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 ملخص البحث:

 ٌهدؾ البحث الى:

 .الرٌاضٌن لدى النفسً والتلوث التفكٌر العلمً مستوى على التعرؾ -1

    النفسً التلوثالتفكٌر العلمً و فً  SWOMو   PQ4R استراتٌجٌتً تأثٌر معرفة -2

 .الرٌاضٌن لدى

 التلوث التفكٌر العلمً والحدتنمٌة  فً اكثر تطور تحمما السابمتٌن ستراتٌجٌتٌناال اٌة -3

 .الرٌاضٌن لدى النفسً

 فً الممارنة والدراسات المعٌارٌة الدراسات بأسلوب الوصفً المنهجمنهجٌن هما واستخدم 

 بأسلوب التجرٌبً المنهج باإلضافة الى ،الرٌاضٌن لدى النفسً والتلوث التفكٌر العلمً لٌاس

    SWOMو PQ4R ن حدٌثتٌن هما استراتٌجٌةتٌالمتكافبتٌن فً استخدام استراتٌجٌ المجموعتٌن

 .الرٌاضٌن النفسً لدى التلوث التفكٌر العلمً والحد منتنمٌة  فً

البدنٌة وعلوم  التربٌة من كلٌة نٌةالمرحلة الثا طالببالرٌاضٌن من   البحث مجتمع وحدد

            ( طالب،112البالػ عددهم)( 2014-2013)الدراسً لعامل بابل جامعة - الرٌاضة

 للتجربة  طالبا( 78)عٌنة التجربة االستطالعٌة، و ( طالبة25البحث توزعت ) وان عٌنة

        (Cطالبا شعبة )(43)و PQ4R( فً تطبٌك استراتٌجٌة Bطالب ضمن شعبة)( 44)الربٌسة بوالع

 .SWOMفً تطبٌك استراتٌجٌة 

( 14)( وحدة تعلٌمٌة ممسمة الى27وبعدد)( اسبوع 14)فترة تطبٌك االستراتٌجٌتٌن  تحدد

        مواضٌع( 8)كل اسبوع وبوالع  فً واحدة محاضرة عند كل استراتٌجٌة، بوالع تعلٌمٌة وحدة

 العملً،    التدرٌب الحركٌة، البرامج الدماغ، نصفً:)وهً التفكٌر العلمً والعملٌات العملٌة عن

                 مواضٌع(8)، و(واالدران التصور واالنتباه، التركٌز واالبداع، الذكاءالمفاهٌم،  طخراب

      الجودة انحالل والدٌنٌة، االخاللٌة المٌم انحالل الثمافً، الؽزو)وهً النفسً التلوث عن

اب،                  الشب مماهً والمالً، االداري الفساد والتعلٌمٌة، الرٌاضٌة المؤسسات فً الشاملة

عند كل  بالترتٌب المواضٌع تنفٌذ ٌتم الزابؾ(، اإلعالم العراق، فً( االهلً)الخاص التعلٌم
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 المواضٌع     أهمٌة عن الرٌاضٌن وتفاعل استٌعاب لزٌادة تكرار المحاضرات وٌتماستراتٌجٌة، 

 .والمعرفٌة واالجتماعٌةوالمهنٌة والثمافٌة  الدراسٌة حٌاتهم فً

د استخراج النتابج من خالل استخدام الوسابل االحصابٌة المناسبة، تم التوصل الى مجموعة وبع

 من االستنتاجات:

 :االستنتاجات -

 لدى المعتدل المعٌاري المستوى ضمن ٌتمركز التفكٌر العلمً والتلوث النفسً مستوى -1

 .الرٌاضٌن

الحد من التلوث تنمٌة التفكٌر العلمً و فً تأثٌر لهما SWOMو PQ4R استرتٌجٌتً -2

 .      الرٌاضٌن لدى النفسً

تنمٌة التفكٌر العلمً  فً SWOM استراتٌجٌة من أكبر تأثٌر لها PQ4Rاستراتٌجٌة  -3

 .والحد من التلوث النفسً لدى الرٌاضٌن

 

 الكلمات المفتاحٌة:

 ، التلوث النفسً.التفكٌر العلمً، SWOM، استراتٌجٌة PQ4Rاستراتٌجٌة 
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The research aims to: 

1- Identify the scientific thinking and psychological pollution at 

Sporting.                                                                                        

2- Knowledge of the impact of strategies and PQ4R SWOM in 

scientific thinking and psychological pollution at Sporting.         

3- State the previous two strategies realized more evolution in the 

development of scientific thinking and reduce the psychological 

pollution at Sporting.                                                                         

And use two approaches are descriptive approach in a manner 

standard studies and comparative studies in the measurement of 

scientific thinking and pollution psychological Sporting have,          

in addition to the experimental method in a manner both groups 

Equal in the use of two strategies of two recent two PQ4R and 

SWOM in the development of scientific thinking and reduce the 

psychological pollution Sporting the strategy.                                   

of students from the  sAthleteAnd select the research community 

second phase of the Faculty of Physical Education and Sports 

Science - University of Babylon for the academic year (2013-2014) 

totaling 107 students, and that the research sample were 

distributed (25) student sample exploratory experience, and (81) 

students to experience major by (41) within the Division of Student 
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(B) in the application of PQ4R strategy and (40) students Division 

(C) in the application of SWOM strategy.                                           

Identified application strategies period (14 weeks) number (28) 

educational unit divided into (14) and the educational unit at each 

strategy, by one lecture each week and by (7) threads for scientific 

thinking and mental processes, namely: (hemispheres of the brain, 

programs kinetic, mental training, concept maps, intelligence and 

creativity, focus and attention, perception and cognition), and (7) 

threads for psychological pollution, namely, (cultural invasion, the 

dissolution of the moral and religious values, the dissolution of the 

overall quality in sports, educational institutions, financial and 

administrative corruption, youth cafes, Education Special (Al Ahli) 

in Iraq, the false media), threads are executed in the order when 

each strategy, and is repeated lectures to increase the absorption 

and interaction for Sporting importance of the subjects in their 

academic, professional, cultural, social and cognitive.                    

After extracting the results through the use of appropriate 

statistical methods, it was reached a set of conclusions:                

                                                                                     :Conclusions 

1-Arithmetic mean in scientific thinking psychological and pollution 

are stationed within the normative level with Sporting moderate.  

