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ملـخص البحث
هيدف البحث احلايل إىل الكشف عن فاعلية اسرتاتيجية سكامرب يف تنمية التفكري 
صفرية  فرضيات  الباحثة  وضعت  األحيائي.  السادس  طالبات   لد احلاذق 
الثاين للعام الدرايس ٢٠١٧- الدرايس  التجربة يف الفصل  وللتحقق منها  طبقت 

٢٠١٨ .أعدت الباحثة مجيع مستلزماهتا وادواهتا بنفسها وهي
١- اخلطط التدريسية ملجموعتي البحث ضمن املقرر الدرايس 

التفكري احلاذق املكون من (٤٠) فقرة ،و قد حتققت من اخلصائص  ٢- مقياس 
السايكومرتية له

حمافظة  مركز  يف  للبنات  كربالء  إعدادية  من  قصديا  اختريت  البحث  عينة   -٣
كربالء املقدسة بواقع (٧٠) طالبة قسمت عشوائيا اىل جمموعتني .

٤- أجري التكافؤ بني املجموعتني وطبق املقياس يف االسبوع االول من التجربة 
و يف هنايتها و بعد التحليل االحصائي باستخدام     SPSS اظهرت النتائج أن هناك 
املجموعة  ملصلحة  املتوسطات  بني   (٠٫٠٥)  مستو عند  احصائية  داللة  ذا  ا  فرقً
االجيايب  اثرها  و  سكامرب  اسرتاتيجية  فاعلية  الباحثة  استنتجت  وبذلك  التجريبية، 
الباحثة بعض املقرتحات  النتائج وضعت  يف تنمية التفكري احلاذق و بناء عىل هذه 

و التوصيات .
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Abstract
The current research aims at revealing the efficacy of Scamper's strat-

egy in developing intelligent thinking among the sixth biological students 
. The researcher develops zero hypotheses and to verify them, an experi-
ment is applied to the second semester of the academic year 2017-2018 
and prepares all the necessary supplies and tools : 

1- Teaching plans for the two research groups within the course.
2- The measure of intelligent thinking consists of (40) paragraph to be 

verified by the characteristics of cycomtry
3- The sample of the research is selected from the Karbala Preparatory 

School for Girls in the centre of the holy province of Karbala , 70 students 
randomly divided into two groups

4- The results show that there is a statistically significant difference at 
0.05 between the mean and the experimental group. Thus, the researcher 
finds the efficacy of the Scamper strategy and its positive impact on the 
development of intelligent thinking .As such there are certain suggestions 
and recommendations .
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الفصل األول / التعريف بالبحث
اوالً/ مشكلة البحث:-

ادركت الكثري من دول العامل ان العلم والتكنولوجيا يسهامن بدرجة كبرية يف التقدم 
واالزدهار والرفاهية لد الشعوب؛ لذا فإن التطور العلمي والتكنولوجي ال يمكن 
حتقيقه اال من طريق التعليم، وينبغي تعليم الطلبة مسارات التفكري املختلفة للوصول 
اىل املعلومات املتاحة بدالً من حفظها واسرتجاعها وتوجههم اىل تبني اساليب توليد 

احللول باستخدام مهاراهتم العقلية يف مواجهة االوضاع اجلديدة التي جياهبوهنا.
وبعد خربة يف تدريس الفيزياء ألكثر من  (٣٠) سنة الحظت الباحثة ان واقع تدريس 
العلوم يف مدارس املرحلة االعدادية وخاصة الفيزياء يؤكد ثقافة الذاكرة التي تعتمد 
عىل احلفظ والتلقني للمعلومات وال يتيح للطلبة الفرص التي تسمح هلم بمامرسة 
ما  حلل  املختلفة  املواقف  يف  توظيفها  من  للمتعلم  يمكن  والتي  التفكري  مهارات 
يواجهه من مشكالت ،وبمراجعة االدب الرتبوي وجدت دراسات اشارت اىل تدين 
مستو الطلبة يف مهارات التفكري ومنها التفكري احلاذق كدراسة (حممود، (٢٠١٥ 
)دراسة مصطفى ، ٢٠١٦) والتي اوصت باستخدام اسرتاتيجيات تدريسية حديثة 
 (SCAMPER) الطلبة كاسرتاتيجية سكامرب تنمي مهارات التفكري احلاذق لد

يف تعليم العلوم .
بالتساؤل  البحث  مشكلة  صيغت  وهبذا  اهلدف  هذا  حتقيق  البحث  هذا  وحاول 
اآليت: ما فاعلية اسرتاتيجية سكامرب يف تنمية التفكري احلاذق لد طالبات السادس 

االحيائي؟



م.د عواطف ناصر علي الموسوي

٢٥٨

فاعلية اسرتاتيجية سكامرب يف تنمية التفكري احلاذق لد طالبات السادس االحيائي

ثانياً/ امهية البحث واحلاجة اليه:-
هناك بعض االسرتاتيجيات التدريسية التي تنمي تفكري الطلبة بشكل عام، اال ان احلاجة 

التفكري يف  تتطلب  الطالب يف مواقف ومشكالت  تدريسية تضع  اىل سرتاتيجية  رضورية 

تعد  والتي   (SCAMPER) سكامرب  سرتاتيجية  ومنها  حياهلا.  قرارات  واختاذ  حلها 

احد انواع العصف الذهني املوجه القائم عىل اعامل العقل باستخدامها االسئلة مفتوحة 

.(٢٠٠٦: ١٤ ،Rushton) النهايات وتوليد افكار جديدة

وير    (Eberel، ٢٠٠٨)أن من اهداف اسرتاتيجية سكامرب حتفيز املتعلمني عىل :-

االفكار  توليد  مهارة  تنمية   -٢. عليهم  يعرض  موضوع  حول  االبداعية  االفكار  توليد 

اجلديدة وتطويرها.

٣- تفعيل دورهم يف العملية التعليمية. ٤ - تنمية مهارات التفكري لدهيم.

املوضوعات  تعلم  نحو  اجيابية  اجتاهات  تكوين   -٦ التساؤل.  طرح  مهارة  تنمية   -٥

العلمية.

جديدة.  مواقف  يف  املكتسبة  اخلربات  تطبيق   -  ٨ لدهيم.   العلمي  اخليال  تنمية   -٧

(٢٠٠٨ ،Eberel)

احلاذق  والتفكري  عامة  التفكري  مهارات  عىل  التدريب  امكانية  الرتبويني  معظم  ويتفق 

(دي  التفكري  تستثري  التي  التعليمية  واالوضاع  املواقف  خلق  خالل  من  وتنميتها  خاصة 

بونو، ٢٠٠٢: ١٦٤).

التعليمية  املؤسسة  داخل  وتقدمهم  الطلبة  نجاح  يف  حيوياً  دوراً  احلاذق  التفكري  يلعب 

وخارجها.

عىل  يعمل  فهو  للتعلم  األولية  األهداف  من  يعترب  التفكري  عىل  الطلبة  قدرات  تنمية  ان 

القيود وتلبية حاجاهتم للتعامل  الطلبة وتفكريهم من  التعليم وحترير عقول  تعزيز عملية 

مع املواقف او املتغريات التي تواجههم. (دياب، ٢٠٠٠: ٤٤).
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يمكن اجياز امهية البحث بام ييل:-
 الكشف عن امهية استخدام اسرتاتيجية سكامرب يف تدريس موضوعات مهمة يف 

الفيزياء ملرحلة السادس االحيائي .
سعيه اىل تنمية مهارات التفكري احلاذق باعتباره هدفاً اساسياً من اهداف تدريس العلوم.
 انه البحث األول وحسب علم الباحثة عىل املستو املحيل الذي تناول اسرتاتيجية 
سكامرب يف تدريس مادة الفيزياء ملرحلة السادس االحيائي مما جيعل البحث احلايل 
دراسة رائدة يف هذا املجال عىل مستو القطر عىل اقل تقدير ومن ثم فهو يشكل 

اضافة نوعية للجانب النظري.
 امهية دراسة العالقة االرتباطية بني اسرتاتيجية سكامرب والتفكري احلاذق ولعدم 

توافر دراسات تربط بني املتغريين (عىل حد علم الباحثة).
السادس  الصف  طالبات  رشحية  دراسة  امهية  من  احلايل  البحث  امهية  تستمد 
االحيائي يف املجتمع اذ يشكلن العصب الرئيس يف عملية تطوير املجتمع وتقدمه 

والتهيؤ للمرحلة اجلامعية.
 تزويد مدريس الفيزياء باسرتاتيجيات جمربة يف الدورات لتنمية مهارات التفكري 

لد الطلبة وخاصة التفكري احلاذق.
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ثالثاً/ هدف البحث:-
هيدف البحث احلايل إىل :-

 لد احلاذق  التفكري  مهارات  تنمية  يف  سكامرب  أسرتاتيجية  فاعلية  إىل  التعرف 
طالبات السادس االحيائي.

