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ملخص البحث
يهدف البحث الحالي إلى معرفة فاعلية إستراتيجية ( )IDEALفي حل مسائل مادة

الثرموداينمك لطلبة المرحلة الثالث بقسم الفيزياء وميولهم نحو المادة .ولتحقيق هدفي البحث تم
صياغة الفرضيات الصفرية واجراء تجربة فصلا دراسيا كاملا وهو الفصل الدراسي األول .تكون
مجتمع البحث من طلبة المرحلة الثالثة بقسم الفيزياء من كلية التربية في الجامعة المستنصرية للعام

الدراسي ( .)2016-2015وقد اختيرت عينة البحث اختيا ار عشوائيا وبلغ عددها ( )85طالب
وطالبة .وتم التأكد من التكافؤ بين مجموعات البحث من خلل المتغيرات (العمر باألشهر،

المعلومات السابقة وميولهم نحو المادة) .كما تم أعداد مستلزمات التجربة والمتمثلة ببناء اختبا ار
لحل المسائل لمادة الثرموداينمك لعدم وجود اختبارات مناسبة ألغراض البحث ،حيث تم صياغة

( )9فقرات لحل المسائل وتم التأكد من صدق وثبات االختبار .كما تم أعداد مقياس الميول نحو
المادة الثرموداينمك والذي تكون من ( (32فقرة ،وتم التأكد من صدق المقياس واستخراج معامل
الثبات باستخدام معادلة الفا .وبعد انتهاء ألطلبه من دراسة جميع المفردات اختبرت مجموعتي
البحث باألدوات التي تم إعدادها .وعند تحليل البيانات تبين تفوق طلبه المجموعة التجريبية على
المجموعة الضابطة في حل المسائل لمادة الثرموداينمك والميول نحو المادة .وفي ضوء هذه

النتائج تم وضع مجموعة من التوصيات والمقترحات الخاصة واالستفادة منها في مؤسسات تعليمية
أخرى.

الكلمات المفتاحية :إستراتيجية ( ،)IDEALحل المسائل ،الثرموداينمك.
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The effectiveness of the IDEAL strategy in solving problems of
thermodynamics substance for students at the third stage in physics
department of the college of education and the orientation toward the
substance
Abstract
The current research aims to find out the effectiveness of the strategy
(IDEAL) in solving the issues of thermodynamics topic for students of the
third stage at Department of Physics-College of Education and orientation
toward the material. To achieve the two aims of the current research the
zeroth hypothesis was formulated and an experiment executed for a whole
semester which the first one. Research society consist of students from the
third stage at Physics Department in the College of Education at AlMustansiriya University for the academic year (2015-2016). The research
sample was selected at random and numbered (86) students. It was sure to
parity between the research groups through the variables (age in months,
the former information and orientation towards the article). The number of
test kits and building a test to resolve the issues of lack of appropriate tests
for research purposes, which was drafted (9) the paragraphs of the
resolution of questions have been confirmed validity and reliability of the
test. As for the scale of inclination towards art. As the numbers have been
leaning towards the scale Article thermodynamics and which consisted of
(32) items, and was sure to measure the sincerity and steadiness extraction
using alpha coefficient equation. After the students study all vocabulary
tested two sets of search tools that were developed. Upon analysis of the
data shows superiority of application of the experimental group to the
control group in the resolution of issues of substance thermodynamics
orientation toward the material. In light of these results was a set of
recommendations and proposals and use them in other educational
institutions mode .
Research Problem  مشكلة البحث-1
،عند البحث في أسباب هذه المشكلة نجد إن هناك عوامل عدة منها ما يتعلق بالمادة نفسها
 والخبرات التي،ومنها ما يتعلق بالطلبة من حيث قدراتهم المعرفية والعقلية ومدى تمكنهم من المادة
 إذ أن طريقة التدريس. ومنها ما يتعلق باستراتيجيات والطرائق المتبعة في تدريس المادة.يمتلكونها

 مما تجعل كثي ار من المستويات.التي يتبعها المدرس تعد مشكلة رئيسة في توصيل المادة للطلبة
عند الطلبة متدنية وضعيفة وان المطلوب من المدرس أن يقدم استراتيجيات تعليمية توضح للطلبة
 ومن هذه االستراتيجيات.كيفية التعامل مع المادة بطريقة تمكنهم من حل مسائل مادة الثرموداينمك

) إذ تعد من إستراتيجيات التعلم التي تستند الى اسس تمكن المتعلم منIDEAL( إستراتيجية
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االفادة من مهارته الخاصة ألجل تطوير تعلما مستقل و التصدي للمسؤولية الذاتية في التعلم و

اخي ار توفر سهولة في استعمال المعرفة اإلجرائية و كذلك التوضيحية في اعداد معاني تساعد في

عملية الفهم .وقد شغلت المسألة الرياضية ودراسة أساليب حلها وتحليلها العاملين في مجال
التدريس .منذ مدة طويلة وحتى وقتنا هذا .ويعتقد التربويون أن القدرة على حل المسألة هي من أهم
المهارات التي يجب أن يتقنها الطلبة ذلك ألن حل المسألة يرتبط ارتباطا مباش ار بالطريقة العلمية

أي بأسلوب حل المشكلت (الكبيسي  .) 100 ، 2008،إذ تعد عملية حل المسألة الرياضية من
أعقد النشاطات العقلية ( نواهضة  .)6، 2003 ،وكذلك مشكلة عدم ميول الطلبة نحو الفيزياء
إحدى المشكلت التربوية والتي تشكل عقبة كبيرة في سبيل تحقيق األهداف التربوية ،إن الصعوبات

الوارد ذكرها دفعت إلى التعرف على أفضل االستراتيجيات المناسبة والفعالة التي يتوقع أن تكون
لها أثار إيجابية في التدريس وقد اختيرت إستراتيجية ( )IDEALلبيان فاعليتها في حل المسائل
والميل نحو المادة الثرموداينمك لدى طلبة المرحلة الثالثة بقسم الفيزياء .وسيحاول البحث الحالي
اإلجابة عن السؤال األتي:

ما اثر إستراتيجية( )IDEALفي حل مسائل مادة الثرموداينمك لطلبة المرحلة الثالثة بقسم

الفيزياء وميولهم نحو المادة ؟
-2

أهمية البحث والحاجة إليه Importance and Needs For Research

تعد علوم الفيزياء من العلوم التي تتطور بشكل هائل ولمواكبة هذا التطور البد من استعمال
استراتيجيات ،وقد تم اختيار واحدة من هذه االستراتجيات التي تساعد الطلبة على أن يصبحوا

