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 املستخلص
 :عمىالتعرف هجف البحث الى 

الخامذ العمسي )االحيائي(  البظل التفكيخ االستجالليفي ( KUD) ستخاتيجيةأثخ 
 .الكيسياء سادةل

 ولمتأكج مما يهجف اليه البحث وضعت الفرضية الرفرية األتية :
 درجات( بيؽ متؾسط 0,4,عشج مدتؾى داللة ) ةداللة احرائي وذ خق ؾجج فيال 

 الب( ودرجات طKUD) ستخاتيجية عمى وفق ؾن يجرس حيؽال السجسؾعة التجخيبية  طالب
 والتفكيخ في اختبار  االعتياديةلمظخيقة  عمى وفق ؾن يجرس لحيؽالسجسؾعة الزابظة ا

 . االستجاللي
تؼ اذ ,  الخامذ العمسيالرف  الب( طالب مؽ ط74مؽ ) بحثال وتكؾنت عيش

الستغيخات السجسؾعتان في  وتست مكافئةوتجخيبية  واخخى  تؾزيعيؼ عمى مجسؾعتيؽ ضابظة
 : األتية

, السعمؾمات الدابقة في مادة الكيسياء , التحريل الدابق في  باألشيخ)العسخ الدمشي 
 ( .التفكيخ االستجاللي مكياسمادة الكيسياء  و 

( كأداة لمبحث والحي 7,07تؼ تبشي مكياس التفكيخ االستجاللي السج مؽ قبل صالح )
 ع االختيار مؽ متعجد.( فقخة مؽ نؾ 63يتألف مؽ )

باخ و معادلة نكخو  -مشيا )معادلة الفا وعؾلجت البيانات احرائيًا بالؾسائل االحرائي
 (.t-test)التائي واالختبار ,  ,7-ون ؾ ريتذاردس –كيؾدر

واسفخت الشتائج عؽ وجؾد فخد دال احرائيًا وفي ضؾء نتائج البحث اوصى الباحث 
 بعجد مؽ التؾصيات والسقتخحات .

 مادة الكيمياء ،التفكير االستجاللي ، KUD ةستراتيجي : ةكممات مفتاحي
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Abstracts 

The recent research f aims to identify from: 

" The Eeffect of (KUD) Strategy in the inductive thinking for   

the  students  of  Fifth  scientific off Chemistry subject " 

The researcher has formed the following zero hypothesis as to 

achieve  the goal of the research :   

There is no statistically significant difference at the level of 

(0.005) betweens the averag  grade of the student in the experimentals 

group who studys, according to this (KUD) strateg and the grades off 

this students of this controly group whos studed accordinge to the 

regular methods in th inductive thinking test. 

The experimental design was selected form (75) Fifth  scientific  

students, which were divided into two controls and experimental 

groups. The tuo groupses are equalized in the followings variableses: 

(the chronological age in months, previouses information test in 

chemistry, previous chemistry achievement and written communication 

test(. 

The researcher adopt the tool  of recerch, the inductive thinking 

test. The test consisted of (36) objective items off the typy of multiple 

choice weth four achternatives. That’s the repir it from salih(2017) 

.A number of appropriate statistical methods have been used, 

including Alpha Krombach, Keoder  Equation-Richardson 20, T-test. 

The results have showed that there was an effect of the KUD 

strategy in the collection of chemistry and inductive thinking among 

Fifth  scientific students. In lightes of the research resultses, the 

researcheer recommended a numbr of recommenadations and 

suggestions.  

Keywords: KUD Strategy, inductive Thinking. Chemistry 

subject 
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 مذكمة البحث:
يعج عمؼ الكيسياء مجااًل تخرريًا واسعًا ججًا لكثخة فخوعو وسعتِو وارتباطِو السباشخ    

بشحؾ  والسجتسع وىحا يجعؾا إلى ضخورة االىتسام بتجريذ ىحه السادة العمسية اإلندانبحياة 
(عام واخح آراء مجرسي 05ومؽ خبخة الباحث البالغة ),  ؼوبيئتيالظالب بحياة  يعكذ ارتباطيا

الكيسياء في عجد مؽ السجارس الثانؾية عبخ السقابمة الذخرية لمسجرسيؽ و الحيؽ اجسعؾا عمى 
 قجرات الظالب في التفكيخ االستجاللي وذلػ فقج اتزح ما يأتي:ضعف 

 ( .KUD) دتخاتيجية% مؽ الُسجرسيؽ والسجرسات اجسعؾا بعجم معخفتيؼ ب 54 (0
% مؽ الُسجرسيؽ والسجرسات اجسعؾا عمى ِضعف ُقجرات الظالب في  56 (7

 االستجاللي. التفكيخ
وبالخغؼ مؽ الجراسات الستعجدة في طخائق التجريذ فسا زالت ىحه الجراسات لؼ ُتحقق  

ما َيظسح إليو الباحثيؽ فالجسؾد ما زال سائجا في إلقاء الُسحاضخات عمى أعجاد كبيخة ِمؽ 
االستجاللي عشج  التفكيخمؽ التسكؽ العمسي مؽ السادة والى ضعف  االىتسامالظالب دون 

/جامعة واسط اإلندانيةاالساسية لمعمؾم  التخبيةأكجه المقاء العمسي الدابع لكمية الظالب وىحا ما 
 ( .0: 7,05,   )مؤتسخ كمية التخبية االساسية,

( وىي إحجى استخاتيجيات الشغخية KUD) ستخاتيجيةولحا ارتأى الباحث اختيار 
رس والتعخف عمى أثخىا البشائية التي تؤكج عمى نذاط الظالب وما يفيسو وكيفيو تفاعمو مع الج

 : االتيعمى الدؤال  باإلجابةفي التفكيخ االستجاللي لحا تسثمت مذكمة البحث 
الب  الخامذ العمسي)الفخع ظل االستجاللي التفكيخفي ( KUD) ستخاتيجيةأثخ ما 

 االحيائي( لسادة الكيسياء؟
 اهمية البحث:

التجريدية التي تعتسج عمى الشغخية البشائية بأنيا تذجد عمى  تتعج االستخاتيجيا   
الخوابط السؾجؾدة بيؽ ما يفيسو الظالب وأفكاره وخبخاتو الدابقة ومياراتو العقمية في إدراك تمػ 
الخوابط وَتشغيسيا وتخى إن التعمؼ َيكؾن فعااًل إذا ما َشعخ الستعمؼ بأنُو ذو معشى وأن التعمؼ ذو 

( ولحلػ فأن التججيج في طخائق 765: 5,,7ساس في تعجيل الدمؾك)عظية,السعشى يعج األ
التجريذ َلؼ يعج مجااًل لمشقاش فقط َبل أصبح مؽ األمؾر الُسمحة ومظمبًا حيؾيًا ُممحًا مؽ أجل 
إحجاث التؾازن بيؽ التغييخ في عيج العؾلسة والجور الحي يشبغي أن تقؾم بو الُشغؼ التخبؾية 
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في التجريذ والتي تأخح بشغخ االعتبار  تستخاتيجياالعشاية بتحجيج أفزل ا, فال والتعميسية
الخرائص الفخيجة لكل متعمؼ فالتجريذ بعيجًا عؽ قجرات وميؾل واتجاىات واستعجاد وحاجات 

ال ُيسكؽ أن ُيحقق األىجاف التعميسية ميسا كان مؽ جؾدة وإتقان في  الفعميةورغبة الستعمسيؽ 
ُسجرس بقجرات وخرائص الستعمؼ العقمية وُمدتؾى التحريل لجيو وخمفياتو التعميؼ , فسعخفة ال

العمسية ومعخفة اتجاىاتو وميؾلو وقيسو تجعميا أكثخ تفاعاًل وتؾاصاًل مع 
( ومؽ أكثخ االمؾر التي تتحجى الُسجرسيؽ ىؾ الفخوق الفخدية 57: 5,,7الستعمسيؽ)الذافعي,

ختالف البيئة السشدلية والثقافية والخبخة واالستجابة بيؽ الظالب التي ليا أوجو مختمفة مشيا ا
 (                                              (Heacox, 2002:1لستظمبات الجراسة وغيخىا.   

