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 :الممخص
ىدف البحث الحالي الى التعرف عمى ) فاعمية برنامج قائم عمى 
استراتيجية االمواج المتداخمة في تنمية االندماج المعرفي لدى طالبات 
المرحمة األعدادية (،وتم اعداد مقياس االندماج المعرفي لطالبات المرحمة 

( طالبة تم تقسيميم الى 54االعدادية ، وتكونت عينة البحث من )
( طالبة في 22( طالبة في المجموعة التجريبية و)22مجموعتين بواقع )

المجموعة الضابطة ،وتم أعداد برنامج االمواج المتداخمة والقائم عمى 
( جمسة مدة الجمسة 22( وبمغ عدد الجمسات )Seiglerنظرية )زيجمر 

( دقيقة بواقع ثالث الى اربع جمسات اسبوعيًا، وتوصل البحث الى 06)
وجود فروق ذات داللة اجصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعة 
التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس 

اج المعرفي ولصالح طالبات المجموعة التجريبية ويرجع ذلك الى االندم
فاعمية برنامج االمواج المتداخمة في تنميو االندماج المعرفي وبناء عمى 
النتائج توصمت الباحثة الى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات 

 والمقترحات . 
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Abstract: 

The present research aims to identify the effectiveness of 

overlapping waves strategy-based program in developing 

the cognitive engagement of pupils' cognitive 

engagement. The cognitive engagement scale of 

preparatory school pupils was constructed. The sample 

was divided into two groups of (22) pupils in the 

experimental group and (23) pupils in the control group. 

The overlapping waves strategy program is based on the 

theory of Seigler. The number of sessions reached (22) 

sessions, the duration of the session was (60) minutes, at 

a rate of three to four sessions per week. There is a 

statistical difference between the mean scores of the 

experimental group pupils and the mean scores of the 

control group pupils in the post-application of the 

cognitive engagement scale in favor of the experimental 

group due to the overlapping waves' effectiveness 

program in developing the cognitive engagement. 

According to the results, the researcher has made several 

conclusions, recommendations, and suggestions. 
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 الفصل االول : مشكمة البحث :
لالندماج المعرفي أىمية كبيرة في تكيف وتالؤم الطالب في الحياة ومواجية مشكالتيا 

في التفكير وحل المشكالت  الذي قد يتمثل في استعمال الطالب ) المتعمم ( حصيمة معارفة
التي تواجيو في حياتو اليومية أو أتخاذ القرارات اآلنية والمستقبمية وكذلك المنافسة في الحياة 

(.ومن خالل ىذا البحث يراد الكشف اواًل عن غير 54-54:  5994) زيتون وكمال ، 
واج المتداخمة ألن المندمجين معرفيًا ،ومن ثم وضع استراتيجيات المعالجة ليم ببرنامج االم

ىذه االستراتيجيات تكون مبنية عمى المستويات المعرفية العميا كالتحميل والتركيب والتقويم 
وتحاول الباحثة من خالل ىذا البحث االسيام في حل المشكالت التي يتعرض ليا الطالب 
 في ىذا الجانب، ومن خالل وضع أفكار ومنيجيات جديدة تبتعد عن التمقين وترفع من
القدرات العقمية لمطالب لموصول الى الحمول لممشكالت بطرق ابداعية ،وتتبمور مشكمة البحث 
الحالي في التعرف عمى فاعمية برنامج قائم عمى استراتيجية اإلمواج المتداخمة في تنمية 

 اإلندماج المعرفي لدى طالبات المرحمة االعدادية؟
 أىمية البحث : 

نقمت فاعمية العممية التعميمية من المدارس الى ظيرت استراتيجات تعمم حديثة 
الطالب ومن بين ىذه االستراتيجيات استراتيجية األمواج المتداخمة حيث 

( صاحب استراتيجية األمواج المتداخمة لمتعمم والتفكير أن المتعمم Seiglerأفترض)زيجمر/
عميمية، أو أكمال يستعمل مجموعة عمميات تفكير في ضفيره واحدة لموصول الى حل مشكمة ت

معمومة ناقصة، أو استعمال استراتيجية لمتوافق مع اليدف والمعرفة الالزمة، وأن لكل تمميذ 
في ىذه االستراتيجية اسموبًا خاصًا لو في التعامل مع المعمومات العممية واستيعابيا وتمثيميا 

تحصيمو الدراسي ) بطرائق مختمفة لدمجو في المادة التي يدرسيا و لرفع مستواه العممي و 
 ( . 265: 2669غانم ، 

واإلندماج المعرفي مرتبة ميمة لدى طالب المرحمة األعدادية ،أذ يؤثر بدرجة كبيرة 
في تعزيز التحصيل األكاديمي لدييم، ويشكل مطمبًا اساسيًا لنجاح الطالب في ىذه المرحمة 

التعميم عمى أكمل وجو،  واستمراره، وينبغي توفره كي يقوم الطالب بمياميم أثناء عممية
وضعف توفر ىذا النوع من األندماج لدييم يعد مؤشرًا عمى حاجات غير مشبعة لدييم داخل 
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البيئة التعميمية المدرسية التي يدرس فييا، مما يترتب عمية نقص أو تعثر أداءىم في أثناء 
 (.544ىـ: 5555مرحمة التعميم وما بعدىا )الميل،

ىو الصف المناسب لتطبيق استراتيجية االمواج وان الصف الخامس العممي 
المتداخمة، ألن الطالب في ىذه المرحمة عمى درجة من النضج العقمي والمعرفي وتطور 
الخيال ونموه وفي ىذه المرحمة ينمو تفكيرىم ويزداد ذكاؤىم وتتسع خبراتيم وتكون لدييم 

 ( .  242:  5942،  خبرات متراكمة تسمح بالنظر في االندماج المعرفي ) األلوسي
 ىدف البحث : 

التعرف عمى فاعمية برنامج قائم عمى استراتيجية االمواج المتداخمة في تنميو االندماج 
 المعرفي لدى طالبات المرحمة االعدادية .

 فرضيات البحث :  
( بين رتب  6.64ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )   -5

درجات افراد المجموعة الضابطة في االختبارين القبمي والبعدي عمى مقياس االندماج 
 المعرفي.
( بين رتب  6.64ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )  -2

رين القبمي والبعدي عمى مقياس االندماج المعرفي درجات افراد المجموعة التجريبية في االختبا
 قبل تطبيق البرنامج .

( بين رتب  6.64ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )  -2
درجات افراد المجموعتين التجريبية و الضابطة في االختبار البعدي عمى مقياس االندماج 

 المعرفي بعد تطبيق البرنامج .
 حد البحث الحالي في : يتحدود البحث : 

طالبات الصف الخامس العممي في ثانويات بغداد/الكرخ الثانية لمعام  -5
 ( .2626-2659الدراسي)

 تحديد المصطمحات : 
 ( عرفيا :  Strategyاوال : االستراتيجية ) 

 -(:0222) الحيمة،   -8
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 بأنيا مجموعة اجراءات تنطوي عمى وسائل تؤدي الى تحقيق ىدف معين ، أي أنيا
 ( .  44:  2662خطة موجية نحو ىدف معين ) الحيمة ، 

 (عرفيا :  Overlapping Wavesثانيا : األمواج المتداخمة ) 
8-  (Siegler, 1996  ) 

ىي أنموذج تعميمي معرفي يوظف استراتيجيات متعددة لحل مشكمة تعميمية تقوم عمى 
مرحمة و داخل التجارب الفردية التباين المعرفي الموجود في جميع مستويات التحميل في كل 

 ( .  Siegler, 1996 : 34لدى المتعمم )
( لكونو Siegler, 1996: قامت الباحثة بتبني تعريف ) التعريف النظري -

 ينسجم مع أىداف وأجراءات البحث .
: مجموعة أجراءات مخططة قائمة عمى استراتيجيات  التعريف األجرائي -

 ج المعرفي لطالبات الصف الخامس العممي . االمواج المتداخمة لتنمية االندما
 ( عرفيا :  Cognitive engagementثالثا : االندماج المعرفي ) 

8-  (Miller,et.al ,1996  ) 
الجمع بين استخدام الطمبة االستراتيجيات المعرفية السطحية المعرفية العميقة والتنظيم 

 ( .  Lee , 2013 : 4الذاتي وما يبذلون من جيد ومثابرة لمتابعة عممياتيم المعرفية) 
(  Miller ,et.al , 1996: قامت الباحثة بتبني تعريف )  التعريف النظري -

جراءات البحث .   لكونو ينسجم مع أىداف وا 
:معايير معرفية تشير الى المدى الذي يصل الية الطالب  التعريف اإلجرائي -

في دراسة الميام المطموبة من خالل التنظيم الذاتي واستخدامو لالستراتيجيات المعرفية 
االندماج المعرفي  السطحية والعميقة تتمثل في الدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمى مقياس

 المعد ليذا الغرض .
 الفصل الثاني : اإلطار النظري 

 Overlapping Waves Strategyاالمواج المتداخمة  -
تستند االمواج المتداخمة عمى التوجيات المعرفية في عممية التعمم من خالل التركيز 

مختمفة تعطي لممتعمم عمى التغيير المعرفي في عممية التعمم ، والعمل باستراتيجيات متنوعة و 
فرصة الستكشاف بيئة العمل ولمراقبة النتائج من استعمال االستراتيجيات البديمة ، ومن خالل 
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ذلك يبدأ المتعمم بمراجعة االستراتيجيات السابقة التي استعمميا والتي تكون مرتبطة بشكل 
 (. Siegler , 1995 :31-76إيجابي بمواقف التعمم وكمية االستفادة من التعمم ) 
( ، أن الكثير من    Siegler , 1996ووفًقا لنظرية االموج المتداخمة أقترح )

التحسينات التي تحدث في الخبرة والمعرفة يمكن إرجاعيا إلى استخدام االستراتيجيات االكثر 
كفاءة ، واختيار االستراتيجية األكثر تكيًفا ، حيث من النتائج الشائعة عبر العديد من 

(    Siegler , 1996أنو مع زيادة المعرفة ، يصبح الناس اسرع وأكثر دقة )المجاالت 
 :  وتستند استراتيجية االمواج المتداخمة عمى ثالث فرضيات اساسية وىي

: ويقوم المتعمم باستخدام استراتيجيات متعددة ومتنوعة عند  التنوع والتباين -5
 حل المشكالت التي تواجية .