طا وفاعلية ليطوروا مهارات التفكير لحل المسائل (القطاونة والقطاونة .)227 ، 2006 ،
أكثر نشا ا
أن حلها يعد من المنشطات العقلية المهمة في
وتشكل المسائل جزءا مهما من مادة الفيزياء  ،و ّ
دراسة المادة ،إذ أنها تساعد الطلبة على تحسين قدراتهم العقلية وتطوير قابليتهم على حل المسائل
والتي تعد من األهداف المهمة التي تصبو إليها المناهج الدراسية حيث أن تنمية مهارات حل

المسائل الفيزيائية تحتل جانبا مهما في االتجاهات الحديثة في تدريس الفيزياء (السيد 1997 ،

 .)95،ولحل المسائل أهمية عظمى في التعليم والتعلم ألسباب عديدة منها ألنها العملية التي يتم
بوساطتها تعلم مفاهيم جديدة ،كما ان حل المسائل وسيلة للتدرب على المهارات الحسابية وعن
طريقها يتم تطبيق القوانين والتعميمات في مواقف جديدة.واثارة الفضول الفكري وحب االستطلع

.كذلك أن استعمال المسائل الرياضية مناسب لتحفز الطلبة وتنميه ميولهم على التعلم لحل المسائل
ومتابعة نشاطهم .بمختلف جوانب بيئتهم الطبيعية والبيولوجية واالجتماعية التي تثير اهتمامهم،

وهي كثيرة ومتنوعة ،منها ما يتصل باتخاذ العلم مهنة في مستقبل حياتهم ،ومنها ما يتصل بأنواع
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النشاط والهوايات العلمية التي يميل إليها الكثير من الطلبة لشغل أوقات فراغهم( .أبو زينة ،
) 276 ، 1994

 - 3هدفا البحث وفرضياته Research Aims and Postulates
يهدف البحث الحالي إلى التعرف على:
 فاعلية إستراتيجية ( )IDEALفي حل مسائل مادة الثرموداينمك لطلبة المرحلة الثالثة بقسم
الفيزياء.

 فاعلية إستراتيجية ( )IDEALفي ميول طلبة المرحلة الثالثة بقسم الفيزياء نحو مادة

الثرموداينمك.
وللتحقق من هدفا البحث تمت صياغة الفرضيات الصفرية اآلتية:
 ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسط الدرجات في اختبار حل
المسائل لطلبة المجموعة التجريبية التي تدرس على وفق إستراتيجية ( )IDEALوبين متوسط
درجات طلبة المجموعة الضابطة التي تدرس على وفق الطريقة االعتيادية في مادة الثرموداينمك.

 ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسط درجات طلبة المجموعة

التجريبية التي تدرس على وفق إستراتيجية ( )IDEALوبين متوسط درجات طلبة المجموعة
الضابطة التي تدرس على وفق الطريقة االعتيادية في مقياس الميول نحو مادة الثرموداينمك.
 -4حدود البحث Research Limits
يقتصر البحث الحالي على:
 طلبة المرحلة الثالثة في الجامعة المستنصرية  -كليه التربية  -قسم الفيزياء للعام الدراسي

(.) 2016-2015

 الفصل الدراسي األول للعام الدراسي ()2016-2015


المادة المقرره للعام الدراسي ( )2016-2015لمادة الثرموداينمك.

 -5تحديد المصطلحات Determination of Terms
في ما يلي تحديد المصطلحات التي وردت في متن هذا البحث وتعريفها والتعريف اإلجرائي
لكل منها:

-1الفاعلية  :Interactivityعرفها(أللقاني وعلي )1999 ،بأنها "القدرة على التأثير وبلوغ

األهداف وتحقيق النتائج المرجوة" (أللقاني وعلي .)73 ،1999 ،وبناء على ذلك تم تعريفها إجرائيا
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على إنها" :مدى قدرة وتأثير إستراتيجية( )IDEALفي حل مسائل مادة الثرموداينمك والميول نحو

المادة ".

-2إستراتيجية( :)IDEALعرفها (محمود  ) 2006 ،من االستراتيجيات الحديثة التي تستعمل

في تدريب الطل بة على حل المسائل الفيزيائية  ،وتتكون من خمس خطوات هي ( التعرف على
المسألة ،التعرف على المصطلحات ،اكتشاف االستراتيجيات  ،تطبيق اإلستراتيجية و النظر في
التأثيرات وفي هذه الخطوة على الطالب تفسير النتائج ومراجعة الحل( .محمود .)382 ، 2006 ،

وقد تم االعتماد على هذا التعريف
 -3حل المسألة :عرفها ( الشارف  )1996 ،بأنها ذلك النشاط الذي يقوم به الطالب عند
محاولته ربط العلقة بين المعلومات السابقة ومعطيات المسألة وسيره في الخطوات نحو الهدف
المخطط له أي هو النتيجة النهائية المرجوة من المعطيات في المسألة( الشارف .)68، 1996 ،

أما التعريف اإلجرائي فهو :قدرة طلبة المرحلة الثالثة على استعمال مجموعة من العمليات

العقلية اللزمة لحل المسائل وتقاس بال درجة التي يحصل عليها الطلبة على االختبار الذي تم
أعداده في حل مسائل مادة الثرموداينمك وأجراء العمليات اللزمة لحل تلك المسائل.
ّ
- 4الميول  Interestsعرفها( )Oxford,1998بإنها حالة مصاحبة للرغبة في التعلم أو
معرفة شيء ما من الشعور المعبر عنه باالهتمام لشيء ما أو اإلصغاء لشيء ما أو القيام بعمل

ما أو برغبة ما)Oxford,1998,622( .

التعريف اإلجرائي للميول :إنها اهتمامات وتنظيمات وجدانية عند طلبة المرحلة الثالثة تعطي
اهتماما لمادة الثرموداينمك ويشتركون في أنشطة عقلية أو عملية ترتبط بهم ويشعرون بقدر من
االرتياح من ممارستهم لهذه األنشطة.
 -6خلفية نظرية Theoretical Background
أوال :استراتيجيات حل المسائل الفيزيائية :
يعد حل المسألة الفيزيائية وسيلة إلثارة التفكر وحب االستطلع  ،ويعتمد حل المسائل على
المتطلبات المعرفية والمعلومات التي تتطلبها عمليات المعالجة من اكتساب المعلومات وتخزينها
أنتهاء بنتائج
واالحتفاظ بها واستدعائها وتطبيقها عند حل المسائل بدءا من تحديد المعطيات و ا
المسألة وتفسيره ا  ،لذا فأن الطالب يستطيع حل كل المسائل ذات المتطلبات المعرفية  ،أقل من أو
تساوي السعة العقلية لديه  ،ولن يستطيع حل المسائل ذات متطلبات معرفية اكبر من سعته العقلية

مالم تكن لديه استراتيجية معينة للحل ( علي  .)153 : 2007 ،ويتطلب حل المسائل القيام
بالكثير من العمليات نحو إعادة صياغة المسألة وتحليلها  ،وقد يحتاج الى عمليات تركيب
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واستقصاء ووضع فرضيات واختبار مدة ملءمة تلك الفرضيات  ،وبأختصار يتطلب حل المسألة

ومعالجتها بالطريقة العلمية  ،وليس المهم حل المسألة بحد ذاتها ،وانما حل المسألة والمناقشة التي
تجري بين المدرس والطلبة وبين الطلبة أنفسهم وتكمن اهمية حل المسائل الفيزيائية في ما يلي:
 -1أنها وسيلة ذات معنى للتدريب على المهارات الحسابية .

