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أثر توظيف استراتيجية التخيل الموجه في تحسين تحصيل طالبات الصف الخامس في العلوم
وتنمية قدرات اإلدراك الفراغي لديهن
د  .أمل شاكر محمد عوض
كلية العلوم التربوية واآلداب  -المملكة األردنية الهاشمية
تاريخ االستالم -2132/2/2 :تاريخ القبول2121/2/31:
الملخص:
استهدفت هذه الدراسة الاشف عن أثر استخدام استراتيجية التخيل الاوجه في تحسين تحصيل البات
الصف الخامس في العلوم في مدرسة إمناث النظيف اإلعدادية الثامنية ،وتناية قدرات اإلدراك الكراغي
لديهن 0وقد تشالت عينة الدراسة من جايع البات الصف الخامس في مدرسة إمناث النظيف اإلعدادية
الثامنية خالل العام الدراسي 2132/2132م ،البالغ عددهن ( )03البة موزعات في شعبتين دراسيتين ،وقد
تم استخدام اختبار تحصيل الاكاهيم العلاية والااون من ( )12فقرة بعد التحقق من صدق محتواه بالتحايم،
ومن ثباته باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون ،)K,R-20( 21-كاا تم استخدام اختباري اإلدراك
الكراغي الاأخوذ من اختبارات القدرات الكراغية من إعداد أوكستروم ورفاقه الذي تم تعريبه من قبل
(الاسجي )Al-Kasaji, 2010 ،بعد التحقق من الصدق والثبات0
أظهرت منتائج الدراسة أثر استراتيجية التخيل الاوجه في تحسين تحصيل

البات الصف الخامس في

العلوم ،وفي تناية قدرات اإلدراك الكراغي لديهن 0وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة بإجراء مزيد من
الدراسات للبحث في أثر هذه االستراتيجية في تدريس مساقات أخرى ،واختبار أثرها في متغيرات أخرى
كالتكاير اإلبداعي والتكاير التأملي0
الكلمات الرئيسية :استراتيجية التخيل الاوجه ،التحصيل في العلوم ،القدرات الكراغية ،اإلدراك الكراغي0

Abstract:
This study investigated the effect of guided imaginary strategy on
improving achievement in science among Grade five students in Al1
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2121 ،)2(  العدد،)35(  مجلد، مجلة جامعة الخليل للبحوث،0000 أثر توظيف استراتيجية التخيل،أمل شاكر عوض

Natheif Girl School No:2 and their level of spatial perceptions. The
sample of the study consisted of (74) students enrolled in (2) sections (A
& B) of Grade five in Al - Natheif Girl School No:2 in the school year
2018/2019. A test of (38) items was used to assess students’ achievement
in science after verifying the validity of its content by a group of experts,
and its reliability using Kuder Richardson-20 (KR-20) equation, and 2
tests of the spatial perception tests prepared by Okström et al, arabized by
(Kasaji, 2010), were used after verifying its validity and reliability. The
results of the study indicated the effect of guided imaginary strategy in
improving the achievement of Grade five students in science and
developing their spatial perception abilities. In light of these results, the
researcher recommends conducting more research on using guided
imaginary strategy in teaching other subjects, and testing their impact on
other variables like creative thinking and reflective thinking.
Keywords: guided imaginary strategy, achievement in science, spatial
abilities, spatial perceptions.

مقدمة
 وما ينبثق عنها من،في ظل التطورات الاتسارعة التي يشهدها العصر الحالي في جايع فروع الاعرفة
، أصبحت قوة البلدان تقاس باا تالاه من عقول مكارة،مستحدثات تقنية وتطورات في كافة مجاالت الحياة
فالعقل البشري ينتج كل ما من شأمنه أن يطور الحياة؛ لذا تسعى الدول جاهدة إلعداد األفراد القادرين على
مسايرة العصر ومتغيراته ومواكبة التطور العلاي والتقني من خالل التربية التي تستهدف بناء الكار
0)2132 ،وتزويد الاتعلاين بالاعرفة العلاية بطريقة وظيكية وإكسابهم مهارات التكاير الاختلكة (أبو مندى
 وينبثق هذا التطور من بيعة العلم،ويشهد تدريس العلوم تطوراً كبيراً من أجل مواكبة تغيرات العصر
 ويعتقد الباحثون في مجال0الذي يظهر في مادة العلوم والطرق التي يستخدمها العلااء في الوصول إليها
 لذا فإن االتجاه،تدريس العلوم أن فهم العلوم ال يتأتى إال إذا عاس تدريس العلوم بيعة العلم مادة و رائق
3223( الاعاصر في تدريس العلوم يؤكد أن التطوير يجب أن يستهدف الطرق التي تستخدم في تدريسه
0(Atallah, 2010 ؛Zaytoun,3223  ؛Ayasrah,

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol15/iss2/3

2

Awad: The Effect of Guided Imaginary Strategy on Improving Achievement
أمل شاكر عوض ،أثر توظيف استراتيجية التخيل ،0000مجلة جامعة الخليل للبحوث ،مجلد ( ،)35العدد (2121 ،)2

58

كاا أن تدريس العلوم اليوم أصبح حاجة ملحة وليس ترفا ً في ظل التقدم التقني الذي يشهده القرن الحالي لاا
لذلك من داللة بالغة في مجال تقدم الاجتاعات وتطورها ومناوها واستاراريتها في التنافس 0ولقد آمنت بذلك
كل الاجتاعات ،وترجات ذلك اإلياان إلى واقع ملاوس من خالل اهتاامها بتدريس العلوم بطرائق
وأساليب تساهم في إعداد أجيال تتحلى باستوى مرتكع من الاعارف والاهارات الاناسبة لروح العصر؛ لذا
فقد شال تعليم العلوم في السنوات األربعين الااضية تحديا ً اجتااعيا ً رئيسيا ً في مختلف البلدان ال سياا بعد
أن ارتبط هذا التعليم بكارة التناية 0وحيث أن الاناهج الدراسية هي أداة التغيير وإعداد األفراد وتطوير
إماامنياتهم لاسايرة متطلبات هذا العصر ،كان ال بد من االهتاام باناهج العلوم وتطويرها من خالل البحث
عن رائق وأساليب تدريس تناسب بيعة العلوم ،وتبرز محتوى منهاج العلوم بطريقة مشوقة وفعالة ،ماا
يساعد في رفع مستوى تحصيل الطلبة ،واالرتقاء بتكايرهم وقدراتهم العقلية ((Ambosaidi & Al-
Balooshi, 2011؛ لذا فقد ظهرت العديد من مشروعات تطوير مناهج العلوم التي هدفت إلى تحسين
مخرجات تعلم العلوم وكيكية تدريسه ،حيث وصكت وثيقة العلم للجايع ( )Science For Allمعايير لال
من محتوى مناهج العلوم الاختلكة و رق تدريسها ،بهدف تحسين مخرجات عالية تعليم وتعلم العلوم
(0)National Research Council (NRC), 1996
تشير البحوث إلى أن هنالك امنخكاضا ً في مستوى األداء التعلياي عند معلاي العلوم في األردن؛ أي أن
تدريس العلوم في األردن ال يؤدي الدور الانو به إلعداد الاجتاع للتايف مع الاتغيرات الجديدة والناو
الاتسارع ،إذ يواجه بعض الطلبة تحديات في فهم الاكاهيم العلاية ،وغالبا ً ما يلجأون إلى الحكظ
واالستظهار ،ماا يؤثر سلبا ً على مستويات تحصيلهم في العلوم (; AlKasaji, ; Ayasrah, 1994
 ،)Abu Al-Ruz, 1994 ; Awad, 2009 2010وهذا الواقع لتدريس العلوم في األردن يعبر عن منكسه
بصورة جلية على مستوى االختبارات الو نية لضبط منوعية التعلم التي يتم تنكيذها في األردن،
واالختبارات الدولية كاختبار ( ،)TIMSSحيث أشارت منتائج االختبار للعام ( )2110إلى أن متوسط أداء
الطلبة األردمنيين في العلوم أقل من الاتوسط العالاي الختبار ( ،)TIMSSوالحقا ً أشارت منتائج االختبار
للسنوات ( )2135 ،2133إلى أن هنالك تراجعا ً حاداً في األداء) 0(IEA, 2015كاا يشير تقرير وزارة
التربية والتعليم في األردن حول منتائج االختبار الو ني لضبط منوعية التعليم للصف الرابع إلى تدمني
مستوى تحصيل الطلبة في العلوم بشال عام ،حيث بلغ متوسط أداء الطلبة على فقرات االختبار %56
(وزارة التربية والتعليم0)Ministry of Education،2132 ،
ولذا تولدت الحاجة إلى تدريس العلوم بطرق تضان فهم العاليات للطلبة ،من خالل اتباع استراتيجيات
تدريس تستند إلى منظريات التعلم التي تهتم بالاتعلم وكيكية بناء الاعرفة لديه 0ومن النظريات الحديثة في هذا
الاجال منظرية جامنبي الدماغ التي أكدت أن معالجة الاعلومات تتم بطريقتين متااملتين ،الخطية التي تسير
خطوة بخطوة ،وتتعلق بالجامنب األيسر من الدماغ ،والطريقة الخاصة بالنصف األيان من الدماغ ،وتعنى
بإيجاد العالقات الااامنية البصرية ،وتزداد النشا ات لهذا النصف عندما ياارس الكرد مهارات التكاير
الكراغي (الاسجي 0(AlKasaji, 2010 ،ويعد التكاير الكراغي أحد أمناا التكاير الذي يرتبط بامتالك
3
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الطلبة لقدرات من منوع خاص ،وقد ازداد االهتاام بهذا النوع من القدرات مع ظهور منظرية الذكاءات
الاتعددة لجاردمنر وما تحاله من تضاينات مهاة حول الكروق الكردية بين الطلبة ،إذ تشير منظرية الذكاءات
الاتعددة إلى أمنه إذا لم يتاان الطالب من النجاح في الادرسة باستخدام الذكاء الانطقي الرياضي واللغوي،
فإن بإماامنه أن ينجح باستخدام أبعاد الذكاء الاختلكة ،ومنها الذكاء البصري والكراغي والحركي
( 0(Hussein, 2006وتشال القدرات الكراغية بعداً بيعيا ً للعقل البشري ،فلال فارة مهاا كامنت مجردة
صورة فراغية مناظرة ياان التعبير عنها في صورة رسم ،وتعرف القدرة الكراغية بأمنها مجاوعة من
العاليات الذهنية التي تستخدم في إدراك وتخزين واستدعاء وإمنشاء وترتيب وصنع الصور الااامنية ذات
الصلة (  .(AlKasaji, 2010كااعرف جاردمنر ) (Gardner, 1983القدرة الكراغية في كتابه أ ر
العقل ( )Frames of Mindبأمنها "القدرة على تعرف جسم بصورة بصرية ،وإجراء تحويالت عليه،
والقدرة على إجراء مخطط لاعلومات بصريا ً" 0وتتضان القدرة الكراغية ثالثة ماومنات وهي :اإلدراك
الكراغي ،والتصور الكراغي ،والتوجه الكراغي ،أما اإلدراك الكراغي فيقصد به القدرة على إدراك األمناا
واألجسام واألشاال ومقارمنتها ببعضها البعض 0ولإلدراك الكراغي عامالن؛ أوالهاا السرعة اإلدراكية
وهي "سرعة الاقارمنة أو التعرف على األشاال والرموز" ،وثامنيهاا :مرومنة االحتواء وهو "القدرة على
االحتكاظ بادرك صوري أو شال واسترجاعه لعزله عن صور أخرى" 0بيناا يقصد بالتصور الكراغي
"القدرة على تناول ولف ودوران وتحويل صورة شال ما بصريا ً" 0أما التوجه الكراغي فهو قدرة الكرد
على فهم وتحديد العالقات بين مواقع األشياء في الكضاء ،وبخاصة بالنسبة إلى موقعه شخصيا ً عن ريق
بناء خرائط عقلية ( 0(AlKasaji, 2010
يع ّد التكاير الكراغي الساة الاايزة لإلبداع ،إذ إن الطلبة ذوي التكاير الكراغي يظهرون القدرة على
التصور والتخيل بأساليب مختلكة ،وهذه األساليب ال تاارس في الناط التعلياي الاعتاد الذي يركز على
الاتعلاين ذوي التكاير الساعي 0إن الاتعلاين ذوي التكاير الكراغي ياتلاون القدرات الكراغية التي تانحهم
الكرصة لتاوين صور ذهنية للاعرفة ،وربط الاعلومات التي تقدم لهم مع تلك السابقة ،وياون تكايرهم
أسرع مقارمنة بالاتعلاين ذوي التكاير الساعي (0)Austega, 2003
يستخدم الناس القدرات الكراغية أثناء محاوالتهم حل الاشاالت التي تواجههم في الحياة )، (NRC, 2006
ويشير لي وبدمنارز ) (Lee & Bednarz, 2009أن الخبرة أو الااارسة في استخدام أي من القدرات
الكراغية قد ياون لها تأثير إيجابي على مستوى هذه القدرات كال 0وبذلك فإن القدرات الكراغية كاهارات
أساسية في حياة اإلمنسان ياان تعلياها ودمجها في التربية الرساية ،وتعزيزها من خالل مناهج وتقنيات
خاصة ،وهي متغير هام ياان أن يوجه تحصيل الطلبة األكادياي )(AlKasaji, ; Austega, 2003
02010
وقد تناولت العديد من الدراسات العالقة بين القدرات الكراغية والتحصيل في موضوعات العلوم وبعض
التخصصات العلاية األخرى ،فقد أشارت دراسة بالك ) (Black, 2005إلى أن هنالك عالقة إيجابية بين
عالمات الطالب على اختبار فهم الاكاهيم العلاية في علوم األرض ،وعالماتهم على عوامل القدرة
4
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الكراغية ،وأشارت النتائج إلى وجود فرصة لتحسين الكهم النظري لعلوم األرض باألخذ باالعتبار القدرات
الكراغية أو الجوامنب الكراغية للاكاهيم0
وأجرت عكومنة ( (Affouneh, 1996دراسة بهدف تقييم العالقة بين القدرات الكراغية للطلبة والتحصيل
في الرياضيات لدى الب الصف السابع ،وقد أشارت إلى وجود عالقة ارتبا ية بين تحصيل الطلبة في
الرياضيات وقدراتهم الكراغية 0وأظهرت دراسة (أبو الرز (Abu Al-Ruz, 1994 ،ارتبا
القدرة الكراغية لدى