 : يقوم المتعمم بالتكيف مع االستراتيجيات التي يختارىا . التكيف -2
: حيث يقوم المتعمم بالتغيير التدريجي في استخدام  التغيير التدريجي -2

 ( .  Siegler, 1996 : 26االستراتيجيات التي يستعمميا ) 
 أبعاد استراتيجية االمواج المتداخمة :

التعمم بشكل مربح عمى عدة أبعاد  تقترح نظرية االمواج المتداخمة أنو يمكن تحميل
 وىي :

 اكتساب استراتيجيات جديدة .  -5
 رسم خرائط مفاىيمية لممشكالت الجديدة عن طريق االستراتيجيات الجديدة.  -2
 تطبيق االستراتيجيات ومن ثم تعزيزىا .  -2
 . ( Chen & Siegler ,2000 : 1- 105)التنفيذ بكفاءة وحماس متزايد -5

 األمواج المتداخمة :اىداف استراتيجية 
تشجع ميارات حل المشكالت ، عن طريق التحدث بيا بصوت مرتفع ،  .5

 لشخص آخر مستمع ميتم .
 تبادل اآلراء واألفكار ومناقشتيا بين الطمبة . .2
دراكيم لممعالجات الذىنية والمعرفية التي تستعمل لحل  .2 زيادة وعي الطمبة وا 
 المشكمة .
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تعمال استراتيجيات متنوعة ومتعددة في حّل توسيع ُأفق الطمبة في إمكانية اس .5
المشكالت ، وعدم اقتصار تفكيرىم عمى نمط معين من االستراتيجيات التقميدية . ) قطامي ، 

2652  :062-064 ) 
 استراتيجيات األمواج المتداخمة :

 استراتيجية استجواب الذات :  -8
الحد األعمى من  وتعني فن السؤال واختبار ماذا يوجد لدى المتعمم لمحصول عمى

المعمومات في أقل وقت ممكن والذي يقابل نسقًا من الذكاء لدى المتعمم ، كما يتضمن 
مشاركة وتفاعاًل بين المعمم والطالب ، ىدف االستراتيجية: االرتقاء بعممية التفكير لدى المتعمم 

-050:  2652استراتيجيات معقدة، ويسعى لمتجريب عن طريق المحاولة والخطأ) قطامي ، 
054 .) 

 استراتيجية التساؤل الذاتي : -0
ىذه االستراتيجية ترادف استراتيجية استجواب الذات ، كثيرًا ما تكون صياغة مشكمة 
ما أكثر أىمية من حميا ، فإيجاد الحل قد يكون مجرد ميارة رياضية أو تجريبية ، أما طرح 

ة جديدة فذلك يتطمب خيااًل االسئمة واحتماالت جديدة والتمعن في مشكالت قديمة من زاوي
 ( . 054:  2652خالقًا ويبشر بتقدم حقيقي كما يقول ألبرت آينشتاين ) قطامي ، 

 استراتيجية حوض السمك : -2
ىدف االستراتيجية : تنمية شخصية الطالب وتعزز ثقتو بنفسو وبقدرتو عمى قياده 

الحديث ووجيات النظر تعممو وتقدمو فيو وتنمية إحساسو باإلنجاز ، تحسين مستوى تبادل 
والحوار بين الطمبة ، وتحمل الطمبة مسؤولية تعمميم بأنفسيم بشكل فردي أو من خالل 
المجموعة ، تحمل الطمبة مسؤولية جمع المعمومات حول الموضوع ، تدريب الطمبة عمى 

خرين) ممارسة التفكير الناقد ، تنمية ميارة االستماع باحترام وبإصغاء واىتمام وتقبل آراء اآل
 (. 025:  2652قطامي ، 
 استراتيجية المنظم التمييدي المتقدم :  -4

يعرف أوزبل طريقة المنظم التمييدي المتقدم عمى أنيا ما يزود بو المعمم طالبو من 
مقدمة أو مادة تمييدية مختصرة ، تقدم في بداية الموقف التعميمي ، حول بنية الموضوع 

ف تسير عممية تعمم المفاىيم المتصمة بالموضوع ، من والمعمومات المراد معالجتيا ، بيد
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خالل ربط أو ردم المسافة بين ما يعرفو المتعمم من قبل ، وما يحتاج إلى معرفتو ، مما 
 ( .  024:  2652يساعد عمى التمثل الناجح لممادة الجديدة ) قطامي ، 

 . استراتيجية التفكير بصوت مرتفع لحل مشكمة عن طريق زوج من الطمبة -5
ىدف االستراتيجية تشجع ميارات حل المشكالت عن طريق التحدث بيا بصوت 
مرتفع لشخص آخر مستمع ميتم، ربط المفاىيم بحل المشكمة معًا وبالتالي تكوين فيم أعمق 
لممادة موضع المشكمة، تعزيز وتحسين ميارات االتصال الشفوي لدى الطمبة) قطامي، 

2652 :064. ) 
 البصرية :  استراتيجية األمارات -6

في ىذه االستراتيجية تم تبني أدوات تؤكد عمى ميارات الخطاب وميارات التفكير لقد 
كتب ليمان وماكتيف باستفاضة عن أدوات التدريس وخاصة البصرية منيا التي تساعد 
المعممين والتالميذ عمى تعمم ميارات الخطاب وميارات التفكير .وال يسيل عمى الطمبة 

االستراتيجية في البداية ، ألن العادات القديمة مثل االستجابة ألسئمة المعمم قبل استخدام ىذه 
صدار اإلجابات دون تفكير أو انتظار يصعب تغييرىا ، ولقد استطاع المعممون  التفكير فييا وا 
 -بالعمل مع ليمان أن يطوروا طرقًا مختمفة لتدريس الطمبة كيف يستخدمون استراتيجية فكر

، وعمى وجو الخصوص كيف ومتى يتحولون من اسموب الى آخر ) قطامي ،  شارك –زاوج 
2652  :022 . ) 

 استراتيجية التصور :  -7
في ىذه االستراتيجية يتطمب من المعممين استعمال الوسائل والمواد التعميمية المناسبة 
لمساعدة الطمبة عمى تعمم المفاىيم ، حيث يتصور ىؤالء الطالب من خالل الوسائل 

دماجيا ال مناسبة، المواضيع الحقيقية التي تمثميا ، وتؤدي الى تمثل ىذه المفاىيم واستيعابيا وا 
 ( . 024:  2652في بنائيم المعرفي ) قطامي ، 

 (  Cognitive Engagementاالندماج المعرفي ) 
 ( Engagementمفيوم االندماج ) 

أعتبرت أن تحقيق أكبر قدر من أن منظمة األمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة 
أندماج الطمبة بالتعمم داخل غرفة الصف يعد من أىم ركائز التعمم في القرن الواحد والعشرين 

( Finn & Zimmer , 2012 : 97-131 ومن ىذا المنطمق برز مصطمح األندماج . )
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ا باعتباره حجر الزاوية في قاموس التعميم عمى مدى العقد الماضي ، حيث أصبح ىذ
المصطمح ىو األكثر استخدامًا كوصف موجز لمجموعة من األنماط السموكية التي تميز 

 ( Krause , 2005 : 21-22الطمبة الذين ىم أكثر اندماجًا مع المجتمع المدرسي .) 
 ( لالندماج المعرفي : Miller , et.al , 1996أنموذج ميممر واخرون )  -

م،وبداًلمن 5992ندماج المعرفي منذ عاماىتم ميممر بالبحث عن صمة الدافعية واإل
مقياسًا واحدًا كان لديو مجموعة من الفقرات التي استعممو اإلبتكار مقاييس متعددة لقياس 
اإلندماج المعرفي في التخصصات المختمفة)عمم النفس التربوي، اليندسة ،الفيزياء ،الكيمياء 

أيضًا بقياس االندماج المعرفي في  ،الفنون(فضاًل عن القيام بالبحث مع طمبة الجامعة قام
المدارس الثانوية، ولقد توصل ميممر وآخرون الى أن اإلندماج المعرفي ىو بناء التميز 
واالستراتيجيات المحددة لمتفكير حول ما يتعممو الفرد والتفكير حول أفضل السبل لمعرفة ذلك، 

يد الالزم لفيم األفكار المعقدة عمى فكرة االستثمار، فيو يدمج التفكير واالستعداد لبذل الج
تقان الميارات الصعبة)  ( .Green , 2015 : 4 وا 

كما أشار ميممر وآخرون أن المشاركة السطحية ليا دور إيجابي لتكون بمثابة وسيمة 
فعالة لتحقيق النجاح ،لذلك تبدو كال من االستراتيجية العميقة والسطحية ضروريتين لتحقيق 

 ( .  Miller & Brickman , 2004 : 10النجاح) 
ويشير إلى أن مخزون االستراتيجيات أكثر أىمية من التمييز بين االستراتيجيات 
العميقة والسطحية ، فمم يتمكن من استنتاج االستراتيجيات الناجحة ، وتمكن ميممر وآخرون 

قة سمبية بين من التنبؤ باالستراتيجياتت العميقة ، والسطحية بُمتغيرات الدافعية ، كما وجدا عال
االستراتيجية السطحية والتحصيل ، ولكن لم يتمكنا من استنتاج العالقة بين االستراتيجية 
العميقة والتحصيل ، ولقد وجد أنو ىناك صور أخرى من االندماج مثل االندماج الوجداني 
 واالندماج السموكي ولكن االىتمام منصب حول كيفية مساعدة االندماج المعرفي في التعمم

واالنجاز ، اذ استعممت معظم األبحاث متغير االندماج كنتيجة ، وليس كُمؤشر لإلنجاز  
(387  :Miller, et.al, 1996 .  ) 

 الدراسات السابقة : 
 ( ) العراق (  0288دراسة ) الرفاعي ،  -5
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الموسومة ) أثر استراتيجية األمواج المتداخمة في أكتساب المفاىيم الرياضية عند 
 ف الثاني المتوسط وتنمية تفكيرىن المنظومي ( طالبات الص

معرفة أثر استراتيجية االمواج المتداخمة في اكتساب المفاىيم أىداف الدراسة : 
 الرياضية لطالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات وتنمية تفكيرىن المنظومي . 