 -2فيها تكتسب المفاهيم العلمية معنى ووضوح لدى الطالب.
 -3فيها تطبق القوانين والتعميمات في مواقف جديدة.
 -4أن استتخدام مستائل فيزيائيتة مناستبة وجيتدة يحفتز الطلبتة علتى التتعلم واثتارة الدافعيتة  ،فنجتتاح
الطلبة في حل المسائل يدفعهم لمتابعة نشاطهم ومواصلته (الكبيسي)102 : 2008 ،
أنواع إستراتيجية حل المسائل:

ظهرت أنواع كثيرة الستراتيجيات حل المسائل كان أبرزها مايأتي:
 .1إستراتيجية (: )Polyaحدد بوليا أربع خطوات لتنفيذ هذه اإلستراتيجية وهي( فهم المسألة،
ابتكار خطة للحل ،تنفيذ خطة الحل ،و مراجعة الحل))Polya, 1957 :16(.

 .2إستراتيجية (  :)Pizzini & et alصمم بزني ورفاقه إستراتيجية لحل المسائل تتكون من

اربع مراحل ويرمز لها بالرمز ( )SSCSوالتي تعني البحث والحل واالبتكار والمشاركة ( pizzin
)& etal , 1989 : 523-534

 .3إستراتيجية ( مندور) أجرى مندور إستراتيجية لحل المسائل الفيزبائية تتضمن الخطوات

اآلتية ( تحديد متغيرات المسألة الفيزيائية ،تنفيذ خطة الحل و مراجعة وتفسير الحل) (مندور ،
)166 ، 1994
عدة خطوات
 .4إستراتيجية ( ) Blumanوضع بلومان إستراتيجية لحل المسائل تتكون من ّ
وهي( فهم المسألة ،ابتكار خطة الحل  ،تنفيذ خطة الحل و مراجعة الحل) ( Bluman, 2005 :

)9

.5إستراتيجية (: )IDEALتعد هذه االستراتيجية من االستراتيجيات الحديثة التي تستعمل في
تدريب الطلبة على حل المسائل الفيزيائية  ،وتتكون من خمس خطوات هي :
 الخطوة األولى  :التعرف على المسألة ( )Identifyوالمتمثلة بالحرف (  .) Iفي هذه

الخطوة  ،على الطالب قراءة المسألة الفيزيائية بعناية ويحدد المعلومات (المعطيات) ويحدد
المطاليب الواردة في المسألة الفيزيائية.
 الخطوة الثانية :التعرف على المصطلحات ( (Defineوالمتمثلة بالحرف (

.) Dوفي

هذه الخطوة على الطالب ترجمة المصطلحات الواردة في المسألة الفيزيائية الى رموز ويجانس
الوحدات.
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 الخطوة الثالثة :إكتشاف االستراتيجيات ( E(Exploreوالمتمثلة بالحرف (

هذه الخطوة على الطالب تحديد العلقات أو القوانين الفيزيائية التي لها علقة بالمسألة.
 الخطوة الرابعة :تطبيق االستراتيجية ( A(Act onوالمتمثلة بالحرف ( A

 .) Eوفي
) .وفي هذه

الخطوة على الطالب تطبيق العلقات أو القوانين الفيزيائية واجراء العمليات الحسابية للوصول الى

النتائج.

 الخطوة الخامسة :النظر في التأثيرات ( L(Look atوالمتمثلة بالحرف ( L

) .وفي

هذه الخطوة على الطالب تفسير النتائج ومراجعة الحل.
وتتميز هذه االستراتيجية بان التعلم فيها:
)1

هو تعلم ذو معنى مستند الى حاجات الطلبة ومشكلتهم الواقعية.

)2

يعتمد على خبرات الطلبة السابقة وتوظيفها في البحث عن حلول مشاكل جديدة لذلك

يكون التعلم نشطا.

 )3يعمل على أثارة الفضول الفكري وحب االستطلع العلمي للطلبة.
 )4يعمل على إكساب الطلبة مهارات عقلية كثيرة كون حل المشكلة يحوي عمليات عقلية

متنوعة ومتداخلة ( .عفانة  ،والخزاندر .)34 :2009 ،
ثانيا؛ حل المسائل  :Problem Solvingهو مجموعة من القدرات والعمليات العقلية
الخاصة واللزمة لتطبيق حل المسائل بشكل صحيح (زيتون .)231، 2001،ويعتمد حل المسائل
على ما يسمى بالمتطلبات المعرفية التي يقصد بها مقدار أو كم المعلومات التي تتطلبها عمليات
المعالجة من اكتس اب المعلومات وتخزينها واالحتفاظ بها واستدعائها وتطبيقها في خطوات التفكير
األساسية التي يتبعها الطالب عند حل المسائل بدءا من تحديد المعطيات وانتهاء بنتائج المسألة

وتفسيرها  ،لذا فأن الطالب يستطيع حل كل المسائل ذات المتطلبات المعرفية  ،أقل من أو تساوي

السعة العقلية لديه  ،ولن يستطيع حل المسائل ذات متطلبات معرفية اكبر من سعته العقلية مالم
تكن لديه إستراتيجية معينة للحل (.علي ) 153 ، 2007 ،

دور المدددرف فددي حددل المسددائل :يقتتع علتتى عتتاتق المتتدرس دور كبيتتر فتتي حتتل المستتائل داختتل
الصف كون حل المسائل يعد من أكثر النشاطات التعليمية تعقيدا إذ أنها تقع فتي قمتة هترم النتاجتات

التعليميتتة .وألجتتل أن يكتتون للمتتدرس دور فعتتال فتتي حتتل المستتائل يجتتب عليتته إتبتتاع متتا يتتأتي(تزويتتد
الطلبتة بالخلفيتة المعرفيتة لكتي يتمكنتوا متن حتل المستائلة وتشتجيعه علتى توجيته األستئلة نحتو المستألة