( التي ِمؽ شأنيا َتحفيد KUD) ستخاتيجيةواستجابة لتمػ التحجيات والُستظمبات عيخت 
التفاعل بيؽ الُسجرس والستعمؼ مؽ خالل مخاحل ُمشغسة وُمتدمدمة بظخيقة مشظكية وتعج َوسيمة 

( ال ُتعج KUD) ستخاتيجيةىامة لمتفكيخ والتجريذ في القخن الحادي والعذخيؽ فاستعسال 
عمسيؽ وتؾفيخ فخص إضافة إلى التجريذ ولكشيا ُتسثل استجابة الُسجرس الحتياجات جسيع الست

التعمؼ نفديا مؽ خالل تخظيط السادة التعميسية لتمبية احتياجات جسيع الستعمسيؽ الكتداب 
السفاليؼ العمسية في مادة الكيسياء وُمعالجة األفكار والسعمؾمات مؽ خالل ُمخاعاة الفخوق 

في طخائق  فشحؽ بحاجة إلى التشؾع جراسةنحؾ ال دافعيتيؼالفخدية  وُمداعجتيؼ في تحديؽ 
لجسيع  واجتياز االمتحانظخيقة تؤدي إلى تمبية ُمتظمبات السشيج الجراسي ات بالسعمؾم تؾصيل

       .ظالب الن الستعمسيؽ يختمفؾن مؽ حيث قجراتيؼ وسخعتيؼ عمى التعمؼال
 (                                           77: ,7,0)الحميدي,

 بؾاسظتيا يعتسجالتي  السيساتكؾنو يعج ضخورة مؽ  ياالستجالل التفكيخوتبخز اىسية 
بيؽ كل  كخرالس املىؾ الع االستجاللي التفكيخان  الى االخخى و يتفق الجسيع  التفكيخ شكالا
 طخيقة حلج, و قخ الشاي, والتفكالتأممي والتفكيخ, يالعمس التفكيخمثل  لباقيةا التفكيخ شكالا

 (4: 0557)الحدؾ,ت.     السذكال
يجخل في معغؼ الظخائق التجريدية فمؾ  بانو اسمؾب التفكيخ االستجاللي  يؾصفاذ 

فانو يسخ بسخاحل تؾازي خظؾات السشيج  الشسؾذجية التاالستجالب يبجأتتبعشا حخكة العقل وىؾ 
العمسي الحي يتبعو الحكاء لمؾصؾل الى الشغخيات والقؾانيؽ والذخص في االستجالل يدتيجي 

مؽ خرائص  هسا يتدودبتؾحي اليو ذاكختو وخبخاتو الدابقة ال بسجخد  الى حل السذكمة بسا
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(, فيشاك حاجة ماسة 745: 0576عؽ طخيق السالحغة السباشخة. )احسج,  خيخالسؾقف اال
خ( بل ان يليو )تعميؼ التفكا ذارفي السجارس التفكيخ وعسمياتو ومياراتو وىحا ما يب لتعمؼ الظال

 .رت تجريذ مقخر او اكثخ في التفكيخالعجيج مؽ الجامعات اليؾم قخ 
التفكيخ في ( KUD) ستخاتيجيةأثخ  يهجف البحث الى معرفة : :هجف البحث

  الكيسياء سادة الخامذ العمسي )االحيائي( ل البظل االستجاللي
 لمتحقق من هجف البحث وضعت الفرضية الرفرية االتية: :فروض البحث

( بيؽ متؾسط درجات 0,4,ال يؾجج فخق ذو داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة)
عمى وفق  ادرسؾ  ( ودرجات الظمبة الحيؽKUD) ستخاتيجيةالظالب الحيؽ يجرسؾن عمى وفق 

 في مكياس التفكيخ االستجاللي . االعتياديةالظخيقة 
 اقترخ البحث عمى: :حجود البحث

الحجود البذخية: جسيع طالب الرف الخامذ العمسي في أحجى الثانؾيات  -1 
 .6بغجاد  الكخخ/  ةتخبي ةلسجيخي التابعةالشيارية 

 م.7,05 – 7,04 الجراسيةالحجود الدمشية: الفرل الجراسي األول مؽ الدشة   -2
الخابع( مؽ كتاب  االولى )االول, الثاني, الثالث, األربعةالسادة العمسية: الفرؾل  -3

 العخاقية ةجسيؾري – العخاقية التخبيةالسعتسج تجريدو مؽ وزارة  الخامدةمادة الكيسياء لمسخحمة  
 (.7,05- 7,04م لمدشة الجراسية )7,04 – ى0565, 7ط

 تحجيج المرطمحات:

 عرفه كل من::    The Effectاثر:   
يتكؾن  رمو تغييخ مخغؾب او ليذ مخغؾب فيو ( بأنو: "مح6,,7) زيشب( شحاتو, 0

 ( 77: 6,,7لجى الستعمؼ بدبب عسمية التجريذ". )شحاتو, وزيشب,  
(: بأنو "الكيسة الفعمية الستبكية مؽ استخجام الذيء سؾاء 4,,,7( الخاجحي, )7

 (4: 4,,7كانت إيجابية أم سمبية".             )الخاجحي, 
 (. 6,,7تعخيف, شحاتو, زيشب, )تبشى الباحث  التعريف النظري:

الحي  االستجاللي التفكيخااليجابي في ميارات  يالتغيخ السعخف"ىؾ  التعريف االجرائي:
 ستخاتيجيةتأثخىؼ بالُستغيخ الُسدتقل وىؾ )  نتيجة, التجخيبيةَيحجث عشج طالب السجسؾعة 

KUD يالتفكيخ االستجالل( ويقاس باختبار ." 
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 (:عرفها كل من:KUD)  Know, Understand, Do ستراتيجية

تعميؼ ييجف إلى زيادة قيسة الستعمسيؽ وغيخ  ( :2002)عبيجات وابه الدميج،
وزيادة إمكانات   الدابقةالستعمسيؽ فقط , مؽ خالل االىتسام بخرائص الظالب ومدتؾياتيؼ 

ىي تؾقعات السجرسيؽ نحؾ  دتخاتيجيةاألساسية  في ىحه ال والشقظةوقجرات الستعمسيؽ , 
يسية الستعمسيؽ واتجاىات الستعمسيؽ نحؾ إمكاناتيؼ وقجراتيؼ , أي تيجف إلى تقجيؼ بيئة تعم

 (                       007: 7,,7)عبيجات وابؾالدسيج,مشاسبة لجسيع الستعمسيؽ.   
قجراتيؼ بانيا سمدمة مؽ اإلجخاءات لتجريذ الستعمسيؽ الحيؽ تختمف  (:2002)كامبل،