2-Astertaceti PQ4R and SWOM an impact in the development of 

scientific thinking and reduce the psychological pollution at 

sporting.                                                                                             

3- PQ4R strategies have the greatest of SWOM strategy in the 

development of scientific thinking and reduce the psychological 

impact of the pollution sporting.                                                         

Key words: 

PQ4R strategy, SWOM strategy, scientific thinking, psychological 

pollution. 
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 :بالبحث التعرٌف

 ممدمة البحث واهمٌة: -

وتطوٌر والرٌاضٌٌن ة ٌؤكدون على مواكبة تحدٌث معلومات الطلب اتاساتذة الجامعالمدربون و

 جهودهم من األكبر ٌون الجزءالتربوالمدربون و ركز ولذلن ،والمهارٌة امكانٌاتهم العلمٌة

 مخرجات تحمٌكبهدؾ  التدرٌب والتدرٌس فً متنوعة استخدام استراتٌجٌات على البحثٌة

 .التعلٌمٌة المراحل مختلؾ فً المتعلمٌن لدى مرؼوبة

  معرض للتلوث من خالل العادات والسلوكٌات السٌبة  عند جمٌع االفرادوان الجانب النفسً 

ومنهم اساتذة التربٌة  التربوٌٌنمن المحٌط الذي ٌترعرع فٌه، فوجب على  التً ٌكتسبها المتعلم

الرٌاضٌة تنمٌة الجانب النفسً للطالب وجعلة خالٌا من الملوثات وخاصة ما ٌمر به الطالب 

 خالل مرحلة الجامعة وفً فترة الشباب.

ٌضطلع       ممٌزا ٌاعمل ان التطور والتحدٌث فً العملٌة التربوٌة واكتساب المعرفة تعد نشاطاو

فٌنبؽً تنمٌة  ،عملٌات التفكٌر وارتماء تطور مدى على أساسٌة صفة به الجانب العملً وهو

التربٌة الرٌاضٌة فً  البطالرٌاضٌن من وعً الطالب بهذه العملٌات وخصوصاً ما ٌحتاجها 

 حٌاته االجتماعٌة والرٌاضٌة والفكرٌة.

 PQ4Rهما استراتٌجٌة حدٌثتٌن  استراتٌجٌتٌن  لىاالعتماد عوبذلن حددت اهمٌة البحث فً 

لدى طالب التربٌة  تنمٌة التفكٌر العلمًللمساهمة فً السعً نحو  SWOMواستراتٌجٌة 

 . بصفتهم رٌاضٌنالرٌاضٌة 

 مشكلة البحث: -

االستمرار االمنً  وتذبذبالظروؾ الصعبة التً ٌمر بها بلد العراق من حروب واحتالل 

 ذلن على وترتبت العرالً، للفرد والتربوي النفسً البناء على خطٌرة والسٌاسً ولدت آثار

    النبٌلة، ولٌمه بحضارته المعروؾ العرالً المجتمع فً مألوفة تكن لم سلوكٌات ظهور

 . فٌها ٌعٌش من سلون تلوث إلى تؤدي ملوثة بٌبة وبالتالً بروز

فً معالجة المشكالت التربوٌة  عدم استخدام الستراتٌجٌات العلمٌةلٌس هذا وحسب فضال عن 

مجرٌات الحٌاة ل فً التفكٌر العلمً وجود ضعؾ فً تنمٌة الطلبة لعملٌاتهم المعرفٌة وكذلن

الذي ٌؤثر على مستمبلهم المهنً كونهم اساتذة المستمبل الذي ٌعتمد علٌهم فً بناء المحٌطة بهم، 

 ٌتطلب الرٌاضً النفس علم أدبٌات وبما ان .ومستمبل رٌاضة البلد بلدهم ومجتمعهم

فً موضوعٌن مهمٌن  استراتٌجٌات حدٌثة فً التدرٌس لحل المضاٌا النفسٌة الرٌاضٌة التعلٌمٌة 

والتلوث النفسً المصاحب  الرٌاضٌةطالب التربٌة  الرٌاضٌن من لدى التفكٌر العلمًمن خالل 

د هنالن دراسة وحسب معلوماتنا لم تع SWOMوPQ4R باالعتماد على استراتٌجٌتً  للرٌاضً

  سابمة فً التربٌة الرٌاضٌة اعتمدت هاتٌن االستراتٌجٌتٌن.
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 اهداف البحث: -

 -ٌهدؾ البحث الى:

 .الرٌاضٌن لدى النفسً والتلوث التفكٌر العلمً مستوى على التعرؾ -1

    النفسً التلوثالتفكٌر العلمً و فً  SWOMو   PQ4R استراتٌجٌتً تأثٌر معرفة -2

 .الرٌاضٌن لدى

 التلوث التفكٌر العلمً والحدتنمٌة  فً اكثر تطور تحمما السابمتٌن االستراتٌجٌتٌن اٌة -3

 .الطالب لدى النفسً

 فروض البحث: -

تنمٌة التفكٌر العلمً والحد من تحمما تطور واضح فً  SWOMو PQ4Rاستراتٌجٌتً  -1

 .الرٌاضٌنلدى  التلوث النفسً

 . كٌر العلمًالتفتحمك تطور اكثر فً   PQ4Rاستراتٌجٌة  -2

 تحمك تطور اكثر فً خفض التلوث النفسً. SWOMاستراتٌجٌة  -3

 :البحث مجاالت -

 بابل جامعة – ةالبدنٌة وعلوم الرٌاض التربٌة كلٌة طالبالرٌاضٌن من : البشري المجال -1

 (2014-2013) الدراسً للعام

  .2014/  6/  11ولؽاٌة  2013/  12/  27 من المدة: ألزمانً المجال -2

 . بابل جامعة –ةالرٌاض البدنٌة وعلوم التربٌة كلٌة فً الدراسٌة الماعات: المكانً لمجالا -4

 : المصطلحات تحدٌد -

استراتٌجٌة تحسن المراءة والفهم وتشمل الوصول الى المعرفة السابمة : PQ4Rاستراتٌجٌة 

مٌٌز والمراءة وتوسع عملٌات التعلم ونمل المهارات وتساعد الطالب لٌصبحوا اكثر لدرة على الت