أثنتتاء عمليتتة الحتتل،أن يحتتترم اراء الطلبتتة حتتول طريقتتة فهتتم المستتألة وأن يواظتتب علتتى متابعتتة الطلبتتة
أثناء حل المسائل وأن يقدم لهم التغذية الراجعة) ( .البكري وعفاف )34 ،2002 ،
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العوامددل والصددعوبات المدديثرة فددي حددل المسددائل :يواجتته بعتتض الطلبتتة صتتعوبات كثي ترة فتتي حتتل
المستتائل نتيجتتة ضتتعف قتتدرتهم علتتى فهتتم المستتألة.ومن العوامتتل المتتؤثرة علتتى قتتدرة الطلبتتة فتتي ح تتل

المسائل هي( عدم التمكن متن مهتارة القتراءة ،وضتعف فتي المفتردات اللغويتة لتبعض الطلبتة ،اإلخفتاق
في استيعاب المسألة وفي عملية تحليل المستألة التى عناصترها ،الصتعوبة فتي اختيتار الخطتوات التتي
س تتتتبع ف تتي ح تتل المس تتألة وع تتدم ال تتتمكن م تتن العلق تتات والمب تتادا والقت توانين والمف تتاهيم ومع تتاني بع تتض
المصطلحات ومهارات العمليات الحسابية) (ابو زينة )328، 2010 ،

ثالثا :الميدل  : Interestويعني االهتمام الوجداني الذي يدفع المتعلم نحو االنتباه أو
االنجذاب لموضوع أو نشاط أو عمل علمي معين .ويعد الميل من الدوافع النفسية المكتسبة اذ
نكتسبه من البيئة التي تحيط بنا والخبرات التي نمر بها وبالتالي تختلف ميول كل فرد منا عن
األخر تبعا الختلف البيئة والخبرات .فضلا عن إنها بمثابة قوة دافعة تدفع المتعلم نحو تعلم للمادة
الدراسية التي يميل إليها وذلك الن الميل نحو مادة دراسية معينة يزيد من انتباه المتعلم وتشويقه

للتعرف على المزيد من المعرفة عنها ومحاولة البحث عن جوانبها التطبيقية في الحياة العملية
واستعماالتها المختلفة (الموسوي.)30،2001،

أهمية الميول :للميول العلمية أهمية كبيرة في حياة المتعلم وتشكيل شخصيته العلمية .كما

ال في عملية التعليم والتعلم مما يؤدي إلى سرعة استيعاب
إنها تؤدي إلى إشراك المتعلم إشراكا فعا ا
المادة العلمية واالحتفاظ بها (زيتون  .)60 :1988 ،حيث إن الميول تجعل المتعلم (يشعر

باالرتياح نحو الميل العلمي الذي يسعده ،يستعد الختيار التخصص أو المهنة التي تناسبه أو تتفق
مع ميوله ورغباته ،يحصل على فرصة اكبر للنجاح في تحقيق التخصص أو الهدف الذي يسعى

إليه و يعطي القدرة على التكيف)

( زيتون)117 :1994 ،

خصددددائص الميددددول :للميت تتول العديت تتد مت تتن الخصت تتائص حست تتب مت تتا ذك ت تره المختصت تتين ومت تتن هت تتذه
الخصائص:

المي تتول س تتمة ليس تتت ثابت تتة وانم تتا متغيت ترة نتيج تتة عوام تتل مختلف تتة كعوام تتل اجتماعي تتة ،اقتص تتادية،

ثقافية ،سياسية ودينية وغالبا ما تميل إلى االستقرار النسبي.
 الميول عند المتعلمين متعددة ومختلفة تبعا الختلف البيئة والخبرات.
 الميول دائما ايجابية وليس سلبية.

(عبيدات)110 ،1988 ،

 -7دراسات سابقة Previous Studies
أ -دراسة (العلواني :)1995 ،أجريتت هتذه الد ارستة فتي العتراق وهتدفت التى معرفتة اثتر استتخدام
األستلوب أالستتنتاجي فتي حتتل مستائل الفيزيتاء فتي تحصتتيل طلبتة الصتف الختامس العلمي.وتوصتتلت
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نتتتائج الد ارس تتة إلتتى تف تتوق ط تتلب المجموعتتة التجريبي تتة علتتى الض تتابطة أالس تتتنتاجي فتتي ح تتل مس تتائل

(العلواني .)1995 ،

أج تترت ه تتذه الد ارس تتة ف تتي ال تتيمن وه تتدفت إل تتى معرف تتة أث تتر

ب -دراسة (المعمري :)2002 ،

استخدام إستراتيجية مقترحة في ضوء أستلوب التنظم فتي تنميتة مهتارات حتل المستائل الفيزيائيتة والميتل
نح تتو الم تتادة ل تتدى طالب تتات الص تتف الث تتاني الث تتانوي العلم تتي .وباس تتتخدام االختب تتار الت تتائي تبت تين تف تتوق

المجموعتتة التجريبيتتة علتتى المجموعتتة الضتتابطة فتتي مقياس تا الميتتول نحتتو المتتادة وأختبتتار مهتتارات حتتل

المسائل الفيزيائية (المعمري .)2002 ،

ج -دراسة ( :)Gamze , 2008أجريت هذه الدراسة في تركيا وهدفت إلى معرفة اثر
التدريب على حل المسائل في تحصيل الفيزياء وعلى أدائهم في استخدام تلك اإلستراتيجية.تكونت
عينة الدراسة من طالبة المرحلة األولى في قسم الفيزياء .وباستخدام االختبار التائي توصلت

الدراسة الى تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة في االختبار ألتحصيلي وفي اختبار حل
المسائل الفيزيائية)Gamze , 2008 ( .
)8إجراءات البحث Research Procedures
 )1تحديد مجتمع البحث  Research Population Determinationتم تحديد مجتمع
البحث الحالي من طلبة المرحلة الثالثة في قسم الفيزياء /كلية التربية /الجامعة المستنصرية للعام
الدراسي ( )2016-2015الدراسات الصباحية.