عمى مجموعتين  ( طالبة مقسمين 06تكونت عينة البحث من ) أجراءات الدراسة :
تجريبية وضابطة ، أعدت الباحثة  أختبار أكتساب المفاىيم الرياضية وتبنت أختبار التفكير 

 المنظومي .
أظيرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة نتائج الدراسة :

 في اكتساب المفاىيم الرياضية والتفكير المنظومي في االختبار البعدي .
 ( ) العراق ( 0285) السمطاني ، دراسة  -2

الموسومة ) االندماج المعرفي وعالقتو بالسيادة الدماغية لدى طمبة المرحمة 
 الثانوية في المدارس الحكومية واألىمية (

تعرف االندماج المعرفي والسيادة الدماغية لدى طمبة المرحمة أىداف الدراسة : 
ندماج المعرفي والسيادة الدماغية لدى طمبة المرحمة الثانوية، وتعرف العالقة االرتباطية بين اال

السيادة –الثانوية، وتعرف الفروق ذات الداللة االحصائية في االندماج المعرفي عمى وفق النوع
 المدارس الحكومية واالىمية. –الدماغية

( طالب وطالبة ،لقياس األندماج 266تكونت عينة البحث من)إجراءات الدراسة :
( لقياس 2656(ومقياس الموسوي)Straw& Dennison,1994ستعمال مقياس)المعرفي تم ا

 التنظيم الذاتي.
أظيرت الدراسة ارتفاع مستوى االندماج المعرفي لدى عينو البحث نتائج الدراسة :

( بين االندماج المعرفي ونمط 6.64ووجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى )
( وتوجد فروق ذات داللة احصائية في االندماج المعرفي عمى وفق  Aالسيادة الدماغية ) 

متغير النوع وعمى وفق انماط السيادة الدماغية وعمى وفق المدارس ولصالح المدارس 
 الحكومية.

 الفصل الثالث : منيج البحث واجراءاتو :
 منيج البحث :
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ثيا من طبيعة اعتمدت الباحثة المنيج التجريبي ألنُو منيج مالئم ألجراءات بح
 المشكمة واليدف و الفرضيات وصواًل الى النتائج .

 التصميم التجريبي :
اعتمدت الباحثة عمى التصميم التجريبي لمجموعتين متكافئتين وىي ) التجريبية و 
الضابطة ( ذات االختبار القبمي البعدي والمناسب ألغراض البحث ، إذ ُتمثل استراتيجية 

غير المستقل في التجربة ويمثل االندماج المعرفي المتغير التابع ، االمواج المتداخمة المت
 ويمكن التعبير عن التصميم التجريبي لمبحث كما في الشكل اآلتي:

 (  التصميم التجريبي لمبحث 8شكل ) 
المتغير   المتغير المستقل التكافؤ المجموعة

 التابع
قياس المتغير 

 التابع
 

 التجريبية 
 

 الضابطة

 االندماجاختبار 
 المعرفي

 ) القبمي ( 
 

استراتيجية 
االمواج 
 المتداخمة

 لم تتعرض ألي
 شي 

 االندماج
 المعرفي 
 

اختبار 
االندماج 
 المعرفي

 ) البعدي (
 

 
 مجتمع البحث : 

ُحدد مجتمع الدراسة الحالية بطالبات الصف الخامس األعدادي الفرع العممي 
-2659الثانية/الدراسة الصباحية لمعام الدراسي ) األحيائي في مديرية تربية بغداد الكرخ 

 ( طالبة . 2044( وفي المدارس الحكومية والبالغ عددىم )  2626
 عينة البحث : 

%من مجتمع 54.4(طالبةوبنسبة522تم اختيار عينة البحث الحالي البالغ عددىا)
( يوضح 5ائية والجدول)البحث، من المدارس التابعة لتربية بغداد الكرخ الثانية بالطريقة العشو 

 ذلك : 
 ( عينو البحث حسب المدرسة وعدد الطالبات 8جدول ) 
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 عدد الطالبـــات  اسم المدرســـة  ت
 49  اعدادية الجمـيورية لمبنات  5
 42 اعدادية فاطمـة الزىراء لمبنات  2
 24 اعدادية اسمــاء لمبنات  2
 52 اعدادية المستقبــل لمبنات  5
 04 اعدادية المصطفى العممية  4
 05 ثانوية شط العــرب 0
 24 ثانوية الزىـور لمبنات 4
 49 ثانوية البيــاع العممية  4
 522 المجمــــــــوع ــــ
 قامت الباحثة بالخطوات اآلتية ألختيار العينة وكما يأتي : عينة تطبيق التجربة :  -
 البحث .تطبيق مقياس االندماج المعرفي عمى عينة  -8
( طالبة من الطالبات الحاصالت عمى أقل الدرجات عمى  54اختيار )  -0

 مقياس االندماج المعرفي وذلك بمقارنو درجاتين بالمتوسط الفرضي لممقياس .
وقع أختيار الباحثة عمى اعدادية الجميورية لمبنات وذلك الن فييا أكبر عدد  -2

األندماج المعرفي ، وكذلك لقربيا من من الطالبات الحاصالت عمى أقل الدرجات في مقياس 
 سكن الباحثة ، ولتعاون أدارة المدرسة مع الباحثة .

توزيع الطالبات بشكل عشوائي عمى مجموعتين احدىما تجريبية واألخرى  -4
 ( يوضح ذلك :  2( ضابطة والجدول )  22( تجريبية و )  22ضابطة بواقع ) 
 مجموعتين تجريبية وضابطة (  عينة تطبيق التجربة موزعة عمى  0جدول ) 

 العينة المستبعدات العدد الكمـي الشعبة  المجموعة
 00 87 29 أ التجريبية
 02 87 42 ب الضابطة
 45    المجموع
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 ( طالبة موزعات عمى مجموعتين . 54وبذلك يكون عدد افراد عينة البحث ) 
 إجراءات الضبط : 

حرصت الباحثة قبل البدء بإجراء تجربة بحثيا عمى ضبط المتغيرات التي تعتقد بأنيا 
 قد تؤثر في سالمة تطبيق التجربة ، وصدق ودقة نتائجيا كما يأتي : 

 . التحقق من السالمة الداخمية لمتصميم التجريبي :  8
ق بين حتى يكون البحث الحالي صادقًا بالمعيار الذي ُيمكن أن يعزى فيو الفر 

مجموعتي البحث إلى المتغير المستقل وليس إلى أي عامل أو متغير دخيل آخر ، أجرت 
 الباحثة تكافؤ بين المجموعتين ) التجريبية والضابطة ( في المتغيرات اآلتية : 

عمى الرغم من اختيار الباحث مجموعتي البحث التجريبية  تكافؤ المجموعتين : - أ
المرحمة العمرية وبالتعيين العشوائي إال ان احتمالية عدم  والضابطة من المدرسة نفسيا ومن

تكافؤ المجموعات واردة مما دعا الباحثة لمقيام ببعض إجراءات التكافؤ التي قد تكون بعضيا 
بسبب خصائص العينة ، وفيما يأتي توضيح إلجراءات التكافؤ اإلحصائي بين المجموعتين ) 

 تي : التجريبية والضابطة ( وعمى النحو اآل
 : ) مقياس االندماج المعرفي ) القبمي 

( عمى  4( فقرة ) ممحق/  46طبقت الباحثة مقياس االندماج المعرفي المتكون من ) 
طالبات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة ، وطبق االختبار في يوم االربعاء الموافق 

مفتاح تصحيح  م ، وبعد تصحيح اوراق إجابات الطالبات وتفريغيا وفق 24/9/2659
االختبار ، قامت الباحثة باستخدام اختبار مان وتني لعينتين مستقمتين ، لتعرف داللو الفروق 
بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار القبمي لمقياس االندماج المعرفي ، حيث 

(  6.64) ( عند مستوى داللو  500( والجدولية )  252.4كانت القيمة التائية المحسوبة ) 
(  2وىي غير دالو أحصائيًا كما يشير الى عدم وجود فروق بين المجموعتين ، والجدول ) 

 يوضح ذلك :
(  :نتائج اختبار )مان وتني( لتعرف الفروق بين المجموعتين الضابطة  2جدول ) 

 والتجريبية في االختبار القبمي لمقياس االندماج المعرفي
 

تسمسل 
المجموعة 
 التجريبية

المجموعة 
 الضابطة

  Uقيمة 
مستوى 

 
داللة 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)4645 ) 
 