في الفرل الؾاحج , أي انو السجخل الحي صسؼ لكي يمبي احتياجات اغمب الستعمسيؽ , وىي 
تسخكد الستعمؼ وتدتشج إلى مسارسات واضحة لتحديؽ تحريل الستعمسيؽ وكيف يظؾر  ةطخيق

نفدو لمتفكيخ والتخظيط وتخاطب احتياجات مجسؾعة واسعة مؽ الستعمسيؽ في السجارس اليؾم.   
(Campblle,2008:1)                                                      

 .دتخاتيجيةكتعخيف نغخي لم (2002)كامبل، تبشى الباحث تعخيفالتعريف النظري : 
 التعريف االجرائي :

حجيثة تجور في مجار الظالب وتأخح بعيؽ االعتبار االختالف والتشؾع  ستخاتيجيةوىي 
السؾجؾد بيؽ طالب الرف الؾاحج وتعسل عمى تمبية احتياجات واىتسامات والسيؾل السختمفة 

( مجاميع 4لمظالب وتذسل مجسؾعة مؽ الخظؾات السشغسة التي تتزسؽ تقديؼ الظالب إلى )
, تؾزيع  العمسي السفيؾمبأتباع الخظؾات األتية : تقييؼ  بذكل مجاميع تعاونيو صغيخه ثؼ تقؾم

 لمسفيؾم العمسي , وإدراك لظالب لسعشى السفيؾم العمسي . التعميسية األنذظة
 عخفو كل مؽ:التفكير االستجاللي :

: "العسمية الحىشية التي نشتقل فييا مؽ شيء نعخفو الى ( بأنه2002رزوقي وزينب )
 (074: 4,,7ما ".        )رزوقي وزيشب , شيء اخخ يختبط بو بظخيقاً 

محقائق والسعمؾمات لتتزسؽ وضع  وتفكيخي وعسمي": بأنه ( 2013)رزوقي وسهى
 (03: 7,06)رزوقي وسيى, ". او حل السذكمة ستشتاج او قخارالمشغؼ بحيث تؤدي  ذكلب

كتعخيف نغخي  (2013)رزوقي وسهى تبشى الباحث تعخيفالتعريف النظري : 
 .االستجالليمتفكير ل
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 : االستجاللي لمتفقيراما التعريف االجرائي 
 مذكمة معيشة مع تؾاجويعشجما في صفو ظالب ال خجمودتيمؽ انؾاع التفكيخ  شكل ىؾ

يتؼ التي  اتالشتائج مؽ خالل مقجمات معمؾمة ويقاس مؽ خالل الجرج ىالعبؾر إل لغخض
والستسثل  الباحث عتسجهاالستجاللي الحي ا  التفكيخ خالل تظبيق مكياسعمييا مؽ الحرؾل 

 بكياس انساطو عمى التختيب : االستجالل) التشاسبي , االحتسالي , التخكيبي , االستشباطي (.
  خمفية نظرية:

الدابقة   معخفتيؼو  ظالبال مداياعمى  دتخاتيجيةالتؤكج ىحه :   KUD ستراتيجية
ؽ حيث مِ  ستعمسيؽنحؾ ال يؽجرسىي تؾقعات السُ  دتخاتيجيةالاألساس في ىحه  والشقظة

شاسبة بيئة تعميسية مُ  دتخاتيجيةالؾفخ ىحه وتُ  ,والدعي في زيادتيا ؼوامكاناتي ؼوقجراتي ؼتجاىاتيا
الخبخات والقجرات والتفاوت في  خاللمؽ ؼ بيشي الفخديةالفخوق  يتؼألنيا تُ  ستعمسيؽلجسيع ال

 ؼ السحتؾى التعميسي لي للإليراختمفة مُ  طخائق تعسالساأي  ,السدتؾى االجتساعي والثقافي 
(Strickland,2009:23)  عخف يأن  جرسبأنو يجب عمى الس دتخاتيجيةالوتؤكج ىحه ,كسا

بتجريذ أي وحجة مؽ وحجات  أبجيتحكيقيا , فقبل أن  ستعمؼالتي يجب عمى ال جريذالت افخازات
, وىحه  الجروسخالل ىحه  ظالبال يجرسوحتاج لسعخفة ما الحي سؾف يالسشيج السقخر فأنو 

ثل ىحه جرسيؽ ييسمؾن مِ السُ مؽ سف الكثيخ ة ولكؽ لأليالخظؾة ليدت ججيجة في العسمية التعميس
عخفو ين أمؽ ثالث خظؾات ىي : ما الحي أريج  دتخاتيجيةالوتتألف ىحه   اليامةالخظؾة 

. خالل الجرسستعمؼ ظبقو اليج أن , وما الحي أري ستعمؼفيسو الي, وما الحي أريج أن  ستعمؼال
      (                                                           03: 4,,7)تؾمميشدؾن, 

                                                                             
 ( بثالثة مراحل وهي :KUD) ستراتيجيةوتتحجد 

 (يعرفبمعنى  ) (Know)وتعني  (K)المرحمة األولى : 
 ماكؽ,األو  التعخيفات,و  السفاليؼ,و  الحقائق,و  عخف )السفخدات,يأن  ستعمؼحتاج الي

مؽ سمبي ىامذي  الظالبوتحؾيل  السجرس والظالبيؼ في فِ  طخيقةالسعمؾمات( فالسعخفة ىي و 
 لستعمؼوالبحث لفيؼ أساليب تعمؼ الى فعال ونذط وتعج السعخفة أيزا مؽ أبؾاب الجراسة إ

 (064: 7,06)قظامي,         وتشغيسيا لمسعمؾمات . اومعالجتي
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 ( الفهمبمعنى ) (Understand) وتعني  (U)المرحمة الثانية:
والقؾاعج ( ضسؽ مجال معخفي معيؽ  ,السبادئ , التعسيساتو )حقائق , ظالبفيؼ الي

سارس القجرات العقمية األعمى مؽ تظبيق وتحميل وتخكيب يُ أن  ستعمؼظيع التدي فبجون الفيؼ ال
 (60: 7,04)الخبيعي,                    .   وتقؾيؼ 

 :.بمعنى التطبيق  (Do)وتعني  (D) المرحمة الثالثة :
والتخظيط وميارات القخاءة والكتابة ميارات التفكيخ " ميارات أساسية مثل ستعمؼؤدي الي

 (.66: 4,,7)تؾمميشدؾن,"نتاجستخجام األرقام واإلاوالتؾاصل و 
السعخفة  السدتؾى الدابقؽ معمؾمات في مِ  درسوستخجام ما ا ظالبال دتظيع يأي  

   (43: 4,,7, خظابية).                       والفيؼ في مؾاقف ججيجة

 :(KUD)دتراتيجيةب عميممبادئ الت
  في السادة الجراسية . ىامل ما ىؾ فكخة واضحة بذأن كُ  السجرسلجى 
 بشى عمييا يقجرىا و يو  ستعمسيؽبيؽ ال التي تكؾن  الفخديةجرس الفخوق السُ  يسيد
 خظؾاتو .
  ُتالزمتان .عسمية التعميؼ والتقؾيؼ م 
 التعميؼ. في ميتسيؽ ستعمسيؽجسيع ال  
 في عسمية التعمؼالسجرس وطالبو تعاون ي . 
  ُمتعمؼل اليجف األساس ىؾ تحقيق الشجاح لك . 
  ُخونة .الرفة السسيدة ىي الس 
 ستعمسيؽستعجاد الستجابة الاالفيؼ والشؾاتج ( و جرس ) السعخفة , عجل السُ ي 