 )2اختيار عينة البحث  Sample's Research Selectionتم اختيار عينة البحث

قصديا من طلبة المرحلة الثالثة في قسم الفيزياء كلية التربية الجامعة المستنصرية للعام الدراسي(
 .)2016-2015إذ تم تقسيم الطلبة على شعبتين  ،ومن ثم اختيرت شعبة ( (Aاختيا ار عشوائيا
لتمثل لتمثل المجموعة التجريبية وكان عدد الطلبة فيها ( .)42وشعبة (  ) Bلتمثل المجموعة
الضابطة وكان عدد طلبتها ( .)43وقد تم استبعاد الطلبة الراسبين،باإلضافة إلى ذلك تم استبعاد
كبار األعمار والطلبة الذين لديهم غيابات متكررة .
 )3اختيار التصميم التجريبي

 :Experimental Design Selectionوبما أن لهذه

الدراسة عامل مستقل ،وعاملين تابعين .لذا تم اعتماد التصميم التجريبي ذي المجموعتين التجريبية

والضابطة ذات االختبار ألبعدي لحل المسائل واالختبار القبلي و ألبعدي للميول نحو المادة
والجدول ( )1يوضح التصميم التجريبي المعتمد.
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جدول ( :)1التصميم التجريبي للبحث.
المجموعة
التجريبية

تكافي (العمر باألشهر ،المعلومات
السابقة والميل نحو المادة

الضابطة

المتغير المستقل

المتغير التابع

إستراتيجية ()IDEAL

حل المسائل ،الميل

الطريقة االعتيادية

نحو المادة

تكافي المجموعات  Groups Equivalenceتم الحرص قبل البدء بالتجربة على ضبط
ما من شانه قد يؤثر في النتائج حيث تم التحقق من تكافؤ مجموعتي البحث في المتغيرات التالية

التي يعتقد أن من شأنها التأثير في نتائج البحث وهي العمر الزمني ،المعلومات السابقة وكانت
درجة االختبار من( )40ومقياس الميللذي تم اعداده
)4مستلزمات البحث Research Requirements
اوال :تحديد المادة العلمية  : Scientific Topic Determinationتم االطلع على مادة
الثرموداينمك المقررة للفصل الدراسي األول حيث كانت أربع فصول وهي:
الفصل األول :معادلة الحالة ،الفصل الثاني :الشغل والقانون االول في الثرموداينمك،
الفصل الثالث :المكائن الح اررية والقانون الثاني في الثرموداينمك والفصل الرابع:االنتروبي.
ثانيدا :أعدداد الخطدط التدريسدية  : Planes Instruction Preparationتتم إعتداد خطتة
تدريستية وتتم تتدريب متدرس المتادة علتى تلتك الخطتتط ،بعتد أن تتم عترض هتذه الخطتط علتى مجموعتتة
من الخبراء لبيان ارائهم بشأنها ومدى ملمتها لمحتتوى المتادة واإلغتراض الستلوكية  ،وعتدت صتالحة
بعد حصولها على نسبة اتفاق ( )%80وأكثتر متن اراء الخبتراء  ،وبنتاء علتى الملحظتات المطروحتة
تم تعديل البعض منها وبهذا أصبحت بصيغتها النهائية .

ثالثدا :إعدداد أدوات البحدث  :Research Tools Preparationمتن متطلبتات البحتث الحتالي
تتوفير أداة لقيتتاس حتتل المستائل ،ومقيتتاس الميتتل .بالنستبة الختبتتار حتتل مستائل متتادة الثرموداينمتتك فقتتد
تم إعداد اإلجراءات التالية حول هذه األداة:
 -1أعداد فقرات االختبار :تعتبر اختبارات حل المسائل من االختبارات المقالية التي تستخدم في قياس
قدرة الطالب في التعبير عن اإلجابة ،وقد تم أعداد اختبا ار مقاليا مكونا من ( )9مسائل .وان عدد
المسائل اختير باالعتماد على المحتوى التعليمي للفصل وعدد المسائل الموجودة فيه والجدول ()2

يوضح توزيع فقرات االختبار على فصول
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جدول ( )2توزيع فقرات االختبار على فصول
اسم الفصل

الفصل

عدد المسائل الموجودة
بالفصل

عدد المسائل الموجودة
باالختبار

1

معادلة الحالة.

2

الشغل والقانون االول في الثرموداينمك

10

3

الشغل والقانون االول في الثرموداينمك

10

2

4

االنتروبي

15

3

40

9

المجموع

5

1
2

 -2صدق االختبار  : Test Validityيعد الصدق اكثر العوامل أهمية فيما يتعلق بمعايير
جودة االختبارات .ومن أجل التأكد من صدق االختبار تم التحقق من ما يلي :
أ) الصدق الظاهري( (face validityتم عرضه على مجموعة متن الخبتراء لمعرفتة متدى تحقتق
الفقرات للصفة المراد قياسها.
ب) صدددق المحتددوى(  (content validityلتحقيتتق هتتذا النتتوع متتن الصتتدق عرضتتت فق ترات
االختبار على مجموعة من الخبراء مع اإلغراض السلوكية للتأكد متن صتلحية فقترات االختبتار متن

الناحي تتة العلمي تتة وملمتهتتتا وش تتمولها للموضت تتوعات وس تتلمة ص تتياغتها وفت تتي ض تتوء ذلت تتك ت تتم إج ت تراء
التعتتديلت المقترحتتة علتتى بعتتض فقترات االختبتتار علتتى وفتتق متتا أبتتداه الخبتراء متتن اراء وملحظتتات ،
وعدت الفقرة االختيارية صالحة إذ حازت على نسبة قبول ( )%80فأكثر من اراء الخبراء.
ّ
 -3تصددحيا االختبددار  : test Correctingعنتتد التصتتحيح تتتم إعطتتاء ( )10درجتتات لكتتل
مستتألة متتن مستتائل االختبتتار وبتتذلك تكتتون الدرجتتة النهائيتتة للختبتتار ( )90درجتتة .وقتتد عتترض فق ترات
اختب تتار ح تتل المس تتائل الفيزيائي تتة م تتع مفت تتاح اإلجاب تتة عل تتى مجموع تتة م تتن الخبت تراء وت تتم االتف تتاق بنس تتبة

( )%85فأكثر على منح الدرجات المناسبة لكل خطوة والجدول ( )3يوضح ذلك.
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جدول ( )3توزيع الدرجات على حل المسألة الفيزيائية
المهارة

ت

الدرجة

1

تحديد المعلومات الواردة في المسألة.

1

2

تحديد المطالب الواردة في المسألة.

1

3

رسم مخطط للمسألة.

1

4

مجانسة الوحدات المتغيرات الفيزيائية.

1

5

تحديد العالقات أو القوانين الفيزيائية المناسبة للحل.

1

6

تطبيق العالقات أو القوانين الفيزيائية

1

7

إجراء العمليات الحسابية للوصول إلى الناتج النهائي.

1

8

تحديد وحدة قياف الناتج النهائي.

1

9

تفسير الناتج النهائي فيزيائياً.