 الفرق الداللة الجدولية المحسوبة الرتبة الدرجة الرتبة الدرجة الطالب
8 125 39.5 115 1  
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غير دالة 
 إحصائياً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 123 20 119 8 
2 124 31 128 43.5 
4 124 31 127 42 
5 121 12 116 3 
6 116 3 124 31 
7 124 31 124 31 
8 123 20 130 45 
9 124 31 118 6 

82 124 31 122 15 
88 126 41 124 31 
80 122 15 123 20 
82 120 9.5 124 31 
84 122 15 120 9.5 
85 118 6 121 12 
86 123 20 124 31 
87 124 31 121 12 
88 128 43.5 125 39.5 
89 124 31 118 6 
02 116 3 123 20 
08 124 31 123 20 
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00 123 20 124 31  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 02   124 31 

 519.5  515.5 مجموع الرتب
 22.59  23.43 متوسط الرتب

( تساوي 22-23( ودرجة حرية )0.05قيمة مان وتني الجدولية عند مستوى )
(.و بما ان القيمة المحسوبة اعمى من الجدولية ، اذن ليس ىناك فرق بين المجموعتين 166)

 التجريبية والضابطة في االندماج المعرفي في االختبار القبمي.
: حاولت الباحثة توفير شروط  لمتصميم التجريبيضمان السالمة الخارجية  -0

السالمة الخارجية لمتصميم التجريبي وجعل تجربة البحث بعيدة عن األخطاء قدر اإلمكان في 
 أثناء قيامو باإلجراءات اآلتية :

: لم تتعرض مجموعتي البحث ألكثر من عممية تجريب  تفاعل المواقف التجريبية-
 خالل مدة البحث وأبعدت اثر اإلجراءات التجريبية بقيام الباحثة نفسيا بتطبيق البرنامج .

: تم الحد من اثر ىذا المتغير ، إذ اختارت الباحثة  تفاعل االختيار مع التجربة-
 عشوائية .أفراد العينة كمجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة بصورة 

إن اعتماد الباحثة االختبار القبمي قد يؤدي الى  تفاعل االختبار مع التجربة :-
تعرف ىذه المجموعات عمى طبيعة التجربة قبل تطبيقيا ولمحد من اثر ىذا المتغير طبقت 
الباحثة اختبار االندماج المعرفي قبل التجربة لغرض التكافؤ القبمي بين مجموعتي التجريبية 

طة من قبل أحد مدرسات المدرسة وأخبرت الطالبات بأن ىذا االختبار ىو من إدارة والضاب
 المدرسة ألغراض البحث العممي.

 اداتا البحث : 
يتطمب ىذا البحث توفر أداة لقياس االندماج المعرفي و بناء برنامج االمواج المتداخمة 

لطالبات المرحمة االعدادية لدى طالبات المرحمة االعدادية، ونظرًا لعدم توفر مقياس معد 
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لقياس االندماج المعرفي ،قامت الباحثة بأعداد اداة لقياس االندماج المعرفي وبناء برنامج 
 االمواج المتداخمة .

 مقياس االندماج المعرفي : خطوات أعداد المقياس : -8
  تحديد المفاىيم واألبعاد : . أ

المعرفي استنادًا الى ُأنموذج قامت الباحثة بتحديد التعريف النظري لمفيوم االندماج 
( ، كما اعتمدت الباحثة االبعاد الرئيسة التي حددىا  Miller,et.al:1996ميممر وأخرين ) 

األنموذج لمفيوم االندماج المعرفي في اعدادىا لممقياس والتي تم عرضيا في اإلطار النظري 
 ية جمع الفقرات : لمبحث الحالي ، حيث قامت الباحثة بالخطوات االتية لالحاطة بعمم

اعدتُّ الباحثة استبيانًا استطالعيًا مفتوحًا وّجو الى عينة من مدرسات المرحمة  .5
تابعتين لتربية الكرخ الثانية، اشير فيو الى 5(مدرسة من مدرستين26االعدادية وبمغ عددىم)

اليدف من الدراسة مع تعريف االندماج المعرفي وطمب منيم اضافة ما يرونو مناسبا من 
خصائص لمطالب المندمج معرفيا تميزًا لو عن الطالب قميل االندماج وفقًا لتعريف كل مجال 

 من مجاالتو.
قامت الباحثة بمراجعة االدبيات والدراسات السابقة واستخمصت منيا بعض  .2

الفقرات الخاصة بمجاالت االندماج المعرفي ، ومن خالل عممية المسح التي اجرتيا الباحثة 
(  فقرة موزعة عمى خمس مجاالت لكل  46ائج االستبانة المفتوحة تم صياغة ) لممقاييس ونت
( فقرات وروعي في بناء الفقرات طبيعة مجتمع البحث الذي سيطبق عمية  56مجال ) 
 المقياس .
بدائل االجابة : وضعت بدائل لإلجابة عمى وفق مدرج رباعي ) دائمًا ، أحيانًا ،  .2

لي لكونيا تناسب الفئة العمرية التي طبق عمييا المقياس ، وأعطيت نادرًا ، قميالً  (عمى التوا
( لمفقرات  5،  2،  2،  5( لمفقرات اإليجابية و الدرجات )  5،  2،  2،  5الدرجات ) 
 السمبية .

 صالحية الفقرات : - ب
لتحقيق ىذا الغرض فقد تم عرض المقياس عمى عدد من الخبراء في مجال العموم 

، لبيان صالحية الفقرات لمقياس ومالئمتيا لعينة البحث، وبعد جمع أراء التربوية والنفسية
المحكمين لالتفاق عمى صالحية الفقرات استبقيت الفقرات جميعيا ألنيا خضعت عمى نسبة 
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( % ،وتم اجراء التعديل عمى مضمون بعض الفقرات لكي تناسب عينة 49أتفاق زادت عمى)
( فقرات  56( فقرة تم توزيعيا عشوائيًا بواقع )  46اس )البحث، وبذلك أصبح عدد فقرات المقي
 لكل مجال من المجاالت الخمسة . 

 إعداد تعميمات المقياس : -ج
تعد تعميمات المقياس الدليل الذي يسترشد بو المستجيب في أثناء إجابتو عن مواقف 

يومة مع المقياس ، وقد راعت الباحثة عند وضعيا ليذه التعميمات أن تكون واضحة ومف
التأكيد عمى قراءتيا بعناية ودقة ، واإلجابة عنيا بصدق وجدية ، فضاًل عن توضيح طريقة 
اإلجابة عن فقرات المقياس ، وعدم ترك أي فقرة دون أجابة ، مع ذكر البيانات المطموبة 

 كاالسم والصف والشعبة .
 عينة وضوح التعميمات والفقرات : -د 

استطالعية لمعرفة وضوح التعميمات ، والفقرات من حيث قامت الباحثة بإجراء دراسة 
الصياغة والمعنى ، وطريقة اإلجابة ، ومعرفة الصعوبات التي يمكن أن تواجو المستجيبين 
لغرض تالفييا قبل تطبيق المقياس بصيغتو النيائية ، لذا قامت الباحثة بتطبيق المقياس عمى 

االعدادي وىن خارج عينو التطبيق النيائي ، ( طالبة من طالبات الخامس  54عينة بمغت ) 
 وقد بين أفراد العينة أن تعميمات وفقرات المقياس وطريقة اإلجابة واضحة .

 التحميل اإلحصائي لمفقرات :  -ىـ
يعد التمييز باسموبي المجموعتين المتطرفتين، وعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية 
لممقياس أو المكون ، إجراءان مناسبان لضمان اإلبقاء عمى الفقرات الجيدة واستبعاد الفقرات 

 الضعيفة ، وكما يمي : 
 : ) القوة التمييزية لمفقرات ) الصدق التمييزي 

 مفقرة في البحث الحالي ، اتبعت الخطوات اآلتية : الستخراج القوة التمييزية ل
 ( وىم نفس 522تطبيق المقياس عمى عينة التحميل االحصائي البالغ عددىا )

عينو البحث ، ثم تحديد الدرجة الكمية لممقياس في كل استمارة من استمارات المستجيبين وبما 
 ( .  46( وأدنى درجو )  266( فقره فان أعمى درجة في المقياس )  46أن عدد الفقرات ) 

  ترتيب االستمارات تنازليًا عمى وفق درجاتيا الكمية ، من أعمى درجة الى
%( من 24%( من االستمارات الحاصمة عمى الدرجات العميا و ) 24أوطأ درجة ، ثم تعيين )
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تين االستمارات الحاصمة عمى الدرجات الدنيا ، وقد بمغ عدد أفراد كل من المجموعتين المتطرف
 ( فردًا لكل مجموعة . 555( وبواقع)  224العميا والدنيا ) 

  استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات المستجيبين في كل
مجموعة عن كل فقرة من فقرات المقياس ، ثم تعرف القوة التمييزية لكل فقرة باستعمال " 

نة األوساط الحسابية لممجموعتين ( لعينتين مستقمتين" لمواز  T.testاألختبار التائي ) 
المتطرفتين عن كل فقرة ، وقد أظير التحميل أن الفقرات جميعيا مميزة عند مستوى داللو ) 

 ( . 220( ودرجة حرية )  6.64
 وقد تحقق ىذا النوع من الصدق عن طريق المؤشرات االتية : الصدق البنائي :  -0
 :     عالقة الفقرة بالدرجة الكمية  -5

ذا االجراء استعمل معامل ارتباط بيرسون الستخراج العالقة االرتباطية بين لتحقيق ى
( استمارة وىي االستمارات التي  522درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية لـ ) 

خضعت لمتحميل االحصائي واظيرت النتائج ان معامالت ارتباط الفقرات جميعيا دالة 
( ودرجة  6.64( عند مستوى داللة )  6.694مة الجدولية ) احصائيا لكونيا اكبر من القي

 (. 525حرية )
 عالقة الفقرة بالمجال :  -0

قامت الباحثة باستخراج العالقة االرتباطية بين درجة الفقرة الواحدة والدرجة الكمية 
( لكل ارتباط وكانت جميع فقراتيا  t لمجاليا الذي توجد فيو ، ثم استخرجت القيمة التائية )

 ( . 6.64( عند مستوى داللو )  6.694دالة معنوية عند موازنتيا بالقيمة الجدولية البالغة ) 
 عالقة درجة المجال بالمجاالت االخرى وبالدرجة الكمية لممقياس :  -2

تم استعمال معامل ارتباط بيرسون ، وتبين ان قيم معامالت ارتباط المجاالت جميعيا 
( عند  6.694من القيمة الحرجة لمعامل االرتباط البالغة )  دالة أحصائيًا لكونيا كانت اكبر

 (. 525( ودرجة حرية )  6.64مستوى داللو ) 
 الخصائص السايكومترية لممقياس :  -و

قامت الباحثة بإيجاد كل من معاممي الصدق والثبات عن طريق تطبيق المقياس عمى 
 عينة التحميل االساسية .