 (67: 7,04)الخبيعي,       التعميسي . وأسمؾبيؼؾليؼ ومي
 في التجريس : (KUD) ستراتيجيةمجاالت  -2
 في خظؾات التجريذ : دتخاتيجيةالدتخجم ىحه سكؽ أن تُ يُ 
 ةسعخفالبيكتفى بحيث  ستعمسيؽلم ةمتشؾع اىجافاً  جرسزع السيأن  هجاف :اال 

 . سعخفيةال ؼدتؾياتيمؽ حيث مُ  ستعمسيؽلم ويسكؽ التسييد بيؽ الفخوق الفخدية ستعمسيؽلجى ال
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 بعسل و  يؾجو السجرس طالبو ببعض طخق التعميؼ الحاتي:  نهع االسمهب
بأعسال  ؽخخيأ متعمسيؽجخاء دراسات ذاتية , في حيؽ يتؼ تكميف إو أو حل مذكالت أمذاريع 
 . ستعمسيؽذاركة جسيع الزسؽ مُ بسشاقذات وىكحا , بظخيقة تَ  متعمسيؽيجوية و 

: أي أن يعيؽ ُمخخجات ُمحجدة ُيحققيا بعض الظالب اما  بعض مخرجات التعمم 
ويغيخ السجرس مؽ طخائق التقجيؼ ليحه األىجاف  ةفميؼ ُمخخجات أخخى متشؾع اآلخخيؽالظالب 

                    ( Tomlinson.&Moon,2014: 35) وذلػ بحدب السدتؾى الحكائي بيشيؼ.
 (: KUD)  دتراتيجيةبكيف نجرس    

( إلى 050: 7,07( و)ياسيؽ وراجي,77: 7,06أشار ُكال مؽ )زايخ واخخون,
 ( وىي كاالتي :KUD)ستخاتيجيةخظؾات 

يعسل الُسجرس بتقديؼ الستعمسيؽ بذكل مجسؾعات تعاونية صغيخة ثؼ تقؾم بأتباع 
 الخظؾات التالية :

  اوالKnow : يقجم الُسجرس السفيؾم العمسي لمستعمسيؽ فيقؾم بتعخيفو وعخض
 صؾرًا ونساذج لتؾضيحو. 

   ثانياUnderstand :  يعسل الُسجرس عمى تؾزيع أنذظة تعميسية ُمتعجدة
ثل رسؼ لؾحة أو كتابة قرة أو دراسة  مادة في مجمة او مؾقف تسثيمي يتحجث لمسجسؾعات م

عؽ السفيؾم العمسي السخاد تعمسو , والدساح لمستعمسيؽ بظخح األسئمة وتقجيؼ التغحية الخاجعة 
 ألسئمتيؼ .                                           

  ثالثاDo :سعشى السفيؾم العمسي يكذف السجرس عؽ مجى إدراك الستعمسيؽ ل
مؽ خالل األنذظة بذكل مذخوع معيؽ أو حل مدائل أو تدجيل السالحغات السيسة أو 

( 77: 7,06البؾستخات الججارية أو عسل انذظة مختبخية كجعؼ لتعمسيؼ.)زايخ واخخون,
 (050: 7,07و)ياسيؽ وراجي,

   ( وأشارتTomlinson,2001:45 إلى خطهات )من خالل  دتراتيجيةال
 االتي :

  تقؾيؼ القبمي: وىؾ إجخاء تقؾيؼ لمستعمسيؽ لتحجيج السعارف الدابقة والقجرات
 التعمؼ السالئؼ . ةوتسييد طخيق الثقافيةوالسيؾل والسؾاىب والخرائص الذخرية والخمفيات  

    تشؾيع الستعمسيؽ في مجاميع تعاونية قميمو حدب ما نتج عؽ التقؾيؼ القبمي 
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 ف التعمؼ .تحجيج أىجا 
 . تشغيؼ بيئة التعميؼ بظخيقة تدتجيب ليا جسيع السجسؾعات 
 . تخريص انذظة تقجم لمسجاميع 
  والسؾاد والسرادر الالزمة لمتعمؼ. التجريديةتحجيج االنذظة 
 . إجخاء عسمية تقؾيؼ بعجي لكياس نؾاتج التعميؼ 

 ي:االستجالل التفكير
مشغؼ  والسعارف بذكلتتزسؽ وضع الحقائق  وتفكيخي واالستجاللي عسمي التفكيخ  

 (03: 7,06او حل السذكمة .       )رزوقي وسيى , ستشتاج او قخارالبحيث تؤدي الى 
 

االستجاللي  مؽ حيث السبجأ  التفكيخأن ميارات  :همهاراتو االستجاللي  التفكير
اذ  يسكؽ معخفة كل  ي(االستشباطستجالل) التشاسبي و التخكيبي واالحتسالي و تتزسؽ ميارة اال

 : يأتيميارة مؽ خالل تعخيفيا كسا 
االستجالل التشاسبي: القجرة عمى اقامة عالقة لمتؾصل لحل مذكمة والتي  -0

 (                                ,5: 7,,7تذكل اساس العالقة الشدبية وفقا لمقؾاعج الشدبية .  )بمة ,
احتساالت مختمفة مؽ رابظات االستجالل التخكيبي :القجرة عمى تذكيل  -7

 (                                                       Nielsen,1996:79وعالقات في محاولة إليجاد حل لمسذكمة.           )
االستجالل االحتسالي : احكام احتسالية حؾل السؾاقف والسؾضؾعات السختمفة  -6

 (545: 0543بذكل دقيق مؾضؾعي .   )مدؽ واخخون, 
عشيا استشتاجات  تجشي ومشغس وتفكيخي و: ىؾ عسمياالستجالل االستشباطي  -4

او مدمسات وتكؾن صحيحة اذا كانت مبشية عمى فخضيات  افكار مبشية عمى مقجمات او
 (.             (Johson,1999:109 .صحيحة

 :ياالستجالل التفكيراهمية 
ؼ تخاعى فيو , فيؾ تفكيخ مشغالخاقيةالتفكيخ  ساليبمؽ ا ياالستجالل التفكيخيعج      

 الرحيح  حلالفي  االسمؾب العمسياحج مؤشخات الحكاء ومؽ مدتمدمات القؾانيؽ العمسية و 
اسمؾب يعتسج عمى السشظق مؽ حيث اعتساده ألسذ عامة صحيحة في  مسذكالت. كسا انول



 امحد لعييب حسنيد.     

 

( يف التفكري  KUDأثر اسرتاتيجية ) 

 االستداللي
 

)544 ) 
 

قاعجة  البحث عؽ صحة القزايا الخاصة وان كل خظؾة مؽ خظؾاتو البج ان تدتشج الى
                                                              ( 75: 0533)االبخاشي,    صحيحة وان اي خظؾة ليذ ليا ىحا الدشج ال تعج صحيحة.

 االستجاللي : التفكيرمميزات 
 يتسيد االنتقال مؽ السعمؾم الى السجيؾل . .0
 ججيجة .يداعج في الؾصؾل لمسعمؾمات وحمؾل واكتذافات  .7
 يقتزي وجؾد صعؾبة او مذكمة تؾاجو الفخد او الجساعة وتحتاج الى حل . .6
 يحتاج الى التجخيب ,اي ىؾ تفكيخ عقمي وليذ عمسي . ال .5
إنو اسمؾب مشظقي ,اي يرجر الشتائج بؾاسظتو بالزخورة مؽ السقجمات وذلػ  .4
 طخق مشظكيو بجون تجخيب . عمى  وفق
 , التقييؼ (. التخكيب,التحميل ,  التفديخالعميا) التفكيخيحتاج لسيارات  .3

 (55-54: 7,06)رزوقي وسيى ,             
 وىي كسا يمي: :االستجاللي التفكيرخطهات 

الذعؾر بالسذكمة: اي أنو مؽ الزخوري الكيام بترخف ما ازاء السذكمة   .0
عادًة يبتجئ بسذكمة تقمق الفخد ويخى ضخورة  فاالستجاللوذلػ يأتي مؽ خالل الذعؾر بيا. 