 (collier,Catherine:2002:p267) واالحتفاظ بالمعلومات

من االتجاهات الحدٌثة فً تدرٌس المهارات فوق المعرفٌة وترمً إلى " SWOM :استراتٌجٌة 

تحسٌن التعلم وانتاجه إلعداد جٌل واعٍ ٌفكر بطرابك شمولٌة من خالل مجموعة من االفكار 

 عبد الرحمن)المدرس والطالب عند دراسة موضوع معٌن".  واالسبلة المنظمة التً ٌتبعها

 (141:ص2007الهاشمً،طه علً الدلٌمً :



8 

 

 حمابمها بكل المشكلة دراسة نحو موضوعٌة بطرٌمة موجه هادؾ سلون :التفكٌر العلمً

 تتعلك احكام اعطاء ثم تتضمنها التً العاللات فٌها تتضح تفسٌرات إلى الوصول بهدؾ وابعادها

            (111،ص2002امال فاتح زٌدان :) ". بها

 الفوضى تسبب خارجٌة عوامل بفعل النفسٌة البٌبة نظام فً خلل حدوث حالة :النفسً التلوث

 الحاصل للتداخل عرضٌا ناتجا الفوضى وتكون والعها مع وتكٌفها توازنها فً السٌا والتأثٌر

   (11،ص 2010)احمد نصر مبارن : (.والسلون الفكر) محتوى مظهري بٌن

 البحث المٌدانٌة: هاجراءاتمنهجٌة البحث و -

تم االعتماد على منهجٌن وهما المنهج الوصفً فً وصؾ لٌم متؽٌرات البحث  منهج البحث: -

 المجموعتٌن بأسلوب، فضال عن المنهج التجرٌبً والممارنة بأسلوب المستوٌات المعٌارٌة

 .SWOMو PQ4Rفً تطبٌك استراتٌجٌتً  المتكافبتٌن

 مجتمع وعٌنة البحث: -

 ةالرٌاض البدنٌة وعلوم كلٌة التربٌةب نٌةطالب المرحلة الثابالرٌاضٌن من حدد مجتمع البحث 

حٌث تم اختٌار  ( طالب،112( البالػ عددهم بـ )2014 -2013فً جامعة بابل للعام الدراسً)

( طالبة اما العٌنة 25) توزٌع العٌنات بالطرٌمة العشوابٌة حٌث تضمنت التجربة االستطالعٌة

ضمن ( B)شعبة( طالب والمحدد بطالب 78فً تنفٌذ االستراتٌجٌات المعتمدة بوالع)المستخدمة 

تؽٌبهم خالل   ( طالب لكثرة3(بعد استبعاد )44(طالب من اصل)41( بوالع)PQ4Rاستراتٌجٌة)

( SWOMة)( الستراتٌجCٌفترة تنفٌذ االستراتٌجٌات بوالع ثالث محاضرات واكثر، وشعبة)

تؽٌبهم، وتشكل العٌنة  لكثرة طالب( 3) استبعاد بعد( 43من مجموع) (طالب40بوالع)

 %( من مجتمع البحث.13.1نسب)

 :البحث فً المستخدمة واألجهزة واألدوات الوسائل -

مٌاس م -4 التفكٌر العلمً اختبارـ 3االستبٌان   استمارة ـ2  المالحظة ـ2  المصادر العلمٌة -1

 نفسً.        التلوث ال

 آلٌات العمل ضمن مفردات البحث:-

 تأمل، الراء، أسال، أفحص،)خطوات ستة الى مضمونها فً تشٌر: PQ4Rاوال: استراتٌجٌة 

 الممروء تفحص بمعنى( Preview)معنى من مأخوذة( P) تبعاَ للحروؾ المعتمدة( راجع سمع،

 اربع بمعنى( 4R)و لموضوع،ا عن االسبلة طرح( Question)بمعنى( Q)و الممصود، لمعرفة

 فً وفكر بدلة تأمل( Reflect)النص الراء بمعنى( Raed) منها( R)بحرؾ تبدا مصطلحات

 مهموس، أو مسموع بصوت الشخصٌة ةالمراء تسمٌع اي سمع بمعنى( Recite)و النص

) حنان ٌاسٌن ؼرٌب .لذلن الحاجة حال فً ثانٌة مرة ولراءة الموضوع مراجعة (Review)و

 ( 32،ص2011:
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وهً منظومة تعلٌمٌة اطلك علٌها اإلنموذج االمثل مختصرة  :(SOWM)استراتٌجٌة ثانٌا:

استراتٌجٌة كما فً (، تتكون من ستة خطوات school wide optimum modelلمعنى)

PQ4R (المرار اتخاذ، المشكالت ، حلالتنبؤ، االحتماالت تولٌد، الممارنة، التساؤل) هاوخطوات. (

 (143الهاشمً :مصدر سبك ذكرة :ص عبد الرحمن

 لبل من والمعدل( 1175 ، صالح) لـ العلمً التفكٌر اختبار اعتمد ثالثا: اختبار التفكٌر العلمً:

 : ٌأتً بما ٌتمٌز ألنه وذلن  العرالٌة البٌبة مع لٌتناسب( 2004سهٌل، دمحم)

        الفروض، باراخت ولسم المشكلة، تحدٌد لسم) وهً ألسام خمسة من االختبار ٌتألؾ -

 لٌاس على المدرة لها األلسام وهذه( التعمٌم ولسم التفسٌر، ولسم الفروض، صحة اختبار ولسم

 . المجال هذا فً األدبٌات أشارت كما العلمً التفكٌر

 .التخصصات ولجمٌع والجامعٌة الثانوٌة للمرحلتٌن االختبار هذا أُِعد -

 وعلوم وفنون آداب) من كافة االختصاصات من منتماة فمرات على ٌحتوي بأنه االختبار ٌتمٌز

 فمرات عدد وبلػ ،لٌكون اكثر شمولٌة فً تطبٌك مبادئ التفكٌر العلمً (وسٌاسٌة ورٌاضة

) فداء أكرم سلٌم :  .االختبار مطبك على الرٌاضٌنان ، وفمرة( 104) االختبار

 (261:ص2011

     مجاالت أربعة على موزعة( فمرة 76)ٌتكون الممٌاس من  رابعا: ممٌاس التلوث النفسً:

 التخنث، األجنبٌة، بالمظاهر الشكلٌة التعلك إلٌها، واإلساءة الحضارٌة للهوٌة التنكر) وهً