رابعاً/ فرضيات البحث
لتحقيق هدف البحث وضعت الباحثة الفرضيات الصفرية اآلتية:-

١- ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسط درجات طالبات املجموعة 
التجريبية التي درست مادة الفيزياء عىل وفق اسرتاتيجية سكامرب ومتوسط درجات 

طالبات املجموعة الضابطة التي درست املادة نفسها مهارات التفكري احلاذق.
٢- ال توجد فروق ذات داللة أحصائية بني متوسط درجات طالبات املجموعة 

التجريبية القبيل والبعدي يف مهارات التفكري احلاذق  
٣- ال توجد فروق ذات داللة أحصائية بني متوسط درجات طالبات املجموعة 

الضابطة القبيل والبعدي يف مهارات التفكري احلاذق 
خامساً/ حدود البحث:-

تتحدد الدراسة احلالية بام يأيت:-
[احلكومية  والثانوية  االعدادية  املدارس  يف  االحيائي  السادس  الصف  طالبات   

النهارية] يف مركز حمافظة كربالء املقدسة للعام الدرايس (٢٠١٧-٢٠١٨).
كتاب  من   [٨-٧-٦-٥] الفصول  فيه  درست  الذي  الثاين  الدرايس  -الفصل 

الفيزياء املقرر للعام الدرايس (٢٠١٧-٢٠١٨).
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سادساً/ حتديد مصطلحات البحث:-
١- الفاعلية:- عرفها كل من:-

(Good،١٩٧٩) بأهنا القابلية عىل انجاز النتائج املأمونة مع االقتصاد يف الوقت 
.(١٩٧٩:٢٠٧،Good،T.L) واجلهد

[زيتون، ٢٠٠١] بأهنا � مد تطابق خمرجات النظام مع اهدافه� (زيتون، ٢٠٠١: ١٧).
مع  واهدافه  النظام  خمرجات  تطابق   بأهنا:مد نظرياً  الفاعلية  الباحثة  تعرف 

االقتصاد بالوقت واجلهد.
تعرف الباحثة الفاعلية اجرائياً بأهنا: القدرة املنتظمة لتطبيق سرتاتيجية سكامرب يف 
لتحقيق هدف  احلاذق،  التفكري  السادس االحيائي وتنمية مهارات  تعليم طالبات 

يقاس من طريق اجابتهن عىل املقياس الذي اعدته الباحثة هلذا الغرض.
٢- اسرتاتيجية سكامرب (SCAMPER) عرفها كل من :-                 

عىل  تعتمد  تدريسية  بأهنا:-�اسرتاتيجية   (٢٠٠٨،Michalkom)  
االبداعية  االفكار  تنمية  يف  وتسهم  االفكار،  توليد  قائمة  يف  املرجتلة  االسئلة 

.(٢٠٠٨:٧٩،Michalkom)
(Serrant. ٢٠٠٩) بأهنا � تقنية تدريسية تستعمل يف حل املشكالت اعتامداً عىل 

.(٢٠٠٩:٢،serrant) �قائمة االسئلة املحفزة لالفكار
تعرف الباحثة اسرتاتيجية سكامرب نظرياً بأهنا:-

اسرتاتيجية تدريسية تقوم عىل جمموعة من االجراءات القائمة عىل توليد االفكار 
وتسهم يف حل املشكالت.

تستعملها  تدريسية  اسرتاتيجية  بأهنا:  اجرائياً  سكامرب  سرتاتيجية  الباحثة  تعرف 
خالل  من  الفيزياء  درس  اهداف  لتحقيق  االحيائي  السادس  طالبات  مع  الباحثة 

طرح االسئلة املحفزة للتفكري مع االنشطة التعليمية.
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٣- التفكري احلاذق عرفه كل من :-
الفرد عىل استعامل مفاهيم ومصطلحات واضحة  بأنه � قدرة   عدس، (٢٠٠٠ 

وحمددة ويكون لديه الدليل عىل صحة افكاره وما توصل اليه من استنتاجات�
(عدس، ٢٠٠٠: ٩٧٤).

Costa، kilek ٢٠٠٥)) بأنه � نزعة الفرد اىل الترصف بطريقة ذكية عند مواجهة 

 :Costa، kilek) – مشكلة ما تكون االجابة او احلل غري متوافر يف البنية املعرفية
(٢٠٠٥: ٢

تعرف الباحثة التفكري احلاذق نظرياً بأنه:-
يف  متوافر  غري  مبهم  موقف  مواجهة  عند  ذكية  بطريقة  الترصف  عىل  الفرد  قدرة 

البنية املعرفية ويكون لديه الدليل عىل صحة افكاره واستنتاجاته.
تعرف الباحثة التفكري احلاذق اجرائياً: بأنه الدرجة التي حتصل عليها الطالبة عند 

اجابتها عىل مجيع فقرات مقياس التفكري احلاذق الذي اعدته الباحثة.
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الفصل الثاين/ اخللفية النظرية ودراسات سابقة 
اخللفية النظرية

اوالً: اسرتاتيجيات التدريس
يتفق معظم الرتبويني عىل رضورة استخدام املعلم اسرتاتيجيات حديثة يف تدريس 
متغريات  مع  التفاعل  من  لتمكنهم  هلم  العقلية  والبنى  الفكر  بإعامل  هتتم  الطلبة 
هذه  ومن  التفكري  وتعليم  لتنمية  وبرامج  اسرتاتيجيات  ظهرت  وهلذا  العرص. 

االسرتاتيجيات هي اسرتاتيجية توليد االفكار (سكامرب).
ثانياً/ اسرتاتيجية سكامرب

 Osborn اىل جهود الكس اوسبورن (SCAMPER) تستند اسرتاتيجية سكامرب
Williams )التي هتدف اىل  الذي اقرتح قائمة توليد االفكار واساليب ويليامز( 
ا  حتفيز التعبري االبداعي، واسلوب دي مييل( DeMille )الذي صاغ انشطة والعابً
لتنمية اخليال االبداعي فقام( BobEberle) يف عام (١٩٩٦) بمزج تلك اخلربات 
السابقة ودجمها مع بعضها يف بناء اسرتاتيجية سكامرب (Eberle،١٩٩٧:٣٦) اما 
خالل  من   (SCAMPER) سكامرب  مصطلح  منها  اشتق  التي  السبعة  املهارات 

جتميع احلرف االول من اسم كل مهارة فهي:-
         ١ -االستبدال Substitute ‘’S‘‘ هو التفكري باستبدال جزء من املشكلة او 

. املنتج بيشء آخر او استعامل يشء معني بدل يشء آخر او فكرة بدل اخر
٢- التجميع Combine  ‘’C‘‘: هو التفكري يف مجع جزأين او اكثر من املشكلة 

النتاج منتج او عملية خمتلفة او جتميع االشياء مع بعضها لتكون شيئاً واحداً.
اهلدف  لتناسب  االفكار  تغيري  هو   ‘‘Adapt/.Adjust) : ‘’A التكيّف   -٣
املوجودة حلل  االفكار  تطابق  التفكري يف  او  املألوفة  االشياء  لتغيري  او  املراد حتقيقه 

املشكلة.
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لزيادة  طرائق  بعدة  التفكري  هو   ‘‘Modify) : ‘’M) والتحوير  التطوير   -٤
الفكرة او تكبريها او اجزاء منها. او تعديل االفكار او تغيري الشكل او النوع واعطاء 

افكار جديدة.
وتتفرع منها مهارتان مها:-

التكبري Maguify : ‘’M‘‘ هو تكبري يف الشكل او النوع او احلجم من خالل 
االضافة او الدمج فالتكبري يعطينا افكاراً جديدة.

حدوثاً  اقل  او  اصغراً  ليكون  اليشء  تصغري  هو   ‘‘Minify : ‘’M التصغري 
وتكراراً فالتصغري يعطينا افكاراً جديدة ايضاً.

يف  التفكري  هو   ‘‘Put to other uses: ‘’P  اخر استعامالت  يف  وضع   -٥
اعادة  يمكن  التي  االشياء  يف  التفكري  او  خمتلفة  ألغراض  احلالية  الفكرة  استعامل 

.استعامهلا بأماكن اخر
او استعامل اليشء لتحقيق اهداف اخر ختتلف عن اهلدف االصيل .

خالل  املناسبة  غري  االفكار  من  التخلص  هو   ‘‘Eliminate: ‘’E ٦-احلذف 
او حذف  ازالة  ،ان  الفكرة اخلاصة  ازالة اجزاء من  إذا متت  فيام قد حيصل  التفكري 

بعض خصائص اليشء ينتج افكاراً او وضعاً جديداً.
اذا  تفعل  ان  تستطيع  فيام  التفكري  هو   ‘‘Reveres : ‘’R اعكس  او  اقلب   -٧
كان جزءاً من املشكلة او العملية يعمل بالعكس او العمل برتتيب خمتلف مثالً قلب 

اليشء او تدويره ١٨٠) )درجة 
ويتضمن املهارة اآلتية:

٨- اعادة الرتتيب Rearrange: ‘’R‘ وهو تغيري الرتتيب، او النمط او التعديل 
او اعادة التجميع او تغيري الشكل.

(Eberle،٢٠٠٨:٣) (معامر، ٢٠٠٨: ٢١١) 
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خطوات تطبيق اسرتاتيجية سكامرب لتوليد االفكار اجلديدة:
بتحديد  الطلبة  وبمشاركة  املعلم  يقوم  ومناقشتها:  (املوضوع)  املشكلة  حتديد   

املشكلة من طريق جتميع املعلومات واحلقائق عن املوضوع املراد تعلمه.
باالستعانة  املختارة  املشكلة  صياغة  اعادة  يتم  وصياغتها:  املشكلة  بلورة  اعادة   

بالوسائل الكفيلة كاالفالم العلمية واملصورات وغريها.
 عرض االفكار واحللول: وهي اخلطوة الرئيسة يف الدرس وتتم بأستعامل االسئلة 
التحفيزية املنشطة لالبداع لتحفيز الطلبة عىل التفكري مع ترك احلرية لالفكار العفوية 
مهارات  التفكري  عىل  الطلبة  لتحفيز  االبداع  استعامل  بالرضورة  ليس  انه  والتأكيد 

سكامرب كافة يف النشاط الواحد انام يعتمد عىل طبيعة املوقف او املشكلة.
 استمطار االفكار وتقويمها، يطلب املعلم من الطلبة اختيار افضل احللول.

التعليمي  املوقف  يف  مرة  من  اكثر  كافة  سكامرب  مهارات  استعامل  املمكن  ومن 
الواحد.(االعرس، ٢٠٠٧: ١٩٧).
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 ثالثاً/ التفكري احلاذق:
التفكري احلاذق هو عملية تطورية ذات تتابع يؤدي يف النهاية اىل انتاج االفكار وحل 
املشكالت وهو يمثل كل عمليات التفكري الوسطية (املقارنة، التخيل، االستدالل، 
وعمليات التفكري العليا( حل املشكلة، اختاذ القرار، املعرفة ما وراء االدراك) وال 

يمثل العمليات الدنيا (التذكر، واعادة الصياغة) (زيتون، ٢٠٠٣: ٨٦).
اىل  تقوده  والتي  للفرد  الذكي  السلوك  او  االداءات  من  نمط  وهي  احلذاقة  وانه 
افعال انتاجية وان التفكري احلاذق يستند اىل وجود ثوابت تربوية ينبغي تأكيد تنميتها 
وحتويلها اىل سلوك متكرر ومنهج ثابت يف حياة املتعلم. (الضمد: ٢٠٠٠، ١٤٢).