 ايجاد حل ليا.
تحجيج السذكمة: اي تحميميا الى عشاصخىا وتقجيخ قيسة كل عشرخ ثؼ جسع  .7

البيانات والسعمؾمات واستخجاع الحكخيات السختمفة ومؽ ثؼ محاولة التؾليف بيؽ جسيع العشاصخ 
 ص نتيجة معيشة. مؽ معشى الستخال لسا سيؤول اليو ىحا التختيبوالشغخ 

وتتزسؽ وضع حمؾل مقتخحة لمذكل وصياغة ىحه الحمؾل  ,فخض الفخوض  .6
في عبارات يديل فيسيا واختبار صحتيا وتدسى ىحه الحمؾل السقتخحة بالفخوض, وتعج ىحه 

 الخظؾة مؽ اىؼ خظؾات االستجالل.
مشاقذة الحمؾل او تجخبة االحتساالت السختمفة ومشاقذتيا, الختبار صحة كل  .5

ىحا و شيا وقيستو السشظكية والعسمية يسا يؤدي الى استبعاد بعزيا والتسدػ ببعزيا اآلخخ م
 يتظمب التخوي وعجم التدخع في الحكؼ.
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التحقق مؽ الفخض الشاجح وصحة الحل الشيائي وذلػ مؽ خالل االستسخار  .4
شاسب في جسيع السالحغات والبيانات فاذا ما أيجت الفخض يسكؽ عجه صحيحًا وىؾ الحل الس

 (073, 4,,7وإال فيجب استبعاده والتحقق مؽ غيخه. )الخدرجي,
 منهج البحث واجراءاته:  

 الجدئي غيخ السحكؼالزبط  وتجخيبي ذال السشيج الباحث  اعتسج :الترميم التجريبي
 ( .0) مخظط رقؼ, كسا في لسجسؾعتيؽ متكافئتيؽ وليدت متداويتيؽ البعجيذا االختبار 

 (1المخطط )
 )الترميم التجريبي لمجمهعتي البحث(

متغيخ  اتالتكافؤ    السجسؾعة
 مدتقل

 متغيخ تابع

 
 التجخيبية

 العسخ الدمشي باألشيخ -0
 سادة الكيسياءلالسعمؾمات الدابقة  -7
في مادة  ةالدابق جرجاتال -6

 الكيسياء
 التفكيخ االستجاللي -5

 ستخاتيجية
KUD 

     
    

 التفكيخ االستجاللي

 
 الزابظة

 ستخاتيجية
الظخيقة 
 االعتيادية

 
 مجتمع البحث: ثانيا : 

تكؾن مجتسع البحث مؽ جسيع طمبو الخامذ العمسي)االحيائي( لجسيع الثانؾيات      
م( 7,05 – 7,04, لمعام الجراسي , )6الشيارية الحكؾمية في مجيخية التخبية بغجاد الكخخ/ 
 االتية: لألسبابومشيا تؼ تعييؽ اعجاديو الشؾر  لمبشيؽ بذكل قرجيًا 

 (  كؾن الباحث ىؾ  أحج الكؾادر التجريدية في االعجادية.0

لمباحث اختيار  يييئ( وجؾد خسدة صفؾف لمخامذ العمسي) االحيائي( مسا 7
 شعبتيؽ االولى تجخيبية والثانية , ضابظة.
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      عينة البحث:
 والزابظةالختيار عيشة البحث قام الباحث باختيار السجسؾعتيؽ التجخيبية      

, والذعبة )ج( السجسؾعة الزابظة السجسؾعةعذؾائيًا بؾساطة القخعة فكانت الذعبة )د(, 
, قام الباحث بإجخاء إحراء لعجد طالب الذعبتيؽ )ج, د( فكان عجد الظمبة  التجخيبية

( طالب لذعب )د(الزابظة. 67طالبًا لذعبو )ج(لمتجخيبية )( 64( بؾاقع )74لمسجسؾعتيؽ )
 (1كسا في ججول)

 (1ججول )
 البحث في مجمهعتي الطمبةتهزيع 

 الظالب  عجد ةالذعب ةالسجسؾع
 64 ج ةالتجخيبي

 67 د ةالزابظ

 74 السجســــــؾع

 
 إجراءات تكافؤات المجمهعتان:

 عمر الطالب مقجرا  باألشهر:

قام الباحث باحتداب عسخ الظالب مقجرًا باألشيخ بعج أن حرل عمى تاريخ تؾلج 
الخسسية, وقج تؼ االحتداب مؽ تاريخ التؾلج الى يؾم األثشيؽ  السجرسةمؽ بظاقات  الظمبة

ؽ التجخيبية يولمتحقق مؽ تكافؤ السجسؾعت , وىؾ تاريخ بجاية تظبيق التجخبة 1/10/2018
بمغ  , إذقمتيؽتلعيشتيؽ مد,( t.testاالختبار التائي ) تؼ استخجاموالزابظة في العسخ الدمشي 

(, و 73(, عشج درجة حخية )2(, وىي أقل مؽ الكيسة الججولية البالغة )0.952)الحج التائي 
خ فخوق ذو دالالت إحرائية بيؽ متؾسظي العسخ باألشي يؾجج(, وعميو ال 0.05داللو )

 (:   2, وُتعج السجسؾعتيؽ متكافئتيؽ في متغيخ االعسار, كسا ىؾ في ججول)لمسجسؾعتيؽ
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 (2ججول )
في  والزابظة التجخيبيةلمسجسؾعتيؽ  السعياريةواالنحخافات  الحدابيةالستؾسظات 

 متغيخ االعسار محدؾبًا باألشيخ
عجد  ةالسجسؾع

 بةالظم
 اتالستؾسظ
 ةالحدابي

 اتاالنحخاف
 ةالسعياري

ة درج التبايؽ
 ةالحخي

نؾع  ةالكيسة التائي
الجاللة 
)عشج 

مدتؾى 
0.05) 

السحدؾ  73 151.371 12.303 158.9211 38 التجخيبية
 بة

 ةغيخ دال الججولية

 2 952. 169.260 13.010 161.7027 37 ةالزابظ

 
 التحريل الدابق في الكيمياء:

 الشيائي االختبارفي  الكيسياءالسجسؾعتيؽ عمى درجات  اتفي تكافؤ  تعتسجا      
, ( التي حرل عمييا مؽ سجالت السجرسة 7,04 –7,07لمعام الجراسي ) لمسخحمة الدابقة

 البق بيؽ درجات طو جاللة الفخ ل متداويتيؽغيخ وباستعسال االختبار التائي لعيشتيؽ مدتقمتيؽ 
التائية السحدؾبة ىي تبيؽ أن الكيسة , الدابقةلمدشة  االختبار الشيائيالبحث في  مجسؾعتي
( ومدتؾي داللة 73( عشج درجو حخيو )2) الججوليةوىي أقل قيسة مؽ الكيسة  (0.197)

