراء التكافؤ لمجموعتي البحث: -7

إحصائيا في بعض المتغيرات التي قد تؤثر في المتغيرات  الحالي عملت الباحثة على تكافؤ مجموعتي البحث
العمر الزمني للتلميذات عشوائي يضمن تكافؤ المجموعتين وهذه المتغيرات هي )التابعة للبحث على الرغم من ان االختيار ال

)رافن( لمجموعتي  اختبار الذكاء، (2014 -2013)للعام  دة الفيزياء في امتحان نصف السنةدرجات ما ،محسوبًا بالشهور
التحليل االحصائي  ي(. وباستخدامنمية التفكير العلمالتحصيل الدراسي لالم، واختبار ت ،التحصيل الدراسي لالب ،البحث

 تبين ان مجموعتي البحث متكافئة في المتغيرات اعاله وكما موضح في الجداول األتية:
 (2جدول )

 المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية )المحسوبة والجدولية( ألعمار طالبات مجموعتي البحث محسوبا بالشهور

 
 المجموعة

 حجم
 العينة

 المتوسط
 درجة التباين ابيالحس

 الحرية
 القيمة التائية

 الداللة االحصائية عند
 (0،05مستوى داللة )

 الجدولية المحسوبة
 40.77 177.03 28 التجريبية غير دال احصائيا

53 0.389 2.021 
 39.54 176.37 27 الضابطة

 (3) جدول
جدولية( لدرجات طالبات مجموعتي البحث في مادة الفيزياء المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية )المحسوبة وال

 في اختبار نصف السنة
 

 المجموعة
 حجم
 العينة

 المتوسط
 درجة الحرية التباين الحسابي

 الداللة الحصائية عند القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0،05مستوى داللة )

 277.36 64.46 28 التجريبية
53 0.26 2.021 

 ال احصائياغير د
 300.31 63.29 27 الضابطة 

 (4) جدول رقم
 طالبات مجموعتي البحث حسوبة والجدولية( في اختبار ذكاءالمتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية )الم

 عدد الطالبات المجموعة
 المتوسط
 التباين الحسابي

 درجة
 الحرية

 القيمة التائية
 الداللة اإلحصائية

 الجدولية بةالمحسو 
 34.91 34.39 28 التجريبية

 غير دال عند 2،021 0.931 53
 35.61 34.18 27 الضابطة (0،05مستوى )
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 (5جدول )
 ( المحسوبة والجدولية2تكرارات التحصيل الدراسي ألباء طالبات مجموعتي البحث وقيمة )كا

وعة
جم
الم

 

 حجم
 العينة

 التحصيل الدراسي لالب

رية
الح
جة 
در

 

 الداللة االحصائية عند 2قيمة كــا 
 الجدولية المحسوبة (0،05مستوى داللة )

ي 
ام

– 
 يقرأ
ب 
يكت
و

ئية –
بتدا
ا

طة 
وس
مت

دية 
عدا
إ

كثر 
 فأ
عهد

م
 

 غير دال احصائيا 7.81 25،1
التجري
 8 9 5 6 28 بية

الضابط 3
 5 10 7 5 27 ة

المجمو 
 ع

55 11 12 19 13 

 (6جدول )
 ( المحسوبة والجدولية2رات التحصيل الدراسي ألمهات  طالبات مجموعتي البحث وقيمة)كاتكرا

وعة
جم
الم

ينة 
 الع
جم
ح

 

 
 التحصيل الدراسي لألم

 درجة
 الحرية

 الداللة الحصائية عند 2قيمة كــا 
مستوى داللة 

(0،05) 
 الجدولية المحسوبة

ي 
ام

ب  يقرأ –
يكت
و

ئية –
بتدا
ا

طة 
وس
مت

دية 
عدا
إ

 

م
هد 
ع كثر
فأ

 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

91،0 

 
 
 
 

7.81 

  
ائياا 
حص

ة ا
 دال
غير

 

 5 6 10 7 28 التجريبية
 6 8 8 5 27 الضابطة
 11 14 18 12 55 المجموع

 (7جدول )
 يالمتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية )المحسوبة والجدولية( لدرجات طالبات مجموعتي البحث في اختبار التفكير العلم

 عدد الطالبات المجموعة
 المتوسط
 الحسابي

 التباين
 درجة
 الحرية

 القيمة التائية
 اإلحصائيةالداللة 

 الجدولية المحسوبة
 5.92 14.67 28 التجريبية

53 1.79 2.021 
 غير دال عند

 7.02 14.55 27 الضابطة (0،05مستوى )
 تحديد المادة العلمية:  -73

رة األخيرة من كتاب الفيزياء للصف الثاني متوسط المقرر تدريسه من قبل وزارة التربية الطبعة تم تحديد فصول االخي
 (.2014-2013)الرابعة لسنة 