 تم التحقق من صدق المقياس من خالل : الصدق : -8
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وذلك بعرض فقرات المقياس عمى مجموعة من المحكمين  الصدق الظاىري : - أ
لغرض الحكم عمى سالمة الفقرات ومالئمتيا لطمبة المرحمة الثانوية ، وبعد جمع آراء 

 المحكمين تم اإلبقاء عمى جميع الفقرات . 
: تحقق ىذا المؤشر لصدق البناء من خالل استخراج معامالت  صدق البناء - ب

االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممقياس ، ودرجة الفقرة بالمجال ، ودرجة المجال 
 بالمجاالت االخرى وبالدرجة الكمية لممقياس .

 قامت الباحثة باستخراج الثبات بالطريقة التالية :الثبات :  -0
  معامل االتساق( الداخميCoefficient of Internal Consistency) 

تستعمل ىذه الطريقة في حساب ثبات المقاييس التي تكون اإلجابة عمييا وفق تدرج 
ثالثي أو رباعي أو خماسي ، وتمثل قيمة الفاكرونباخ متوسط القيم التقديرية لمعامل ثبات كل 

تجانس المقياس وتقوم فكرة معادلة  من نصفي االختبار ، وىي قيمة جيدة ومقبولة وتشير إلى
الفاكرونباخ عمى حساب االرتباطات بين درجات عينة الثبات عمى جميع فقرات المقياس ، أي 
أنيا تقسم المقياس إلى عدد من األجزاء يساوي عدد فقراتو ، ويشكل متوسط معامالت 

د كبير من مرات االرتباط الداخمية أفضل تقدير لمتوسط معامالت الثبات النصفية عمى عد
( ، وقامت الباحثة باستخراج معامل  26:  5942التقسيم لممقياس ) عبد الرحمن ، 

 الفاكرونباخ كما يمي :
 معامل الفاكرونباخ لممقياس ككل : -8

طبقت معادلة الفاكرونباخ عمى عينة التحميل اإلحصائي ، وبمغت قيمة معامل 
 ( .  6.40الفاكرونباخ )

 مجال من مجاالت المقياس :  معامل الفاكرونباخ لكل -0
  ( 6.04بمغت قيمة معامل الفاكرونباخ لمتنظيم الذاتي . ) 
  ( 6.04بمغت قيمة معامل الفاكرونباخ الستراتيجيات المعرفة السطحية . ) 
  ( 6.05بمغت قيمة معامل الفاكرونباخ الستراتيجيات المعرفة العميقة . ) 
  ( 6.09بمغت قيمة الفاكرونباخ لممثابرة ) . 
  ( 6.02بمغت قيمة الفاكرونباخ لمجيد  . ) 
 الصيغة النيائية لمقياس االندماج المعرفي :  -ي
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بعد االنتياء من إجراء الخصائص السيكومترية لمقياس االندماج المعرفي والذي 
( فقرة، لم يتم حذف أي فقرة من فقرات المقياس حيث أن جميع فقرات المقياس 46يتكون من)

تقيس المتغير المراد دراستو، حيث توزعت فقرات المقياس عمى خمس مجاالت وىي)فقرات 
()فقرات 56()فقرات المعرفة العميقة=56لمعرفة السطحية=()فقرات ا56التنظيم الذاتي=

 ( . 56()فقرات الجيد= 56المثابرة=
اعتمدت الباحثة في بناء برنامج األمواج المتداخمــة :خطوات بناء البرنامج :  – 0

 البرنامج عمى االجراءات اآلتية : 
االطالع عمى البرامج السابقة التي استخدمت استراتيجيات االمواج   -8

 واالستفادة منيا وجميعيا في طرائق التدريس .
االعتماد عمى نتائج مقياس االندماج المعرفي في تحديد المجموعتين  -0

 التجريبية والضابطة ممن حصموا عمى أقل الدرجات عمى المقياس . 
 ( . 2652اعتمدت الباحثة انموذج ) زيجمر ( المشار اليو في ) قطامي ،  -2
( في عمم النفس التربوي 2ن الخبراء )عرض البرنامج عمى مجموعة م -4

 والقياس والتقويم  لبيان آرائيم ومقترحاتيم عمى البرنامج .
 وترى الباحثة ان الخطوات في تخطيط البرنامج يستند الى :

 اختيار وتنفيذ فاعمية البرنامج .  -تتحديد المجاالت .                   - أ
 تقويم مدى كفاءة البرنامج . -جتحديد األولويات .                      - ب

 أعداد مستمزمات البحث :
يتطمب البحث إعداد مجموعة من المستمزمات لغرض تنفيذ إجراءات البحث ومن ىذه 

 المستمزمات:  
 تحديد المادة العممية . .8
 . وفيما يمي توضيح ليذه المستمزمات :  أعداد تطبيق البرنامج .2
التي تقع عمى عاتق الباحثة تحديد من أول الميام  -تحديد المادة العممية : -8

المادة العممية ، ألن االندماج سيكون في ضوء المادة العممية المقرر أعطائيا ، وحددت 
الباحثة المادة العممية التي ستطبق فيو البرنامج عمى الطالبات ) عينة البحث ( في أثناء 

 التجربة .
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لمعرفة مدى ومقدار تحقق األىداف المنشودة، تم -أعداد تطبيق البرنامج: -0
(استراتيجيات التي يتكون منيا برنامج االمواج المتداخمة لتطبيقيا عمى المجموعة 4أعداد)

 التجريبية، بما يحقق تطبيقيا وفق المادة المأخوذة من المقرر لمصف الخامس االعدادي. 
ختصين والخبراء في تم عرض نماذج ىذه االستراتيجيات عمى مجموعة من الم -2

مجال العموم التربوية والنفسية لبيان آرائيم حوليا ومدى مالئمتيا لتطبيق البرنامج وىم نفس 
مجموعة الخبراء الذين تم عرض مقياس االندماج المعرفي عمييم، وقامت الباحثة بتطبيق 

صادف البرنامج عمى افراد العينة االساسية في اعدادية الجميورية في يوم االحد الم
-2659في الفصل الدراسي االول لمعام الدراسي)  29/5/2626ولغاية  22/52/2659

 ( .بعد ان قامت:2626
ُحددت االولويات من خالل ترتيب فقرات المقياس تنازليًا، كما اوال: تحديد االولويات :

حددت المجاالت االندماج حسب متوسطاتيا وانحرافاتيا المعيارية واوزانيا المئوية، 
 ( يوضح ذلك.4لجدول)وا

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان المئوية لمجاالت مقياس  5جدول ) 
 االندماج المعرفي 

 ت 
الفقرة 
في 

 المجال

 
 ترتيبيا

 
 المجال

 
 الفقــرات

المتوسطات 
 الحسابية

 االنحرافات 
 المعيارية

 االوزان 
 المئوية 

5 5  
 
 

 التنظيم 
 الذاتي

 
 

أنظم جدولي اليومي حسب أىميو 
 المواد الدراسية

2156 6192 44146 

أنظم المادة الدراسية لجعميا سيمة  2 2
 عند قرائتيا

2164 6196 40124 

أحدد النقاط الميمة عند قرأتي أي  2 2
 موضوع دراسي جديد

2162 5162 4414 

اركز جيدي عمى ما يطمب مني  9 5
 تعممو 

2194 5 4514 
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اتعرف عمى أخطائي في األمتحان  4 4
 كي ال أكررىا

2194 5165 45124 

اتحقق من اجابتي عندما انتيي من  4 0
 الحل لمعرفة األخطاء

2192 5164 42124 

عندما يطمب المدرس مني عمل  56 4
اختار الموضوع الذي ارغب بِو 

 ألتقنو

2144 5165 45124 

احدد االستراتيجية األمثل التي  4 4
 تناسبني لحصول التعمم 

2149 5 09144 

اغير الطريقة التي أذاكر بيا حينما  5 9
 تواجيني صعوبة في التذكر

2104 5164 00124 

التزم بالجدول الزمني الذي اضعة  0 56
 لتنظيم وقتي 

2150 5162 0514 

55 54  
 

 االستراتيجيات 
 المعرفية 
 السطحية 

 
 
 
 

أضع خط تحت ما أراه ميم من 
 عبارات مفتاحية لممادة 

2199 5164 45144 

احفظ مفتاح التعريفات ليسيل عمي  54 52
 األجابة 

2192 5164 42124 

أراجع الحمول المسبقة قبل أداء  50 52
 األمتحان 

2144 5160 45144 

استخدم معموماتي السابقة في فيم  54 55
 ما أقرأ 

2.42 6194 46144 

اركز عمى ما تقولو المدرسة في  52 54
 الدرس بدقة 

2142 5165 46146 

ادرس المادة في ضوء ما يحدده  55 50
 المدرس اثناء الدرس 

214 5160 46 

 09144 6194 2149اطور طرائق مذاكرتي لتساعدني  55 54
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 اثناء تأدية االمتحان
أدرس المادة في ضوء مستوى  59 54