بيؽ متؾسظي التحريل الدابق لمكيسياء  إحرائيةلة ق ذو دال(, وعميو ال يؾجج فخو 0.05,)
 (. 3, كسا في الججول, ) لمسجسؾعتيؽ, وبيحا ُتعج السجسؾعتان متكافئتان في الستغيخ
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 (3جذول )

انمتوسط انحسابي واالنحراف انمعياري نهمجموعتين انتجريبيت وانضابطت في 

 انتحصيم انسابق نمادة انكيمياء
عدد ا حالمجموع

 الطالب

 اخالمروسط

 حالحساتي

 اخاالنحراف

 حالمعياري

درجح  اخالرثاين

 حالحري

 حالداللنوع  الرائيح حالقيم

)عند 

مسروى 

0.05) 

 غير دال الجدوليح المحسوتح 73 165.920 12.881 67.263 38 حالرجريثي

 2 197. 216.031 14.698 67.891 37 الضاتطح

 
  المعمهمات الدابقة اختبار

في  اختياراتربع ا ذو مؾضؾعيختبار الغخض التكافؤ في ىحا الستغيخ تؼ اعتساد 
 البمظل درستان و ( فقخة اختبارية تغظي السعمؾمات التي سبق ,6مؤلف مؽ ) لكيسياءمادة ا

مؽ  مجسؾعة تؼ عخضو عمى (, بسؾضؾع التجخبةمدشؾات الجراسية الدابقة التي ليا عالقة ل
سالمة االختبار حيث تؼ االعتساد عمى ندبة أتفاق ,الستخرريؽ لمتحقق مؽ  سحكسيؽال
 .بعج االخح بسالحغات واجخاء التعجيل السشاسب ,آرائيؼ%( فاكثخ مؽ ,4)

عمى مجسؾعتي في اليؾم نفدو  7,04/,7/0طبق االختبار في يؾم الثالثاء السؾافق 
درجة لكل اجابة  بإعظاء ,البحث. وتؼ ترحيح االجابات باعتساد مفتاح االجؾبة الشسؾذجية

 واحج. خيارختيار اكثخ مؽ او التي تؼ فييا ا الستخوكةاو  الخاطئة لإلجابة اً وصفخ  وصحيح
 ياالختبار التائ وباعتساد الب تشازلياعمييا الظ ؾاالجرجات التي حرمجسيع تؼ تختيب  ىابعج 

 ,ةالتائي الكيسة داللة احرائية, اذ بمغت اتق ذو , عيخ عجم وجؾد فخ مدتقمتيؽلعيشتيؽ 
 الججولية الكيسة( وىي أقل قيسو مؽ 0.66لعيشتيؽ مدتقمتيؽ غيخ ُمتداويتيؽ ىي ) السحدؾبة

(, وعميو ال يؾجج فخق ذو داللة إحرائية 0.05( ومدتؾى داللة )73) درجو حخية ( عشج2)
بيؽ متؾسظي اختبار السعمؾمات الدابقة لمسجسؾعتيؽ, وبيحا ُتعج السجسؾعتيؽ متكافئتيؽ في 

 (.4ىحا الستغيخ, كسا في الججول )
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 (4جذول )

واالنحراف انمعياري نهمجموعتين انتجريبيت وانضابطت في انمتوسط انحسابي 

 اختبار انمعهوماث انسابقت
عدد ا حالمجموع

 الطالب

 اخالمروسط

 حالحساتي

 اخاالنحراف

 حالمعياري

درجح  اخالرثاين

 حالحري

نوع  الرائيحح القيم

)عند حالدالل

مسروى 

0.05) 

المحسو 73 12.673 3.560 13.026 38 حالرجريثي

 تح

 غير دال الجدوليح

 2 66. 13.520 3.677 13.081 37 الضاتطح

 

 : ياالستجالل التفكير اختبار
تسج مكياس عيشة البحث عمى التفكيخ االستجاللي, اع الظالبلسعخفة قجرة 

 وعشج( فقخة مؽ نؾع االختيار مؽ متعجد ذي االربعة بجائل 63مؽ)( والسؤلف 7,07صالح)
 الخاطئة لإلجابة اً وصفخ  الرحيحة لإلجابة فقط واحجة ,درجة بإعظاءترحيح اجاباتيؼ 

-tتست معالجة الشتائج احرائيًا وباالعتساد عمى االختبار, التائي )والستخوكة عؽ كل فقخة, 
Test( وىى 0.310ىي ) السحدؾبة ة( لعيشتيؽ مدتقمتيؽ غيخ ُمتداويتيؽ تبيؽ أن الكيسة التائي

(, وعميو ال 0.05( ومدتؾى داللو )73( عشج درجة حخيو )2) الججولية الكيسةأقل قيسة مؽ 
لمسجسؾعتيؽ, وبيحا ُتعج  التفكيخ االستجالليبيؽ متؾسظي اختبار  إحرائيةيؾجج فخق ذو داللو 

 (.5السجسؾعتيؽ متكافئتيؽ في ىحا الستغيخ, كسا في الججول )

 (5جذول )

انتجريبيت وانضابطت في انمتوسط انحسابي واالنحراف انمعياري نهمجموعتين 

 اختبار انتفكير االستذالني

 
د اعدا حالمجموع

 الطالب

 اخالمروسط

 حالحساتي

 اخاالنحراف

 حالمعياري

درجح  اخالرثاين

 حالحري

نوع  الرائيحح القيم

)عند حالدالل

مسروى 

0.05) 

المحسو 73 12.673 3.560 13.026 38 حالرجريثي

 تح

 غير دال الجدوليح
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 2 66. 13.520 3.677 13.081 37 الضاتطح

 
 إجراءات ضبط بعض المتغيرات الجخيمة )غير التجريبية(:

( التي يسكؽ التجخيبية)غيخ  الجخيمةقام الباحث بعجد مؽ االجخاءات لزبط الستغيخات 
 ليا أن تؤثخ, في نتائج الجراسة, وىي:

 مجة التطبيق لمتجربة:

تسثل السجة الدمشية التي طبق فييا الباحث التجخبة, وكانت السجة الدمشية لكال      
( إلى يؾم االربعاء, 7,04/,0/0السجسؾعتيؽ ىي نفديا تستج مؽ يؾم االحج الحي السؾافق )

 (.7/0/7,05السؾافق )
 االنجثار التجريبي:

 تجخبة.لؼ يحرل أية خدارة بيؽ طالب العيشة أثشاء مجه تظبيق فتخة ال
 مجرس المادة:

قام الباحث بتجريذ السجسؾعتيؽ )التجخيبية, والزابظة( بشفدو وذلػ لكي يتؼ      
 تجشب الفخق الشاتج مؽ تجريدو لمظالب عؽ طخيق أكثخ مؽ مجرس.