التفكري احلاذق ليس نتاجاً عرضياً للخربة وال نتاجاً اوتوماتيكياً لدراسة موضوع 
يبلغ اقىص  درايس معني، بل هو تعليم منظم هادف ومرن مستمر حتى يمكن ان 

مد له (امحد صالح، وآخرون، ٢٠٠٨: ٣).
رابعاً/ النظرية البنائية

هتدف الفلسفة البنائية اىل جعل املتعلم حمور العملية التعليمية التعلمية وذلك من 
خالل مساعدته عىل ختزين اساسيات املعرفة يف ذاكرته ليتمكن من استعامهلا يف فهم 
 :٢٠٠٧ رياش،  (ابو  حياته  يف  تواجهه  التي  املشكالت  وحل  به  املحيطة  الظواهر 
املعرفية للطالب وتطبيق  العمليات  ان اسرتاتيجية سكامرب تؤكد عىل  ٢٨٧). وبام 
نظرياً  أطاراً  عدت  لذا  التعلم  عملية  عن  الغموض  إلزالة  العليا  التفكري  مهارات 

للبحث الراهن .
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دراسات سابقة:
١-(دراسة امال، ٢٠١٥)

بأستخدام  العلوم  تدريس  (فاعلية  اىل  وهدفت  مرص  يف  الدراسة  اجريت 
 اسرتاتيجية(سكامرب) يف تنمية مهارات التفكري التخييل وبعض عادات العقل لد
تالميذ الصف االول االعدادي) بلغ عداد افراد العينة (٨٠) تلميذة بواقع (٤٠×٤٠) 
ذا  التجريبي  التصميم  الباحثة  واعتمدت   – التوايل  عىل  املجموعتني  يف  تلميذة 
الضبط اجلزئي ، وقد اختريت شعبتان عشوائياً لتكون احدمها املجموعة التجريبية 
واالخر ضابطة، طبقت الباحثة مقياس مهارات التفكري التخييل ومقياس عادات 
العقل قبلياً وبعدياً وبعد تطبيق التجربة اسفرت النتائج بتفوق تلميذات املجموعة 
التجريبية عىل الضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس مهارات التفكري التخييل ومقياس 

عادات العقل.(امال، ٢٠١٥: ١).
٢-دراسة دمشق، (٢٠١٦)

اجريت الدراسة يف العراق، هدفت اىل تعرف اثر اسرتاتيجيتي سكامرب واخلرائط 
وتفكريهن  املتوسط  االول  الصف  لطالبات  الفيزياء  مادة  حتصيل  يف  الذهنية 
االول  الصف  طالبات  من  طالبة   (١٠٥) من  الدراسة  عينة  تكونت  االبداعي، 
التحليالت  واجريت  ضابطة  وجمموعة  جتريبيتني  جمموعتني  اىل  وقسمت  املتوسط 
توكي  معامل  الفاكرونباخ  ومعادلة  االحادي  التباين  حتليل  باستخدام  االحصائية 
خالل  بريسون  ارتباط  ومعامل  البدائل  وفعالية  والتمييز  الصعوبة  ومعامالت 
املجموعتني  طالبات  تفوق  اىل  النتائج  واشارت   (spss) االحصائي  الربنامج 
التفكري  واختبار  التحصيل  اختبار  الضابطة يف  املجموعة  التجريبيتني عىل طالبات 

االبداعي (دمشق، ٢٠١٦: ١).
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٣-دراسة (مصطفى ،٢٠١٦)
اجريت الدراسة يف العراق، هدفت اىل بناء برنامج تعليمي عىل وفق نظرية االبداع 
اجلاد والتعرف إىل فاعليته يف تنمية التفكري احلاذق لد طالب اخلامس االديب يف 
مادة التاريخ، قسمت عينة البحث اىل جمموعتني جتريبية وضابطة (مل يذكر الباحث 
حجم العينة وكيفية اختيارها) وبعد تطبيق التجربة واجراء التحليالت االحصائية 

(spss) باستخدام
اشارت النتائج اىل تفوق طالب املجموعة التجريبية عىل طالب املجموعة الضابطة 

يف الربنامج التعليمي ويف مقياس التفكري احلاذق.(مصطفى،٢٠١٦، ١).
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مؤرشات ودالالت مستخلصة من الدراسات السابقة
 األهداف: مل يتناول احد متغريات البحث بصورة جمتمعة وهذا يعطي امهية كبرية 
للبحث احلايل كام تناولت الدراسات السابقة جمموعة من املتغريات بصورة مستقلة 

كذلك البحث احلايل.
العينة : تناولت الدراسات السابقة عينات من مستويات تعليمية خمتلفة أما حجم 
-٨٠) من  عيناهتا  تراوحت  حيث  العينة  حجم  يف  الدراسات  تقاربت  فقد  العينة 
١٠٥) من طلبة املرحلة الثانوية اما حجم العينة يف البحث احلايل فقد بلغ (٧٠) طالبة.

٣: أدواة البحث:-
اعدت  فقد  احلايل  البحث  يف  اما  السابقة  الدراسات  يف  البحث  ادوات  تباينت 

الباحثة مقياس التفكري احلاذق.
احصائية  السابقة وسائل  الدراسات  معظم  استخدمت  االحصائية  الوسائل   :  ٤
البحث  وكذلك   (spss) االحصائي  الربنامج  باستخدام  بياناهتا  لتحليل  خمتلفة 
ومعامالت  كاي  ومربع  التائي  االختبار  إلجياد  الربنامج  هذا  استخدم  فقد  احلايل 

االرتباط.
 النتائج: اتفقت مجيع الدراسات وكذلك البحث احلايل يف حتقيق اهدافها حسب 

متغريات دراستها 
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الفصل الثالث / إجراءات البحث
اتبعت الباحثة االجراءات اآلتية :-
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      اختبار بعدياملتغري التابعاختبار قبيلاملتغري املستقل

اختبارمقياس التجربية
التفكري احلاذق

اختبار 
مقياس 
التفكري 
احلاذق 

القبيل

اختبار مقياس التفكري احلاذق
التفكري احلاذق 

البعدي الطريقة الضابطة
االعتيادية فقط

اوالً/ اختيار التصميم التجريبي : اختارت الباحثة التصميم التجريبي ذا جمموعتني 
احدامها تضبط االخر ضبطاً جزئياً لكونه مناسباً لطبيعة وغرض البحث احلايل    

(p١٩٩٦: ١١ ،Campll& Stanlly)
التصميم التجريبي خمطط (١ )

ثانياً/ جمتمع البحث : يتألف جمتمع البحث من طالبات الصف السادس العلمي 
(االحيائي) يف مركز حمافظة كربالء املقدسة للعام الدرايس (٢٠١٧-٢٠١٨)

ثالثاً/ عينة البحث وتشمل:-
عينة البحث االساسية:- اختارت الباحثة عينة ممثلة للمجتمع باالسلوب القصدي 

من طالبات اعدادية كربالء للبنات ولالسباب اآلتية:-
ان الباحثة عىل مالك اعدادية كربالء للبنات .

واملصورات  التعليمية  والوسائل  االجهزة  فيه  تتوفر  خمترب  عىل  املدرسة  احتواء 
باألضافة اىل وجود (داتاشو) لعرض املادة التعليمية.

 تقارب طالبات املدرسة من حيث احلالة االجتامعية واالقتصادية والثقافية.
(٣٥) طالبة يف كل شعبة ومجيعهن  (٧٠) طالبة بواقع  البحث  بلغ عدد طالبات عينة 



٢٧١

فاعلية اسرتاتيجية سكامرب يف تنمية التفكري احلاذق لد طالبات السادس االحيائي

ناجحات من الصف اخلامس العلمي االحيائي موزعات عشوائياً عىل شعبتني (١-
٢) من قبل ادارة املدرسة.

عينة التحليل االحصائي: بلغ حجم عينة التحليل االحصائي (٤٠٠) طالبة من 
كربالء  حمافظة  مركز  يف  للبنات  الثقافة)   – الروضتني   – طوبى  (شجرة  اعدادية 

املقدسة.
رابعاً/ اجراءات ضبط عينة البحث

البحث  جمموعتي  تكافؤ  من  التحقق  تم  التجريبي  للتصميم  الداخلية  السالمة 
الفيزياء  مادة  باالشهر ودرجاهتن يف  – حمسوباً  الزمني  (العمر  التالية  املتغريات  يف 
 (T-test) اختبار  خالل  تبني  وقد  القبيل  احلاذق  التفكري  واختبار  السنة  لنصف 
للعينات املستقلة ان الفروق غري دالة احصائياً عند مستو (٠٫٠٥) وبدرجة حرية 

(  ٢١٤ ) كام يف اجلدول (١) 
                             تكافؤ جمموعتي البحث اجلدول (١)

الوسط املجموعةاملتغريات
الداللةالتائية املحسوبةاالنحراف املعيارياحلسايب

حاصل 
الذكاء

106.5411.650.53جتريبية
غري دال 105.1710.020.53ضابطة

العمر 
باالشهر

223.9113.440.07جتريبية
غري دال

223.6913.140.07ضابطة
فيزياء 

نصف السنة
0.88-61.8022.23جتريبية

غري دال
0.88-66.2920.27ضابطة

اختبار قبيل
123.7733.100.48جتريبية

غري دال
119.8634.860.48ضابطة

بت التكافؤات بني عينة البحث من حيث مستو التحصيل الدرايس  سِ وكذلك حُ
لألبوين كال عىل حدة وقد تبني خالل اختبار مربع كاي عدم وجود فروقات معنوية 
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بني عينة البحث من حيث املستو الدرايس لكل من االب واالم كال عىل حدة كام 
يف اجلدول (٢)

تكافؤ العينات يف االباء  اجلدول ( ٢ )