مستوى

لبة الجامعة بتحصيل الاكاهيم الكيزيائية ،وأشار إلى أن توفر قدر من التصور

الكراغي والقدرات الكراغية هو متطلب أساسي لتعلم واستيعاب الاكاهيم العلاية0
كاا أشارت دراسة (  )Tracy, 1990التي بحثت العالقة بين مستوى القدرة الكراغية والتحصيل في
العلوم ،إلى أن الطالب الذين لديهم قدرات فراغية منخكضة ياون أداؤهم في العلوم أقل من أولئك الذين
ياتلاون قدرات فراغية مرتكعة 0ومن هنا تأتي أهاية تناية التكاير الكراغي والقدرات الكراغية من خالل
استراتيجيات وأساليب مشتركة بين العقل والبصر ليتسنى االمنتقال بالاتعلم من الصورة الذهنية التي ينتجها
العقل إلى الصورة البصرية التي ياان التعبير عنها بالالاات0
ويقع الخيال في تلك الانطقة الاشتركة بين العقل والبصر(الحلو ،)Al-Helou, 2017 ،فالخيال هو قرين
اإلبداع ،وقاعدته التي ينتصب عليها ،ومن هنا جاءت استراتيجية التخيل التي تستند على إعداد منص تخيلي
يتم قراءته على الطلبة بحيث ينتقلون في رحلة الخيال وياومنون صوراً عقليةً لاا يساعومنه ،بحيث تاون
غنية باأللوان ،ومتنوعة األحجام ،وتعال على تاامل الحواس ،ماا يدفعهم للاشاركة الكاعلة واستخدام
عقولهم كاصدر أساسي للكهم وتوظيف القدرات الكراغية لديهم ( 0)Kilpatrick, 2001تستند استراتيجية
التخيل الاوجه إلى األبحاث التي قام بها ) (Naparstek, 1990لتحديد الاقصود بالتخيل الاوجه بشال
دقيق ،وتوضيح الابادئ الثالث التي يستند إليها وهي:
الابدأ األول :يتعلق باتصال العقل بالجسم ،فالصور التي تم إمنشاؤها في العقل ياان أن تاون قريبة من
األحداث الكعلية الخارجية ،فالعقل ال يايز بين الواقع والخيال خاصة إذا تم دمج الحواس الخاسة في
الصورة0
الابدأ الثامني :يرتبط بالحالة الذهنية الاتغيرة بسبب النشا الاوجي للدماغ والتغيرات في الاياياء الحيوية،
فالعقل يزيد من إدراكه للهدف أو النشا اللحظي ،ماا يا ّان الكرد من القيام بأشياء ال يتا ّان من القيام بها
في الحالة الطبيعية للعقل0
الابدأ الثالث :يتعلق باركز السيطرة؛ عندما ياون لدى األفراد شعور بأمنهم مسيطرون ،فإن لديهم القدرة
على القيام بعالهم بشال أفضل 0وتستند هذه االستراتيجية على أبحاث الدماغ الحديثة التي تدعم الكرضية
القائلة بأن الدماغ يعال كوحدة واحدة لاعالجة الاعلومات وتنظياها على الرغم من أمنه مقسم إلى منصكين0
وفقا ً لـبوزان ) (Buzan, 1983فإن منصكي الدماغ تكضل أساليب وأمناا تعلم مختلكة ،فالجامنب األيان من
الدماغ يكضل األمنشطة الاتعلقة بالاوسيقى ،والصور ،والخيال ،واأللوان ،واألحالم 0بيناا يكضل الجامنب
األيسر من الدماغ األمنشطة الاتعلقة باللغة ،والانطق ،واألرقام ،والاعلومات الحقيقية 0ويوضح موردوك
5
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) (Murdock, 1987أن التعلم يحدث من خالل كامل الدماغ ،ولان العديد من الادارس توجه برامجها
فقط لأل كال الذين يكضلون أمنشطة الدماغ األيسر بالتأكيد على الاهارات اللكظية والانطقية ،وتهال األفراد
الذين يكضلون أمنشطة الدماغ األيان 0وباستخدام استراتيجية التخيل الاوجه في الصكوف الدراسية ،ياان
للاعلم مساعدة الطالب على االستكادة من وضعي الدماغ ،إذ ياانه تنكيذ أمنشطة وتاارين التخيل الاوجه
يتبعها منقاش أو كتابة أو منشا فني ،ومن خالل التاامل بين الاوضوعات األساسية والصور ،تتوافر فرص
التعلم وتحقيق الكهم لاعظم الطالب 0ويرى أمبوسعيدي والبلوشي (Ambosaidi (& Al- , 2011
 Balooshiأن استراتيجية التخيل الاوجه تسهم في تناية قدرات التخيل ثالثي األبعاد والتكاير الكراغي،
وتعال على توضيح الاكاهيم الاجردة ،وتناي قدرة الطلبة على التكاير العايق بالظواهر الطبيعية0
وتشير منتائج الدراسات إلى دور استراتيجية التخيل في تحسين فهم الطلبة ورفع مستوى تحصيلهم
األكادياي في الاباحث الاختلكة باا فيها العلوم ،حيث أن التخيل وتاوين الصور الذهنية من الااومنات
األساسية لتعلم العلوم ( 0)Mathewson, 1999فقد أجرى العرجة ) (Al-Arja, 2004دراسة سعت إلى
التحقق من مدى تأثير التعليم التخيلي على التحصيل واالحتكاظ في الرياضيات لدى الب الصف التاسع،
وقد شالت الدراسة ( )232البا ً و البة ،واستخدم التصايم شبه التجريبي في الدراسة التي خلصت إلى
فاعلية استراتيجية التخيل في التحصيل واالحتكاظ في مادة الرياضيات 0كاا أجرى جري ( (Gary, 2017
دراسة بحثت في تأثير اتباع هذه االستراتيجية في تناية الكهم التاريخي والايل منحو التاريخ لدى الب
الصف الخامس ،وتضانت الدراسة عينة من ()61