2

مجموع الدرجات على المسالة الواحدة

 -4التجربة االستطالعية

10

 Surveying Experimentتم تطبيق االختبار على عينة

استطلعية من غير عينة البحث لحساب متوسط الوقت المخصص لإلجابة ،اذ بلغ ( )60دقيقة ،
ولم يلحظ اي استفسار يشير إلى غموض في صياغة الفقرات.

 -5التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار Statistical Analysis For Test Items :أن
تم إجراء التحليل اإلحصائي بعد تطبيقه على العينة االستطلعية من غير عينة البحث مكونة من
( )50طالب وعند تصحيح استجاباتهم وترتيبها تنازليا لحساب:

 )1معامل صعوبة الفقرة  : Item Complexity Coefficientتم حساب معامل صعوبة

الفقرات للختبار فوجد انها تقع بين ( )0.60-0.41وبهذا تعد قيم معامل الصعوبة مقبولة ،إذ
يرى (  )Bloomأن االختبار يعد جيدا اذا كانت فقراته في معامل صعوبتها تتراوح بين (-0.20
.)Bloom, 1971:66( )0.80

 )2معامل تمييز للفقرة  Item Distinguish Coefficientبعد تطبيق معادلة استخراج

القوة التمييزية الخاصة للفقرة المقالية وجد أنها تتراوح بين( )0.72-0.25ويرى أن فقرات االختبار
تقبل إذا كانت قوة تمييزها ( )0.20فما فوق (الظاهر واخرون .)130 ،2002 ،وعلى هذا األساس
يعد معامل تمييز الفقرات مناسبا
ّ
 -6ثبات التصحيا :لحساب ثبات التصحيح تم سحب ( )5أوراق بصورة عشوائية من أوراق
إجابات طلب العينة االستطلعية التي تم تصحيحها وكان احد مدرسي المادة قد قام بتصحيحها
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أيضا بعد حجب الدرجة  ،وتم حساب معامل االرتباط بين الباحثة والمدرس فبلغ ( )0.87وبين

الباحثة ونفسها بلغ ( )0.88وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون.

 -7ثبات االختبار  : Test Reliabilityاعتمدت معادلة الفاكرونباخ في حساب معامل ثبات
االختبار  ،والتي تعتمد في حساب معامل ثبات االختبارات المقالية والموضوعية على حد سواء (
النبهان  .)249 ، 2004 ،وبلغت قيمة معامل الثبات المحسوب ( ، )0.70إذ يرى أن االختبارات
تعد جيدة إذا بلغ معامل ثباتها ( )0.60فأكثر كما يمكن االعتماد عليها ( Gornalund, 1976:

)125
أما بالنسبة لبناء مقياس الميل نحو ماده االثرموداينمكفقد اتبعت الخطوات التالية:
من متطلبات البحث بناء مقياس يستعمل لقياس الميل للطلبة نحو الماده  .وبعد اطلع على

األدبيات وعدد من مقاييس الميل ،ولعدم توافر مثل هذا المقياس جاه از لهذه المرحلة الدراسية .تم

بناء مقياس الميل نحو ماده الثرموداينمك على وفق الخطوات اآلتية:

 )1بناء فقرات مقياف الميل نحو مادة ماده الثرموداينمك :قد تم صياغة ( )35فقرة قسم منها
كاشفة للتخلص من حالة التهيؤ الذهني الذي سيستجيب بها الطلبة عندما تكون فقرات المقياس من

نمط واحد .ووضعت خمسة بدائل متدرجة لإلجابة عن الفقرات وهي (الفقرة تنطبق علي :دائما،
غالبا ،أحيانا ،نادرا ،و ال تنطبق علي) وأعطيت الدرجات ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1على التوالي للفقرات
الكاشفة والدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5لفقرات الميول االيجابية .وبعد عرض المقياس على الخبراء

والمحكمين تم حذف بعض الفقرات و تعديل البعض اآلخر حتى أصبح المقياس بصيغته النهائية
يتكون من ( )32فقرة وبذلك أصبحت الدرجة النهائية للمقياس البالغة( )160درجة.
 -2إعداد تعليمات المقياف :وتضمنت الهدف من المقياس وكيفية اإلجابة عن فقراته.
-3الصدق الظاهري للمقياف  :Face Validityتم عرض مقياس الميل بصيغته األولية على
مجموعة من المحكمين المختصين وبنسبة االتفاق (  .) %80عتد المقتياس صتادقا ظاهتريا ،وبذلك

أصبح مجموع فقراته ( )32فق ترة منها ( )4فقرات كاشفة ،تمثلت بالفقرات (.)31 ، 23 ،15 ،8

-4التطبيق االستطالعي األول للمقياف :لحساب متوسط الزمن الذي استغرقه الطلبة في اإلجابة
وكان ( )25دقيقة .كما تبين من خلل هذا التطبيق وضوح الفقرات
-5التطبيق االستطالعي الثاني للمقياف :تم تطبيق المقياس على عينة استطلعية ثانية من غير
عينة البحث وبلغ عددهم ( )50من طلبة الدراسات المسائية لحساب الخصائص السايكومترية
التالية للمقياس:
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تم احتساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل

أ( -صدق البناء) Construct Validity

فقرة والدرجة الكلية للمقياس إذ تراوحت قيمتها ( )0.5 -0.3وبهذا يكون المقياس صادقا من حيث

البناء.

ب -ثبات المقياف :استخدمت معادلة ألفا لحساب ثبات المقياس إذ بلغ (  )0.76وهو مؤشر
إحصائي جيد (عودة .)366 ،1988 ،وبهذا يكون المقياس جاهز للتطبيق.
 )9عرض النتائج Results Presentation
 -1حل المسائل :لغرض التحقق من الفرضية األولى :باستعمال االختبار التائي اتضح أن
القيمة التائية المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05وعليه ترفض الفرضية

الصفرية األولى وكما هو موضح جدول (.)4

الجدول ( :)4المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات المجموعتين التجريبية
والضابطة في االختبار حل المسائل.

المجموعة

المتوسط

العدد

القيمة التائية

التباين

الحسابي

المحسوبة

التجريبية

42

77.1

103.6

الضابطة

43

64.1

88.7

الجدولية
2.000

4.4

الدالة

اإلحصائية
دالة

 -2لغرض التحقق من الفرضية ألثانية باستعمال االختبار التائي كما مبين في الجدول ( )5أدناه،
اتضح أن القيمة التائية المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05وعليه
ترفض الفرضية الصفرية الثانية.