 تحديد االهداف السلوكية :  -4
( يعد خطوة اساسية في العملية التعليمية اذ behanvioral objectives) ان عملية تحديد االهداف السلوكية هو

وة االولى التي يتم بنائها قبل البدء بالتدريس وان وضوحها وتحديدها يساعد على سير العملية التعليمية بشكل انها تعد الخط
 منظم ومتكامل، فهي لذا تمثل التغيرات المنوي إحداثها في سلوك المتعلم بعد المرور في الموقف التعلمي التعليمي

 (.55، 2012الزغول، )
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لسلوكية اعتمادًا على تحليل محتوى المادة التعليمية التي شملتها مادة التجربة قامت الباحثة بصياغة األهداف ا
( هدفًا سلوكيًا موزعة على محتوى الفصول االربعة األخيرة من كتاب الفيزياء المقرر للصف الثاني المتوسط، 117وبلغت )

جال التربية وعلم النفس وطرائق عرضت الباحثة هذه األهداف السلوكية على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في م
 تدريس العلوم والقياس والتقويم إلبداء آرائهم ومالحظاتهم بها ومدى مالئمتها لمستوى الهدف الذي تقيسه وتغطيتها للمادة.

الخطة التدريسية هي مجموع من  الخطوات واإلجراءات والتدابير التي يتخذها المدرس مسبقًا اعداد الخطط التدريسية:  -5
ويتدرب عليها من أجل ضمان تحقيق تعلم أفضل وتعليم ذي فاعلية على وفق معايير محددة )عطية  ،ل تنفيذ الدرسقب

 (.151: 2007 ،وعبد الرحمن
للصف الثاني متوسط التي ستدرس في التجربة في ضوء  ياءقامت الباحثة بأعداد خططًا تدريسية لموضوعات الفيز 

وعلى وفق أنموذج )ثيلين( لطالبات المجموعة التجريبية والطريقة التقليدية  لمصاغةلكتاب واألهداف السلوكية امحتوى ا
المجموعة الضابطة وقد عرضت الباحثة أنموذج من هذه الخطط على مجموعة من الخبراء  طالباتالمتبعة فيما يخص 

اتهم  لتحسين صياغة تلك والمتخصصين في طرائق تدريس العلوم  وعلم النفس الستطالع آرائهم ومالحظاتهم  ومقترح
 الخطط وجعلها سليمة تضمن نجاح التجربة.

 اعداد اختبارين من متطلبات البحث الحالي: -6
اعداد اختبار يستخدم لقياس اكتساب المفاهيم الفيزيائية لعينة البحث الحالي وقد قامت الباحثة بأعداد االختبار وفقا 

ب الفيزياء المقرر للصف الثاني متوسط، واختبارا لتنمية التفكير العلمي ألجل ومفردات المنهج لكتا الدراسيةلمحتوى المادة 
 قياس مستوى الطالبات في اعتماد الطريقة العلمية في التفكير.

 :  إعداد اختبار اكتساب المفاهيم الفيزيائية -أ
اغراض البحث في هذه (. لتحقيق 194: 2002إجراء منظم لتحديد ما تعلمه الطالب )ملحم،  بأنه االختباريعرف 

المرحلة يتطلب اعداد اختبار مفاهيمي بعدي يتم من خالله التأكد من مدى فاعلية الطريقة التدريسية المستخدمة في 
الباحثة من خالله مدى فهم الطالبات لألفكار والحقائق التي تتصل بالمفهوم المراد تعلمه  لتتأكداكتساب المفاهيم الفيزيائية 

( فقرة اختبارية ذات اربعة بدائل اختيارية بينها بديل واحد يمثل االجابة الصحيحة أما 48ار البعدي )حيث تضمن االختب
( مفهوم واخذت الباحثة بنظر االعتبار 16وعددها ) ،باقي البدائل تمثل االجابة الخاطئة  حول المفهوم الذي تقيسه الفقرة

 ،تعريف)ختبارية  تقيس العمليات العقلية الكتساب المفهوم وهي في اعدادها للفقرات ان يكون لكل مفهوم ثالث فقرات ا
 .(تطبيق ،تمييز
 -اعداد اختبار تنمية التفكير العلمي : -ب