البا ً ،واستخدم الانحى شبه التجريبي ،وخلصت

الدراسة إلى فاعلية االستراتيجية في تطوير الكهم التاريخي والايل منحو التاريخ 0وأجرت منوري (, 2009
 (Nouriدراسة سعت إلى بيان مدى تأثير استراتيجية التخيل الاوجه في تحصيل البات الصف األول
الاتوسط في العلوم ،وتاومنت عينة الدراسة من ( )62البة موزعات في مجاوعتين ،وتم استخدام الانحى
شبه التجريبي في الدراسة ،وأظهرت منتائج الدراسة تكوق الطلبة الذين درسوا وفق استراتيجية التخيل
الاوجه على الطلبة الذين درسوا وفق االستراتيجية التقليدية 0كاا أجرت الجدية ()Al-Jadieh, 2012
دراسة هدفت إلى الا شف عن فاعلية توظيف استراتيجية التخيل الاوجه في تناية الاكاهيم ومهارات التكاير
التأملي في العلوم لدى البات الصف التاسع األساسي ،وتاومنت عينة الدراسة من ( )00البة من البات
الصف التاسع في مدينة غزة  ،2133/ 2131وتم استخدام اختبار الاكاهيم العلاية واختبار مهارات التكاير
التأملي ،وأسكرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات في
الاجاوعتين الضابطة والتجريبية في اختبار الاكاهيم العلاية البعدي واختبار مهارات التكاير التأملي
لصالح الاجاوعة التجريبية ،وأوصت الباحثة بضرورة االهتاام بتوظيف استراتيجية التخيل الاوجه في
تدريس العلوم 0وأجرى الزبيدي ( )Al-Zubaidi, 2014دراسة هدفت إلى التعرف على أثر استراتيجيتي
التخيل الاوجه واإلثارة العشوائية في التحصيل وتناية التكاير اإلبداعي والذكاء الوجدامني لدى لبة الصف
األول الاتوسط في الكيزياء ،وتاومنت العينة من( )311الب في ثالث شعب تم اختيارها عشوائيا ً من
خاس شعب لتاثل الاجاوعتين التجريبيتين والاجاوعة الضابطة ،واستخدم الباحث ثالث أدوات في
6
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الدراسة وهي :االختبار التحصيلي في مادة الكيزياء ،اختبار التكاير اإلبداعي ،ومقياس الذكاء الوجدامني0
وأظهرت النتائج وجود فرق بين الاجاوعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي لصالح
الاجاوعة التجريبية األولى ماا يشير إلى فاعلية استراتيجية التخيل الاوجه في تحسين تحصيل الطلبة في
الكيزياء 0بيناا هدفت دراسة عودة ) (Odeh, 2014إلى استقصاء أثر استخدام قصص الخيال العلاي في
تناية مكاهيم الب الصف السادس ذوي األمناا التعلاية الاختلكة ،وشالت الدراسة ( )61البا ً من الب
الصف السادس في فلسطين ،وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين لبة الاجاوعتين
التجريبية والضابطة على اختبار فهم الاكاهيم العلاية ،وقد عزى الباحث السبب إلى استخدام قصص الخيال
العلاي 0كاا أجرى ه وعابد ) (Taha & Abed, 2016دراسة سعت إلى التحقق من فعالية استخدام
استراتيجية التخيل في تدريس العلوم الطبيعية في فهم الاكاهيم العلاية ،وتناية مهارت التكاير اإلبداعي لدى
لبة كلية العلوم التربوية واآلداب في األردن ،وقد أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في
كل من فهم الاكاهيم العلاية ومهارات التكاير اإلبداعي تعزى إلى التدريس باستخدام استراتيجية التخيل
الاوجه 0أما دراسة ) (Leahy & Sweller, 2014فقد هدفت إلى استقصاء أثر استخدام الخيال في
تحسين تحصيل لبة الصف الرابع في العلوم في مهارة قراءة الرسوم البيامنية للتغيير في درجات الحرارة،
تشالت عينة الدراسة من ( )12البا ً تم توزيعهم إلى مجاوعتين ضابطة وتجريبية ،وأظهرت النتائج تكوق
الاجاوعة التجريبية على الاجاوعة الضابطة ماا يشير إلى فاعلية استراتيجية التخيل في تحسين تحصيل
الطالب في العلوم0
وتشير منتائج بعض الدراسات إلى إماامنية الاساهاة في تناية القدرات الكراغية من خالل التارينات ثالثية
األبعاد إذ أشار حسين ) (Hussein, 2006إلى أمنه من خالل العال مع الطلبة على ترجاة الالاات إلى
صور غنية باأللوان كاا في استراتيجية التخيل الاوجه فإمنه باإلماان تناية القدرات الكراغية لديهم 0حيث
أجرى ديبة ( )Deibeh, 2014دراسة هدفت إلى تحديد فاعلية برمنامج مقترح في تدريس العلوم قائم على
استراتيجية التخيل الاوجه في تناية مهارات التكاير الااامني لدى البات الصف التاسع ،وقد استخدم
الباحث الانهج شبه التجريبي على عينة من الب الصف التاسع بلغ عددهم ( )06الباً ،واستخدم الباحث
اختبار الذكاء الااامني ،وخلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات
الاجاوعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التكاير الااامني لصالح الاجاوعة التجريبية ،وأوصت
الباحثة بضرورة االهتاام بتدريب الاعلاين على توظيف استراتيجية التخيل في تناية مهارات التكاير
الااامني 0كاا أجرت صالح ) (Saleh, 2017دراسة على ( )62البا ً من الصف الثامن خالل العام
الدراسي  ،2136 /2135واستخدمت الباحثة التصايم شبه التجريبي ،وقامت الباحثة بإعداد النصوص
واختبار لقياس التكاير البصري ،وأظهرت منتائج الدراسة فاعلية استراتيجية التخيل الاوجه في
التخيلية،
ٍ
تناية مهارات التكاير البصري ،وأوصت الدراسة بتبني هذه االستراتيجية في تدريس العلوم 0كاا أجرت
الحلو ) (Al-Helou, 2017دراسة بعنوان "فاعلية تدريس وحدة مقترحة في االقتصاد الانزلي قائاة على
التخيل العقلي بتقنية الواقع الاعزز لتناية التكاير البصري وحب االستطالع لدى
7
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االبتدائية" ،وتشالت العينة التي تات دراستها من ( )35البة من الصف السادس ،وأشارت منتائج الدراسة
إلى فاعلية االستراتيجية في تناية مهارات التكاير البصري وحب االستطالع لدى البات الصف السادس0
من خالل مراجعة الدراسات السابقة منجد أن العديد منها أشار إلى فاعلية استراتيجية التخيل الاوجه في
تحسين الكهم والتحصيل األكادياي عند الطالب ،وكذلك فاعليتها في تناية التكاير البصري والذكاء الااامني0
ولم تتناول أي منها استخدام استراتيجية التخيل الاوجه في تناية قدرات اإلدراك الكراغي بشال خاص،
ولاون هذه القدرات ماومنا ً أساسيا ً من ماومنات القدرات الكراغية ،وفي ضوء ما تقدم من الحديث عن دور
القدرات الكراغية في توضيح الاكاهيم العلاية ال سياا الاجردة منها ،وامنسجاما ً مع الدعوات بضرورة
االهتاام بتناية القدرات الكراغية لدى الطلبة ،ودور استراتيجية التخيل في تناية هذه القدرات ،فقد جاءت
هذه الدراسة في محاولة الختبار أثر استراتيجية التخيل الاوجه في تحسين تحصيل البات الصف الخامس
للاكاهيم العلاية الواردة في وحدة األرصاد الجوية ،وتناية قدرات اإلدراك الكراغي لديهن0
مشكلة الدراسة
أشار تقرير الاجلس القومي للبحوث إلى أن التكاير الكراغي ال يحظى باالهتاام الاافي ،ودعا إلى التزام
و ني بتطوير التكاير الكراغي في جايع مجاالت الاناهج الادرسية ( 0)NRC, 2006كذلك فإن عدم
االهتاام بالقدرات الكراغية يحرم الاثير من الطالب من فرص التحصيل األكادياي ،ويقلل من فرص
رعاية الطلبة ذوي القدرات الكراغية الاتايزة ( 0)Hegarty, 2011وتشير الدراسات السابقة إلى الدور
الذي ياان أن تساهم به استراتيجية التخيل الاوجه في تحقيق الكهم األعاق لدى الطالب وذلك بتااينهم من
تحقيق التوازن بين منصكي الارة الدماغية لتحقيق القوة التعلياية القصوى ( ،)Wise, 1997ماا يسهم في
تحسين فهم الطلبة للاكاهيم العلاية وتحسين تحصيلهم في العلوم (منوريNouri, 2009 ،؛ & Leahy
;Sweller, 2014؛ عودةOdeh, 2014 ،؛ ه وعابد ،(Taha & Abed, 2016 ،كاا تتيح تاوين
الصور الذهنية وتسهم في تناية التكاير البصري لدى الطالب (Deibeh, 2014؛  Saleh, 2017؛ (Al-
 0Helou, 2017ولم تتطرق أي من الدراسات السابقة إلى البحث في أثر هذه االستراتيجية في تناية
قدرات اإلدراك الكراغي بشال خاص؛ لذا فقد جاء تطبيق الدراسة الحالية للبحث في أثر استخدام
استراتيجية التخيل الاوجه في تحسين تحصيل البات الصف الخامس للاكاهيم العلاية الواردة في وحدة
األرصاد الجوية من منهاج العلوم وتناية قدرات اإلدراك الكراغي كااون أساسي من ماومنات القدرات
الكراغية لديهن ،واإلجابة عن السؤال الرئيسي :ما أثر توظيف استراتيجية التخيل الاوجه في تحسين
تحصيل البات الصف الخامس األساسي في العلوم وتناية قدرات اإلدراك الكراغي لديهن؟
فرضيات الدراسة
سعت الدراسة لكحص الكرضيتين التاليتين:

8
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 03ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05في تحسين تحصيل البات الصف
الخامس األساسي في مدرسة إمناث النظيف اإلعدادية الثامنية في العلوم يعزى الستراتيجية التدريس
(استراتيجية التخيل الاوجه ،االستراتيجية االعتيادية)0
 02ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05في تناية قدرات اإلدراك الكراغي
لدى البات الصف الخامس األساسي في مدرسة إمناث النظيف اإلعدادية الثامنية يعزى الستراتيجية
التدريس (استراتيجية التخيل الاوجه ،االستراتيجية االعتيادية)0
أهمية الدراسة
تتاثل أهاية الدراسة في الجوامنب اآلتية:


توفر الدراسة معلومات حول استراتيجية حديثة في التدريس (استراتيجية التخيل)0



من الاتوقع أن تسهم الدراسة في تناية قدرات اإلدراك الكراغي لدى لبة الصف الخامس0



تأتي هذه الدراسة استجابة لالتجاهات الحديثة التي دعت إلى ضرورة االهتاام بتوظيف
استراتيجيات تدريسية تستند إلى تكعيل جامنبي الدماغ كاستراتيجية التخيل ،بحيث تساهم في
تطوير تحصيل الطالب في العلوم ،وتناية القدرات الكراغية لديهم0



تساعد معلاي العلوم للارحلة األساسية في تحسين رق واستراتيجيات تعليم العلوم ،وتوجه
اهتاامهم إلى دور استراتيجية التخيل في تحسين التحصيل في العلوم0



توفر أدوات قياس سياومترية متاثلة في أدوات الدراسة وهاا :االختبار التحصيلي في العلوم،
باإلضافة إلى الخطط التدريسية القائاة على استراتيجية التخيل الاوجه0



من الاتوقع أن تكتح هذه الدراسة الاجال إلجراء دراسات وبحوث الحقة مشتقة من متغيراتها
ومنتائجها0



قد تكيد هذه الدراسة الاشرفين والقائاين على إعداد دورات لاعلاي العلوم للاساعدة في تطوير
مهاراتهم التدريسية0

التعريفات اإلجرائية
تعتاد الدراسة التعريكات اآلتية لاصطلحاتها:
استراتيجية التدريس االعتيادية :تقوم على تقديم لكظي للاوضوع باتباع تسلسل منطقي ،وشرحها
وتوضيحها من خالل الاناقشات ،و رح التساؤالت وإعطاء التغذية الراجعة ،باالستعامنة بالصور
والرسومات التوضيحية0
استراتيجية التخيل الموجه :يتم فيها صياغة سيناريو تخيلي يصطحب الطلبة في رحلة تخيلية ،ويحثهم
على بناء صور ذهنية تعبر عن الاوضوع والتأمل في سلسلة األحداث التي تقرأ عليهم من قبل الاعلم،
واستخالص الاعامني والرؤى من خالل الخبرات التأملية ،حيث يحدث فيها التاامل بين البصر والساع
والعوا ف واألحاسيس0
9
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التحصيل الدراسي :مقدار ما حققه الاتعلم من أهداف تعلياية منتيجة تاريره في خبرات ومواقف تعلياية –
تعلاية ،ويعبر عنه بالدرجة التي حصلت عليها الطالبات في االختبار التحصيلي في العلوم0
اإلدراك الفراغي :الااون األول من ماومنات القدرة الكراغية التي تعني القدرة على إدراك العالم الارئي،
وتحويل وتعديل اإلدراكات الحسية األولية ،وخلق الصور الذهنية ،والقدرة على التصور والتخيل وإدراك
العالقات ،وتتضان إدراك العالقات الكراغية بين األجسام بالنسبة إلى الشخص في جايع الظروف ،وتم
قياسها في هذه الدراسة باجاوع الدرجات التي حصلت عليها الطالبات في اختباري اإلدراك الكراغي اللذين
استخدما في الدراسة0
حدود الدراسة ومحدداتها
تم تطبيق الدراسة على عينة قصدية من البات الصف الخامس في مدرسة إمناث النظيف اإلعدادية الثامنية
خالل الكصل الدراسي الثامني من العام الدراسي  ،2132/2132وبلغ عددهن ( )03البة 0وتتحدد منتائج
الدراسة جزئيا ً باألدوات الاستخدمة من قبل الباحثة ومدى صدقها وثباتها ،ومع أخذ هذا باالعتبار فإن
إماامنية تعايم النتائج يرتبط بخصائص هذه األدوات0
منهج الدراسة
الانهج الاستخدم في هذه الدراسة هو الانهج التجريبي بتصايم شبه تجريبي لاناسبته ألغراض الدراسة
الحالية ،حيث تات دراسة أثر الاتغير الاستقل الاتاثل في استخدام استراتيجية التخيّل الاوجّه ،على
الاتغيرين التابعين (تحسين التحصيل وتناية قدرات اإلدراك الكراغي)0
عينة الدراسة
تم تحديد العينة التي شالتها الدراسة من البات الصف الخامس بالطريقة القصدية ،حيث وقع االختيار
على مدرسة إمناث النظيف اإلعدادية الثامنية التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الكلسطينيين /األمنروا ،وقد
وقع االختيار على هذه الادرسة منظراً إلى وجود شعبتين للصف الخامس فيها ،كاا أمنه تتوافر معلاات من
ذوات الخبرة والتخصص في تدريس العلوم ،إضافة إلى توافر اإلماامنات الالزمة لتطبيق الدراسة 0تم
اختيار شعبتين هي :الخامس (أ) وعدد الطالبات فيه ( )10البة ،والخامس (ب) وعدد الطالبات فيه ()10
البة ،وقد تم استخدام التعيين العشوائي لتوزيع الشعبتين في الاجاوعتين :الضابطة والتجريبية ،حيث
جاءت شعبة الخامس (ب) في الاجاوعة التجريبية وشعبة الخامس (أ) في الاجاوعة الضابطة 0والجدول
( )3يبين توزيع أفراد الدراسة في الاجاوعتين0