الجدول ( :)5المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات
المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياف الميول نحو مادة اال لثرموداينمكي
عدد أفراد

المتوسط

تجريبية

42

104.2

3298.2

ضابطة

43

94.0

1418

المجموعة

العينة

الحسابي

التباين

القيمة التائية

الداللة

المحسوبة

الجدولية

اإلحصائية

3.4

2

دالة

 )10تفسير النتائج  :Results Interpretationيمكن أن يعزى النتائج التي تم التوصل إليها
إلى إن استخدام إستراتيجية ( )IDEALكانت ذا فاعلية في األثر اإليجابي في زيادة تحصيل
الطلبة المجموعة التجريبية في اختبار حل المسائل مقارنة بالمجموعة الضابطة  .ويعزو سبب الى
استخدام إستراتيجية ( )IDEALكانت تحتوي على خطوات منتظمة ومتسلسلة وسهلة الفهم لدى
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الطلبة ،كما أن إشراك الطلبة في حل المسائل ساهم في جعلهم محو ار للعملية التعليمية .وتتفق

نتائج البحث مع دراسة كل من (المعمري  )2002 ،و (.)Gamze , 2008
كما تبين نتائج هذه الدراسة أن استخدام إستراتيجية ()IDEAL

لها بالغ األثر في زيادة

الميول نحو تعلم مادة لطلبة المجموعة التجريبية .ويعزو سبب هذا إلى أن هذه اإلستراتيجية
وفّرت جوا من المتعة داخل القاعة الدراسية مما أدى إلى خلق بيئة تعليمية مليئة بالمثيرات أتاح
لطلبه المجموعة التجريبية مدى واسعا من المشاركة والتفاعل وزيادة الثقة بالنفس وكسر الروتين
المعتاد كان له األثر الواضح في زيادة ميول ألطلبه نحو مادة
 )11االستنتاجات Conclusions
فتتي ضتتوء نتتتائج البحتتث الحتتالي استتتنتج متتا يتتأتي :إن استتتخدام إستتتراتيجية( )IDEALستتاعدعلى
إشاعة روح التعاون والمشاركة في حل المسائل الفيزيائية وجذب انتباه الطلبة وميولهم نحو المادة.

)12التوصيات  :Recommendationsفي ضوء النتائج التي توصل إليها البحث يوصى بما
يأتي:
 اعتماد إستراتيجية ( )IDEALفي تدريس الفيزياء في المدارس الثانوية لدورها المؤثر
وااليجابي في حل المسائل الفيزيائية والميول.
 تضمين الدورات التدريبية التي يعدها قسم األعداد والتدريب في و ازرة التربية لمدرسي الفيزياء
إستراتيجية (.)IDEAL
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ملحق رقم()1
اختبار حل المسائل لمادة الثرموداينمك
أجب عن كل ما يأتي:

س/1احسب عدد جزيئات غاز االوكسجين الموجود في وعاء حجمة  0.0655تحت ضتغط جتو
 2ودرجة ح اررة 260كلفن.
س/2مكعتتب متتن الجليتتد كتلتتته  20غ ترام انصتتهر عنتتد درجتتة ح ت ارره صتتفر ستليزي متتا مقتتدار كميتتة

الح اررة المنتقلة ونوع العملية الداينميكية.

س/3احستب الشتتغل المبتذول لغتتاز حقيقتي بواستتطة ( )1متول متتن غتاز االيثتتان تمتدد االيزوثرمتتي
كوازستاتيكي من الجسم اذا كانت معادلة الحالة هي معادلة كلمينوس
س /4اذا كتتان هنالتتك  20جزيئتتة متتن غتتاز احستتب مقتتدار الطاقتتة التتتي تتحتترك بهتتا هتتذة الجزيئتتات

عند درجة الصفر المئوي.

س/5وضتع  1كيلتتو غترام متتن ستائل عنتتد درجتتة الحت اررة صتتفر مئتوي ملمستتا لختزان حتراري درجتتة
ح اررتة  33kما مقدار التغير في انتروبي الكون عندما تصبح درجة ح اررة الماء .373

س/6اوجد مقدار الشغل المنجز عندما يتمدد مول واحد من غاز مثالي بدرجتة حت اررة  300كلفتن

من الحجم  0.002متر مكعب الى الحجم  0.555متر مكعب وضتغط معتاكس مقتدارة  10نيتوتن
 /متر علما ان العملية شبة مستقرة .

س/7تمتتتص ماكنتتة كتتارنو  418جتتول متتن مستتتودع درجتتة ح اررتتتة  400kفتتي كتتل وحتتدة وتلفتتظ

 334جتتول متتن مستتتودع متتنخفض الدرجتتة فمتتا درجتتة ح ت اررة المستتتودع المتتنخفض والكفتتاءة الح ارريتتة
لهذه الماكنة
س/8عتين منحنتي االنصتهار ومنحنتتي التبختر للمتاء أذا علمتتت ان  L=80ستعرة/غم وان

 T=273و(

 ) VI=0.9، VF=1سنتمتر مكعب .

س /9غتتتاز مثتتتالي ضت تتغطة االبتتتتدائي  2 atmوحجتتتم ابتتتتدائي  4متتتتر مكعتتتب شتتتحن مت تتع بقت تتاء
الحجتتم ثابتتت التتى ان تضتتاعف الضتتغط ثتتم تمتتدد تمتتددا ايزوثرميتتا التتى ان عتتاد التتى ضتتغطة االصتتلي
اوجد مقدار الشغل النهائي.
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الملحق ( :)2مقياف الميول نحو مادة الثرموداينمك

.

أميل لذلك بدرجة
ت

الفقرات

1

اهتم في قراءة موضوعات مادة الثرموداينمك.

2

اشاهد برامج خاصه بمادة الثرموداينمك.

3

اهتم بالقيام بهوايات علمية خاصه بمادة الثرموداينمك.

4

ا ساهم في المشروعات العلمية خاصه بمادة الثرموداينمك؟

5

ارغب بان اعمل في مهنة ذات عالقة بمادة الثرموداينمك.

6

احب المطالعة المجالت والكتب خاصه بمادة الثرموداينمك.

7

ارغب في كتابة التقارير والبحوث المتعلقة بمادة الثرموداينمك.

8

مادة الثرموداينمك ال تعجبني النه ال فائدة من دراستها.

9

أركز أثناء محاضرة مادة الثرموداينمك.

كبيرة
جدا

10

استعير الكتب والمجالت العلمية خاصه بمادة الثرموداينمك

11

اشارك في حضور الندوات العلمية الخاصة بمادة الثرموداينمك.

12
13
14

ارغب في االستفسار المستمر عن المعلومات العلمية الخاصة
بمادة الثرموداينمك.
اهتم في مناقشة موضوعات في مادة الثرموداينمك.
اح ب القراءة عن االكتشافات العلمية الحديثة الخاصه بمادة
الثرموداينمك.

15

اتمنى أن يكون وقت محاضرة الثرموداينمك قصير جدا.