 (:المادية)الظروف  الفيزيقيةالظروف 

كانت الغخوف الفيديكية لمسجسؾعتيؽ متذابو عمى نحٍؾ تام إذ كانت عسمية      
التجريذ في نفذ السختبخ, وليحا فإن مداحة الرف الجراسي, ومؾقعو, ونؾعية السقاعج 

 , واعجاد الذبابيػ, ونؾعية الدبؾرة, كانت نفديا.  والتيؾيةالجراسية, ونؾعية االنارة, وعجدىا, 
 أداة البحث:

 طبق الباحث اختبار التفكيخ االستجاللي عمى السجسؾعتيؽ في السكان والدمان نفدة.
 العممية:  المادة

ُدرسْت السجسؾعتان السادة الجراسية نفديا في كتاب مادة الكيسياء لمخامذ      
, لزسان تداوي السعمؾمات التخبية, جسيؾريو العخاق / وزارة  7,2018العمسي, )االحيائي(, ط

 التي يتعخض ليا الظالب.
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 جذول انذروس انيومي:

قام الباحث بتجريذ السجسؾعتيؽ بحدب ججول الجروس اليؾمية الحي أعجتو إدارة      
( حرة لكل 5( حرص, بؾاقع )4السجرسة باالتفاق مع الباحث, إذ كان عجد الحرص )

نحٍؾ دورٍي, كسا  اسبؾعيًا, ضسانًا لتكافؤ أوقات الحرص الجراسية لمسجسؾعتيؽ وعمى شعبة
 ( اآلتي:3مؾضح في الججول )

 (3ججول )
 والزابظة التجخيبيةالبحث  ججول الجروس اليؾمي لسجسؾعتي

 انخميس األربعاء انثالثاء االثنين األحذ 

  د ج د ج رابعانذرس ان

انذرس 

 انخامس

  ج د ج د

 
 متطمبات الجراسة:

 :العممية المادةتحجيج 

بالفرؾل )االول, والثاني,  التجخبةحجدًّت السادة العمسية التي قام بتجريديا أثشاء مجه 
, وىي الفرؾل التي  7,2018والثالث , والخابع( مؽ مادة الكيسياء السقخرة لمخامذ العمسي, ط

, تتزسؽ         2018 - 2019ُتجرس في الفرل )الكؾرس( االول مؽ العام الجراسي 
 .الحري . الفرل االول: تظؾر السفيؾم 0ثالثة ما يمي: الفرؾل ال
 لمجديئات الكيسيائية. اليشجسية. الفرل الثاني: قؾة التخابط واالشكال 7
 . االنتقالية. الفرل الثالث: ,الججول الجوري وكيسياء العشاصخ 6
 . الفرل الخابع:, السحاليل.5

 إعجاد الخطط التجريدية: 

معتسجًا عمى السادة الجراسية السكؾنة مؽ الفرؾل االولى االربع  لساده عمؼ الكيسياء 
 ستخاتيجيةلمسجسؾعة التجخيبية عمى وفق  ( خظة تجريدية54مسي, قجم الباحث )لمخامذ الع

(KUD(و ,)خظة تجريدية 54 )وقج االعتيادية الظخيقةعمى وفق  الزابظة لمسجسؾعة ,
كال الخظتيؽ عمى مجسؾعو الخبخاء والسحكسيؽ لبيان مجى صالحية ُعخض أنسؾذجًا مؽ 

 , وقج أخح الباحث بآرائيؼ وتؾجيياتيؼ وتعجيالتيؼ.التجريديةالخظط 
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  أداة البحث:
يالئؼ عيشو البحث  ألنو( 7,07تبشى الباحث مكياس التفكيخ الستجاللي ل) صالح ,

 ولؼ يسزي عمى بشاءه سؾى سشة واحجة.
 تطبيق انتجربت:

( وانتيت يؾم االربعاء 7,04/,0/0األحج السؾافق )طثقد الرجرتح في يوم      
ذضمند اجراءاخ ذطثيق الرجرتح عدج مراحل تحسة الغرض من كل (7/0/7,05السؾافق )

 مرحلح.
 :اإلحرائيةالهسائل 

باخ و نكخو -مشيا )معادلة الفا السشاسبة اإلحرائيةمؽ الؾسائل  تؼ استخجام عجداً 
 (.T-test)التائي  واالختبار,  ,7-ريتذاردسؾن  –كيؾدرمعادلة 

 عرض النتائج:
  :التحقق من صحة الفرضية الرفرية

لغخض التحقق مؽ صحة الفخضية الرفخية التي نريا: "ال يؾجج فخق ذو داللة 
( بيؽ متؾسط درجات طالب السجسؾعة التجخيبية الحيؽ 0.05إحرائية عشج مدتؾى داللة )

ومتؾسط درجات طالب السجسؾعة الزابظة الحيؽ يجرسؾن  (KUD) تيجيةستخايجرسؾن وفق 
 عمى وفق الظخيقة االعتيادية عمى اختبار التفكيخ االستجاللي".

تؼ تظبيق اختبار التفكيخ االستجاللي البعجي لكال السجسؾعتيؽ, وتؼ معالجة درجات 
-tاالختبار, التائي ) وباعتسادالظالب احرائيًا الستخخاج الستؾسط الحدابي لمسجسؾعتيؽ, 

Test ُ( 4.022السحدؾبة ىي ) تداويتيؽ تبيؽ أن الكيسة التائية( لعيشتيؽ, مدتقمتيؽ غيخ م
(, 0.05( ومدتؾى داللو )73( عشج درجة حخيو )2الججولية ) الكيسةبخ قيسو مؽ وىي أك

اللة إحرائية بيؽ متؾسظي اختبار التفكيخ االستجاللي لمسجسؾعتيؽ د وعميو يؾجج فخق ذو
  (:7لرالح السجسؾعة التجخيبية, كسا ىؾ مؾضح في, ججول )
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 (7جذول )

انتائيت نهمجموعتين في اختبار انتفكير  نقيمتواانمتوسطاث انحسابيت واالنحرافاث انمعياريت 

 االستذالني:
اعجاد  حالمجموع

 الظالب
الستؾسظا

ت 
 الحدابية

االنحرافا

 خ

 حالمعياري

درجح  اخالرثاين

 حالحري

الداللح  الرائيحح القيم

عند االحصائيح 

 0.05مسروى 

 دال الجدوليح المحسوتح 73 6.924 2.6314 21.6842 38 الرجريثيح

 2 4.022 13.770 3.7108 18.7027 37 الضاتطح

 
 النتائج وتفديرها: 

 باعتسادالحيؽ درسؾا  التجخيبية السجسؾعةأعيخت الشتائج السعخوضة عؽ تفؾق طالب 
 االعتيادية الظخيقةالحيؽ درسؾا عمى وفق  الزابظة(عمى طالب السجسؾعة KUD) ستخاتيجية

 وقج يعؾد ىحا التفؾق إلى: االستجاللي التفكيخفي اختبار 
أو  اً ذاتي اً فيي تسثل نذاط ,لمتفكيخ دتخاتيجيةك ليا الجور الكبيخKUD) )ستخاتيجيةان 

عؽ طخيق العسميات العقمية لسؾاجية أو حل مذكمة تؾاجو الفخد لغخض التكيف  رقلمؾجو ت
 .تختص بالسعشى والفيؼ والتظبيق ستخاتيجية ألنيا ستسخار في السحيطوالتؾازن واال
وتخجم في  الب كساالظ االستجاللي عشج السيسا التفكيخفي  دتخاتيجيةىحه ال ثختأ وقج

ختيار الحمؾل األندب لمسذكمة تجاىات مشاسبة الايجاد الحمؾل الستعجدة السشاسبة لمكذف عؽ ا
 الؾاحجة.