10
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الجدول ( )1توزيع أفراد الدراسة في المجموعتين التجريبية والضابطة
الاجاوعة

استراتيجية التدريس

الصف

عدد الطالبات

التجريبية

استراتيجية التخيّل الاوجّه

الخامس (ب)

10

الضابطة

االستراتيجية االعتيادية

الخامس (أ)

10
03

الاجاوع
أدوات الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد اختبار تحصيلي في وحدة األرصاد الجوية من منهاج العلوم للصف
الخامس ،واستخدم اختبار اإلدراك الكراغي الاشتق من اختبار القدرات الكراغية (0(AlKasaji, 2010
أوالً :االختبار التحصيلي
سعى هذا االختبار إلى قياس تحصيل البات الصف الخامس في وحدة األرصاد الجوية من منهاج العلوم0
وقد تم اختيار هذه الوحدة كون الاواضيع الدراسية فيها مناسبة الستخدام استراتيجية التخيّل الاوجّه في
تدريسها ،باإلضافة إلى صعوبة الاكاهيم العلاية الواردة فيها وتجريدها 0وتم بناء جدول مواصكات الختبار
التحصيل في وحدة األرصاد الجوية ،ثم تات صياغة االختبار في صورته األولية وفق جدول الاواصكات،
حيث تا ّون االختبار التحصيلي من ( )12فقرة على شال اختيار من متعدد0
صدق االختبار التحصيلي
تم عرض االختبار بالصورة األولية على مجاوعة من الاح ّااين والبالغ عددهم ( )2من ذوي االختصاص
في الجامعات األردمنية باإلضافة إلى الاشرفين التربويين لاادة العلوم ،حيث لب إلى الاح ّااين إبداء رأيهم
في مدى وضوح فقرات االختبار وصحتها من الناحية اللغوية والعلاية ،ومدى شاول فقرات االختبار
للاكاهيم الواردة في وحدة األرصاد الجوية ،ومناسبة األسئلة للنتاجات التعلاية ،وأية مالحظات واقتراحات
يرومنها مناسبة للتعديل أو الحذف 0وبعد استعادة االختبار من الاح ّااين تات دراسة الاالحظات الواردة
واألخذ بآراء الاح ّااين وإجراء التعديالت الضرورية 0وبنا ًء عليه تم إجراء بعض التعديالت ،حيث بقي
االختبار في صورته الاع ّدلة ماومنا ً من ( )12فقرة0
تطبيق االختبار التحصيلي على عينة استطالعية
تم تطبيق االختبار التحصيلي على عينة استطالعية ماومنة من ( )11البة في الصف الخامس األساسي من
خارج عينة الدراسة ،وذلك لتحديد الزمن الاالئم لالختبار ،وحساب معامالت الصعوبة والتاييز والثبات
لالختبار0
أ -تحديد زمن االختبار التحصيلي
لتحديد زمن االختبار تم تطبيق الاعادلة التالية:

11
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زمن خروج أول ثالث البات من االختبار +زمن خروج آخر ثالث البات من االختبار
6
وقد تبيّن أن الزمن الاالئم لالختبار التحصيلي =  35دقيقة0
ب -معامالت الصعوبة والتاييز لالختبار التحصيلي
تم استخراج الاعامالت لجايع فقرات االختبار التحصيلي كاا هو مبين في الجدول (0)2
الجدول ( )2معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار التحصيلي

12

معامل الصعوبة

معامل التمييز

معامل التمييز رقم الفقرة

رقم الفقرة

معامل الصعوبة

21

10611

10360

3

10511

10360

10511

10360

2

10611

10511

23

10011

1

10560

10360

22

10560

3

10011

10611

21

10560

10611

5

10611

10660

23

10560

10360

6

10360

10511

25

10511

10611

0

10511

10611

26

10011

10111

2

10511

10660

20

10660

10311

2

10511

10011

22

10511

10360

31

10511

10360

22

10360

10311

33

10011

10611

11

10511

10311

32

10511

10611

13

10360

10660

31

10611

10111

12

10660

10311

33

10611

10360

11

10560

10111

35

10660

10660

13

10560

10360

36

10611

10311

15

10360

10311

30

10560

10111

16

10560

10111

32

10511

10511

10

10511

10360

32

10311

10660

12

10511

10111
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يظهر الجدول ( )2أن قيم معامالت الصعوبة لكقرات االختبار تتراوح بين ( 0)10011 – 10311كاا
تتراوح قيم معامالت التاييز لكقرات االختبار بين ( ،)10011 – 10111وتعتبر هذه القيم لاعامالت
الصعوبة والتاييز مقبولة الستخدام االختبار التحصيل )عودة0(Odeh, 1999 ،
ج -ثبات االختبار التحصيلي
تم استخدام معادلة كودرريتشاردسون )K,R-20( 21-للتحقق من الثبات وبلغت قياة معامل الثبات
( ،)10210وتدل هذه القياة على أن هذا االختبار يتاتع بثبات مرتكع (الايالمني وآخرونAl-Kelani, et ،
0)al, 2008
د -تصحيح االختبار التحصيلي
تاوّن االختبار التحصيلي من ( ) 12فقرة ،أعطيت كل البة درجة واحدة على كل إجابة صحيحة ،فياا
أعطيت الدرجة صكر على كل إجابة خا ئة ،وباا أن عدد فقرات هذا االختبار ( )12فقرة فإن مدى
الدرجات التي ياان الحصول عليها محصوراً ما بين (صكر) إلى ( )12درجة0
ثانياً :اختبارات اإلدراك الفراغي
ألغراض قياس قدرات اإلدراك الكراغي ،تم استخدم الااوّن األول من اختبارات القدرات الكراغية
) (Spatial Ability Testsمن إعداد أوكستروم ورفاقه والذي تم تعريبه من قبل (،(AlKasaji, 2010
وهي سبعة اختبارات تقيس الااومنات الثالثة للقدرات الكراغية (إختبارات اإلدراك الكراغي وعددها ثالثة،
واختبارات التصور الكراغي وعددها اثنان ،واختبارات التوجه الكراغي وعددها اثنان) ،وقد استخدمت
الباحثة إثنين من اختبارات اإلدراك الكراغي وهاا اختبار مقارمنة األرقام ،واختبار الصور الاتطابقة منظراً
لاناسبتها لطالبات الصف الخامس ،وتم استثناء اختبار األشاال الاتضانة لعدم مالءمته لعينة الدراسة،
ويتراوح مدى العالمات على االختبارات الكرعية كاا يلي:
إختبار مقارمنة األرقام :أدمنى عالمة=  ، 32 -أعلى عالمة= 032
إختبار الصور الاتطابقة :أدمنى عالمة=  ، 23 -أعلى عالمة= 026
وقد تم التعامل مع العالمات في االختبارات الكرعية كاجاوع بهدف الحصول على درجة كل من البات
عينة الدراسة على ماوّن اإلدراك الكراغي من ماومنات القدرات الكراغية كال0
دالالت صدق وثبات اختبارات اإلدراك الفراغي
اعتادت الباحثة على دالالت صدق وثبات اختبارات اإلدراك الكراغي التي قامت بتعريبها (الاسجي،
 (AlKasaji, 2010حيث تاتعت اختبارات اإلدراك الكراغي بدالالت صدق وثبات مقبولة في البيئة
األردمنية ،إذ تم التأكد من صدقها من خالل صدق الاح ّااين 0أما بالنسبة لثبات االختبارات فقد تم التأكد منه
باستخدام ريقة التجزئة النصكية ومعادلة التصحيح لسبيرمان -براون ،إذ بلغ معامل الثبات الختبار مقارمنة
األرقام ( ،)1001واختبار الصور الاتطابقة ( ،)1022وقد ذكرت الاسجي ( (AlKasaji, 2010أن هذه
13
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القيم لالختبارات الكرعية لإلدراك الكراغي منسجاة مع القيم التي قام بحسابها واضعو االختبارات
بصورتها األصلية0
المادة التعليمية المعدة وفق استراتيجية التخيل الموجه
قامت الباحثة بإعداد الاادة التعلياية التي تتضان السيناريوهات التخيلية واألمنشطة الارتبطة بها باتباع
الخطوات اآلتية:
 03مراجعة األدب السابق الذي استخدم استراتيجية التخيل الاوجه (الحلو Al-Helou,2017 ،؛ صالح،
Saleh, 2017؛ ;Leahy & Sweller, 2014؛ عودةOdeh, 2014 ،؛ ه وعابد(Taha & ،
 Abed, 2016والرجوع إلى عدد من الاواقع االلاترومنية التي تعرض منااذجا ً لسيناريوهات تخيلية
لاوضوعات مختلكة0
 02اختيار وحدة األرصاد الجوية من منهاج العلوم للصف الخامس ،وذلك لاناسبة موضوعات الوحدة
لالستراتيجية ،حيث تشتال على كثير من الاكاهيم الاجردة التي ستتعلاها الطالبات ألول مرة ،كاا
تتطلب تخيل لحركة الجزيئات في األبعاد الثالث ،وتتيح للطالبات الكرص الاالئاة لااارسة التكاير
الكراغي ،وما يتطلبه من مهارات اإلدراك الكراغي في التعرف على وضع األشياء في الكراغ،
واختالف مواقعها باختالف موقع الشخص0
 01تم إعداد سيناريوهات األمنشطة التخيلية وعددها ثاامنية ،واألمنشطة التحضيرية وعددها ثاامنية مع
مراعاة الشرو اآلتية:


استخدام جال قصيرة وغير مركبة بشال يساح للاتعلم ببناء الصور الذهنية0



استخدام كلاات بسيطة وقابلة للكهم وفي مستوى الكئة الاستهدفة0



تارار بعض الالاات عدة مرات إذا احتاج األمر لوصف حركة الجسم والسااح للطلبة بتاوين
الصور الذهنية0