 محاٌد، أوافك، بشدة، أوافك) وهً بدابل( 5) من باالختٌار عنه اإلجابة وتكون ،(الفوضوٌة

 (11:ص2012لرضا : ) حٌدر عبد ا.ومطبك على الرٌاضٌن( بشدة معارض معارض،

 التجربة االستطالعٌة:  -

( من نفس Aعلى طالبات شعبة) 7/1/2014-8تم اجراء تجربة استطالعٌة مصؽرة بتارٌخ 

(طالبة وبوالع محاضرتٌن)محاضرة واحدة عن كل 25المرحلة الدراسٌة البالػ عددهن)

لموضوعٌن فً اجراءات البحث واوعن مواضٌع خارج المفردات المعتمدة استراتٌجٌة(، 

، إذ الؽرض من التجربة االستطالعٌة معرفة سٌر )الشخصٌة المٌادٌة، ادارة البطوالت(هما

والولت فً تطبٌك  ، 1فضال عن تحدٌد كفاءة فرٌك العمل المساعد ،اجراءات العمل البحثً

 دلٌمة(30-20)من ممٌاس التلوث النفسً على االجابة ولت استؽرق إذ االستراتٌجٌتٌن،

      (دلٌمة، 35( دلٌمة بمعدل)40-30من) التفكٌر العلمًعلى دلٌمة واالجابة (25)بمعدل

 .ٌنٌسللممٌاوحددت اٌضا االسس العلمٌة 

 

                                                           
1
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 االسس العلمٌة لممٌاسً البحث:-

: من خالل االعتماد على الصدق الظاهري لمجموعة من المختصٌن والخبراء بعلم الصدق

 مفردات اختبار، فً معرفة صالحٌة 12الرٌاضً النفس التربوي وعلم النفس الرٌاضً والمٌاس

الممٌاس صالحة لعٌنة مفردات االختبار وفمرات ، تبٌن ان التلوث النفسًفمرات التفكٌر العلمً و

 (4.4و 8.3و 11ت حددت بالمٌم )( المحسوبة للفمرا²من خالل معرفة ان جمٌع لٌم )كا البحث،

 (. 3.74( البالؽة)0.05( ومستوى داللة)1ٌة)الجدولٌة عن درجة حر( ²كا)وهما اكبر من لٌمة 

تم تحدٌد الثبات باالعتماد على التجزبة النصفٌة للممٌاسٌن لمعرفة لٌمة الثبات الكلٌة    الثبات:

     بعد تحدٌد الفمرات الفردٌة والزوجٌة عند كل ممٌاس، وظهرت النتابج بوجود لٌم ثبات 

                  التفكٌر العلمً،( لممٌاس 88النفسً) ( لممٌاس التلوث81لنصفً الممٌاس حددت بـ )

( 0.77براون( حددت لٌم الثبات الكلٌة وهً) -ومن خالل االعتماد على معامل )سبٌرمان

 .التفكٌر العلمً الختبار( 0.78لممٌاس التلوث النفسً و)

لتعدد  : ممٌاسً البحث من نوع )لٌكرت( ذات الموضوعٌة العالٌة فً االستجابةالموضوعٌة

       محاور االجابة، باإلضافة الى فهم العٌنة لمعنى الفمرات وتوضٌح فرٌك العمل عن معنى

 اضحة لدى طالب التربٌة الرٌاضٌة.كل فمرة لعٌنة البحث، واصبحت جمٌع الفمرات مفهومة وو

 تكافإ مجموعتً البحث:-

لبل الشروع و 2014/  15/1-14عٌنة البحث بتارٌخ  على من خالل اجراء االختبارات المبلٌة 
التاً ٌنبؽاً  مان األماور الهاماة بتطبٌك االستراتٌجٌتٌن، تم تحدٌد تكافؤ مجموعتً البحث كونهاا

ان تكااون  األساااس الباادوعلااى هااذا  ،التجرٌبااً إتباعهااا ماان أجاال أعااادة الفااروق الااى العاماال

اختباار  االعتماد علىتم  التكافؤ مبدامن  وللتأكدمجموعتا البحث متكافبتٌن فً متؽٌرات البحث، 
(t للعٌنااات المسااتملة ) شااعبة بااٌن(B وC)  أظهاارت النتااابج إن الوسااط فااً متؽٌااري البحااث، إذ

( باااانحراؾ معٌااااري 51.5هاااو) التفكٌااار العلماااً اختباااار فاااً (Bشاااعبة)الحساااابً لمجموعاااة 
إمااا فااً متؽٌاار  )2.6( وبااانحراؾ)50.4( بلااػ الوسااط الحسااابً)Cوعنااد شااعبة) (،2.4ممااداره)
      ،(11.2)( وبااانحراؾ معٌاااري210.1) (Bالنفسااً فبلااػ الوسااط الحسااابً عنااد شااعبة) التلااوث

ولمعرفة معنوٌة الفروق بٌن  (،10.4( وبانحراؾ معٌاري ممداره)276.1)( بلػ Cوعند شعبة)
التفكٌر  المحسوبة فً ةمٌمالبلؽت و، تم احتساب المٌمة التابٌة لعٌنتٌن مستملتٌن األوساط الحسابٌة

( عناد 2الجدولٌاة البالؽاة ) ةمٌماالأصؽر مان  ماوه ،(1.73التلوث النفسً) ( وعند1.86العلمً)
جاااود فاااروق عشاااوابٌة باااٌن وهاااذا ٌشاااٌر إلاااى و (،0.05( ومساااتوى داللاااة)81درجاااة حرٌاااة)

 ، وكما مبٌن فً الجدول ادناه.  المجموعتٌن فً متؽٌري البحث مما ٌدل على تكافؤ  المجموعتٌن
 
 

                                                           
 -6ا.د ٌاسٌن علوان،     -5ا.د عامر سعٌد،  -4ا.د حسٌن ربٌع،  -3م الطرٌحً، ا.د فاه -2ا.د دمحم الٌاسري،  -1اسماء المختصٌن: *

ا.م.د هٌثم حسٌن                     -10ا.م.د هٌثم دمحم كاظم  -1ا.م.د علً محمود  -7ا.د سوسن هدود،  -8ا.د حٌدر عبد الرضا، 

 ا.م.د دمحم نعمة -11

 



10 

 