العينةالوالدين
العدد 

والنسبة

التحصيل الدرايس

الداللةX2الكيل
يقرأ 

ويكتب 
وابتدائية

اعداديةمتوسطة
دبلوم وكلية 

وعليا

االب

جتريبية
48101335العدد

غري دالة0.96
%50.0%18.6%14.3%11.4%5.7النسبة

ضابطة
57131035العدد
%50.0%14.3%18.6%10.0%7.1النسبة

الكيل
  915232370العدد

  %100.0%32.9%32.9%21.4%12.9النسبة

االم

جتريبية
38121235العدد

غري دالة0.189
%50.0%17.1%17.1%11.4%4.3النسبة

ضابطة
48121135العدد
%50.0%15.7%17.1%11.4%5.7النسبة

الكيل
  716242370العدد

  %100.0%32.9%34.3%22.9%10.0النسبة

٢- السالمة اخلارجية للتصميم التجريبي
عمدت الباحثة اىل السيطرة عىل ادوات القياس وكافة ظروف التجربة واحلوادث 

املصاحبة.
خامساً/ مستلزمات البحث

 حتديد املادة العلمية :اعتمدت الباحثة عىل كتاب الفيزياء املقرر للصف السادس 
 (٥-٨) الفصول  وشملت   (٢٠١٧-٢٠١٨) الدرايس  للعام  االحيائي  العلمي 

س املقرر بواقع اربع حصص اسبوعياً. ودرِّ
 صياغة االغراض السلوكية:اعدت الباحثة االغراض السلوكية املناسبة للمحتو 
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ض عىل جمموعة من املحكمني الختبار صالحيتها. رِ س وعُ رِّ الدرايس الذي دُ
للموضوعات  يومية  تدريسية  خططاً  الباحثة  اعدت  التدريسية:  اخلطط  اعداد 
املحكمني  منها عىل جمموعة من  نامذج  بعد عرض  التجربة  مدة  التي ستدرسها يف 

واملختصني الستطالع آرائهم ومالحظاهتم.
اعدت الباحثة اداة البحث (مقياس التفكري احلاذق) وفق اخلطوات اآلتية:

االطالع عىل االدبيات واملقاييس العاملية التي تناولت التفكري احلاذق مثل مقياس  
(٢٠٠٥،Costa&kileK)

طالبات   لد احلاذق  التفكري  قياس  اىل  املقياس  هدف   -: املقياس  هدف  حتديد 
الصف السادس العلمي االحيائي.

حتديد مكونات التفكري احلاذق
اعتمدت الباحثة عىل قياس املكونات اآلتية:

 -٣ جديده  مواقف  يف  وتطبيقها  السابقة  اخلربه   -٢ واملثابرة.  والتصميم  العزم   
االصغاء لالخرين والتعاون يف التفكري.

الدقة  .٦-حتري  املعرفة  وراء  ما  التفكري  يف  ٥-التفكري  التفكري  يف  املرونة   -٤
والصواب.

٧- التساؤل وطرح املشكلة. ٨-روح املغامرة. ٩- االبداع والتخيل واالبتكار. 
١٠-حب االستطالع او التعلم املستمر. 

* صياغة فقرات املقياس
قامت الباحثة بصياغة فقرات املقياس املكونة من (٤٠) فقرة وامام كل فقرة (٥) بدائل 
، ينطبق عيل غالباً، ينطبق عيل احياناً، ينطبق عيل  وهذه البدائل هي (ينطبق عيل دائامً

نادراً، ال ينطبق عيل).
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للفقرات  التوايل  عىل   (١-٢-٣-٤-٥) تنازلياً  تصحيحها  درجات  وتكون 
االجيابية والدرجات (٥-٤-٣-٢-١) للفقرات السلبية مع اعداد تعليامت االجابة 

للمقياس وبلغت الدرجة الكلية للمقياس ( ٢٠٠ ) درجة .
صدق املقياس يتمثل بــ:

واملتخصصني  املحكمني  من  جمموعة  عىل  املقياس  عرض  الظاهري:  الصدق 
ا ادنى لقبول الفقرة بنسبة اتفاق %٨٠  لبيان رأهيم امللحق (١) واعتمدت الباحثة حدً
وحتذف الفقرة التي حتصل عىل نسبة اقل ووفقاً هلذا املعيار استبعدت مخس فقرات 

حلصوهلا عىل احلد األدنى من االتفاق ليصبح يف صيغته النهائية امللحق (  ٢ )
عالمات  يف  تظهر  او  تنعكس  التي  السايكولوجية  بالسامت  ويعني  البناء  صدق 

اختبار او مقياس ما
 (ملحم، ٢٠١١: ٢٧٣).

من  التأكد  وتم  بريسون  ارتباط  معامل  باستخدام  االرتباطية  العالقات  بت  سِ حُ
خالل  من  تبني  وقد  االرتباط  لداللة  التائي  االختبار  باستخدام  االرتباط  داللة 
إحصائية  داللة  ذات  كانت  أعاله  املذكورة  االرتباط  معامالت  مجيع  ان  االختبار 
) عند  البالغة  ١٫٩٦)  اكرب من اجلدولية  املحسوبة كانت  التائية  القيم  ان مجيع  اذ 

مستو داللة ٠٫٠٥ )   ) كام يف اجلدول (٣)

                                            الصدق البنائي اجلدول ٣



٢٧٥

فاعلية اسرتاتيجية سكامرب يف تنمية التفكري احلاذق لد طالبات السادس االحيائي

رقم 
الفقرة

معامالت االرتباط
القيم التائية لداللة 

رقم االرتباط
الفقرة

معامالت االرتباط
القيم التائية لداللة 

االرتباط
عالقتها 
بمجاهلا

عالقتها 
باملجموع

مع 
جماهلا

مع 
املجموع

عالقتها 
بمجاهلا

عالقتها 
باملجموع

مع جماهلا
مع 

املجموع
x10.620.2215.604.59x220.580.3214.326.79
x20.500.3011.376.25x230.550.3613.107.60
x30.430.119.452.1512.50 0.531تطبيق اخلربة
x40.500.3411.467.14x240.590.3514.437.55

10.45x250.620.3715.567.82 0.464العزم
x50.570.2113.954.33x260.590.4014.438.81
x60.610.2315.484.6713.59 0.563روح املغامرة
x70.670.2817.865.84x270.550.4113.248.99
x80.560.2213.414.39x280.560.3513.457.55
x90.570.2413.955.02x290.570.3613.887.70

8.60x300.510.3311.926.86 0.396االصغاء
x100.510.2011.804.0516.66 0.641التعلم املستمر
x110.640.3216.496.64x310.620.4215.819.34
x120.590.2014.394.16x320.440.449.869.72
x130.510.3611.707.60x33 0.390.008.35

15.48x340.270.315.516.50 0.613املرونة
x140.550.3513.217.45x350.260.325.286.64
x150.570.3913.708.53x360.200.334.116.88
x160.560.3813.488.2216.71 0.642التخيل واالبتكار
x170.490.3111.336.44x370.390.338.536.88

17.29x380.560.3513.457.55 0.655حتري الدقة
x180.450.3310.146.86x390.030.420.659.13
x190.500.3311.586.95x400.260.405.268.73
x200.590.4014.698.78 0.595 14.77
x210.610.3115.526.50

14.50 0.588التساؤل
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التطبيق االستطالعي للمقياس
شجرة  اعدادية  من  طالبة   (٤٠) من  مكونة  عينة  عىل  االستطالعي  التطبيق  اُجري 

طوبى للبنات يف مركز املحافظة بلغ متوسط الوقت التقريبي لالجابة (٣٥) دقيقة.
التحليل االحصائي لفقرات املقياس

مركز  يف  االحيائي  السادس  طالبات  من   ٤٠٠ من  مكونة  عينة  الباحثة  اخذت 
عليها  طبق  إذ  للمقياس  السايكومرتية  اخلصائص  لقياس  املقدسة  كربالء  حمافظة 

املقياس وأجري ما ييل :
* حساب القوة التمييزية 

قامت الباحثة بتصحيح املقياس وبعد ذلك قامت برتتيب الدرجات من اعىل درجة 
اىل ادنى درجة واقتطاع نسبة (٠٫٢٧)حلساب القوة التمييزية العليا والدنيا وقد بلغ 
 (  T . test ) عدد افراد كل جمموعة ((١٠٨ وعند املقارنة بينها باستخدام  اختبار
تبني من االختبار ان مجيع القيم التائية املحسوبة كانت اكرب من اجلدولية البالغة ( 
١٫٩٦ )عند مستو داللة (٠٫٠٥  ) بدرجة حرية ٢١٤ وهذا يدل عىل ان مجيع 

فقرات املقياس دالة إحصائية ومميزة  (Davis،١٩٦٢:٩٧) كام يف اجلدول ( ٤ ) 
العليا ١٠٨    الدنيا ١٠٨            
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اجلدول ( ٤ ) حساب القوة التمييزية

رقم 
الفقرة

دنياعليا
الداللةالتائية املحسوبة الوسط 

احلسايب
االنحراف املعياريالوسط احلسايباالنحراف املعياري

دالة12.590.582.190.664.83
دالة22.900.302.520.595.96
دالة32.570.582.390.692.12
دالة42.820.382.280.697.16
دالة52.780.442.350.635.76
دالة62.660.502.380.653.53
دالة72.840.372.610.543.67
دالة82.930.262.570.615.47
دالة92.930.262.690.524.13

دالة102.700.502.360.654.36
دالة112.200.591.900.723.40
دالة122.470.501.940.736.32
دالة132.700.522.330.754.23
دالة142.820.382.430.635.62
دالة152.750.442.230.597.35
دالة162.850.382.430.755.25
دالة172.940.232.580.576.14
دالة182.530.541.950.696.83
دالة192.670.532.050.627.93
دالة202.120.611.440.608.22
دالة212.450.771.940.764.91
دالة222.520.521.980.646.76
دالة232.400.561.730.727.59
دالة242.730.501.950.749.02
دالة252.960.192.310.748.92
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دالة262.810.462.170.777.41
دالة272.970.172.650.575.69
دالة282.970.172.730.524.57
دالة292.990.102.740.465.52
دالة302.810.392.330.607.02
دالة312.630.502.090.766.15
دالة322.850.362.280.628.30
دالة332.900.332.370.667.38
دالة342.790.412.240.716.93
دالة352.680.542.070.657.37
دالة362.750.462.150.687.63
دالة372.960.192.490.686.98
دالة382.710.532.100.856.32
دالة392.770.491.980.749.28
دالة402.740.482.140.796.76