وجود وقكات مريحة بين العبارات إلتاحة الكرصة للطلبة بتاوين الصور الذهنية0



مخا بة مختلف الحواس من خالل صياغة جال تخا ب الساع والبصر والشم والتذوق
واإلحساس0



االبتعاد عن الالاات الازعجة التي تقطع حبل بناء الصور الذهنية0



عودة تدريجية إلى الغرفة الصكية0



تجربة السيناريو قبل تنكيذه0



تم عرض سيناريوهات األمنشطة التخيلية والتحضيرية على عدد من الاحااين من ذوي
االختصاص وعددهم ( )2من أساتذة الجامعات إلبداء مالحظاتهم وآرائهم حول السيناريوهات
الاعدة ،وقد تم األخذ باالحظاتهم في تحسين األمنشطة الاذكورة0

14
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تم عقد ثالثة لقاءات مع معلاة العلوم للصف الخامس لتدريبها على توظيف االستراتيجية،
ومراجعة السيناريوهات الاعدة ،واإلجابة عن استكساراتها ،واالتكاق على آلية تنكيذ األمنشطة
التخيلية وهي على النحو اآلتي:
o

البدء باألمنشطة التخيلية التحضيرية وهي عبارة عن مقا ع صغيرة لاوقف تخيلي بسيط
ينكذ قبل البدء بالنشا التخيلي الرئيسي لتهيئة أذهان الطلبة للنشا التخيلي الرئيسي0

o

تنكيذ منشا التخيل من خالل تاليف الطلبة بأخذ منكس عايق وغلق أعينهم ،والقراءة بصوت
مرتكع وبطيء ،وتجنب الحركة الزائدة مع إعطاء كل وقكة حقها0

o

تنكيذ األمنشطة التابعة مثل إعطاء الطلبة وقتا ً للحديث عاا تخيلوه ،و رح األسئلة حول
الصور التي قاموا ببنائها ،والترحيب بال اإلجابات والتخيالت ،والسؤال عن جايع
الحواس بحيث يساح لهم باعايشة الاوقف التخيلي بال حواسهم وكيامناتهم0

o

تاليف الطلبة باتابة أو رسم ما عايشوه أثناء الرحلة التخيلية على شال قصة0

إجراءات الدراسة


ياان تلخيص إجراءات الدراسة على النحو اآلتي:



اختيار الادرسة التي ستطبق فيها الدراسة وهي مدرسة إمناث النظيف اإلعدادية الثامنية التابعة
لوكالة الغوث الدولية ،والحصول على الاوافقات الالزمة لتطبيق الدراسة0



إعداد اختبار تحصيلي للاكاهيم العلاية الواردة في وحدة األرصاد الجوية من منهاج العلوم
للصف الخامس األساسي ،والتحقق من صدقه وثباته 0وتوفير اختبارات اإلدراك الكراغي
(اختبار مقارمنة األرقام ،اختبار الصور الاتطابقة) الاعدة من قبل أوكستروم ورفاقه التي تم
تعريبها من قبل (الاسجي ،(AlKasaji, 2010 ،وتم االعتااد على دالالت الصدق والثبات كاا
وردت في (الاسجي0(AlKasaji, 2010 ،



إعداد الخطط الدراسية لتدريس وحدة األرصاد الجوية وفق استراتيجية التخيل وتم التأكد من
صدقها0



عقد عدة لقاءات مع معلاة العلوم للصف الخامس لتدريبها على توظيف االستراتيجية0



التطبيق القبلي ألدوات الدراسة في الكترة (0)2132/1/2-5



تطبيق الدراسة ،بحيث بدأ التطبيق بتاريخ  ،2132/3/2وامنتهى بتاريخ  2132/3/11بواقع 36
حصة0

15



التطبيق البعدي ألدوات الدراسة في الكترة (0)2132/5/6-2



تصحيح األوراق وإجراء التحليالت اإلحصائية الاناسبة0
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تصميم الدراسة
تم اتباع التصايم شبه التجريبي ذي االختبار القبلي والبعدي لاجاوعتين (ضابطة وتجريبية) كاا يلي:
O2

O1

O2

O1

X

O2

O1

EG:

O2

O1

CG:

حيث تاثل:
( =)EGالاجاوعة التجريبية (خضعت للتعلّم باستخدام استراتيجية التخيّل الاوجّه)0
( =)CGالاجاوعة الضابطة (خضعت للتعلّم باالستراتيجية االعتيادية)0
( =)O1االختبار التحصيلي0
( =)O2اختبارات اإلدراك الكراغي0
( )Xالاعالجة التجريبية0
متغيرات الدراسة
أوالً :الاتغير الاستقل:
استراتيجية التدريس (متغير تجريبي) ،ولها مستويان:


استراتيجية التخيّل الاوجّه0



االستراتيجية االعتيادية0

ثامنياً :الاتغيرات التابعة:


تحسين التحصيل لدى البات الصف الخامس في العلوم0



تناية قدرات اإلدراك الكراغي لدى البات الصف الخامس0

المعالجة اإلحصائية
تم حساب الاتوسطات الحسابية واالمنحرافات الاعيارية لدرجات الطالبات في الاجاوعتين التجريبية
والضابطة على االختبار التحصيلي واختبارات اإلدراك الكراغي في القياسين القبلي والبعدي ،كاا تم
استخدام تحليل التباين الاشترك ) (ANCOVAوذلك بهدف ضبط الكروق بين الاتوسطات الحسابية
لدرجات الطالبات في التطبيق القبلي ،والاشف عن داللة الكروق في الاتوسطات الحسابية لدرجات
الطالبات في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي واختبارات اإلدراك الكراغي 0ولاعرفة حجم
التأثير " "Effect sizeلاتغير استراتيجية التدريس ،تم استخدام مربع ايتا )0(Eta square
وتنص على" :ال توجد فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة
النتائج المتعلقة باختبار الفرضية األولى،
ّ
( )α = 0.05بين درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي في
مادة العلوم".
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تم حساب الاتوسطات الحسابية واالمنحرافات الاعيارية لدرجات الطالبات في الاجاوعتين التجريبية
والضابطة على االختبار التحصيلي ،كذلك فقد تم استخدام تحليل التباين الاشترك ) (ANCOVAللاشف
عن الكروق بين الاتوسطات الحسابية لدرجات الطالبات في الاجاوعتين 0حيث تم في البداية استخراج
الاتوسطات الحسابية واالمنحرافات الاعيارية لدرجات الطالبات في الاجاوعتين التجريبية والضابطة على
االختبار التحصيلي في مادة العلوم في التطبيقين القبلي والبعدي ،وكامنت النتائج كاا في الجدول (0)1
الجدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالبات المجموعتين التجريبية
والضابطة على االختبار التحصيلي في مادة العلوم في التطبيقين القبلي والبعدي
الاجاوعة

اإلحصاءات الوصكية

االختبار القبلي

االختبار البعدي

التجريبية (استراتيجية التخيّل

الاتوسط الحسابي

36052

11033

الاوجّه)

االمنحراف الاعياري

1035

1001

الضابطة (االستراتيجية

الاتوسط الحسابي

35033

23033

التقليدية)

االمنحراف الاعياري

1061

5012

يبين الجدول ( )1وجود اختالف ظاهري في متوسطات الدرجات الخام للطالبات في الاجاوعتين على
االختبار التحصيلي القبلي في مادة العلوم 0وقد تم ضبط هذا االختالف إحصائيا ً باستخدام تحليل التباين
الاشترك ) 0(ANCOVAكذلك يظهر الجدول ( )1اختالفا ً ظاهريا ً بين متوسطات درجات الطالبات في
التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي في مادة العلوم ،حيث بلغ الاتوسط الحسابي لدرجات البات الاجاوعة
التجريبية ( ،)11033في حين كان الاتوسط الحسابي لدرجات البات الاجاوعة الضابطة ( ،)23033أي
أن هناك اختالفا ً ظاهريا ً في الاتوسطات الحسابية للاجاوعتين على االختبار التحصيلي البعدي مقداره
( 0) 6011ولاعرفة ما إذا كان الكرق في الاتوسط الحسابي لدرجات

البات الاجاوعتين التجريبية

والضابطة ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05وبهدف عزل الكرق بين الاجاوعتين على
االختبار التحصيلي القبلي إحصائيا ً ،تم استخدام تحليل التباين الاشترك ) ،(ANCOVAوكامنت النتائج كاا
في الجدول (0)3
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الجدول ( )4نتائج تحليل التباين المشترك ) (ANCOVAلدرجات الطالبات في المجموعتين التجريبية
والضابطة على االختبار التحصيلي البعدي في مادة العلوم
مصدر التباين

مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى

 η2لحجم أثر

المحسوبة

الداللة

االستراتيجية

االختبار القبلي

030331

3

030331

10251

الاجاوعة

5310006

3

5310006

220116

*101113

10221

(استراتيجية
التدريس)
الخطأ

31130125

03

الالي

21030315

01

320030

* دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ()α = 0.05
يشير الجدول ( )3إلى وجود فرق دال إحصائيا ً بين الاتوسطات الحسابية لدرجات الطالبات في
الاجاوعتين الضابطة والتجريبية على االختبار التحصيلي البعدي في مادة العلوم ،حيث بلغت قياة (ف)
الاحسوبة للكرق ( )220116وهي قياة دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( ،)α = 0.05أي أمنه توجد فروق
دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بين درجات البات الاجاوعتين التجريبية والضابطة0
وللتعرف إلى حجم تأثير متغير استراتيجية التدريس في تطوير تحصيل البات الصف الخامس في العلوم،
تم حساب مربع ايتا (  ،) η2وبلغت قياته ( ،)10221أي إن ما منسبته ( )%22من التباين في تحصيل
البات الاجاوعتين التجريبية والضابطة في العلوم يرجع لاتغير استراتيجية التخيل الاوجه 0ولتحديد قياة
الكرق بين متوسطي درجات الطالبات في الاجاوعتين على االختبار التحصيلي في مادة العلوم البعدي ،تم
استخراج الاتوسطات الحسابية الاع ّدلة الناتجة عن عزل أثر التطبيق القبلي في أداء الطالبات على التطبيق
البعدي لالختبار كاا يظهر في الجدول (0)5
الجدول ( )5المتوسطات الحسابية المعدّلة لدرجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة على
االختبار التحصيلي في مادة العلوم البعدي
المجموعة

المتوسط المعدّل

الخطأ المعياري

التجريبية (استراتيجية التخيّل الاوجّه)

22022

10023

الضابطة (االستراتيجية االعتيادية)

23011

10023

تشير منتائج الاتوسطات الحسابية الاع ّدلة لدرجات الطالبات في الاجاوعتين التجريبية والضابطة على
االختبار التحصيلي البعدي في مادة العلوم ،بعد عزل أثر درجاتهن في التطبيق القبلي لالختبار ،أن هناك
فرقا ً واضحا ً لصالح البات الاجاوعة التجريبية ،حيث حصلن على متوسط حسابي مع ّدل ( )22022وهو
أعلى من الاتوسط الحسابي الاع ّدل لطالبات الاجاوعة الضابطة والبالغ (0)23011
18
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بنا ًء على النتائج الاوضحة أعاله يتم رفض الكرضية األولى للدراسة ،وقبول الكرضية البديلة أي أمنه توجد
فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بين درجات الطالبات في الاجاوعتين التجريبية
والضابطة على االختبار التحصيلي في مادة العلوم ،ولصالح الاجاوعة التجريبية ،باعنى أن هناك أثراً
الستخدام استراتيجية التخيّل الاوجّه في تحسين تحصيل البات الصف الخامس في العلوم ،وذلك مقارمنة
باالستراتيجية االعتيادية0
وتكسر الباحثة هذه النتائج كاا يلي:


أتاحت استراتيجية التخيل الاوجه وما تضانته من أمنشطة وتاارين للتخيل ،وما تبعها من منقاش أو
كتابة أو منشا فني فرص التعلم وتحقيق الكهم لاعظم الطالبات ،حيث تتطلب األمنشطة الاتنوعة تكعيل
جامنبي الدماغ ماا أتاح الكرصة للطالبات لالستكادة من وضعي الدماغ في الوقت ذاته وبشال متوازن،
ماا ساهم في تحقيق القوة التعلياية القصوى للتعلم وفق ما أشار إليه موردوك )0)Murdock, 1987



حرصت الاعلاة على صياغة سيناريوهات تخيلية بحيث تتاامل الحواس الخاس ضان الصورة
الذهنية التي تبنيها الطالبات ،ماا ساهم في إتاحة الكرصة لهن في الاشاركة بشال فعال في عالية
التعلم ،واستخدام عقولهن كاصدر أساسي للكهم وفق ما أشار إليه كيلباتريك (0)Kilpatrick, 2001
كاا عالت استراتيجية التخيل الاوجه على تكعيل دور الطالبات في كافة األمنشطة ،وإثارة تكايرهن من
خالل الاناقشات ،ماا ساهم في توفير بيئة تعلياية تتالءم مع التعلم النشط الاتاركز حول الطالب،
ويحقق مبادئ النظرية البنائية ،حيث امنخر ت الطالبات امنخرا ا ً حقيقيا ً في عالية التعلم ،وزادت
مسؤوليتهن عن تعلاهن ،وقد ساهم كل ذلك في تحقيق التعلم ذي الاعنى0



ساهات األمنشطة التعلياية والسيناريوهات التخيلية التي رافقت االستراتيجية في خلق حالة ذهنية
متغيرة موجهة منحو الصور متعددة الحواس التي تم تصورها على أمنها حقيقية ،ال سياا مع تركيز
الاعلاة على مخا بة كافة حواس الطالبات من خالل النصوص التخيلية ،حيث أسهم ذلك في التقليل
من تشتت الطالبات وزاد من مستوى تركيزهن على مهاة التعلم ،وبذلك أتيحت للطالبات تجربة تعلم
مثالية من خالل دمج األفاار الحالية مع الاعارف والخبرات السابقة وفق ما أشار إليه كيلباتريك
(0)Kilpatrick, 2001



إن استخدام استراتيجية التخيل الاوجه في تعليم الطالبات يعد مناسبا ً للاستوى العاري لهن ،حيث
يتايزن بالطاقة والحركة والنشا الزائد وسعة الخيال0



قدمت هذه االستراتيجية صورة مغايرة للصكوف الدراسية التي تقوم غالبا ً على أسلوب التلقين وتخلو
من أية فرص للتكاعل النشط سواء بين الادرس والطالب ،أو بين الطالب أمنكسهم ،وتاون السيطرة
فيها للاعلم الذي يعد خبيراً بالاادة التعلياية والاصدر الوحيد للاعرفة ،ويكقد الطلبة في ظل أسلوب
التلقين هذا االمنتباه أثناء الحصة وذلك لدورهم غير الكاعل كاتلقين سلبيين ،وال يراعي هذا األسلوب
إيجابية الطلبة وما بينهم من فروق فردية ،كاا ال تتيح لهم أية فرص للتعلم الذاتي 0بيناا قدمت
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استراتيجية التخيل الاوجه مناخا ً تعليايا ً مغايراً ،وأسهات في تعزيز ثقة الطالبات بأمنكسهن ،وإثارة
دافعيتهن منحو التعلم ،ماا زاد من اهتاامهن0
وتتكق النتيجة التي وصلت إليها الباحثة مع العديد من الدراسات التي بحثت في أثر استخدام استراتيجية
ا لتخيل الاوجه في تحسين التحصيل األكادياي للطلبة في الاباحث الدراسية بشال عام ،وفي العلوم بشال
خاص ،كاا في (العرجةAl-Arja, 2004 ،؛ جريLeahy & Sweller, 2014; Gary, 2012 ،؛
عودةOdeh, 2014 ،؛

ه وعابد )Taha & Abed, 2016 ،التي أظهرت وجود أثر لتوظيف

استراتيجية التخيل الاوجه في تحسين التحصيل األكادياي للطلبة0
كاا بينت النتائج أن حجم التأثير لتوظيف استراتيجية التخيل الاوجه في تحسين التحصيل األكادياي يساوي
( ،)%22ماا يعني أن هذه االستراتيجية تكسر حوالي  %22فقط من التباين بين أداء الطلبة في
الاجاوعتين التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي ،وياان اعتبار هذه القياة مقبولة 0بيناا يعود
( )%03من التباين بين أداء الطلبة إلى عوامل أخرى غير مكسرة ،يرجع بعضها إلى عوامل غير معروفة
أو غير مدروسة ضان هذه الدراسة ،وأخرى تعود إلى عوامل غير مسيطر عليها0
وتنص على" :ال توجد فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة
النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الثانية،
ّ
( )α = 0.05بين درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبارات اإلدراك
الفراغي".
تم استخراج الاتوسطات الحسابية واالمنحرافات الاعيارية لدرجات البات الصف الخامس في الاجاوعتين
التجريبية والضابطة على اختبارات اإلدراك الكراغي كال ،وتم استخدام تحليل التباين الاشترك
) (ANCOVAللاشف عن الكروق بين الاتوسطات الحسابية لدرجات الطالبات 0تم في البداية استخراج
الاتوسطات الحسابية واالمنحرافات الاعيارية لدرجات الطالبات في الاجاوعتين التجريبية والضابطة على
اختبارات اإلدراك الكراغي في القياسين القبلي والبعدي ،وتظهر النتائج في الجدول (0)6
الجدول ( ) 6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالبات المجموعتين التجريبية
والضابطة على اختبارات اإلدراك الفراغي في التطبيقين القبلي والبعدي
اإلحصاءات الوصكية

الاجاوعة

التجريبية (استراتيجية الاتوسط الحسابي
التخيّل الاوجّه)
الضابطة
االعتيادية)

االمنحراف الاعياري

(الطريقة الاتوسط الحسابي
االمنحراف الاعياري

التطبيق القبلي

التطبيق البعدي

22005

50063

32015

30066

20022

36030

33036

33023

يتبين من هذا الجدول وجود اختالف ظاهري في متوسطات الدرجات الخام للطالبات في الاجاوعتين
التجريبية والضابطة على اختبارات اإلدراك الكراغي 0وقد تم ضبط هذا االختالف إحصائيا ً باستخدام تحليل
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التباين الاشترك ) 0(ANCOVAكذلك يبيّن الجدول ( )6أن هناك اختالفا ً ظاهريا ً بين متوسطات درجات
الطالبات في التطبيق البعدي الختبارات اإلدراك الكراغي ،حيث بلغ الاتوسط الحسابي لدرجات البات
الاجاوعة التجريبية ( )50063وبامنحراف معياري ( )30066في حين كان الاتوسط الحسابي لدرجات
البات الاجاوعة الضابطة ( )36030وبامنحراف معياري ( )33023أي أن هناك اختالفا ً ظاهريا ً في
الاتوسطات الحسابية للاجاوعتين على اختبارات اإلدراك الكراغي في التطبيق البعدي مقداره (0)33030
ولاعرفة ما إذا كان الكرق في الاتوسط الحسابي لدرجات البات الاجاوعتين التجريبية والضابطة ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05وبهدف عزل الكرق بين الاجاوعتين إحصائيا ً على
التطبيق القبلي ،تم استخدام تحليل التباين الاشترك ) ،(ANCOVAوكامنت النتائج كاا في الجدول (0)0
الجدول ( )0نتائج تحليل التباين المشترك ) (ANCOVAلدرجات الطالبات في المجموعتين التجريبية
والضابطة على اختبارات اإلدراك الفراغي في التطبيق البعدي
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* دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ()α = 0.05
تشير النتائج في الجدول ( )0إلى وجود فرق دال إحصائيا ً بين الاتوسطات الحسابية لدرجات الطالبات في
الاجاوعتين الضابطة والتجريبية على اختبارات اإلدراك الكراغي في التطبيق البعدي ،حيث بلغت قياة
(ف) الاحسوبة للكرق ( )130266وهي قياة دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( ،)α = 0.05أي أمنه توجد
فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بين درجات البات الاجاوعة التجريبية والاجاوعة
الضابطة0
وللتعرف إلى حجم تأثير متغير استراتيجية التدريس في تناية قدرات اإلدراك الكراغي لدى البات الصف
الخامس ،تم حساب مربع ايتا (  ،) η2وبلغت قياته ( ،)10131أي إن ( )%13من التباين في قدرات
اإلدراك الكراغي لدى البات الاجاوعتين يرجع لاتغير استراتيجية التخيل الاوجه 0ولتحديد قياة الكرق
بين متوسطي درجات الطالبات على اختبارات اإلدراك الكراغي في التطبيق البعدي ،تم استخراج
الاتوسطات الحسابية الاع ّدلة الناتجة عن عزل أثر التطبيق القبلي في أداء الطالبات على التطبيق البعدي،
وكامنت النتائج كاا في الجدول (0)2
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الجدول ( )8المتوسطات الحسابية المعدّلة لدرجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة على
اختبارات اإلدراك الفراغي في التطبيق البعدي
الاجاوعة

الاتوسط الاع ّدل

الخطأ الاعياري

التجريبية (استراتيجية التخيّل الاوجّه)

50020

30116

الضابطة (الطريقة االعتيادية )