 صعوبتيا 
2146 5162 04146 

اعيد كتابة مالحظاتي المدونة في  52 59
 الدرس لتساعدني عمى فيم المادة 

2144 5165 05124 

أضع قائمة بالتعريفات الجديدة  26 26
 ألتمكن من فيميا 

2144 5165 02144 

25 22  
 
 

 االستراتيجيات 
 المعرفية 
 العميقة

أتحقق من فيمي لممواضيع الجديدة 
 عند حل الواجب البيتي 

2145 5165 04146 

استخدم طرائق جديدة لمحصول  26 22
 عمى المعمومات في المادة الدراسية 

2142 6194 04124 

لدي فيم عميق عمى االستفادة من  29 22
 المعمومة لطرح أفكار جديدة 

2100 5162 0014 

أكتب مالحظات تفصيمية عندما  20 25
تكون المادة التي يعرضيا المدرس 

 صعب تذكرىا 

2104 5165 00124 

عندما اتعمم موضوع جديد أحاول  25 24
جاىدًا حل اسئمة الفصل لمتأكد من 

 الحل  

2102 5 04144 

استخدم اكثر من طريقة لمحصول  24 20
 عمى جواب لالسئمة المطروحة

2105 5162 04124 

احصل عمى المعمومات الميمو  24 24
 لموضوع ما من مصادر متعددة

2106 5165 04 

عند كتابتي لموضوع معين أضع  24 24
 جمل معبرة لكل موضوع

2140 5165 05 

 02124 5165 2142أقوم بعمل مخططات تساعدني في  22 29



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)4605 ) 
 

 القراءة
لدى القدرة عمى كتابة قطعة أنشائية  25 26

 تجعل المدرس يستمتع في قرائتيا 
2155 5162 05 

25 22  
 
 
 
 
 
 
 
 

 المثابرة
 
 
 
 
 
 

أركز انتباىي عمى المادة التي 
أقرأىا الحرر عقمي من جميع 

 العوامل التي تشتت أفكاري 

2192 5164 42 

ال أحب أن يقاطعني أحد عندما  24 22
 أقوم يميمة دراسية 

2144 5160 45124 

الدراسة عندي سمسمة تحديات عمي  20 22
 ان اتغمب عمييا 

2142 5160 46146 

أتقن األجابة عندما يطمب مني حل  22 25
 مسألة ما عمى درجة من الصعوبة 

2149 6194 09144 

احب االستمرار في حل أي مسألة  24 24
 عممية حتى اتوصل الى حميا 

2145 5164 0414 

أتحقق من مدى قراءاتي أثناء  56 20
 عممية الدراسة 

2145 6199 04144 

احاول انياء واجباتي الدراسية  25 24
باسرع وقت ممكن ألتحقق من 

 صحتيا 

2146 5160 0414 

عندما أواجة صعوبة في حل سؤال  25 24
 ال أتركو حتى أصل الى الحل 

2100 6199 00146 

عندما أجد صعوبة في حل سؤال  24 29
ما أحاول حمو ال أطمب الحل من 

 شخص أخر 

2104 5162 00124 

أمرن نفسي عمى األجابة عن  29 56
 االسئمة غير المتوقعة في األمتحان 

2104 5164 00124 
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حدد اليدف العام من البرنامج :التعرف عمى فاعمية برنامج ثانيًا: تحديد االىداف :
قائم عمى استراتيجية االمواج المتداخمة في تنميو االندماج المعرفي لدى طالبات المرحمة 

 تحقيق ذلك تم تحديد اىداف خاصة لكل جمسة تالئم موضوع الجمسة . االعدادية ول

55 52  
 
 
 

 الجيد 

أنظم تعممي بتفسير المعنى 
 لمموضوع 

2144 6199 09124 

ارى أن الجيد المبذول لتطبيق  55 52
عمميات التعمم تستحق العناء 

 لتمكنني من النجاح 

2144 5164 09124 

أقرأ رغم أني أعرف أن األفكار التي  52 52
 تقابمني قد تختمف مع أفكاري 

2109 5165 04124 

بالمواضيع الجديدة العممية استمتع  55 55
 التي تتطمب جيودًا لتعمميا

2104 6194 04 

أقوم بالمراجعو لزميمتي ألجعميا  50 54
تراجع لي ألتاكد من فيمي 

 لمموضوع 

2104 5165 00124 

أفضل القيام بالواجبات لوحدي دون  59 50
 مساعدة 

2102 5164 0414 

أبذل الجيد لمقيام بالواجب البيتي  54 54
 ألعيد قراءتو ألتحقق من المطموب 

2105 5164 04124 

استثمر جيدي ألضع مخطط بين  54 54
 الواجب البيتي لقراءاتي اليومية 

2149 5162 05144 

أخصص الجيد األكبر لمواجبات  46 59
 الميمة الباقية لمواجب اليومي 

2145 5155 02144 

أكرس وقت أضافي لمقراءة  54 46
االستيعابية حتى وأن ال أنيي 

 تحضير جميع المواد 

2154 5169 02 
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كما تم ذكره في خطوات بناء  االىداف ثالثًا: تحديد النشاطات والفعاليات التي تحقق
 البرنامج .

( دقيقة وقد استخدمت 06( جمسة وتستغرق كل جمسة )22وقد حددت الجمسات ب)
 استراتيجيات االمواج المتداخمة وىي :

 استراتيجية استجواب الذات . -5
 استراتيجية التساؤل الذاتي . -2
 استراتيجية حوض السمك . -2
 استراتيجية المنظم التمييدي المتقدم . -5
 استراتيجية التفكير بصوت مرتفع لحل مشكمة عن طريق زوج من الطمبة. -4
 استراتيجية االمارات البصرية . -0
 طار النظري .استراتيجية التصور . والتي تم ذكر تفاصيميا في اال -4

اذ يتم في نياية كل جمسة وذلك لمعرفة مدى فيم طالبات رابعًا : تقويم النتائج :
المجموعة التجريبية ما دار في الجمسة من خالل تمخيص ما دار في الجمسة واظيار اىم 

 النقاط االيجابية والسمبية فييا . 
ة وتعميقو في اعطاء فرصة لتجربة ما دار في الجمسخامسا: التدريب البيتي :

المواقف التي تواجو الطالبات مما يولد احساس لدى الباحثة بقيمة واىمية اجراءات الجمسة 
 مما يساعد في المضي اكثر في المشاركة بالبرنامج .

ويتمثل في تحديد مدى التغيير الحاصل لدى طالبات سادسا: التقويم النيائي :
ج المعرفي البعدي بعد انتياء من تطبيق المجموعة التجريبية بعد تطبيق مقياس االندما

 وفيما يمي عرض نموذج من الجمسات وفق استراتيجية االمواج المتداخمة .  البرنامج  .
 (  نموذج من جمسات استراتيجية االمواج المتداخمة  6جدول ) 

  -------------------- الجمسة 
 دقيقة  06 مدة الجمسة 
 حوض السمك  عنوان الجمسة

االىداف 
 العامة

 تنمية التنظيم الذاتي والمعرفة السطحية لدى الطالبات كأحد مكونات الندماج المعرفي. 
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االىـداف 
 السموكية

 جعل الطالبات قادرات عمى :
 االلتزم بالجدول الزمني الذي يضعنو لتنظيم وقتين  . -5
 تغيير الطريقة التي يذاكرن بيا حينما تواجيين صعوبة في التذكر  . -2
 تنظيم الجدول اليومي حسب أىمية المواد الدراسية . -2
 وضع قائمة بالتعريفات الجديدة كي يتمكن من فيميا . -5
 أعادة كتابة المالحظات المدونة في الدرس والتي تساعد عمى فيم المادة  . -4

الوسائل 
 التعميمية

 السبورة . -5
 االقالم الممونة . -2
 المخططات السبورية .   -2
 الالبتوب . -5
 فيديو . -4
 دفتر ميام . -0
 مادة خارجية عن الموضوع المخصص شرحو .  -4

 
 
 

 التمييد 
 
 
 
 

 بعد الترحيب بالطالبات والسؤال عن حالين 
 تم كتابة عنوان الجمسة في وسط السبورة وىو ) الحركة ( 

تم استخدام األقالم واالوراق والسبورة لغرض الكتابة عند المزوم ، تم أعداد نماذج خاصة 
 المالحظات من قبل مجموعة شركاء السمك حول دينامية أفراد مجموعة السمك .لتدوين 

لتطبيق ىذه االستراتيجية يمزم توفير بيئة آمنة واحساس بالثقة المتبادلة بين جميع االطراف 
والتحمي بالصبر خالل النقاش وستكون الجمسة ممتعة ، وتم االشارة الى االىداف السموكية 

ة والخاصة بتنمية التنظيم الذاتي والمعرفة السطحية وباستخدام المكتوبة عمى السبور 
 استراتيجية حوض السمك . 