       ( فً متغٌري البحث        Cوشعبة  Bالمجموعتٌن )شعبة  ( التكافإ بٌن1جدول) 
 التلوث النفسً(و التفكٌر العلمً)

 
المعالم  متغٌرات البحث

 االحصائٌة
درجة  ع -س

 الحرٌة
الوسط 
 الفرضً

مستوى 
 الداللة

 الداللة المٌمة التائٌة

 الجدولٌة المحسوبة

 غٌر معنوي B 51.5 2.4 97 52 ...5 1.33 2شعبة  التفكٌر العلمً

 C 5..4 2.6شعبة 

 غٌر معنوي B 27..1 11.2 253 1.63شعبة  التلوث النفسً

 C 236.1 1..4شعبة 

 

 ٌاتً: كما، للرٌاضٌنمستوٌات معٌارٌة  ثالثحددت  المستوٌات المعٌارٌة:-

وى المعٌاري المتوسط المستو(، 35-0من)حدد  للتفكٌر العلمً الضعٌؾ المعٌاري المستوى

وان الل لٌمة ٌحصل علٌها الرٌاضً فً  (،104-82المعٌاري العالً) المستوىو(، 81-36من)

ونجد من  (،52)لالختبارالوسط الفرضً (، و104اختبار التفكٌر العلمً)صفر( واعلى لٌمة )

مستوى ضمن الكان  اختبار التفكٌر العلمًفً  للرٌاضٌنالجدول السابك ان الوسط الحسابً 

 التفكٌر العلمًان  وهذا مؤشر على لالختبارالل من الوسط الفرضً وهو المعٌاري المتوسط 

ٌحصل علٌها ٌمكن ان . بٌنما ان الل لٌمة لممٌاس التلوث النفسً كان للٌل عند لرٌاضٌن

-76من ) (، وان المستوى الواطا فً التلوث النفس430ً( واعلى لٌمة)76هً) الرٌاضً

-316العالً من)المعٌاري  مستوى ال(، و315-201ى المعٌاري المتوسط من)(، والمستو200

ان لٌمة الوسط الحسابً عند الرجوع و (،257رضً للممٌاس بلؽت)(، وان الوسط الف430

وهذا ٌدل  ط الفرضً،اعلى من الوس ووهعند المستوى المعٌاري المتوسط للجدول نفسه نجده 

 . الرٌاضٌن على ارتفاع ممدار التلوث النفسً عند

 التجربة الرئٌسة:-

اسبوع(  14بوالع ) 2014/ 21/5 -20لؽاٌة  16/2/2014-15نفذت التجربة الربٌسة بتارٌخ 

( ونفس العدد PQ4R( محاضرة الستراتٌجٌة )14( وحدة تعلٌمٌة بوالع )27وبعدد)

وهً:)نصفً الدماغ،  التفكٌر العلمًعن ( مواضٌع 8حددت بـ )( SWOMالستراتٌجٌة)

التدرٌب العملً، خرابط المفاهٌم، الذكاء واالبداع، التركٌز واالنتباه، التصور  رامج الحركٌة،الب

عن التلوث النفسً وهً)الؽزو الثمافً، انحالل المٌم االخاللٌة ( مواضٌع 8، و)واالدران(

الً، والدٌنٌة، انحالل الجودة الشاملة  فً المؤسسات الرٌاضٌة والتعلٌمٌة، الفساد االداري والم

وٌتم تنفٌذ المواضٌع  (،مماهً الشباب، التعلٌم الخاص)االهلً( فً العراق، اإلعالم الزابؾ

وتفاعل الطالب عن أهمٌة  ع ٌتم تكرارها لزٌادة استٌعاببالترتٌب وبعد االنتهاء من المواضٌ

وكما مبٌن اجراءات التجربة ضمن المواضٌع فً حٌاتهم الدراسٌة واالجتماعٌة والمعرفٌة، 

 لتصمٌم التجرٌبً المعتمد.ا
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 ( ٌبن التصمٌم التجرٌبً المستخدم2جدول)

الممارنة الضمنٌة فً  االختبار البعدي االستراتٌجٌات االختبار المبلً المجوعات

 المجموعة الواحدة

الممارنة المستملة 

 بٌن المجموعتٌن

 Bشعبة 
 

 بعدي -بعدي بعدي -لبلً  التفكٌر العلمً PQ4R التفكٌر العلمً

 بعدي -لبلً تلوث نفسً تلوث نفسً

 بعدي -بعدي بعدي -لبلً التفكٌر العلمً SWOM التفكٌر العلمً Cشعبة 

 بعدي -لبلً تلوث نفسً تلوث نفسً

التفكٌر تم اجراء االختبارات البعدٌة، لمعرفة  25/5/2014-24بتارٌخ  االختبارات البعدٌة:

 .المعتمدة فً البحث االستراتٌجٌتٌن تطبٌكلٌم التلوث النفسً بعد و العلمً

 الوسائل االحصائٌة:  -

)الوسط الحسابً، االنحراؾ  فً مجرٌات البحث تم االعتماد على الوسابل االحصابٌة االتٌة

للعٌنة المتناظرة، اختبار  tبراون، اختبار  -المعٌاري، معامل ارتباط بٌرسون، معامل سبٌرمان

t .)(  2011الكنانً : ) عاٌد كرٌم للعٌنة المستملة 

 عرض البٌانات وتحلٌلها ومنالشتها:-

 فً االختبارٌن المبلً والبعدي والوسط الفرضً الوسط الحسابًممارنة بٌن عرض و-

لمعرفة الداللة المعنوٌة فً ممدار التؽٌر الحاصل فً لٌم االوساط الحسابٌة مع لٌمة الوسط 

النفسً باستخدام االستراتٌجٌتٌن الحدٌثتٌن  الفرضً فً متؽٌري البحث التفكٌر العلمً والتلوث

PQ4R وSWOM ( تم االعتماد على اختبارt  اوال بٌن الوسط الحسابً لالختبارات المبلٌة )

مع الوسط الفرضً ومن ثم لٌمة الوسط الحسابً لالختبارات البعدٌة مع الوسط الفرضً 

 لنتابج كما مبٌنه بالجدول ادناهوظهرت ا

لة االحصائٌة بٌن لٌم الوسط الحسابً                                 ( ٌبٌن الدال3جدول)