36023

30116

تشير منتائج الاتوسطات الحسابية الاع ّدلة لدرجات الطالبات في الاجاوعتين التجريبية والضابطة على
اختبارات اإلدراك الكراغي في التطبيق البعدي ،بعد عزل أثر درجاتهن في التطبيق القبلي ،أن الكرق هو
لصالح البات الاجاوعة التجريبية حيث حصلن على متوسط حسابي مع ّدل ( )50020وهو أعلى من ذلك
الخاص بطالبات الاجاوعة الضابطة البالغ (0)36023
في ضوء هذه النتائج يتم رفض الكرضية الثامنية للدراسة ،وقبول الكرضية البديلة أي أمنه توجد فروق دالة
إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بين درجات الطالبات في الاجاوعتين التجريبية والضابطة على
اختبارات اإلدراك الكراغي ،ولصالح الاجاوعة التجريبية ،أي أن هناك أثراً الستخدام استراتيجية التخيّل
الاو ّجه في تحسين قدرات اإلدراك الكراغي لدى عينة الدراسة ،وذلك مقارمنة باالستراتيجية االعتيادية0
وتكسر الباحثة هذه النتائج بأن استراتيجية التخيل الاوجه وما تضانته من أمنشطة متنوعة قد أتاحت الكرصة
لاعالجة الاعلومات بطريقتين متااملتين من خالل تكعيل جامنبي الدماغ عند الطالبات ،كاا وفرت مزيداً من
الكرص للنصف األيان من الدماغ بإيجاد العالقات الكراغية البصرية من خالل أمنشطة كالرسم والتخيل
والاتابة والتعبير عن الاشاعر 0وقد ساهات أمنشطة التخيل وما تضانته من تاوين صور ذهنية غنية
بالاؤثرات الحسية في جعل األلكاظ والصور الاجردة ذات معا ٍن بسيطة ومحسوسة ،وتاثيل الاعلومات في
الذهن بطريقة فعالة ،وتحويل األفاار الاجردة إلى صور حسية يسهل التعامل معها؛ أي أمنها ساهات في
جعل تكاير الطالبات مرئيا ً ماا ساهم في تطوير قدرات اإلدراك الكراغي لديهن0
كاا وفرت السيناريوهات التخيلية الغنية بالاؤثرات الحسية فرصا ً موسعة للطالبات الستخدام قدراتهن في
التخيل ماا ساهم في تعزيز قدرات الذاكرة الكوتوغرافية واإلدراك وفق ما أشار إليه كيلباتريك
( 0)Kilpatrick, 2001كذلك ساهات األمنشطة التخيلية في مساعدة الطالبات على تخيل قطرات الااء
وحركتها في الكراغ وتغيير ماامنها وتحولها من شال آلخر ماا سهل على الدماغ التعامل مع الصور
الذهنية كاا لو كامنت صوراً حقيقيةً ماا ساهم في تناية قدرات اإلدراك الكراغي والتكاير الكراغي0
وتتك ق هذه النتائج مع العديد من الدراسات التي بحثت في أثر استخدام استراتيجية التخيل الاوجه على
تحسين القدرات الكراغية للطلبة بشال عام ،كاا في (الحلوAl-Helou, 2017 ،؛ صالح(Saleh, 2017 ،
التي أظهرت وجود أثر لتوظيف استراتيجية التخيل الاوجه في تناية القدرات الكراغية للطالب 0كاا
أظهرت منتائج تحليل الدراسة أن حجم التأثير لتوظيف استراتيجية التخيل الاوجه في تناية القدرات الكراغية
يساوي ( ،)%13ماا يشير إلى أن هذه االستراتيجية تكسر حوالي  %13فقط من التباين بين أداء الطلبة،
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وياان اعتبار هذه القياة مقبولة 0بيناا يعود ( )%62من التباين بين أداء الطلبة إلى عوامل أخرى غير
مكسرة ،يرجع بعضها إلى عوامل غير معروفة أو غير مدروسة ضان هذه الدراسة ،وأخرى تعود إلى
عوامل غير مسيطر عليها0
وبنا ًء على ما توصلت إليه الباحثة من منتائج توصي باا يلي:
 03االهتاام باستخدام استراتيجية التخيل الاوجه من قبل معلاي العلوم ،وتوفير التدريب الاافي حول
كيكية إعداد السيناريوهات التخيلية وتنكيذها0
 02تضاين برامج إعداد الاعلاين تدريباً حول توظيف استراتيجية التخيل الاوجه0
 01إجراء دراسات أخرى حول استخدام هذه االستراتيجية في تدريس مباحث دراسية أخرى وصكوف
أخرى ،واختبار أثر هذه االستراتيجية على متغيرات أخرى كالتكاير اإلبداعي والدافعية منحو التعلم0
المراجع العربية
أبو الرز ،جاال ( 0)3223العالقة بين تحصيل طلبة السنة األولى الجامعية للمفاهيم الفيزيائية والقدرة
المكانية البصرية 0أ روحة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة األردمنية ،عاان ،األردن0
الجدبة ،صكية ( 0)2132فاعلية توظيف استراتيجية التخيل الموجه في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير
التأملي في العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي 0رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة االسالمية،
غزة ،فلسطين0
الحلو ،منرمين ( ،) 2130فاعلية تدريس وحدة مقترحة في االقتصاد الانزلي قائاة على استراتيجية التخيل
العقلي بتقنية الواقع الاعزز لتناية التكاير البصري وحب االستطالع لدى تلايذات الارحلة االبتدائية،
دراسات عربية في التربية وعلم النفس035-20 ، 22 ،
الزبيدي ،مهند ( 0)2132أثر استراتيجيتي التخيل الموجه واإلثارة العشوائية في التحصيل وتنمية التفكير
اإلبداعي والذكاء الوجداني لدى طلبة الصف األول المتوسط في الفيزياء 0رسالة ماجيستير ،كلية التربية،
جامعة بغداد ،العراق0
العرجة ،خالد ( 0)2113أثر التعليم التخيلي على التحصيل واالحتفاظ في الرياضيات لدى طلبة الصف
التاسع األساسي في مدارس وكالة الغوث في محافظة نابلس 0رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
النجاح الو نية ،فلسطين0
الاسجي ،سار( 0)2131أثر برنامج تعليمي قائم على اإلحيائية في فهم المفاهيم البيولوجية وتنمية
القدرات الفراغية لدى طالبات الصف التاسع .رسالة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة األردمنية ،األردن0
الايالمني ،عبدهللا؛ عدس ،عبد الرحان والتقي ،أحاد ( 0)2112القياس والتقويم في التعلم والتعليم 0عاان:
منشورات جامعة القدس الاكتوحة0
أمبوسعيدي ،عبدهللا والبلوشي ،سلياان ( 0)2133طرائق تدريس العلوم :مفاهيم وتطبيقات عملية،2 0
عاان :دار الاسيرة للنشر والتوزيع0
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جري ،خضير ( 0)2130أثر استراتيجية التخيل في تناية الكهم التاريخي والايل منحو الاادة لدى تالميذ
الصف الخامس االبتدائي ،مجلة آداب المستنصرية  ،00 ،ص 012 -3
حسين ،محاد ( 0)2116مدخلك العملي إلى ورش الذكاءات المتعددة ،3 0عاان :دار الكار0
ديبة ،أمنور( 0)2133فاعلية برنامج مقترح في تدريس العلوم قائم على إستراتيجية التخيل الموجه في
تنمية مهارات التفكير المكاني لدى طالب الصف التاسع 0رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة األزهر،
غزة ،فلسطين0
زيتون ،عايش ( 0)3223أساليب تدريس العلوم ،3 ،عاان :دار الشروق للنشر والتوزيع0
صالح ،افتاار ( 0) 2130فاعلية استراتيجية التخيل الاوجه في تناية مهارات التكاير البصري في العلوم
لدى لبة الصف الثامن األساسي في الادارس اليانية 0مجلة الدراسات االجتماعية اليمن-51 ،)21(2 ،
021
ه ،بسام وعابد ،أسامه ( 0)2136فاعلية تدريس العلوم الطبيعية باستخدام استراتيجية التخيل الاوجه في
فهم الاكاهيم العلاية وتناية مهارات التكاير اإلبداعي لدى لبة كلية العلوم التربوية واآلداب في األردن،
مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي0305-363 ،)2( 16 ،
عطاهللا ،ميشيل ( 0)2131طرق وأساليب تدريس العلوم ،3 0عاان :دار الاسيرة للنشر والتوزيع0
عكومنة ،سائدة ( 0)3226العالقة بين القدرة المكانية والتحصيل المدرسي في مادة الرياضيات لطلبة الصف
السابع األساسي في مدارس منطقة نابلس 0رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح ،فلسطين0
عودة ،أحاد( 0)3222القياس والتقويم في العملية التدريسية 01 ،إربد :دار األمل للنشر والتوزيع0
عودة ،شيااء ( 0)2133أثر استخدام الخيال العلمي في تنمية مفاهيم طالب الصف السادس ذوي أنماط
التعلم المختلفة في فلسطين .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة النجاح الو نية0
عوض ،أمل ( 0)2112أثر استراتيجية تدريس مبنية على نظرية الذكاءات المتعددة في فهم المفاهيم
الفيزيائية واالتجاهات العلمية والقدرة على حل المشكالت لدى طلبة المرحلة األساسية 0رسالة دكتوراه
غير منشورة ،الجامعة األردمنية ،األردن0
عياصرة ،أحاد ( 0)3223السلوك التعليمي المالحظ عند معلمي ومعلمات العلوم في المرحلة الثانوية0
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردمنية ،عاان ،األردن0
منوري ،مروة سالم ( 0)2112أثر استخدام استراتيجية التخيل التعليمي الموجه في تحصيل طالبات األول
المتوسط في
مادة العلوم 0كلية التربية (الرازي) ،جامعة ديالي ،بحث منشور في كتاب خاص بالاؤتار العلاي األول
لجامعة ديالي0
وزارة التربية والتعليم ( 0)2135منتائج االختبار الو ني لضبط منوعية التعليم للصف الرابع األساسي،
www. moe. gov. Jo
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)1( ملحق رقم
إختبار تحصيلي في وحدة األرصاد الجوية من منهاج العلوم للصف الخامس
:ضعي دائرة حول رمز اإلجابة األقرب للصحة للفقرات اآلتية
: يسمى تحول الكحول الطبي من الحالة السائلة للحالة الغازية عند ارتفاع درجة الحرارة-1
 تجاد-د

 تااثف-ج

 تبخر-ب

امنصهار

-أ

: في أي الحاالت تكون سرعة جفاف الغسيل أكبر-2
 يوم غير مشاس قوي الرياح-ب

يوم مشاس ضعيف الرياح

 يوم غير مشاس ضعيف الرياح-د

-أ

 يوم مشاس قوي الرياح-ج
: كافة الظواهر المناخية اآلتية ناشئة عن التكاثف ما عدا-3

 الصقيع-د

 البرق-ج

 الضباب-ب

الغيوم

-أ

، فصممت التجربة الموضحة في الشكل، أرادت شذى أن تدرس العوامل التي تؤثر في التبخر-4
 ما العامل المستقل... وعرضت الوعائين للشمس لمدة ساعة ثم قاست كمية الماء الذي تبخر
في تجربة شذى ؟
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أ-

درجة الحرارة

84

ب -منوع

السائل
د -مساحة سطح السائل

ج -حركة الرياح

 -5يحدث التكاثف عندما  ................بخار الماء الطاقة.
أ-

ياتسب

ج -يخزن

ب -يكقد

د -ياتص

 -6يسمى تبخر الماء من ثغور النباتات :
أ-

النتح

ج -الندى

ب -اإلمتصاص

د -الجريان

 %95 -0من من المياه على سطح الكرة األرضية يتم تخزينها في:
أ-

األمنهار

ج -األمنهار الجليدية

ب -الاحيطات

د -الاياه الجوفية

 -8عندما يتحول الماء إلى بخار ويصعد في الهواء الجوي تسمى هذه العملية:
أ-

التبخر

ج -النتح

ب -الترسيب

د -الجريان

 -9يتم إدارة دورة المياه من خالل:
أ-

الشاس

ج -الغيوم

ب -القار

د -الاحيطات

 -17عندما يتحول بخار الماء إلى سائل ،فإن هذه العملية تسمى:
أ-

التبخر

ج -التااثف

ب -الترسيب

د -الجريان

 -11عندما تتجمع قطرات الماء لتصبح كبيرة بدرجة كافية لتسقط من الغيوم ،فإن هذه العملية
تسمى:
أ-

التااثف

ج -الهطل

ب -الترسيب

د -الجريان

 -12المياه العذبة التي تجري تحت سطح األرض تسمى:
أ-

ب -ينابيع

أمنهار

ج -جداول

د -مياه جوفية

 -13أنا كرات صغيرة من الجليد ،أتكّون في الغيوم الركامية ،من أنا؟
أ-

البرد

ج -الضباب

ب -الندى

د -الثلج

 -14أنا من أحجب الرؤية في النهار ،وتضطّر المركبات إلى تشغيل مصابيحها ،من أنا؟
أ-

البرد

ج -الضباب

ب -الندى

د -الثلج

 -15أنا أنزل من الغيوم ،ولكن يجب أن تكون درجة الحرارة أعلى من الصفر؟
أ-

البرد

ج -الضباب

ب -الندى

د -الثلج

ادرسي الشكل المجاور جيدا ثم أجيبي عن األسئلة اآلتية:
 -16الرمز س يشير إلى:
أ-

29

التااثف

ب -الجريان

ج -الهطل

د -التبخر

Published by Arab Journals Platform, 2020

bron University Research Journal-B (Humanities) - (???? ????? ?????? ??????- ? (?????? ?????????, Vol. 15 [2020], Iss. 2, Ar
أمل شاكر عوض ،أثر توظيف استراتيجية التخيل ،0000مجلة جامعة الخليل للبحوث ،مجلد ( ،)35العدد (2121 ،)2