 تم تحديد الموضوع المراد طرحو وىو ) الحركة (  العرض 
 وبعد أختيار الموضوع تم قراءة نص معين أعدتو الباحثة عن الحركة . 
لنص ، تم السؤال من ثم تم طرح الموضوع اعداد مجموعة من االسئمة المتنوعة حول ا

الطالبات عن الفكرة االساسية لمنص الذي تم عرضو وتم أيضًا سؤال يتعمق بالموضوع وىو 
ىل موضوع الحركة في كتابكم المقرر كان وافيًا أم يحتاج الى تعديل ؟ ىل كنت مشارك 

 فعال في الصف أثناء عرض ىذا الموضوع ام أنك استبعدت من المشاركة ؟
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الى الطالبات انو قبل أجابتكن عن ىذه التساؤالت سنقوم بترتيب الجموس و تشير الباحثة 
كل خمس طالبات في مجموعة وبأمكان كل مجموعة أختيار احد الطالبات لمقيام بوظيفة 

 مراقب عمل المجموعة .
وتشير الباحثة بعدىا الى استخدام النص الذي قدمتو في دعم األفكار المطروحة ويقوم 

افعال المجموعة واالستراتيجيات التي يتبعيا والمراقب ال يسمح لو بالكالم المراقب بتدوين 
خالل المناقشة فقط عمية المراقبة واالستماع وتسجيل المالحظات استعدادًا لجمسة المناقشة 

 التي تمي مناقشة مجموعة السمك .
نتاجات وىنا فمراقب المجموعة يراقب ديناميكيات المناقشة وليس ما توصموا لو من است

وباالمكان استعمال نموذج خاص لتدوين المالحظات ويستمر النقاش بين المجموعة لمدة 
 نصف ساعة والمراقب يسجل المالحظات دون تدخل .

 بعدىا تكون فترة صمت لكتابة االفكار الرئيسة .
يتم بعدىا عودة الطالبات الى أماكن جموسيم ألجراء مناقشة أخيرة يتم فييا طرح بعض 

 االسئمة ويشارك المراقبين أيضًا في النقاش .
وفي الخطوة االخيرة طرحت الباحثة سؤال نيائي عمى الطالبات وبأمكان الطالبات تدوين 

 اجاباتيم عمى الورق والسؤال ىو ) سم شيئًا واحدًا تعممتو من ىذه التجربة أو الخبرة (
 

 التقويم 
بات بتدوينياعن موضوع أطمعت الباحثةعمى المالحظات التي قمن الطال

الجمسة،وكيفيةترتيب وتنظيم المادةوتفسيرالمعنى لمموضوع،ومن منين قامت بعمل مخطط 
 فيو أىم المالحظات.

 تم طمب من كل  طالبة أن تقدم توضيح عن :   النشاط البيتي 
 فوائد ىذه الطريقة فيما لو استخدميا الطمبة في أندماجيم المعرفي . -5
 لو طبقنا طريقة تعممنا عمى ىذه االستراتيجية .ماذا يحدث لمتعميم  -2
 سم أمرًا واحدًا تعممتو من ىذه التجربة أو الخبرة .  -2
 أمكانية تنظيم جدولك اليومي حسب أىمية المواد الدراسية . -5

 
 الخاتمة

تم تحديد المادة والميام المطموب تحضيرىا في الجمسة القادمة ، بعدىا تم تحديد موعد 
 بكتابتيا عمى ورق الممون وتوزيعيا عمى الطالبات  ، وتم أنياء الجمسة .الجمسة القادمة 

 رأت الباحثة أن الوقت كان كافي لمجمسة . - مالحظات 
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 استمتاع الطالبات بالجمسة . - الباحثة
 تنظيمين لطريقة كتابة ميامين بطريقة منظمة أكثر . -
 .السؤال عن االستراتيجيات التي طبقت وكيفية االستفادة منيا  -
توصمت من خالل الجمسة أن باستطاعو الطالبات استخدام استراتيجيات وطرق  -

 مختمفة غير الطرق التقميدية النمطية المتبعو لدييم .
تفاعمين مع االستراتيجية وطريقة تقديميا ،وبيان مدى سعادتين بيا لخروجين عن  -

 المألوف والطريقة النمطية المعتادة

 الوسائل اإلحصائية : 
( : لتعرف الفروق بين المجموعتين  Mann-Whitneyمان وتني )اختبار  -5

 الضابطة والتجريبية في االختبار القبمي / البعدي  لمقياس االندماج المعرفي .
(:الستخراج معامل التمييز لفقرات مقياس t.testاالختبار التائي لعينتين مستقمتين) -2

 االندماج المعرفي .
(: لمتحقق من ثبات مقياس االندماج  Cronbach Alphaمعادلة الفاكرونباخ )  -2
 المعرفي.
 ( : الستخراج النتائج الخاصة بفرضيات البحث.  Wilcoxonاختبار ولكوكسن )  -5

 الفصل الرابع : عرض النتائج ) تحميميا وتفسيرىا ( 
 التحقق من صحة الفرضية االولى ، التي تنص :  -5
( بين رتب درجات  6.64ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )  

افراد المجموعة الضابطة في االختبارين القبمي والبعدي عمى مقياس االندماج المعرفي . 
والختبار صحة ىذه الفرضية استخدم )اختبار ولكوكسن( لعينتين مترابطتين لمعرفة داللة 

( غير دالة احصائيا 40قبمي والبعدي، أذ تبين أن القيمة المحسوبة)الفروق بين االختبارين ال
(وىذا يعني قبول الفرضية 6.64( عند مستوى داللة)42عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية)

الصفرية أي ال توجد فروق بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في االندماج 
 (  يوضح ذلك 4المعرفي والجدول)
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( نتائج اختبار ) ولكوكسن ( لدرجات المجموعة الضابطة في مقياس  7ول ) جد
 االندماج المعرفي قبل تطبيق برنامج االمواج المتداخمة وبعده 

 
 ت

 درجات االختبار
 القبمي    البعدي

رتب  الفروق
 الفروق

مجموع 
الرتب 

 الموجبة

مجموع 
الرتب 
 السالبة

 Wقيمة 
 المحسوبة الجدولية

مستوى 
 الداللة

داللة 
 الفروق

8 
0 
2 
4 
5  
6 
7 
8 
9 

82 
88 
80 
82 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
02 
08 
00 
02 

 المتوسط
 االنحراف

885       889 
889       805 
808       804 
807       805 
886       884 
804       802 
804       887 
822      887 
888      882 
800      806 
804      889 
802      884  
804      807 
802      808 
808      888 
804      802 
808      800 
805      800 
888      889 
802      808 
802      800 
804      886 
804     805 

800.48 802 .
68 

 2.64    4.22  

4- 
6- 
4 
0 
0 
8 
7 
8 
8 
4- 
5 
9 
2- 
8- 
2 
8 
8- 
2 
8- 
0 
8 
8 
8- 
 
 

85 
88 
85 
9 
9 
4 

89 
08 
08 
85 
87 
02 
80 
4 

80 
4 
4 

80 
4 
9 
4 

08 
4 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  76       72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفروق 
غير 
دالة 

أحصائ
 ياً 
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  التحقق من صحة الفرضية الثانية ، التي تنص : -2
( بين رتب درجات  6.64مستوى داللة )  ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند

افراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده عمى مقياس االندماج المعرفي .والختبار 
صحة ىذه الفرضية استخدم )اختبار ولكوكسن ( لعينتين مترابطتين لمعرفو داللة الفروق بين 

سوبة )صفر( وىي دالو احصائيا عند االختبارين القبمي والبعدي ، أذ تبين أن القيمة المح
( وىذا يعني رفض الفرضية 6.64(عند مستوى داللة)04مقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة )

الصفرية وقبول البديمة أي توجد فروق بين المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده 
 ( يوضح ذلك : 4والجدول ) 

( لدرجات المجموعة التجريبية في مقياس ( نتائج اختبار ) ولكوكسن  8جدول ) 
 االندماج المعرفي قبل تطبيق برنامج االمواج المتداخمة وبعده 

 
 ت

 درجات االختبار
 القبمي   البعدي

رتب  الفروق
 الفروق

مجموع 
الرتب 

 الموجبة

مجموع 
الرتب 
 السالبة

 Wقيمة 
المحسوبة 

 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 داللة الفروق

8 
0 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

82 
88 
80 
82 
84 
85 
86 
87 

805       860 
802       875 
804       856 
804        866 
808        884 
886       855 
804       866 
802       882 
804       879 
804       882 
806       857 
800       852 
802       855 
800       860 
888       877 
802       860 
804       866 

27- 
50- 
20- 
40- 
62- 
29- 
40- 
62- 
55- 
59- 
28- 
08- 
25- 
42- 
59- 
29- 
40- 

8.5 
87 
5 

84 
00 

82.5 
84 
08 
88 

89.5 
4 
0 

6.5 
80 

89.5 
2.5 
84 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

   2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

052 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2          
65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفروق دالة 
 أحصائياً 
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88 
89 
02 
08 
00 

 المتوسط
 االنحراف

808       858 
804      846 
886       865 
804       859 

\ 802       862 
800.64 
864.80 

0.94       
82.95 

22- 
00- 
49- 
25- 
27- 
 

2 
8 

86 
6.5 
8.5 

 
  التحقق من صحة الفرضية الثالثة ، التي تنص : -2

( بين رتب درجات  6.64احصائية عند مستوى داللة ) ال توجد فروق ذات داللة 
افراد المجموعتين التجريبية و الضابطة في االختبار البعدي عمى مقياس االندماج المعرفي 

وتني ( لعينات  -بعد تطبيق البرنامج .والختبار صحة ىذه الفرضية استخدم ) اختبار مان 
الضابطة والتجريبية  ، أذ تبين أن القيمة  متوسطة الحجم لمعرفو داللة الفروق بين المجموعة

( عند مستوى  500المحسوبة ) صفر ( وىي دالو احصائيا عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية ) 
( وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة أي توجد فروق  6.64داللة ) 

لصالح المجموعة التجريبية بين المجموعة التجريبية والضابطة في االندماج المعرفي و 
 ( يوضح ذلك : 9والجدول ) 