 لالختبارات المبلٌة والبعدٌة مع الوسط الفرضً 

متؽٌرات 

 البحث

الوسط  الشعبة

 الحسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

الوسط 

 الفرضً

T 

 المحسوبة

T 

 الجدولٌة

الداللة 

 االحصابٌة

 ًـلـبـمـار الـبـتـاالخ

التفكٌر 

 ًالعلم

 ؼٌر معنوي b 51.1 2.4 52 0.3 2.02شعبة 

 ؼٌر معنوي c 51.6 1.7 1.3شعبة 

 معنوي b 210.1 11.2 257 18.7 شعبةالتلوث 
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 معنوي c 276 10.4 16.5 شعبة النفسً

 االخـتـبـار الـبـعـدي

التفكٌر 

 العلمً

 معنوي  b 64 2.1 52 40 شعبة

 معنوي c 61 2.4 22.5 شعبة

 التلوث

 النفسً

 معنوي b 237.1 11.1 257 11.8 شعبة

 معنوي c 246.1 10.2 6.1 شعبة

من خالل الجدول السابك نجد ان الداللة المعنوٌة فً االختبار المبلً بٌن الوسط الحسابً 

والوسط الفرضً فً التفكٌر العلمً ؼٌر معنوي وهذا ٌدل على ان المٌمٌن متماربات فً وصؾ 

دى الرٌاضٌن، بٌنما هنالن داللة معنوٌة ولصالح الوسط الفرضً فً التلوث التفكٌر العلمً ل

الناجم التنكر للهوٌة الحضارٌة  ظهور  نتٌجةوجود التلوث النفسً لدى الرٌاضٌن النفسً نتٌجة 

   من حٌث  التعلك بالمظاهر الشكلٌة االجنبٌةالظروؾ التً ٌمر بها البلد باإلضافة الى  من

متابعتهم لألفالم والمسلسالت الؽربٌة اكثر  فضال عن وتسرٌحة الشعر لحلًاوطبٌعة المالبس 

        اتمام االعمال ولالمباالة فً الثمافٌة وضعؾ االلتزام بالولت البرامج المحلٌة وً مما ه

المصلحة الخاصة العارمة على المصلحة اطؽاء والفوضوٌة  الى باإلضافة، ٌكلفون بهاالتً 

                . ة اكتسابهم للمٌم الجامعٌة واالجتماعٌة كونهم فً بداٌة مشوارهم الجامعًفضال عن لل العامة

   إما من حٌث االختبارات البعدٌة فنجد وجود داللة معنوٌة فً التفكٌر العلمً والتلوث النفسً

ولصالح الوسط الحسابً وهذا نتٌجة لدور االستراتٌجٌتٌن فً تنمٌة  (C(و)Bشعبة) فً كل من

 التفكٌر العلمً والحد من ممدار التلوث النفسً لدى الرٌاضٌن.

 الممارنات بٌن االختبارات المبلٌة والبعدٌة عند عٌنة البحث:-

( للعٌنة tلمعرفة الداللة المعنوٌة فً التطور باستخدام االستراتٌجٌتٌن تم االعتماد على اختبار)

 عدي وكما مبٌن فً الجدول ادناه:باللة الفروق بٌن االختبار المبلً والدالمترابطة ب

( الجدولٌة والمحسوبة t(ٌبٌن لٌم الوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري ولٌم)4جدول)

 لالختبارٌن المبلً والبعدي للمجموعتٌن فً متغٌري البحث

 الداللة االحصابٌة الجدولٌة t المحسوبة t االختبار البعدي االختبار المبلً المجموعات

التفكٌر 

 ًالعلم

 

 2..2 24.2 (  64)-س (51.7)-س b شعبة

 

 

 معنوي

 (2.1ع) (2.4ع)

 معنوي 13.3 (  61)-س (51.6)-س c شعبة

 (2.4ع) (1.3ع)
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التلوث 

 النفسً

 معنوي  12.3 (233.1)-س (1.092)-س bشعبة 

 (11.1ع) (2291ع)

 معنوي 11 (  246.7)-س (182)-س cشعبة 

 (2..1ع) (2091ع)

( ٌبٌن على وجود داللة معنوٌة بٌن االختبار المبلً والبعدي ولصالح االختبار 4جدول )  

( المحسوبة اكبر من لٌمتها tوالتلوث النفسً، وذلن الن لٌمة ) التفكٌر العلمًالبعدي فً 

( 31( و)B( لشعبة)40( والمحددة بـ )1-( ودرجة حرٌة)ن0.05الجدولٌة عند مستوى داللة )

والحد من التلوث  تنمٌة التفكٌر العلمً(، وهذا دلٌل على اهمٌة االستراتٌجٌتٌن فً Cبة)لشع

         التفكٌر العلمً، فضال على ذلن ان لٌمة الوسط الحسابً لالختبار البعدي فً النفسً

، وهذا دلٌل فسً الل من الوسط الفرضً للممٌاسالتلوث النفً و ،على من الوسط الفرضًأ

، مع استمرارٌة بماء لٌمة لدى الرٌاضٌن التلوث النفسً تفكٌر العلمً والحد منالتنمٌة على 

 الوسط االوساط الحسابً عند المستوى المعٌاري المتوسط.

 :SWOMو PQ4Rاستراتٌجٌة  بٌن الممارنات-

التلوث  الحدو التفكٌر العلمًلمعرفة اٌة من االستراتٌجٌتٌن تساهم بدرجة اكبر فً تنمٌة و

عدٌة وكما ( لعٌنتٌن مستملتٌن لالختبارات البt، تم االعتماد على اختبار)عند الرٌاضٌنالنفسً 

 مبٌن فً الجدول ادناه:

                                                المعٌاري واالنحراف الحسابً الوسط لٌم ٌبٌن (5)جدول

 غٌري البحثفً االختبار البعدي بٌن المجموعتٌن فً مت الجدولٌة( t)ولٌم

 التفكٌر العلمًالبعدي/  –االختبار البعدي  البعدي/ التلوث النفسً –االختبار البعدي  المجموعات

 T ع -س

 المحسوبة

T 

 الجدولٌة

الداللة 

 االحصائٌة

 T ع -س

 المحسوبة

T 

 الجدولٌة 

الداللة 

 االحصائٌة

 b 233.1 11.1 2.4 2 شعبة

 

 2 4 2.1   64 معنوي

 