لم تجد الباحثة اختبارا جاهزا يتالئم مع طبيعة البحث الحالي لذا قامت الباحثة ببناء اختبار لتنمية التفكير العلمي 
فقد اشتمل  ،وبما يتناسب مع خصائص المرحلة الدراسية والمادة العلمية (،والضابطة التجريبية)لطالبات مجموعتي البحث 

االختبار على مجاالت التفكير العلمي الستة وهي )ثالث( فقرات تقيس قدرة الطالبة على تحديد المشكلة )المجال االول( 
ات تقيس قدرة الطالبة على اختبار فرض و)فقرتين( تقيس قدرة الطالبة على جمع المعلومات)المجال الثاني( و)ست( فقر 

الفروض )المجال الثالث( و)خمس( فقرات تقيس قدرة الطالبة على اختبار صحة الفروض )المجال الرابع( ووضعت الباحثة 
)اربع( فقرات تقيس قدرة الطالبة على تفسير البيانات)المجال الخامس( و)خمس( فقرات تقيس قدرة الطالبة على التعميم أو 

 خدام النتائج )المجال السادس( في مواقف جديدة.است
 التطبيق النهائي للتجربة:  -7

( طالبة، والتي استمرت من 55)بعد االنتهاء من مدة تطبيق التجربة على طالب مجموعتي البحث البالغ عددهن
 بضمنها اجراء التجربة. (2014/ 5/5ولغاية ) (2014/  2/ 23)
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بعد إتمام تدريس  (،ساب المفاهيم الفيزيائية على مجموعتي البحث )التجريبية والضابطةُطبقت الباحثة اختبار اكت  -  
في يوم االحد الموافق  ،المادة الدراسية المحددة بالفصول االربعة األخيرة من كتاب الفيزياء للصف الثاني المتوسط

الدرجة الكلية الكتساب المفاهيم  وحصلت على حت الباحثة بنفسها إجابات طالبات مجموعتي البحث( وصح4/5/2014)
 الفيزيائية في االختبار البعدي. 

يوم االثنين  (والضابطة ،التجريبية) اما اختبار تنمية التفكير العلمي فقد ُطبقت الباحثة على المجموعتين -   
لية للتفكير وحصلت على الدرجة الك حت الباحثة بنفسها إجابات طالبات مجموعتي البحث، وصح(5/5/2014موافق)ال

 العلمي في االختبار البعدي.
 الوسائل االحصائيه : -8

( T-Test) االختبار التائي (،117: 2013 ،)الطريحي وحمادي ( لعينتين مستقلتينT-Testاالختبار التائي )
)بدر  معامل ارتباط بيرسون ،(217،  2010، مربع كاي )ملحم، (263، 1977 ،البياتي وأثناسيوس)لعينتين مترابطتين 

: 2002 ،معادلة صعوبة الفقرة )عبد الهادي ،(156: 2000 ،براون )عالم –(، معادلة سبيرمان 156: 2010وعبابنة،
(، معامل 83: 2007 ،)العزاوي (، فاعلية البدائل الخاطئة107: 2012(، معامل تمييز الفقرة )ابو فؤدة وبني يونس،151

)الكبيسي،  (KR 20) 20 –ريتشارد سون  –(، معادلة كيودر 135: 2010)المنيزل وغرابية، ارتباط بوينت بايسيريل
 (.109:  2010 )عطية،ومعادلة كوبر  ،(61 – 60: 2010

 
 عرض النتائج وتفسيرها   الفصل الرابع :

 -:((Showing resultsأوالا : عرض النتائج 
( بين 0.05)لة إحصائية عند مستوى الداللة ال يوجد فرق ذو دال) النتائج المتعلقة بالفرضية االولى التي تنص على: -1

متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية الالئي يدرسن وفقا")ألنموذج ثيلين( ومتوسط درجات طالبات المجموعة 
 الضابطة الالئي يدرسن وفقا" للطريقة االعتيادية في اختبار اكتساب المفاهيم الفيزيائية(.

تي البحث عن فقرات اختبار اكتساب المفاهيم الفيزيائية أظهرت النتائج أن بعد تصحيح إجابات طالبات مجموع
( وبلغ المتوسط 27.36) ( بتباين35.03) المتوسط الحسابي للدرجات الكلية التي حصل عليها أفراد المجموعة التجريبية

( ولمعرفة داللة الفرق 19.17وبتباين ) (23.33الحسابي للدرجات الكلية التي حصلت عليها طالبات المجموعة الضابطة )
 لعينتين مستقلتين. (t-test) اإلحصائي استعملت الباحثة االختبار التائي

 (8جدول )
( التي حصلت عليها طالبات المجموعتين )التجريبية T-Testالمتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة )

 والضابطة( في اختبار اكتساب المفاهيم الفيزيائية

( عند 2،021( اكبر من القيمة  الجدولية البالغة )9.21) المحسوبة البالغة( إن القيمة التائية 8) يتبين من الجدول
( مما يدل على وجود فرٍق ذي داللة إحصائية بين متوسط درجات  طالبات 52( ودرجة حرية )0،05مستوى داللة )

البديلة التي تنص مجموعتي البحث ولصالح المجوعة التجريبية وبناًء على ذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية 
( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية الالئي 0.05على يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 حجم لمجموعةا
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

 درجة الحرية التباين
 الداللة الحصائية عند القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة (0،05مستوى داللة )
 27.36 35.03 28 التجريبية

 دالة إحصائياا  2،021 9.21 52
 19.17 23.33 27 الضابطة
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يدرسن وفقا")ألنموذج ثيلين( ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالئي يدرسن وفقا" للطريقة االعتيادية في اختبار 
 ائية.اكتساب المفاهيم الفيزي

( بين 0.05: )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية التي تنص على -2
متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية  الالئي درسن وفقا ألنموذج ثيلين ومتوسط درجات طالبات المجموعة 

 ة في اختبار تنمية التفكير العلمي(الضابطة الالئي درسن وفقا للطريقة االعتيادي
بعد تصحيح اإلجابات عن فقرات االختبار أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي للدرجات الكلية التي حصلت عليها 

( وبلغ المتوسط الحسابي للدرجات الكلية التي حصلت عليها 9.59( وبتباين قدره )17.464طالبات المجموعة التجريبية )
 الباحثة( ولمعرفة داللة الفروق بين هذه المتوسطات استعملت 5.88( وبتباين قدره )15.037) ة الضابطةطالبات المجموع
 لعينتين مستقلتين. (t-test)االختبار التائي 

 (9)جدول 
( التي حصلت عليها طالبات المجموعتين )التجريبية T-Testالمتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة )

 .التفكير العلمي طة( في االختبار البعدي لتنميةابوالض
 المجموعة

 
 حجم
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

 درجة التباين
 الحرية

 الداللة الحصائية عند القيمتان التائيتان
 الجدولية المحسوبة (0،05مستوى داللة )

 9.59 17.464 28 التجريبية
53 

2.95 
 دالة إحصائيا 2.021 

 5.88 15.037 27 الضابطة
 

( عند 2.021( أكبر من القيمة الجدولية البالغة )2.95( أن القيمة التائية المحسوبة )9) الجدول خالليتضح من 
وهذا يدل على تفوق طالبات المجموعة التجريبية لذا ترفض الفرضية الصفرية،  ((53( وبدرجة حرية )0.05مستوى داللة )

( على طالبات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في اختبار التفكير التي درست باستعمال إنموذج )ثيلين
 العلمي البعدي.

مجموعتي البحث في االختبارين البعدي والقبلي للتفكير العلمي، استخرجت الباحثة  حسبت الباحثة درجات طالبات
لعينتين )والقيمة التائية  ،والتباين ،قبلي للتفكير العلميمتوسط الفروق بين درجات االختبارين البعدي والو  ،المتوسط الحسابي

مترابطتين( المحسوبة لفروق الدرجات بين االختبارين البعدي والقبلي للتفكير العلمي لدى طالبات مجموعتي البحث ويتبين 
 .(10)ذلك في جدول 

 (10جدول )
 تي البحث في االختبارين البعدي والقبلي للتفكير العلمي.لدرجات طالبات مجموع )لعينتين مترابطتين( نتائج االختبار التائي

 

 المجموعة
 حجم
 العينة

 االختبار
 المتوسط 

 المتوسط
 الحسابي
 للفروق

 التباين
 للفروق

 درجة
 الحرية

 الداللة الحصائية القيمتان التائيتان
 عند مستوى

 الجدولية المحسوبة (0،05داللة )

 28 التجريبية
 17.46 البعدي

 دالة إحصائيا 1.703 2.57 27 5.73 2.78
 14.67 القبلي

 27 الضابطة
 15.037 البعدي

 غير دالة إحصائيا 1.706 0.222 26 11.25 0.481
 14.55 القبلي
-T)( وهي اكبر من قيمة 2.57المحسوبة )( للمجموعة التجريبية T-Test)أّن قيمة  ،(10يتضح من جدول )

Test )ة على أن أستعمال أنموذج ثيلين أثر في االختبارين البعدي والقبلي 1.703ية التي تبلغ )الجدول ( وتدل هذه النتيج 
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اذ كان ألنموذج ثيلين اثر في درجات االختبارين البعدي والقبلي  للتفكير  ،للتفكير العلمي لدى طالبات المجموعة التجريبية
-T)( اقل من قيمة 0.222للمجموعة الضابطة المحسوبة ) (T-Test)يمةالعلمي لطالبات الصف الثاني المتوسط، اما ق

Test)  (، مما يدل على عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية في متوسط الفروق بين درجات 1.706)الجدولية التي تبلغ
 االختبارين البعدي والقبلي للتفكير العلمي.