الثبات
      يعد الثبات أحد مؤرشات التحقق من دقة املقياس واتساق فقراته يف قياس ما 

جيب قياسه . 
(١٩٨٤:٩ ،Marant) 

أ  - باستخدام معادلة الفاكرونباخ
ب الثبات ملقياس التفكري احلاذق باستخدام معادلة الفاكرونباخ  وبلغ معامل  سِ حُ
الرتبوية  بالنسبة لالختبارات  ثبات جيد  معامل  ويعترب   (   ٠ .٨٧ ) املقياس  ثبات 

واالجتامعية (عودة ١٩٩٨ : ٣٦٦ )
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ب  - بطريقة إعادة االختبار
التحليل  عينة  عىل  تطبيقه  بعد  االختبار  إعادة  بطريقة  الثبات  معامل  احتسب 
االحصائي للفقرات فقد اختارت الباحثة عشوائيا ( ٣٠ ) طالبة من عينة البحث 
تسلسل  وفق  عىل  استامراهتن  رقمت  أن  بعد  طالبة   (  ٤٠٠  ) البالغة  اإلحصائية 

اسامئهن يف السجل املدريس لإلدارة املدرسة 
التطبيق  من  ا  يومً  ١٦ مرور  بعد  نفسها  املختارة  العينة  عىل  االختبار  تطبيق  اعيد 
األول وبعد حساب معامل االرتباط بني التطبيقني باستخدام معادلة بريسون اتضح 
انه ( ٠٫٨٣ ) وهو دال احصائيا عند مستو داللة( ٠٫٠٥ ) كام يف اجلدول( ٥)                           

                         اجلدول (٥) 
۰٫۸۷الفاكرونباخ

۰٫۸۳إعادة االختبار

  تنفيذ التجربة: 
قامت الباحثة بالتنفيذ الفعيل للتجربة، إذ بدأت التجربة يوم االحد ١٨/ ٢/ ٢٠١٨ .
تطبيق التجربة: طبق مقياس التفكري احلاذق القبيل يف االسبوع االول من التجربة 
التدريسية وبعد االنتهاء من  البحث بموجب اخلطط  الباحثة جمموعتي  إذ درست 
تدريس مجيع املوضوعات الدراسية طبقت الباحثة مقياس التفكري احلاذق البعدي 

يوم االثنني ٢/ ٤/ ٢٠١٨
Spss-V٢٠ االحصائي  الربنامج  االحصائية:-استخدم  الوسائل          

واستخدمت االختبارات اآلتية:-
١- اختبار T-Test لعينتني مستقلتني. ٢-  اختبار T-Test للعينات املزدوجة . 

٣- مربع كاي .٥-معامالت الفاكرونباخ ارتباط بريسون.
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الفصل الرابع /عرض النتائج  وتفسريها 
اوالً:- عرض النتائج 

التعرف إىل داللة الفرق بني متوسط درجات طالبات املجموعة  التجريبية وبني 
متوسط طالبات املجموعة الضابطة يف مقياس التفكري احلاذف البعدي بعد ان طبق 
درجات  متوسط  ان  تبني  البحث  جمموعتي  عىل  البعدي  احلاذق  التفكري  مقياس 
طالبات املجموعة التجريبية (١٥١٫٤٠)  وبانحراف معياري (٣٥٫٧٢)  يف حني 
بلغ متوسط درجات طالبات املجموعة الضابطة(١١٨٫٥٤)  وبانحراف معياري 
(٣٣٫١٠)  استعمل االختبار التائي (T-test)  لعينتني مستقلتني ظهر ان الفرق 
ذو داللة احصائية فقد كانت النتيجة التائية املحسوبة (٣٫٩٩) وهي اكرب من القيمة  
 (٢١٤) حرية  ودرجة   (٠٫٠٥)  مستو عند   .(١٫٩٦) البالغة  اجلدولية  التائية 
ويف  ضوء هذه النتيجة رفضت الفرضية الصفرية االوىل وهذا يعني تفوق طالبات 

املجموعة التجريبية عىل املجموعة الضابطة (اجلدول ٦)
الفروقات بني املجموعات يف االختبار البعدي                  اجلدول (٦)

المجموعة
الوسط 

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

الخطأ 
المعیاري

التائیة 
المحسوبة

الداللة

151.4035.726.04تجریبیة
دال3.99

118.5433.105.59ضابطة

 
٢- للتعرف إىل داللة الفرق بني متوسط درجات مقياس التفكري احلاذق القبيل و 
البعدي  لطالبات املجموعة التجريبية الاليت درسن مادة  الفيزياء وفق اسرتاتيجية 
  (T-test) التائي  االختبار  استعمل  الفرضية  ،وللتحقق من صحة هذه  سكامرب  
التفكري  القدرة عىل  تنمية  حاصلة يف  اذا كانت هناك  لعينتني مرتابطتني ملعرفة فيام 
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بيل لطالبات  احلاذق لد طالبات  املجموعة التجريبية  اذ بلغ املتوسط احلسايب القَ
بلغ  حني  يف   (٣٣٫١٠  ) معياري  وبانحراف    (١٢٣٫٧٧) التجريبية  املجموعة 
ان  وتبني   (٣٥٫٧٢) معياري  بانحراف  و   (١٥١٫٤٠) البعدي  احلسايب  املتوسط 
القيمة التائية املحسوبة  قد بلغت (٣٫٣٦)  وهي اكرب من القيمة اجلدولية البالغة 
(١٫٩٦)  بدرجة حرية (٢١٤) وعند مستو داللة (٠٫٠٥)  اي ان النتيجة دالة 
احصائياً  وملصلحة االختبار  البعدي وبذاك رفضت الفرضية الصفرية الثانية وذلك 

لتفوق درجات االختبار البعدي عىل درجات االختبار القبيل اجلدول (٧)
و  القبيل  احلاذق   التفكري  مقياس  درجات   متوسط  بني  الفروق  داللة  ٣-ملعرفة 
البعدي لطالبات املجموعة الضابطة الاليت درسن مادة الفيزياء بالطريقة االعتيادية 
لعينتني   (T-test) التائي  االختبار  استعمل  الفرضية  هذه  صحة  من  للتحقق  ،و 
مرتابطتني ملعرفة فيام اذا كانت  هناك تنمية  حاصلة يف القدرة عىل التفكري احلاذق 
لطالبات  العقيل   احلسايب  املتوسط  بلغ  اذا  الضابطة  املجموعة  الطالبات   لد
بلغ  حني  يف    (٣٤٫٨٦) معياري  وبانحراف     (١١٩٫٨٦) الضابطة  املجموعة 
ان  وتبني    (٣٣٫١٠) معياري  وبانحراف   (١١٨٫٥٤) البعدي  احلسايب  املتوسط 
بدرجة  البالغة (١٫٩٦)   القيمة اجلدولية  التائية (٠٫١٦) وهي اصغر من  القيمة 
احصائياً  دالة  غري  النتيجة  ان  اي   (٠٫٠٥) الداللة   مستو وعند   (٢١٤) حرية 
وبذلك قُبلت الفرضية الصفرية الثالثة وهذا يعني عدم حصول تنمية يف القدرة عىل 

التفكري احلاذق  لد طالبات املجموعة الضابطة اجلدول (٧) 
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الفروقات داخل املجموعة الواحدة بني االختبار القبيل والبعدي   اجلدول (٧)
االنحراف المعیاريالوسط الحسابياالختبارالمجموعة

الخطأ 
المعیاري

التائیة 
المحسوبة

الداللة

 تجریبیة
123.7733.105.59قبلي

دال3.36
151.4035.726.04بعدي

 ضابطة
119.8634.865.89قبلي

غیر دال0.16
118.5433.105.59بعدي

ثانياً:- تفسري النتائج 
و  التفكري  يف  التخيل  اىل  تقود  والتي  التدريس  يف  سكامرب  اسرتاتيجية  استعامل 
طرح ما يتبادر اىل ذهن الطالبات دون قلق او خوف وتوضيح كل  االستفسارات 
ثم  من  و  العلمية  باملادة  التعمق  يف  كبريا  إسهاما  أسهم  النقاش  يف  واالسرتسال 
الرتابة  جو  عن  بعيداً  للطالبات  ذهنياً  مريح  جو  من  توفره  ما  ومع  منها   التمكن 

املعتادة يف تدريس مادة الفيزياء 
 اسهمت اسرتاتيجية سكامرب يف اثارة انتباه الطالبات ومرونتهن يف التفكري وتنمية 
قدراهتن عىل املشاركة الفاعلة واالستقالل يف طرح احلقائق و االراء  و االفكار  مما 
جيعل الطالبات اكثر مرونة وحيوية يف طرحها داخل الصف و القدرة عىل متييزها و 

اكتشاف االخطاء و املغالطات التي تعرتهيا 
 ان اسرتاتيجية سكامرب تعد من االسرتاتيجيات التي تنمي التفكري احلاذق لد 
الطالبات من خالل اعتامدهن عىل التخيل والتفكري بشكل واسع دون قيود وتوليد 
لدهين؛  للتعلم  التشوق  و  احلامس  واثارت  بانفسهن  ثقتهن  عزز  مما  جديدة  افكار 
لذلك تفوقت طالبات املجموعة التجريبية  عىل طالبات املجموعة الضابطة وبذلك 
اتفقت نتائج البحث احلايل مع نتائج الدراسات السابقة كدراسة (حممود ٢٠١٥) 
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و(دمشق (٢٠١٦ مما يؤكد ان النمو احلاصل يف تفكري املجموعة التجريبية هو مل يكن 
تأثري استخدام  نتاج  للطالبات بل هو  البايولوجي  او  الطبيعي  للنمو  نتاجاً عرضياً 

اسرتاتيجية سكامرب يف التعليم ً.