 معنوي

 c 246.7 1..2 62   2.4 شعبة 

( المحسوبة t( ٌتبٌن هنالن داللة معنوٌة بٌن االستراتٌجٌتٌن وذلن الن لٌمة )5خالل جدول)من 

(، ولصالح استراتٌجٌة 81( ودرجة حرٌة)0.05اكبر من لٌمتها الجدولٌة عند مستوى داللة)

PQ4R وهذا ٌدل على لعلمًتطور فً التفكٌر اوانخفاض اكثر فً التلوث النفسً  تالتً حمم ،

السابمة  الرٌاضٌنكونها تساهم فً تحدٌد معارؾ  لدى الرٌاضٌن ان لهذه االستراتٌجٌة دور فعال

   تشجٌع  فضال عن وتصحٌح التصوراتتنظٌم المعارؾ  إذ تسهم فً كمنطلك للتعلم الجدٌد،

 وضوع فً حلالمذات الطابع المتمركز حول مشاركة العلى  والتأكٌدعلى طرح افكار جدٌدة 

من خالل معرفة الموضوع وطرح االسبلة عنه والمراءة والتسمٌع والتأمل المضاٌا التعلٌمٌة 
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والربط  استثارة المتعلمٌن عن طرٌك المنالشة وتعزٌز االفكار الجدٌدة الى باإلضافة، والمراجعة

تٌجٌة بٌن المواضٌع ذات الصلة فً متؽٌرات البحث، إذ ٌشٌر احد المصادر الى ان استرا

(PQ4Rًتساهم فً تنمٌة التفكٌر الربطً ف ) المعلومات الجدٌدة بالمدٌمة وتذكرها وجعل  ربط

الفرد هو محور العملٌة التعلٌمٌة فً تكوٌن مٌول واتجاهات ودوافع اٌجابٌة فً دراسة 

ومراجعة  ملأوالتالموضوعات فضال عن تنشٌط الجانب االٌسر من الدماغ فً التنظٌم 

) .ٌر المعلومات وانتمالها من الذاكرة لصٌرة المدى الى الذاكرة طوٌلة المدىوتس المواضٌع

 (386:ص2015حمدٌة محسن علوان : 

فً تموٌم  ما ٌحتاجهمعلوماته وهذا  ٌراجع ان الرٌاضً ٌتطلب والتسمٌع المراجعةوان دور    

 مراجعة فان ارالمر واتخاذ التنبؤ عملٌة تتم ان لبل ،الرٌاضً نظرٌا كان او عملٌااداءة 

       بالمواضٌع اكثر المام تتطلب التً التنبؤ ٌأتً بعدها ومن اوال تأتً وتموٌمها المعلومات

ٌكون صعب، ٌشٌر احد المصادر الى ان الصعوبات والعمبات التً تواجه  المرار اتخاذان و

          الممترحة للبدابل مثالٌة تموٌم بعملٌة المٌام عن الفرد هو "عجز الفرد فً اتخاذ المرار

 موضوع للمشكلة الممكنة الحلول جمٌع إلى ، وصعوبة الوصولمشكلة لحل تطوٌرها تم التً

 جعل ما وهذا، (373:ص2008) صالح دمحم علً : حولها" لرار اتخاذ المراد البحث

 التلوث من والحد العملٌة العملٌات تنمٌة فً SWOM استراتٌجٌة على تتفوق PQ4R استراتٌجٌة

                           .تطبٌك االستراتٌجٌات خطوات عن فضال متؽٌرات البحث مفردات مراجعة خالل من نفسًال

 :االستنتاجات-

 لدى المتوسط المعٌاري المستوى ضمن ٌتمركز التفكٌر العلمً والتلوث النفسً مستوى -1

 .الرٌاضٌن

 التلوث والحد منمً تنمٌة التفكٌر العل فً تأثٌر لهما SWOMو PQ4R استرتٌجٌتً -2

       .الرٌاضٌن لدى النفسً

التفكٌر العلمً             تنمٌة فً SOWM من أكثر تأثٌر لها PQ4Rاستراتٌجٌة  -3

 .الرٌاضٌن لدى النفسً التلوث والحد من

 :التوصٌات-

 مشكالت معالجة نحو السعًتخصٌص جزء من ولت المحاضرة فً   التدرٌسٌن على -1

 .طالبهم لدى التفكٌر العلمً وتعزٌز النفسً التلوث

    حدٌثتٌن استراتٌجٌتٌن كونهما SWOMو  PQ4R استراتٌجٌتً على التدرٌسٌن اعتماد -2

 .   التعلٌمٌة العملٌة فً المهم لدورهما الرٌاضٌة والمهارت المواد لمختلؾ التدرٌس فً

     العلمً التفكٌرتنمٌة  فً فاعلٌة اكثر كونها PQ4R استراتٌجٌة على التدرٌسٌن تأكٌد -3

 .الرٌاضٌن عند النفسً التلوث الحد منو
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  :المصادر-

 بابل، جامعة طلبة لدى الوالدٌة المعاملة بأنماط وعاللته النفسً التلوث: مبارن نصر احمد -

 .2010 بؽداد، جامعة ،(رشد ابن) التربٌة كلٌة ماجستٌر، رسالة

 الصؾ لطلبة األحٌاء مدة فً والتحصٌل ًالعلم التفكٌر مهارات بٌن العاللة: زٌدان فاتح آمال -

 ،1العدد ،1 المجلد والعلم، التربٌة مجلة نٌنوى، محافظة مركز مدارس فً المتوسط الثانً

 .(2002)الموصل، الموصل، جامعة

 المتوسطة المرحلة طالبات تحصٌل فً PQ4R استراتٌجٌة أثر: علوان محسن حمدٌة -

 العدد ،بؽداد جامعة رشد، ابن التربٌة كلٌة االستاذ، مجلة الرٌاضٌات، مادة نحو ودافعٌتهن

213، 2015. 

 الخامس الصؾ طالبات لدى الممروء فهم فً PQ4R استراتٌجٌة اثر: ؼرٌب ٌاسٌن حنان -

 .2011 بابل، جامعة االنسانٌة، للعلوم التربٌة كلٌة ماجستٌر، رسالة األدبً،

 كلٌة طالب لدى النفسً التلوث خفض فً إرشادي برنامج حٌدر عبد الرضا طراد: فاعلٌة -

(، 5(، مجلد)2(، جزء)3بابل، محلة علوم التربٌة الرٌاضة، العدد) جامعة فً الرٌاضٌة التربٌة

2012. 