 -:(Interpretation of resultsتفسير النتائج ) ثانيا:
 النتائج المتعلقة باختبار اكتساب المفاهيم الفيزيائية:

انموذج ثيلين له دور كبير في عملية تكوين المفاهيم الفيزيائية  لدى الطالبات التي تتم عادة من خالل تعاملهن مع  -1
ق خطوات التي تواجهن عند تطبي (والتوضيحات التي يتضمنها الكتاب المدرسي ،الرسوم، النماذج ،المثيرات)الصور

 ألنموذج فتتكون لديهن صورة ذهنيه عنها بناء على ادراكهن للصفات المشتركة بين هذه المثيرات.
 النتائج المتعلقة باختبار تنمية التفكير العلمي:

. مخطط انموذج ثيلين من شأنه أن يكسب الطالبات المهارات والقدرات والمعانى الالزمة في ممارسة التحري واالستقصاء 1
   0والتفكير بطريقة علمية صحيحة  ،اعي في الصفالجم

 -:Conclusions)ثالثا: االستنتاجات )
 في ضوء النتائج التي اسفر عنه نتائج البحث الحالي، توصلت الباحثة الى االستنتاجات اآلتية:

خالل تشجيعه على  يمكن أن تكون فعالة إلى حد كبير في تنمية قدرات المتعلم المهارية من انموذج ثيلين( ). خطوات1
 التفكير وتحليل المشاكل والقضايا.

. يسهم )انموذج ثيلين( في اعطاء المدرس دورا جديدا في اعادة تنظيم المحتوى بعيدا عن العشوائية وبما يتناسب مع ما 2
 .يرغب في تحقيقه من أهداف

بمعلومات جديدة بحيث تطور المعرفة العلمية . يعمل)انموذج ثيلين( على إنماء البنية المعرفية من خالل تزويد الطالبات 3
 تنميها.و  لديهنَ 

     -: (The recommendations)رابعا: التوصيات
 بما يأتي:  وصي الباحثة الجهات المختصةفي ضوء النتائج واالستنتاجات التي توصل اليها البحث الحالي، ت 

المرحلة الثانوية لما له من اثر فاعل في اكتساب المفاهيم  . ضرورة استعمال )انموذج ثيلين( في تدريس مادة الفيزياء في1
 لهذه المادة وفي تنمية التفكير العلمي لديهم.

وانموذج التحري الجماعي )ثيلين( بصفة  ي بشكل عام. اعداد دليل للمدرس يوضح كيفيه استعمال نماذج التعلم التعاون2
 خاصة.

واعطائهم فرصة  ،الطلبة من خالل استعمال االمثلة االيجابية والسلبية لدى زيادة االهتمام بتكوين المفاهيم ضرورة .3
 .الستدعاء معلوماتهم واختبارها

 -:Proposals))خامسا : المقترحات 
 استكماال لنتائج البحث الحالي تقترح الباحثة: 

م في تدريس مادة الكيمياء، أو . اجراء بحوث تجريبية عن أثر )أنموذج ثيلين( في تنمية التفكير العلمي واكتساب المفاهي1
 .لدى طلبة المرحلة المتوسطة أو الرياضيات ،علوم الحياة

. اجراء بحث للمقارنة بين )أنموذج ثيلين( ونماذج أخرى ضمن استراتيجية التعلم التعاوني مثل )انموذج التعلم معا( في 2
 تنمية التفكير العلمي.

في مادة الفيزياء في متغيرات اخرى مثل تنمية التفكير الناقد وتنمية  .اجراء بحث للتعرف على اثر )أنموذج ثيلين(3
 اتجاهات الطالبات نحو مادة الفيزياء.
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 (1ملحق)

أسماء المدارس المتوسطة والثانوية النهارية الخاصة بالطالبات فقط في محافظة ذي قار/ قضاء الشطـــــــــــــرة وعدد 
 (2014-2013الشعب في كل مدرسة حسب الكراس االحصائي للعام الدراسي)
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