االستنتاجات
اسرتاتيجية سكامرب هلا اثر إجيايب يف تنمية التفكري احلاذق لد طالبات السادس 

االحيائي 
مما  الطالبات   مستو حتسني  يف  فاعليتها  اثبتت  سكامرب  اسرتاتيجية  استعامل  ان 

اعطاهن دوراً اجيابيا ً يف استعامل التفكري احلاذق يف تعلم املوضوعات 
فاعالً  وحموراً  التعليمية  للعملية  مركزاً  الطالبات  جعلت  سكامرب  اسرتاتيجية  ان 

ومن ثم انعكس اجياباً يف تنمية تفكريهن احلاذق .
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  التوصيات: -
عىل املعلم ان يتقبل األفكار اجلديدة التي يطرحها الطالب مع رضورة اإلجابة . ١

عن تساؤالته واستفساراته دون اعرتاض او توبيخ
حول . ٢ للمدرسني  تطويرية  دورات  باجراء  الرتبية  مديريات  الباحثة  تويص 

املشاركة  عىل  تعتمد  والتي  سكامرب  سرتاتيجية  ومنها  التعليم  اسرتاتيجيات 
اإلجيابية للطالب وتشجيعها عىل التفكري يف حل مشكالت تواجهه

املقرتحات : 
استكامال للبحث احلايل تقرتح الباحثة مايأيت :-

١ . ، السابر  التفكري  منها  التفكري  من  اخر  ألنواع  احلالية  للدراسة  مماثلة  دراسة 
مهارات االستقصاء العلمي ، ومهارات التفكري املستقبيل 

اتساع جمال املجتمعات الدراسية بحيث تطبق عىل عينات اخر مثل مدارس . ٢
املتميزين ، او طلبة كلية الرتبية األساسية. 
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املصادر العربية
 :  (٢٠٠٧) حممد،  حسني  رياش،  ١-ابو 
للنرش  املسرية  دار  ط١،  الرتبوي،  النفس  علم 

والتوزيع، عامن.
 :(٢٠٠٨) وآخرون،  علوي  صالح  ٢-امحد 
نموذج  التفكري،  مهارات  وتعليم  التفكري 
التفكري  مهارات  وتعلم  لتعليم  مصفوفة 
العلوم  مادة  تدريس  خالل  من  االساسية 
مركز   ، االساسية  املرحلة   (٩-٧) للصفوف 

البحوث والتطوير الرتبوي – اليمن.
 :  (٢٠٠٧) يوسف  صفاء  ٣-االعرس، 
الزهراء  دار  ط٢،  املشكالت،  حل  يف  األبداع 

للنرش والتوزيع، الرياض.
 (٢٠١٦) عباس  حممد  موسى  ٤-دمشق، 
الذهنية  واخلرائط  سكامرب  سرتاتيجيتي  اثر   :
املتوسط  األول  الصف  طالبات  حتصيل  يف 
اطروحة  االبداعي،  وتفكريهن  الفيزياء  ملادة 
دكتوراه غري منشورة/ كلية الرتبية، ابن اهليثم، 

جامعة بغداد.
تعليم   :(٢٠٠٢) ادوارد،  بونو،  ٥-دي 
باين  الكريم  عبد  عادل  ترمجة  التفكري، 

وآخرون، ط١، دار الرضا للنرش.
 :(٢٠٠٠) رزق،  سهيل  ٦-دياب، 
منهاج  يف  وتعلمها  التفكري  مهارات  تعليم 

الرياضيات، جامعة القدس.
تعليم   :(٢٠٠٣) حسني،  حسن  ٧-زيتون، 

التفكري علم الكتاب للنرش، القاهرة.
 :(٢٠٠٠) جبار  الستار  عبد  ٨-الضمد، 

الرياضة،  يف  العقلية  العمليات  فسيولوجيا 
ط١، عامن، دار الفكر للطباعة والنرش.

 :(٢٠٠٠) الرحيم،  عبد  حممد  ٩-عدس، 
الفكر  دار  عامن،  التفكري،  وتعليم  املدرسة 

للنرش.
االسرتاتيجيات   :(٢٠٠٨) حمسن  ١٠-عطية 
صفاء،  دار  ط١،  الفعال،  التدريس  يف  احلديثة 

عامن.
القياس   :(١٩٩٨) سليامن،  امحد  ١١-عودة، 
دار  عامن،  ط٣،  الرتبوية،  العملية  يف  والتقويم 

الفكر.
فاعلية   :(٢٠١٥) حممود   حممد  ١٢-آمال 
توليد  اسرتاتيجية  بأستخدام  العلوم  تدريس 
التفكري  مهارات  تنمية  يف  (سكامرب)  االفكار 
تالميذ   لد العقل  عادات  وبعض  التخييل 
الصف االول االعدادي، جملة الرتبية العلمية، م، 

١٨، ع٤، القاهرة.
بناء   :  (٢٠١٦) عباس  فاضل  ١٣-مصطفى، 
برنامج تعليمي عىل وفق نظرية االبداع اجلاد يف 
تنمية التفكري احلاذق لد طالب اخلامس االديب 
منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  التاريخ،  مادة  يف 

كلية الرتبية للعلوم األنسانية، جامعة دياىل.
 :(٢٠٠٦) صالح  صالح  ١٤-معامر، 
والنرش  للطباعة  ديبونو  ط١،  التفكري،  علم 

والتوزيع، عامن.
القياس   :(٢٠١١) حممد  سامي  ١٥-ملحم، 
دار  ط٥،  النفس،  وعلم  الرتبية  يف  والتقويم 
املسرية للنرش والتوزيع والطباعة، عامن، االردن.
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املصادر االجنبية
1- CampEll، d. T& Stanty .J.C 

(1966)
2-Marnat ، G، (1984): Hand-

book of psychological  assess-
ment  Nosel Reinhold company.

3- Costa & kilek (2005): Des 
evibing (16) Habit of Mind Re-
trieved august

4- Ererle، B، (1997): more Cre-
a�v Games for imegira�on de-
velopemnt .Waco Tx: prufrock 
press .

5- MinchalkoM (2008): Four 
Steps Toward Crea�ve 

6-Serrant، O، (2009): the 
SCAMPER Technique knowledge 
Solu�ons  Asian Development 
Bank Mandalu youg City .

7- Eberd،B، (2008): Scamper 
Crea�nre games and ac�vi�es 

8- Rushton، C (2006): The In-
ven�on Conven�on in the class 

room the basis if disciplined cre-
a�ve thinking for every grade 
level ، Worthing oton OH: just 
thinking publishers.

9- Good،T،L(1979): Teaching 
Effec�veness in Elementary 
School، Journal of Teching Edu-
ca�on .

10- Davis، F، B، (1962): 
Itemaulysis in rela�on to edu-
ca�on and psychological tes�ng 
Journal psychological pulle�n  
No، 49 .

11- Experimental and Guasi 
Experimental Designs for Re-
search، Chicago، Ramad، menal-
ly college Publishing company.

February ، vol (31) .
From: h�p://of mind net/ what 

are
12- Let your imagina�on run 

wild ، Wacotx: prufrack press.
Thinking Futurist  Vol (34) N(3)
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امللحق (١)
اسامء املحكمني ونوع االستشارة :-

مقياس التفكري احلاذق 
 االغراض السلوكية 

خطط  التدريس
تبأمكان العمل التخصص األسامءت

علم النفس ا-د. رجاء حسني ١-
الرتبوي 

تربية / جامعة 
كربالء 

×

أ .م. د . امحد ٢-
االزيرجاوي

علم النفس 
الرتبوي 

تربية / جامعة 
كربالء 

×

أ .م .د .محيد ٣-
حممد محزة 

طرائق تدريس 
العلوم 

تربية اساسية /
بابل

×××

أ . م . د. عيل ٤-
زكي

طرائق تدريس 
اللغة العربية

تربية / جامعة 
كربالء 

×××

أ .م .د . فاطمة ٥-
ذياب

علم النفس 
الرتبوي

تربية / جامعة 
كربالء 

×
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امللحق (٢)
مقياس التفكري احلاذق بصيغته النهائية :-

ينطبق عيل الفقراتت
دائامً

ينطبق

عيل

غالباً

ينطبق 

عيل

 احياناً

ينطبق 

عيل

نادراً 

ال

 ينطبق 

عيل

أعمل بدقة ١-
ونشاط من اجل 

انحياز عميل 

القيام ٢- عند  اتردد 
بأعاميل 

احاول حل ٣-
األسئلة الصعبة 

-٤ أبذل قصار
جهدي لفهم 
املوضوعات 
التي ادرسها 

 أستمع ملا ٥-
يطرحه األخرون 

من ارآء
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يف ٦- العمل  احب 
جمموعات 

عىل ٧- القدرة  يل 
التفكري 

أستمتع ٨-
�التنافس مع 

األخر�ن 

احب ان أفكر ٩-
وحد� للوصول 

الى الحل 
الصح�ح 

ارفض تصح�ح ١٠-
االخر�ن 

ألسلوب تفكیر� 

أعتقد ان هناك ١١-
حًال وحیًدا لكل 

مش�لة 
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ال أنظر لألمور ١٢-
من منظار 

واحد

أغیر رأیي ١٣-
عندما احصل 
على ب�انات ( 

استدالالت)

أحدد لنفسي ١٤-
خطوات ات�عها 
لحل المش�لة 

أعمل ١٥-
رسومات او 

تخط�طات لفهم 
الموضوعات 
التي ادرسها 

أمتلك القدرة ١٦-
على تنظ�م 

أفكار� 

أشعر �الس�طرة ١٧-
الوا��ة على 

تفكیر� 
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أخطط للعمل ١٨-
المنظ�م و 

الهادف قبل 
الم�اشرة  

بتنفیذه 

أعمل على ان ١٩-
تكون أفكار� 

صائ�ة 

أستخدم ٢٠-
التخمین في 
حل مش�لة 

تواجهني

التمعن في ٢١-
التفكیر 

للوصول الى 
فكرة صائ�ة

لي القدرة ٢٢-
على طرح 

اسئلة لموا�� 
افتراض�ة

أطرح اسئلة ٢٣-
متنوعة عن �ل 
مو�� غامض 
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أستغل مما ٢٤-
تعلمته سا�قًا 