85

 -10الرمز ع يشير إلى:
التااثف

أ-

ب -الجريان

د -التبخر

ج -الهطل

 -18الرمز ك يشير إلى:
أ-

ب -الجريان

التااثف

د -التبخر

ج -الهطل

 -19نالحظ ظهور قطرات ماء على زجاج النوافذ وأوراق األشجار في الصباح المبكر ،يمكن تفسير
ذلك اعتماداً على:
أ-

ب -الندى

البرد

د -الثلج

ج -الضباب

 -27أي العبارات اآلتية تعد صحيحة؟
أ0

الاياه السطحية فقط هي جزء من دورة الااء في الطبيعة0

ب 0الاياه الجوفية فقط هي جزء من دورة الااء في الطبيعة0
ج 0تكجر الينابيع وحكر اآلبار يعيد الاياه الجوفية إلى السطح لتدخل في دورة الااء في الطبيعة0
د0

تسهم حرارة الشاس في تبخر كل من الاياه السطحية والجوفية لتدخل ثامنية في دورة الااء في
الطبيعة0

 -21عندما يتجمع بخار الماء المتكاثف في طبقات الجو العليا نتيجة انخفاض درجة حرارة الهواء
فإنه يشكل:
أ-

الغيوم

ب -الضباب

د -الصقيع

ج -الندى

 -22أي الظواهر اآلتية ال تعزى إلى حدوث االنجماد؟
أ0

تدمني مستوى الرؤية لاسافات بعيدة

ج -إتالف الازروعات

ب -عرقلة حركة السير على الشوارع
د -تلف عدادات الاياه في الانازل

 -23يمكن تفسير زيادة كمية الهطل في الغابات المطرية اعتماداً على:
أ0

ارتكاع درجة الحرارة فيها ماا يزيد من معدل التبخر0

ب 0تدمني درجات الحرارة في الغالف الجوي الاحيط بها ماا يزيد من سرعة التااثف0
ج 0تخرج النباتات كايات كبيرة من بخار الااء عبر الثغور بعالية النتح0
د0

جايع ما ذكر صحيح0

 -24عند توقع حدوث الصقيع ي ُنصح المزارعون بأخذ الحيطة والحذر من خالل:
أ0

تغطية الازروعات بالبالستيك أو القش أو القااش
لالشتعال

ج -ري الازروعات

ب -تدفئتها وذلك بحرق مواد قابلة
د -جايع ما ذكر

 -25أي المعلومات اآلتية يمكن تضمينها في النشرات الجوية؟
أ0
30

درجات الحرارة ،والتغيرات التي تطرأ عليها

ب -أشاال الهطل (مطر ،ثلج ،برد)
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ج -تحذيرات من تاون الصقيع أو الضباب أو االمنجااد
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د -جايع ما ذكر

 -26أي النصائح اآلتية ال تقدمها لزميلك للحفاظ على سالمته أثناء تساقط الثلوج؟
أ0

ب -الخروج للعب بالثلج أثناء تساقطه للشعور

عدم مغادرة الانزل إال للضرورة القصوى
بالاتعة والكرح

د -التأكد من وجود تهوية أثناء استخدام الادافئ

ج -االبتعاد عن األماكن الانحدرة والخطرة

 -20أي اآلتية ال تعد من الفروق بين الطقس والمناخ؟
أ0

الطقس يصف حالة الجو مدة زمنية قصيرة ال تتجاوز عدة أيام ،بيناا الاناخ يقدم وصكا ً لادة ال
تقل عن سنة0

ب 0الطقس يصف حالة الجو في منطقة محدودة ،بيناا الاناخ يقدم وصكا ً لحالة الجو في منطقة
واسعة0
ج 0عناصر الاناخ أكثر من عناصر الطقس0
د0

جايع ما ذكر0

 -28أي اآلتية يستخدم لقياس درجات الحرارة؟
أ-

الثيرموميتر

ب -األمنياوميتر

د -السهم

ج -الهيتوميتر

الدوار
السؤال الثاني :ضعي إشارة ( )أمام العبارة الصحيحة واشارة (×) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:
 -3تعرف عملية سقو الماء أو الثلج أو البرد من الغيوم بكعل الجاذبية بالتساق ) ( 0
)

 -2يتكّون البرد في السحب الممنخكضة (0

 -1تحتاج بلورات الثلج لتتكون إلى دقائق عالقة في الهواء كالغبار( 0
 -3تقاس كمّية اله ل بوحدة الغرام(0

)

 -5تسّمى عملية تحّول الثلج إلى ماء سائل بالذوبان( 0

)

 -6المياه الجوفية ال تدخل في دورة الماء في ال بيعة( 0

)

 -0الشمس هي المصدر الرئيس للحرارة على س ح األرض( 0
 -2االمنجماد من أشكال اله ول( 0
-2

)

ورة أبريٍة( 0
 -31البرد هو تجّمد الماء على أوراق المنباتات بص ٍ

)

)

 -32ال يكضل استخدام الرموز في النشرات الجوية( 0
 -31يستخدم السهم الدوار لقياس سرعة الرياح( 0

31

)

)

ال يعتبر الضباب من أشكال اله ول( 0

 -33الصقيع هو منكسه االمنجماد( 0

)

)
)
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ملحق رقم ()3
نموذج خطة تدريسية وفق استراتيجية التخيل الموجه
الموضوع :دورة الااء في الطبيعة
أوالً :النتاجات التعلمية:
أن يتتبع الطالب دورة الااء في الطبيعة0
أن يتعرف العاليات التي تتضانها دورة الااء في الطبيعة0
أن يستشعر عظاة هللا تعالى في خلق الااء0
أن يرسم صوراً تاثل الرحلة التخيلية التي مر بها أثناء النشا التخيلي0
أن ياتب قصة تعبر عن الرحلة التخيلية التي مر بها أثناء النشا التخيلي0
ثانيا ً :الوسائل التعليمية:
أقالم ،بورد ،لوح ،أوراق بيضاء لاتابة الرحلة التخيلية بعد النشا التخيلي ،أو رسم صور تعبر عن الرحلة
التخيلية ،سيناريو تخيلي0
ثالثا ً :البدء بالنشاط التحضيري
خذ منكسا ً عايقا ً 000أغاض عينيك 000تخيل أمنك تدخل حديقة واسعة 000الحديقة مليئة بالورود 000الورود تتلون
بألوان براقة 000أمنت تنظر في جايع االتجاهات 0000وفجأة تلاح وردة مايزة 000أمنت تتجه منحو تلك الوردة0000
إمنها تحال لومنك الاكضل 00أمنت تتأمل الوردة 000تستاتع برائحتها الجايلة  000بعدها تقرر أن تغادر 000إمنتهت
الرحلة 000إفتح عينيك0
رابعا ً :تنفيذ نشاط التخيل الرئيسي:
خذي منكسا ً عايقا ً 000أغلقي عينيك000إحبسي أمنكاسك لحظات 000أخرجي اآلن أمنكاسك وتنهدي بهدوء 000تخيلي
منكسك قطورة ماء صغيرة تستقرين في إحدى البحار(وقكة) 000 ،أمنظري ،هل تشاهدين اتساع البحر أمامك
(وقكة)  000هل تستاتعين بزرقة مياهه ،إمنك سعيدة مع صديقاتك قطرات الااء 000وتستاتعين بأشعة الشاس
الذهبية الدافئة (وقكة)  000هل تشعرين بدفء الشاس 000تخيلي أن حرارة الشاس بدأت باالرتكاع تدريجيا ً 000
أصبحت تشعرين بالحرارة أكثر وأكثر000

يا إلهي لقد بدأت تبتعدين تدريجيا ً عن بقية صديقاتك قطرات

الااء 000ها أمنت تبتعدين أكثر وأكثر 000لقد تحررت من سطح الااء  000إمنك تتحولين إلى بخار ماء يتصاعد000
لقد بدأت ترتكعين تدريجيا ً إلى أعلى 000أعلى  000أكثر 00فأكثر  000ما هذا؟ (وقكة) ها قد بدأت بعض رفيقاتك
باللحاق بك  000أمنتن اآلن في رحلة صعود إلى أعلى  000ما هذا؟ الجو يزداد برودة أكثر فأكثر  000هل تشعرن
بالبرد؟ (وقكة) 000واآلن لقد بدأتن بالتااثف والتحول مرة أخرى إلى قطرات من الااء ،هيا اقتربن من
بعضان أكثر فأكثر 000يا إلهي لقد تشالت غياة صغيرة بيضاء اللون  000هل تشاهدن الغياة؟ (وقكة) أمنظرن
إمنها تابر تدريجيا ً000أصبحت أكبر فأكبر ،لقد بدأت القطرات تتزاحم 000أصبحت الغياة ثقيلة ولم تعد الغياة
قادرة على حال هذه القطرات  0000ما هذا؟ (وقكة) لقد بدأت بالتساقط والهطول من جديد على شال
أمطار 000يبدو أمنها رحلة العودة إلى األرض 000إمنها رحلة سريعة  000أسرع 000أسرع 000ها قد وصلت إلى
34
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األرض 000يا إلهي إمنك تتحركين بسرعة على سطح األرض 000ولان لقد اختكت الاثير من رفيقاتك
بالرحلة 000لقد دخلن إلى جوف األرض عبر الثقوب والاسامات 000ها هن يتسللن ببطء إلى الداخل  000لقد
تجاعن في با ن األرض 000أمنظرن ما أجال لون هذه الصخور ،إمنها تشال خزامنا ً كبيراً  000إمنها الاياه
الجوفية 000أما أمنتن فال بد من متابعة الرحلة على سطح األرض 000أمنظرن حولان 000إمنها شديدة االمنحدار،
لقد زادت سرعة الجريان  000لقد وصلتن أخيراً إلى تجاع كبير من الاياه على سطح األرض 000ما أجال
زرقة الااء! إمنه البحر الذي امنطلقتن 000منه ،ها قد اجتاتعن من جديد ،ها قد امنتهت الرحلة000يا لها من رحلة
ماتعة ،واآلن لنعد إلى غرفة الصف ،إفتحن أعينان0
خامسا ً :طرح أسئلة استقصاء الصور الذهنية
تحدثي عاا شاهدته خالل الرحلة التخيلية؟ ( ياان إعطاء الاجال لطالبتين أو ثالثة للتحدث عن مضاون
الرحلة بإيجاز ،ويرحب بال ما يقلنه)0
تطرح الاعلاة أسئلة تستقصي بها الصور الذهنية للطالبات ،وإال كان تركيزهن على حكظ الاعلومات ،ومن
األسئلة الاقترحة:
كيف كان شالك عندما تحولت إلى بخار؟ بااذا شعرت أثناء التحليق إلى أعلى؟ هل شعرت بالبرد أثناء
صعودك إلى أعلى؟ أرساي ماان تجاعك مع قطرات الااء في األعلى؟ هل كان الااان مزدحاا؟ كيف
بدأت بالتساقط منحو األرض؟ هل كامنت رحلة ماتعة برفقة صديقاتك قطرات الااء؟ أرساي مسار حركتك
بعد وصولك إلى سطح األرض؟
سادسا ً :بدائل مختلفة للمناقشة بعد النشاط التخيلي
تقوم الاعلاة بتاليف الطالبات برسم منظر لاا عايشنه في الرحلة التخيلية باستخدام األلوان0
تقوم الاعلاة بتاليف كل مجاوعة بالحديث عاا شاهدمنه من صور أثناء الرحلة التخيلية0
تقوم الاعلاة بتاليف الطالبات باتابة قصة تحاي تكاصيل الرحلة التي عايشنها0
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