16

احب أن اشارك في كتابة نشرات خاصه بمادة الثرموداينمك.

17

ا ميل للبقاء في محاضرة مادة الثرموداينمك وقت طويل.

18

احب حل المسائل والتمارين الخاصة بمادة الثرموداينمك.

19

اتمتع بمشاهدة البرامج العلمية الخاصة بمادة الثرموداينمك.

20

اهتم بزيارة مراكز البحوث العلمية الخاصة بمادة الثرموداينمك.

21
22
23

ارغب في االستفسار عن أسباب حدوث الظواهر الطبيعية بمادة
الثرموداينمك.
اهتم في شغل أوقات الفراغ في النشاطات العلمية المختلفة بمادة
الثرموداينمك.
يقلقني سماع أي شيء يتعلق بمادة الثرموداينمك.
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24
25

ارغب أن اكون مدرسة مادة الثرموداينمك في المستقبل.
اشعر بالفرح حينما اشارك في مناقشة موضوعات تتعلق بمادة
الثرموداينمك مع زميالتي.

26

استمتع بمشاهدة برامج تلفزيونية تخص مادة الثرموداينمك.

27

احب مادة الثرموداينمك النها تفيدني في المستقبل.

28

ارغب بالتعرف على

المزيد حول المواضيع التي تخص مادة

الثرموداينمك.

29

اتمنى وجود محاضرة الثرموداينمك يومياً في الجدول.

30

اشعر باالرتياح عند حل واجبات مادة الثرموداينمك.

31

اشعر بالراحة عندما يغيب مدرف الثرموداينمك.

32

ارغب بزيادة الوقت المخصص لمحاضرة الثرموداينمك.

المصادر:
 ابتتو زينتتة  ،فريتتد كامتتل ( : )2010تطتتور منتتاهج الرياضتتيات المدرستتية وتعليمهتتا  ،ط ، 1دار
وائل للنشر والتوزيع  ،عمان.



ابتتو زينتتة  ،فريتتد كامتتل( :)1994منتتاهج للرياضتتيات المدرستتية وتدريستتها ،مكتبتتة الفتتلح للنشتتر
والتوزيع  ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

 السيد  ،محمتد ( :)1997استتراتيجيات مقترحتة فتي ضتوء استلوب التنظم التتدريس مستائل الفيزيتاء
لطلب الصف االول ثانوي  ،مجلة كلية التربية  ،العدد ( ، )34المنصورة.
 الظاهر  ،زكريا محمد واخترون ( :)2002مبتادا القيتاس والتقتويم وتطبيقاتته التربويتة واالنستانية
 ،ط ، 1المطابع التعاونية  ،عمان.

 البكري  ،أمل وعفتاف الكستواني ( :)2002استاليب تعلتيم العلتوم والرياضتيات  ،ط ، 2دار الفكتر
للطباعة والنشر والتوزيع  ،عمان.
 الموسوي  ،محمد علي حبيب  :)2011( ،المناهج الدراسية المفهوم االبعاد المعالجات  ،ط 1
 ،دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر والتوزيع  ،بيروت.



العلواني  ،مهند سامي جيجان ( :)1995اثر استخدام االسلوب التنظيمي االستنتاجي في حل
مسائل الفيزياء في تحصيل طلبة الصف الخامس العلمي ( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،

كلية التربية  /ابن الهيثم  ،جامعة بغداد


اللقاني ،احمد حسين وعلي احمد الجمل ( :)1999معجم المصطلحات التربوية،
المعرفة في المناهج وطرائق التدريس ،ط  ،2عالم الكتب ،القاهرة.
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 القطاونتتة  ،خليتتل  ،والقطاونتتة  ،ستتامي  ،تقتتدير طلب تتة معلتتم صتتف اللغتتة االنكليزيتتة فتتي جامع تتة
الطفيلة التقنية لمدى وعيهم باهمية استتراتيجيات القتراءة وممارستتهم  ،المجلتة االردنيتة فتي العلتوم

التربوية  ،مجلد  ، 2عد د.2006 ،4
 المعمري  ،ألطاف محمتد عبتد ا( ( :)2002اثتر استتخدام إستتراتيجية مقترحتة فتي ضتوء استلوب
التتنظم فتتي تنميتتة مهتتارات حتتل المستتائل الفيزيائيتتة والميتتول نحتتو المتتادة ( ،رستتالة ماجستتتير غيتتر

منشورة ) ،كلية التربية  /ابن الهيثم  ،جامعة بغداد.
 الموستتوي  ،محمتتد علتتي حبيتتب  :)2011( ،المنتتاهج الد ارستتية المفهتتوم االبعتتاد المعالجتتات  ،ط1
 ،دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر والتوزيع  ،بيروت.

 النبهتتان  ،موستتى ( :)2004اساستتيات القيتتاس فتتي العلتتوم الستتلوكية  ،ط ، 1دار الشتتروق للنشتتر
والتوزيع  ،عمان.
 زيتون  ،عايش محمود ( :)2001استاليب تتدريس العلتوم  ،ط ، 1دار الشتروق للنشتر والتوزيتع ،
عمان.

 عفانة  ،عزو اسماعيل ونائلة نجيب الخزندار ( :)2009التتدريس الصتفي بالتذكاءات المتعتددة ،
ط ، 2دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  ،عمان.

 عل تتي  ،محم تتد ( :)2007التربي تتة العملي تتة وت تتدريس العل تتوم  ،ط ، 2دار المس تتيرة للنش تتر والتوزي تتع
والطباعة  ،عمان.
 محم تتود  ،ص تتلج ال تتدين عرف تته ( : )2006تفكي تتر ب تتل ح تتدود  ،رؤى تربوي تتة معاصت ترة ف تتي تعل تتيم
التفكير وتعلمه  ،ط ، 1عالم الكتب للنشر والتوزيع  ،القاهرة.

 الشارف  ،أحمد العريفي (  :) 1996المدخل في تدريس الرياضيات  ،الجامعة المفتوحة ،
طرابلس
 نواهضة  ،محمد أحمد محمد (  " : ) 2003أثر التدريب على إستراتيجيات حل المسألة
الرياضية في تحصيل الرياضيات واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف العاشر األساسي في
المدارس الحكومية في محافظة جنين "  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة النجاح
الوطنية.


الكبيسي  ،عبد الواحد حميد ( : ) 2008طرائق تدريس الرياضيات أساليبه (أمثلة ومناقشات

) ،ط ،1مكتبة المجتمع العربي  ،عمان
 الظاهر ،محمد زكريا واخرون :) 2002(،مبادا القياس والتقويم في التربية( ،اإلصدار الثاني
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