لتصح�ح أفكار� 

أجد صعو�ة ٢٥-
في أستخدام 
المعلومات 

السا�قة لحل 
مو�� یواجهني

اطبق ما تعلمته ٢٦-
في موا�� 

مشابهة 

أدرس فقط ٢٧-
الموضوعات 
التي أتوقع 
مجیئها في 

االمتحان

أستمتع في ٢٨-
حل مش�لة 

تواجهني

أفكر مل�ًا قبل ٢٩-
ان أتخذ قرار
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أعتمد على ٣٠-
األخر�ن في 
حل المسألة

 ان حبي ٣١-
لالستطالع 

یزودني �أفكار 
جدیدة

ا�حث عن ٣٢-
الموضوعات 

العلم�ة 
الجدیدة

 أر� ان ٣٣-
متا�عة األخ�ار 

والبرامج 
العلم�ة 

مض�عة للوقت 

أتعلم االش�اء ٣٤-
من طر�ق 
االستكشاف

أستفید من ٣٥-
المناقشات 

الخارج�ة
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أحاول تجر�ب ٣٦-
األش�اء في 

منتجأثناء التعلم

احب ان ابتكر ٣٧-
وسائل تعل�م�ة 

للموضوعات التي 
أدرسها

أجد صعو�ة في ٣٨-
التخیل عند حل 

الموضوعات

أجد أكثر من حل ٣٩-
لمش�لة تواجهني

احب وضع الكثیر ٤٠-
من األفكار معًا
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نموذج خلطة تدريس وفق اسرتاتيجية سكامرب للمجموعة التجريبية 
اليوم و التاريخ 

 الصف و الشعبة :السادس االحيائي (١)
املادة :الفيزياء 

الدرس:٤٥ دقيقة 
املوضوع :الثنائي البلوري (الدايود) واستخداماته 

االهداف اخلاصة :
 تعريف الطالبات مفهوم الثنائي  البلوري وخصائصه واستخداماته . ١
 تنمية التفكري احلاذف لد الطالبات . ٢

االغراض السلوكية :
اوال:- املجال العريض 

جعل الطالبة قادرة عىل أن   :-
تعرف الثنائي البلوري  (الدايود). ١
متيز بني طريف الدايود. ٢
تفرس االنحياز االمامي . ٣
تفرس االنحياز  العكيس . ٤
تستنتج امهية الدايود . ٥
تناقش نتائج التجارب . ٦
تصنف انواع الدايودات حسب الغرض . ٧
تقارن بني  نوعي االنحياز . ٨
تعط امثلة عىل الدايود من حياتنا اليومية . ٩
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ثانياً. املجال املهاري 
 ترتب االدوات املستخدمة يف التجربة . ١
جتري جتربة حول  االنحياز االمامي للدايود. ٢
جتري جتربة حو االنحياز العكيس للدايود. ٣
 ترسم  نوعي االنحياز . ٤
 جتري تعديالت بني انواع الدايودات . ٥
تصمم دايود. ٦

ثالثا- املجال الوجداين 
مساعدة الطالبات عىل تنمية القيم و امليول و االجتاهات يف 

 تقدير عظمة اخلالق يف خلق املادة  وتسخريها  خلدمة البرشية . ١
 تثمني جهود العلامء يف االستفادة من الدايود خلدمة االنسانية . ٢
 امليل نحو اجراء التجارب . ٣
 البحث والتقيص حول كيفية استخدام  الدايود يف الدوائر االلكرتونية. . ٤

وامهيته .
الوسائل التعليمية 

داتاشو . ١ وجهاز  وفالشات  (دايود)  البلوري  لثنائي  متنوعة  تعليمية  صور   
والبتوب

 صور تعليمية تبني  االنحياز  االمامي و العكيس . ٢
بلعب . ٣ (خاص  (ماطور)  صغري  حمرك  و  خمتلفة،  دايودات  توصيل،  اسالك   

( ١٢v) االطفال ) ، بطارية
املقدمة (٨) دقيقة 



٢٩٧

فاعلية اسرتاتيجية سكامرب يف تنمية التفكري احلاذق لد طالبات السادس االحيائي

املدرسة:- خلق اهللا سبحانه وتعاىل الكون من مادة وسخره خلدمة البرشية  فقوة 
االمم اصبحت تقاس بام لدهيا من عقول مبدعة وفاعلة قادرة عىل التفاعل مع املعرفة 

وتطويرها
املدرسة:- تكتب مهارات قائمة توليد االفكار سكامرب عىل السبورة من خالل جتميع 

احلرف االول من اسم كل مهارة ومها :-
�S�  ١-االستبدال

واآلن عزيزيت  الطالبة فكري باستبدال يشء مكان  اخر وختييل ذلك ووسعي مدراركك 
يف التفكري ليصبح منتجاً افضل  

جتيب احد الطالبات 
مثالً استبدال جمداف الزورق بامطور او املكو عىل الفحم واستبداله بالكهرباء

�C�  ٢- التجميع
مثال الشاي مع احلليب او الكامرة مع اهلاتف 

�A� ٣- التكييف
تعدل القلم ليصبح عطرا وهو يكتب او تعدل املفتاح ليصبح ملعقة 

�M� ٤- التكبري او التصغري
مثال املوبايل بالسابق كبري ثم يصغر اىل ان  يصبح حجمه صغري او تفاحة بحجم القبة 

مثال قلم طوله ١ سم    ( تصغري او النظارة اىل عدسة العني )
او   اخر طريقة  يف  نستقلها  فارغة   �P�مساحة   اخر استخدامات   يف  وضع   -٥

مكتبات متنقلة (اكشاك)
�E�  ٦- احلذف

السيارة لتصبح  العلوي من  اهلاتف  ليصبح السلكي حذف اجلزء  نحذف اسلك يف 
مكشوفة 
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٢٩٨

فاعلية اسرتاتيجية سكامرب يف تنمية التفكري احلاذق لد طالبات السادس االحيائي

�R� ٧- اقلب او اعكس
الدرج هو متحرك  االنه  الفكرة  الدرج عندنا تصور ونتحرك فوقه عكست  مثال 

(املصعد الكهربائي) ونحن ثابتون عليه
يف  سكامرب  استخدام  كيفية  حول  الفكرة  لديك   تبلورت  الطالبة  عزيزيت  واالن 

التعلم واالن اريد منك ان تطبقيها يف تعلم الدايود وكيفية استخداماته 
عرض الدرس (٣٠) دقيقة 

من  جمموعة  تعرض  املدرسة:  جمموعات  اىل  الطالبات  بتقسيم  تقوم  املدرسة 
الدايودات امام الطالبات و تقوم احد الطالبات بتعريف الدايود بانه بلورة شبه 
فنحصل  االنتيمون  مثل  التكافؤ   مخايس  بشائب  جانبيها  احد  يطعم  نقية  موصل 
التكافر مثل  N ويطعم  اجلانب االخر بشائب ثالثي  عىل منطقة شبه موصل نوع 
بني  الفاصل  السطح  ويسمى   p نوع  موصل  شبه  منطقة  عىل  فنحصل  البورون  

املنطقتني  بامللتقى او املفرق
رسة :عزيزيت الطالبة  ختييل ربط دائرة حتتوي عىل الدايود كيف متيزي بني طريف  املدّ
الثنائي وجتيب االخر بوضع عالمة  الثنائي جتيب احد الطالبات بطالء طرف 
عىل احد طرفييه مثال الكاثود لتميزه عن الطرف االخر او طالئه بلون غامق تقوم 
 جمموعه من الطالبات باجراء جتربة حول االنحياز االمامي للدايود توضح احد
 ، ( ١٢v) الطالبات اجزاء التجربة واملتكونة من اسالك توصيل ،ودايود ،ونضيدة

ماطور صغري (خاص بلعب االطفال)
القطب  مع  للدايود  السالب  القطب  التجربة  اجزاء  بربط  الطالبات   احد تقوم 
السالب للبطارية وقبل ان يربط املاطور بالدائرة تسال املدرسة الطالبات ختيلوا اننا 

ربطنا املاطور ماذا حيصل ؟



٢٩٩

فاعلية اسرتاتيجية سكامرب يف تنمية التفكري احلاذق لد طالبات السادس االحيائي

تربط  ثم  الساعة   باجتاه عقارب  يدور  املاطور سوف  ان  الطالبات    احد جتيب 
الطالبات املاطور للتحقق من ذلك هنا  تسأل املدرسة وتناقش الطالبات يف كيفية 
مرور التيار يف املاطور واد اىل حركته وبعد ذلك يتم التوصل اىل ان اجلهد االنود 
(+) يكون اكرب من جهد (-) لذلك يمر تيار ويدور املاطور. هذا يسمى باالنحياز 
حيصل؟  ماذا  الدائرة  ربط  عكست  انت  ختييل  الطالبة  املدرسة:-عزيزيت  االمامي 
فكري جيداً وتأميل ثم اجيبي ؟ جتيب الطالبات عىل ذلك ثم جتري التجربة جمموعة 
اخر من الطالبات وتعكس العملية  بربط  القطب السالب للنضيدة مع القطب 
املوجب للدايود وقبل ربط املاطور تطلب املدرسة الطالبات أن يتخيلوا ماذا حيدث 
لو عكست القطبية جتيب احد الطالبات أن املاطور ال يدور وال يتحرك ثم تقوم 
احد الطالبات بربط املاطور يف الدائرة،  تالحظ الطالبات عدم حركة املاطور ثم 
يتم التوصل اىل ان جهد الكاثود صار اكرب من جهد االنود وهذا يسمى االنحياز 
العكيس وتستنتج الطالبات ان الدايود يعمل عىل توحيد ودوران املاطور مع عقرب 
من  االستفادة  يمكن  انه  نستنتج  وايضأ  الساعة  عقرب  عكس  يدور  وال  الساعة 
ترسم  ثم  موجة.  بنصف  معدل  تيار  اىل  املتناوب  التيار  تعديل  يف  االنحياز  نوعي 
الطالبات نوعي االنحياز ثم تعرض املدرسة جمموعة دايودات الستخدامات خمتلفة 
.ثم تقوم احد الطالبات املجموعات بطرح فكرة االستبدال ممكن نستبدل الضوء 
املتحسس للضوء بأشعة  اخر مثل ضوء احادي  الثنائي  الساقط عىل  االعتيادي 