 : االستنتاجات
االستجاللي لظالب الرف الخامذ العمسي  التفكيخفي  ايجابياً  دتخاتيجيةىحه ال ثختأ

 .وذلػ عبخ الفخق االحرائي الؾاضح الحي عيخ مؽ تحميل الشتائج احرائياً 
 التهصيات، : في ضهء النتائج تم وضع التهصيات التالية :

تذجيع وحث مجرسي ومجرسات مادة الكيسياء في جسيع السخاحل الجراسية عمى  -0
 ( .KUD) ستخاتيجيةاستعسال 
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إجخاء دورات تجريبية لسجرسي ومجرسات مادة الكيسياء في أثشاء الخجمة عمى  -7
 ( وكيفيو تؾعيفيا في تجريذ مادة الكيسياء .KUD) ستخاتيجيةتظبيق 

ضخورة تزسيؽ مقخرات بخنامج إعجاد مجرسي ومجرسات مادة الكيسياء في كميات  -6
( لسا ليا مؽ اثخ ايجابي في KUD) تيجيةدتخاكلالستخاتيجيات الحجيثة في التجريذ  التخبية

 تشسية التفكيخ االستجاللي لجى الظالب.
 المقترحات :

 دراسيةاجخاء دراسة مساثمة عمى مؾاد دراسية اخخى )كالفيدياء والخياضيات( في مخاحل 
 . مختمفة

عمى متغيخات, اخخى مثل:) الحذ العمسي , وانؾاع  دتخاتيجيةليحه ال دراسةاجخاء  -7
 التفكيخ) التباعجي والسشغؾمي (...الخ (.

( مع استخاتيجيات اخخى لسعخفة مجى تأثيخىا في التفكيخ KUD) ستخاتيجيةمقارنة 
 االستجاللي لظالب السخحمة الثانؾية .

 المرادر:قائمة 
   عمؼ الشفذ التخبؾي ,الجار  ( ,0533,دمحم عظيو وحامج عبج القادر ) االبخاشي

 الؾطشية    لمظباعة والشذخ , القاىخة
 ( اصؾل عمؼ الشفذ ,ط0576احسج , عدت راجح ,)السكتب السرخي الحجيث,  5,

 القاىخة .
 ( االرتقاء السعخفي الستسخكد حؾل الحات وعالقتيسا 7,,7بمة , فاديا فيرل , )

دكتؾراه غيخ مشذؾرة , معيج الجراسات  بحاالت اليؾية ,دراسة ارتقائية اكميشكية ,اطخوحة
 التخبؾية , جامعة القاىخة  

 ( الرف الستسايدم4,,7تؾمميشدؾن , كارول آن :)-  االستجابة الحتياجات جسيع
, دار الكتاب التخبؾي, السسمكة العخبية  0تخجسة مجارس الغيخان األىمية , ط –طمبة الرف 

 الدعؾدية .
 ( 0557الحدؾ,ثشاء يحيى قاسؼ",) اثخ استخجام اسمؾبي مؽ االستجؾاب في تشسية

التفكيخ االستجاللي لجى الظالبات في مادة الجغخافية ,اطخوحة دكتؾراه غيخ مشذؾرة ,جامعة 
 بغجاد, كمية التخبية ابؽ الخشج.
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 ( اثخاستخجام التجريذ الستسايد عمى التحريل م,7,0الحميدي, معيض حدؽ :)
لجى تالميح الرف الدادس األبتجائي, رسالة ماجدتيخ الجراسي في مقخر المغة االنجميدية 

 مشذؾرة , كمية التخبية , جامعة ام القخى .
 (اثخ انسؾذجي التعمؼ البشائي والتعمؼ التعاوني 4,,7الخدرجي, نريف جاسؼ عبيج",)

في تعجيل الفيؼ  الخاطئ لمسفاليؼ الفيديائية والتفكيخ االستجاللي لجى طالبات معيج اعجاد 
ت",اطخوحة دكتؾراه غيخ مشذؾرة ,جامعة بغجاد , كمية التخبية لمعمؾم الرخفة / ابؽ السعمسا
 الييثؼ.

 ( تعميؼ العمؾم لمجسيع , طم4,,7خظايبة, عبجهللا :)دار السديخة لمشذخ والتؾزيع  0 ,
 ., عسان

 ( ,أثخ استخجام األنذظة األثخائية في تحريل السفاليؼ 4,,7الخاجحي, نؾر شخف" :)
جى التمسيحات السؾىؾبات في العمؾم", رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة, جامعة أم القخى , العمسية ل

 كمية التخبية, الدعؾدية.
 ( (: أثخاستخاتيجة )م7,04الخبيعي, حال عرام دمحمKUD والعخوض التقجيسية في )

في مادة العمؾم, رسالة ماجدتيخ  اكتداب السفاليؼ العمسية عشج تمسيحات الرف الخابع األبتجائي
 ابؽ رشج , جامعة بغجاد. –غيخ مشذؾرة , كمية التخبية لمعمؾم األندانية 

 (التفكيخ وانؾاعو, مكتبة الكمية لمظباعة 4,,7رزوقي ,رعج ميجي وزيشب عديد,)
 والشذخ, بغجاد.

 ( التفكيخ وانؾاعو, مكتبة ا7,06رزوقي ,رعج ميجي وسيى ابخاليؼ عبج الكخيؼ,) لكمية
 لمظباعة والشذخ, بغجاد.

 ( السؾسؾعة الذاممة استخاتيجيات وطخائق ونساذج 7,06زايخ, سعج عمي وأخخون :)م
 واساليب وبخامج , دار السختزى , بغجاد , العخاق .

 ( طخق واستخاتيجيات التجريذ م5,,7الذافعي , صبيحة بشت عبج الحسيج :)
 ة الخشج الخياض .التظبيقات في مجال االقتراد السشدلي , مكتب

 ( ,معجؼ السرظمحات التخبؾية والشفدية", ط 6,,7شحاتو, حدؽ, وزيشب الشجار" ,)
 السرخية المبشانية, القاىخة.



 امحد لعييب حسنيد.     

 

( يف التفكري  KUDأثر اسرتاتيجية ) 

 االستداللي
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 (7,07صالح , مخوة باسؼ:)  السحظات العمسية في تحريل طالبات  ستخاتيجيةاثخ
غيخ مشذؾرة  يخماجدتالرف الخابع العمسي في مادة عمؼ االحياء وتفكيخىًؽ االستجالليخسالة

 ,جامعة بغجاد , كمية التخبية لمعمؾم الرخفة / ابؽ الييثؼ.
 ( استخاتيجيات التجريذ في القخن م7,,7عبيجات , ذوقان وسييمة ابؾ الدسيج :)

 الحادي والعذخيؽ دليل السعمؼ والسذخف التخبؾي , ديبؾنؾ لمشذخ والتؾزيع , عسان .
 دار  0والججيج في التجريذ , ط (: الجؾدة الذاممةم5,,7)عظية , محدؽ عمي ,

 الرفاء لمشذخ والتؾزيع , عسان .
 ( استخاتيجيات التعمؼ والتعميؼ السعخفية, طم7,06قظامي, يؾسف:)دار السديخة 0 ,

 والتؾزيع , عسان , االردن . لمشذخ
 (سيكؾلؾجية الظفؾلة والسخاىقة, 0543مدؽ,بؾل وجؾن كؾنجخ وجيخوم كاجان :)

 العديد سالمة ,مكتبة الفالح ,الكؾيت.تخجسة د. احسج عبج 
 ( بالبحث العمسي يدؾد االبجاع فتختقى االمؼ , م7,05مؤتسخكمية التخبية االساسية :)

اذار( , كمية التخبية , جامعة واسط ,  06 -07)السؤتسخ الجولي الدابع السشعقج لمفتخة مؽ 
 العخاق .

 البشائي نساذج  السجخل(: م7,07حسدة راجي ) ياسيؽ, واثق عبجالكخيؼ وزيشب
 .واستخاتيجيات في تجريذ السفاليؼ العمسية, مظبعة دار الكتب والؾثائق , بغجاد , العخاق
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