نتائج اختبار ) مان وتني ( لتعرف الفروق بين المجموعتين الضابطة (  9جدول ) 
 والتجريبية في االختبار البعدي لمقياس االندماج المعرفي

 تسمسل
 الطالب 

 المجموعة التجريبية 
 
 الدرجة              الرتبة   

 ابطة المجموعة الض
 

 الدرجة            الرتبة

 Uقيمة 
 

 المحسوبة الجدولية

مستوى 
 الداللة 

داللة 
 الفرق

5 
2 
2 
5 
4 

       502        25      
       544        56 
       540        24 
       500        24 
       545        54 

     559         4 
     524        26 

     525        54 
     524        26 
     555        2.4 
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0 
4 
4 
9 
56 
55 
52 
52 
55 
54 
50 
54 
54 
59 
26 
25 
22 
22 

 مجموع 
 متوسط 

      544       20.4 
       500        24 
       542       52.4 
       549        52 
       542       52.4 
       544        29 
       546        24 
       544      20.4 
      502        25 
      544        55 
      502        25 
      500        24 
      544        26 
      550        25 
     504        20 
     549        25 
     506        22 

 
 449الرتب            
 25.4الرتب            

     522       50.4 
     554         4 
     522       52.4 
     556         5 
      520        22 
     559          4 
     555        2.4 
     524         22 

     525       56.4 
     554         0 
     522       50.4 
     522       52.4 
     522       52.4 

     559         4 
     525       56.4 
     522       52.4 
     550         5 
     524        26 

       240          
        52 

 
 
 
 
 
 
 
 550             
6          

 
 
 
 
 
 6.64 

 
 
 
 
 

غير 
دالة 

 إحصائياً 
 

 تفسير النتائج ومناقشتيا :ثانيًا : 
من خالل استعراض النتائج التي توصمت الييا البحث الحالي تبين عدم وجود فروق 
ذات داللة احصائية بين رتب درجات المجموعة الضابطة في االختبارين القبمي والبعدي عمى 
مقياس االندماج المعرفي بينما ظيرت فروق ذات داللة احصائية بين رتب درجات 

موعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي عمى مقياس االندماج المعرفي ، وكذلك المج
بين رتب درجات المجموعة التجريبية قبل تطبيق برنامج ) استراتيجيات األمواج المتداخمة ( 
وبعده عمى مقياس االندماج المعرفي .أن ىذه النتيجة تعود الى ان المجموعة التجريبية التي 

ق البرنامج بينما لم تدرب المجموعة الضابطة لذا ظيرت الفروق لدى المجموعة دربت وف
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التجريبية من دون الضابطة وىذا مؤشرًا عمى نجاح البرنامج المطبق من قبل الباحثة ودليل 
عمى فاعمية استراتيجيات االمواج المتداخمة في تنميو االندماج المعرفي . وحسب رأي ) زيجمر 

Seigler متعمم مفتون في بياناتو ومعموماتو ، وانو اعتاد ان يفكر فييا بطريقة  ( فأن كل
معينة وان ميمو المعمم االساسية مساعدة المتعمم عمى رؤية ظواىر اساسية اضافية لم يسبق 

( .وان من افتراضات استراتيجية االمواج  065:  2652ان رآىا في معموماتو ) قطامي ، 
ية المعرفية ان التطور المعرفي مستمر وديناميكي وىذا ما حققتو المتداخمة المنبثقة من النظر 

االستراتيجية في الفرضية الثانية حيث ظيرت النتائج ان الفروق دالو بين االختبارين القبمي 
والبعدي لدى المجموعة التجريبية واستنادًا الى ىذه النتيجة فأن كل متعمم لو االستعداد تحديد 

و نشط وحيوي لتعديل عممياتو المعرفية لتصبح اكثر مناسبة وكان ىذا موقفة من كل معرفو وان
واضحًا من خالل تفاعل الطالبات الى ان اصبح بأمكانين التوصل الى اتباع مجموعو 
متنوعة من االستراتيجيات وليس نمطًا تقميديًا منيا ، اضافة الى ان اسموب المشاركة وتبادل 

لبناء معرفة عند الطالبات باسموب نشط وفعال ، والحظت األفكار والمناقشة قد تكون بداية 
الباحثة ان الطالبات اصبحن اكثر رغبة في االجابة عن السؤال بعد مناقشة األفكار مع زميمو 
ليا ألن االحراج يكون مشتركًا في حالو الجواب الخطأ ، وكذلك فأن قيام الباحثة بالطمب من 

جمعيا وتقرأىا واستطاعت من خالليا اكتشاف مدى الطالبات بتدوين افكارىم عمى بطاقة ت
االندماج المعرفي لمطالبات كالتنظيم الذاتي والمثابرة فاندماج الطالبات في الحوار وتقبل 
األفكار باحترام من الزميالت والعمل بروح الفريق وانخفاض المشكالت الدراسية التي تواجو 

جة التي جاءت بفاعمية البرنامج اضافة الى أن الطالبات كميا مؤشرات لدى الباحثة تعزز النتي
( التي أثبتت فاعمية برنامج االمواج المتداخمة  2654ىذه النتيجة تتفق مع دراسة الرفاعي ) 

 في اكتساب المفاىيم الرياضية وتفكيرىن المنظومي .
 ثالثًا : االستنتاجات :

رة في توسيع أفكار لقد كان الستعمال استراتيجية األمواج المتداخمة فاعمية كبي -8
 الطالبات ، فضاًل عن تبادل المعمومات فيما بينيم .

 ساعدت استراتيجية االمواج المتداخمة عمى ضبط الوقت والدرس لمطالبات . -0
ساعدت استراتيجية األمواج المتداخمة عمى تخمص الطالبات من معوقات  -2

 التفكير ، كالقمق ، والخوف ، والخجل ، وغيرىا .
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 التوصيات :رابعًا : 
توفير بيئة صفية تسيم في تفاعل الطالب واشراكيم جميعًا في األنشطة التي  -8

 تزيد من تحصيميم وتنمي االندماج لدييم .
توجيو المعنيين بشؤون المناىج ومؤلفي الكتب المدرسية نحو االستفادة من  -0

 دليل المعمم . استراتيجية االمواج المتداخمة عند تأليف الكتب وعرض المحتوى العممي ووضع
 خامسًا : المقترحات : 

أجراء دراسة موازنة بين استراتيجية االمواج المتداخمة ، واستراتيجيات أخرى حديثة -5
 لموقوف عمى أييما أكثر فاعمية في تنمية االندماج المعرفي  .

إعادة تجريب استراتيجية االمواج المتداخمة لتنمية االندماج المعرفي لكال  -8
 الذكور واالناث ( ومعرفة الفروق بينيما .الجنسين ) 

 المصادر العربية: 
(:معجم مصطمحات ومفاىيم التعميم والتعمم، دار العمم  2669ابراىيم ،مجدي عزيز)  .5

 لمكتب، القاىرة ، مصر . 
( : عمم النفس الطفولة والمراىقة ، جامعة بغداد ، دار  5942اآللوسي ، جمال حسين )  .2

 اد . الكتب والوثائق ، بغد
( : أثر استراتيجية االمواج المتداخمة في اكتساب  2654الرفاعي ، آمال حسيب صابر )  .2

المفاىيم الرياضية عند طالبات الصف الثاني المتوسط وتنمية تفكيرىن المنظومي ، كمية 
 التربية ، جامعة تكريت ، العراق ، رسالة ماجستير غير منشورة .

ف األىداف المدرسية محاولة عربية ، دار المعارف ( تصني5994زيتون ، وكمال زيتون ) .5
 ، القاىرة . 

( استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعميم والتعمم  2662زيتون ، حسن حسين )  .4
 ، عالم الكتب ، القاىرة ، مصر .

( االندماج المعرفي وعالقتو بالسيادة الدماغية  2654السمطاني ، ضمياء حميد صالل )   .0
ة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية واالىمية ، جامعة بابل كمية التربية ، رسالة لدى طمب

 ماجستير غير منشورة .
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، دار الثقافة لمنشر  5( مقدمة في تدريس التفكير ، ط 2669غانم ، محمود محمد ) .4
 والتوزيع ، عمان ، االردن . 

ر المسيرة لمنشر والتوزيع ، ( النظرية المعرفية في التعمم ، دا2652قطامي ، يوسف ) .4
 عمان ، األردن .

( : المدخل المنظومي وبعض نماذج التدريس القائمة عمى الفكر  2665محمد ، منى )  .9
نيسان (  5 – 2البنائي ، المؤتمر العربي الرابع ، المدخل المنظومي في التدريس والتعمم ، ) 

 كمية التربية ، جامعة عين شمس ، مصر . 
ىـ(دراسة لبعض المتغيرات المرتبطة بالتوافق مع المجتمع 5555فر جميل)الميل،محمد جع .56

الجامعي لطالب وطالبات ، جامعة الممك فيصل ، بنك المعمومات العربي ، 
http://www2.askzad.com/genpages/default.aspx 
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1
 ( هذرساث هي هذرست الجوهىرٌت 13)   
 ( هذرساث هي هذرست فاطوت الشهزاء13)  
2
/ ا.د.خلىد رحٍن عصفىر / ا.د. خلٍل أبزاهٍن رسىل /  أًعام لفته هىسىاسواء األساتذة و الخبزاء : ا.د. 

ا.م.د.سٌٌب ًاجً / ا.د.سعذعلً ساٌز/ ا.د.عباص حٌىى األسذي / ا.د.عبذالغفار عبذالجبار القٍسً / ا.م.د.ثزٌا 

 علً حسٍي / ا.م.د. سواء تزكً داخل / ا.م.د. عبذ الحلٍن رحٍن علً
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