اللون او اشعة  الليزر 
رسة : ماذا لو دجمنا فكرتني معاً الستخدامات الدايود بالرغم من انه كل فكرة  املدّ
 احد جتيب  جيد  انه  وتعتقدي  لدايود  مألوف  غري  تصميم  حاويل  معني  غرض 
املستخدمة  الدايودات  من  متعددة  اجزاء   جتميع  يمكن   املجموعات  الطالبات 
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٣٠٠

فاعلية اسرتاتيجية سكامرب يف تنمية التفكري احلاذق لد طالبات السادس االحيائي

الكهربائية بخاليا شمسية  املصادر  الشمسية و تستبدل  كباعث للضوء مع اخلاليا 
ليصبح  الدايود  حجم  تكبري  وممكن  اخر  شكل  باي  الدايود   شكل  تغيري  وممكن 
حجمه  كبري جدا بحجم القبة او تصغريه ليصبح بحجم اجلزيئات  أو الذرات ثم 

توزع اوراق عمل عىل الطالبات لتحديد استخدامات الدايود .
 املدرسة: ما االجزاء غري الرضورية يف اجزاء الدايود ختيلوا ذلك ؟ جتيب احد
طالبات املجموعات ممكن حذف طريف االسالك  بوضع قطبني يشريان   اىل املوجب 

و السالب 
املدرسة: هل عندكن افكار اخر اكتبوها رجاءً .

املناقشة (٣) دقيقة 
يتم مناقشة النتائج اخلاصة بالتجارب وتقديم التغذية الراجعة للطالبات مع  اعطاء 

بعض االمثلة عن استخدام الدايود  يف حياتنا اليومية .
اخلامتة (٤) دقيقة 

تتضمن اخلامتة 
تعرض املدرسة بعض الفالشات حول عمل الدايود

 التقويم : املدرسة صنفي نوع االنحياز  يف االجهزة التالية:-
أ- الثنائي املتحسس للضوء 

ب- ثنائي اخللية الشمسية 
ج –الثنائي الباعث للضوء 

س٢ / قارين بني االنحياز االمامي واالنحياز العكيس .
٣- الواجب البيتي / املدرسة توجه الطالبات بتثبيت مهارات قائمة توليد األفكار 
الرتانزستورات  مع  لتطبيقه  كمثال   ( الدايود  بخصوص  السبورة  عىل  املذكورة   )



٣٠١

فاعلية اسرتاتيجية سكامرب يف تنمية التفكري احلاذق لد طالبات السادس االحيائي

والدوائر املتكاملة 
ا-املطالعة اخلارجية عن هذا املوضوع 

ب-حتضري انواع الرتانزستزرات وعملها .
مصادر الطالبة :-

للصف  الفيزياء  القرر  الكتاب  واخرون (٢٠١٧)  اللطيف   عبد  فياض  النجم،   
السادس االحيائي ، مجهورية العراق 

   مصادر املدرسة :-
 احلسيني عبد النارص (٢٠٠٨)  برنامج سكامرب العاب وانشطة خيالية لتنمية . ١

االبداع دار الفكر عامن
 حسن حسني زيتون (٢٠٠٣) : تعليم التفكري  عامل الكتاب للنرش القاهرة .. ٢
النجم، فياض عبد اللطيف  واخرون (٢٠١٧) الكتاب القرر الفيزياء للصف . ٣

السادس االحيائي ، مجهورية العراق .
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فاعلية اسرتاتيجية سكامرب يف تنمية التفكري احلاذق لد طالبات السادس االحيائي

نموذج خلطة تدريس يومية بالطريقة االعتيادية للمجموعة الضابطة :-
اليوم و التاريخ 

الصف و الشعبة :-  السادس االحيائي -٢-
املادة :- الفيزياء 

الدرس :- ٤٥ دقيقة 
املوضوع :-  الثنائي البلوري (الدايود) و استخداماتته 

و  وخصائصه  البلوري  الثنائي  مفهوم  الطالبات  تعريف   -: اخلاص  اهلدف 
استخداماته 

االغراض السلوكية 
اوالً:- املجال املعريف.

جعل الطالبة قادرة عىل ان :- 
 تعريف الثنائي البلوري (الدايود). ١
 متييز بني طريف الدايود . ٢
تفرس االنحياز االمامي . ٣
 تفسري االنحياز العكيس . ٤
تستنتج امهية الدايود . ٥
تناقش نتائج التجارب . ٦
تصنف انواع الدايودات حسب الغرض املستعمل . ٧
تقارن بني نوعي االنحياز . ٨
تعطي امثلة عىل الدايود من حياتنا اليومية. ٩

ثانياً:-  املحال املهاري 



٣٠٣

فاعلية اسرتاتيجية سكامرب يف تنمية التفكري احلاذق لد طالبات السادس االحيائي

ترتب االدوات املستخدمة يف التجربة . ١
 جتري جتربة حول االنحياز االمامي للدايود . ٢
جتري جتربة حول االنحياز العكيس للدايود. ٣
ترسم نوعي االنحياز.. ٤

ثالثاً:- املجال الوجداين 
مساعدة الطالبات عن تنمية القيم و امليول و االجتاهات يف :-

تقدير عظمة اخلالق يف خلق املادة وتسخريها خلدمة البرشية . ١
تثمني جهود العلامء يف االستفادة من الدايود خلدمة االنسانية  .. ٢

الوسائل التعليمية .
صور تعليمية متنوعة لثنائي البلوري (دايود) فالشات جهاز داتاشو البتوب 

صور  تعليمية تبني االنحياز االمامي و العكيس  اسالك توصيل دايودات  خمتلفة 
  (١٢v) حمرك صغري (ماطور) (خاص بلعب االطفال)  بطارية

املقدمة(٨) دقائق
االمم  فقوة   البرشية  الكون  وسخره خلدمة  اهللا سبحانه وتعاىل  املدرسة:- خلق 
املعرفة  مع  التفاعل  عىل  قادرة  وفاعلة  مبدعة  عقول  من  لدهيا  بام  تقاس  اصبحت 

وتطويرها ثم تعرض املدرسة جمموعة مصورات حول الدايود .
عرض الدرس (٣٠) دقيقة

املدرسة:- ماذا نقصد بالدايود جتيب احد الطالبات بانه بلورة شبه موصل نقية 
التكافؤ مثل االنتمون فنحصل عىل منطقة شبه  يطعم احد جانبيها بشائب مخايس 
موصل نوع N ويطعم  اجلانب االخر بشائب ثالثي التكافؤ مثل البورون  فنحصل 
او  بامللتقى  املنطقتني   الفاصل بني  السطح  p ويسمى  نوع  عىل منطقة شبه موصل 
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فاعلية اسرتاتيجية سكامرب يف تنمية التفكري احلاذق لد طالبات السادس االحيائي

املفرق .
الطالبات وذلك   الدايود جتيب احد التمييز بني طريف  املدرسة :- كيف يمكن 

بوضع عالمة او طالئته بلون غامق عىل طرف الكاثود               
رسة بمشاركة الطالبات باجراء جتربة حول االنحياز االمامي  املدرسة:- تقوم املدّ
وتربط اسالك التوصيل مع بطارية تعمل (١٢v)  ودايود ، وماطور صغري (خاص 
للنضيدة   السالب  القطب  مع  للدايود  السالب  القطب  ربط  يتم   ( االطفال  بلعب 
الساعة داللة  باجتاه عقارب   املاطور  الطالبات دوران  باملوجب تالحظ  واملوجب 
عىل مرور تيار يف الدائرة خالل الدايود وبعد املناقشة يتم التوصل اىل انه جهد االنود 
(+) اكرب من جهد الكاثود(-) وهذا ما يسمى النحياز االمامي ثم يتم اجراء جتربة 
اخر بعكس الربط اي يربط القطب املوجب للدايود مع القطب السالب للبطارية 
حيث تالحظ  الطالبات عدم حركة املطور وبعد املناقشة يتوصل اىل أن جهد الكاثود 
صار اكرب من جه االنود وهذا يسمى باالنحياز العكيس نستنتج الطالبات ان الدايود 
يعمل عىل توحيد دوران  املاطور مع عقارب الساعة ال يدور باجتاه عكس عقرب 

الساعة ثم ترسم  الطالبات نوعي  االنحياز 
املدرسة :- ما اهم االغراض من استعامل الثنائي البلوري  هي :-

 الثنائي املتحسس للضوء 
 الثنائي اخللية الشمسية 
الثنائي الباعث  للضوء

الثنائي املعدل للتيار 
املناقشة (٣) دقيقة

اعطاء  مع  للطالبات  الراجعة  التغذية  وتقديم  بالتجارب  اخلاصة  النتائج  تناقش 



٣٠٥

فاعلية اسرتاتيجية سكامرب يف تنمية التفكري احلاذق لد طالبات السادس االحيائي

بعض االمثلة عىل استخدام الدايود يف حياتنا اليومية 
اخلامتة (٤) دقائق

تعرض املدرسة بعض الفالشات حول عمل الدايود
 التقويم 

املدرسة: صنفي نوعا االنحياز يف االجهزة اآلتية :-
ا-الثنائي املتحسس للضوء 
ب-الثنائي اخللية الشمسية 
ج-الثنائي الباعث للضوء 

س٤:- قارين بني االنحياز االمامي و العكيس؟
٣- الواجب البيتي :

حتضري موضوع الرتانزستورات و الدوائر املتكاملة .
مصادر  الطالبة 

للصف   الفيزياء   املقرر  الكتاب   (٢٠١٧) واخرون  اللطيف  عبد  فياض  النجم 
السادس االحيائي 
مجهورية العراق 
مصادر املدرسة 

النجم فياض عبد اللطيف و اخرون (٢٠١٧) الكتاب املقرر الفيزياء للصف . ١
السادس االحيائي 

مجهورية العراق . ٢
حسن حسني زيتون (٢٠٠٣):- تعليم التفكري عامل الكتاب للنرش القاهرة. ٣