 ،1ط ،(واخرون)السرور هاٌل نادٌا ترجمة ،التفكٌر لتعلٌم الكورت برنامج: ادوارد بونو دي -

 .1117 ن،االرد عمان، والتوزٌع، والنشر للطباعة الفكر دار

 دار  ،1ط، والتطبٌك النظرٌة بٌن التفكٌر تعلٌم: نوفل بكر دمحم، ، جادو أبو علً دمحم صالح -

 .2008، االردن، عمان، والتوزٌع والنشر للطباعة المسٌرة

 .2000الماهرة، والتوزٌع، للنشر لباء دار ،الوجدانً الذكاء: كفانً وعالء االعسر صفاء -

. دار الضٌاء للطباعة والتصمٌم، spssدمة فً االحصاء وتطبٌمات ممعاٌد كرٌم الكنانً:  -

 .2001النجؾ، العراق، 

 التدرٌس مهارات تنمٌة فً العلوم لمعلمً المتعددة الذكاءات فً برنامج اثر: ابراهٌم هللا عبد - 

 الرابع، العدد التاسع، المجلد العلمٌة، التربٌة مجلة ،التالمٌذ لدى المشكلة حل ومهارات االبداعً

 .2006 مصر، شمس، عٌن جامعة

 الشروق دار، التدرٌس فن فً حدٌثة استراتٌجٌات :الدلٌمً علً طه، الهاشمً الرحمن عبد -

 .2007، االردن، عمان، والتوزٌع للنشر

 الدراسً، االنجاز ودافعٌة المعرفٌة بالعملٌات الوعً بٌن العاللة :برٌكة بن الرحمن عبد -

 .2008اإلنسانٌة، العلوم كلٌة الجزابر، عةجام دكتوراه، اطروحة
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 التفكٌر وتنمٌة التدرٌس طرابك مادة تحصٌل فً الذهنً العصؾ استخدام أثر: سلٌم اكرم فداء -

 .2011 الرابع، المجلد ، الثانً العدد ،جامعة بابل -الرٌاضٌة التربٌة علوم مجلة العلمً،

- Collier, Catherine: Cognitive Learning Strategies for Drivers Learners 

Cross Cultural Developmental Education Services, Ferndale, Washington. 

(2002).                                                                                                                      

 المالحك 

 العلمــً  اختبـار التفكٌــر(1ملحك)

 : المارئ عزٌـزي

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته 

، وتستدعً اتخاذ د من الفمرات التً تتطلب التفكٌربٌن ٌدٌن عدد من الموالؾ المتضمنة عد

 منكم اإلجابة عنها بكل دلة. نرجوا، ر تجاهها، وألؼراض البحث العلمًالمرا

 : تعلٌمات اإلجابة

الفرد على التفكٌر ، تمٌس جمٌعها لدرة الذي امامن من خمسة السام منفصلةٌتكون االختبار  -1

 . العلمً السلٌم

لبل بداٌة االجابة على كل لسم من السام االختبار الرأ التعلٌمات الخاصة بكل لسم بدلة  -2

 . رٌمة االجابة من المثال التوضٌحًوتعرؾ على ط

 . ؤشر على ورلة االختباروال ت لإلجابةتكون االجابة على الورلة المخصصة  -3

 . سؤال بدون اجابةال تترن أي  -4

 

 .المسم األول : تحدٌد المشكلة

    ٌحتوي كل تمرٌن من التمارٌن التالٌة على فمرة تتضمن بعض الحمابك وٌتلو كل فمرة عدد 

 . لة بحٌث ٌمثل كل سؤال منها مشكلةمن األسب

كلة لكل سؤال عما إذا كان ٌعبر فعالً عن المش الرأ كل فمرة واألسبلة التً تلٌها ثم لرر بالنسبة

، أم انه ٌعبر عن أشٌاء ؼٌر جوهرٌة، أو ال ٌمثل المشكلة الحمٌمٌة، التً تتضمنها الفمرة وٌحددها

، فً ورلة االجابة تحت كلمة )نعم( )×(، ضع عالمة السؤال ٌعبر عن المشكلة الحمٌمٌةفاذا كان 

)×( شكلة ضع عالمة ٌمٌة أو ٌعبر عن اشٌاء ال تمثل المأم إذا كان ال ٌعبر عن المشكلة الحم

     ، أن ٌكون تحدٌد المشكلة كامالً بل ٌكفً ٌشترط فً حالة االجابة بنعم، والتحت كلمة )ال(

   ، وعلى ذلن ٌمكن ان تصاغ المشكلة بأكثر لة الربٌسٌة التً تحتوٌها الفمرةان ٌعبر عن المشك
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ع الفمرة وتكون كل صٌاؼة فً هذه الحالة صحٌحة طالما انها من طرٌمة ضمن األسبلة التً تتب

 . ساسٌةتعبر عن المشكلة األ

 : وفٌما ٌلً مثال توضٌحً

ان المحافظة على المرافك العامة من اهم الواجبات المومٌة فالخسارة التً تعود على التصادنا 

 . ها والمحافظة علٌها كبٌرة للؽاٌةالمومً من وراء عدم صٌانت

 : لة هًالمشك

 كٌؾ نمضً على ظاهرة اهمال المرافك العامة ؟  - أ

 . م ٌنصب على حماٌة المرافك العامة: ألن االهتمااالجابة نعم      

 ؟ عن اهمال المرافك العامة فً مصر من المسؤول - ب

 االجابة ال : ألن ما جاء فً العبارة ال ٌمس أي من المسؤولٌن عن المرافك العامة       

مرات اآلتٌة واالسبلة التً تلٌها واختر الجواب المناسب امام كل منها فً ورلة واآلن الرأ الف

 . االجابة بالكٌفٌة السابك توضٌحها

 الموالـــؾ

 " تتسابك الدول المتمدمة فً ؼزو الفضاء ، فمد انطلمت اول مركبة فضابٌة من لاعدة اندرو -أ

 30ساعة و 54رحلة استمرت  ، وتدور حول االرض فًاالمرٌكٌة لتخترق الؽالؾ  الجوي

     ، وكانت هذه الرحلة نتٌجة ما حممته اطول تجارب الفضاء فً برنامج استؽرق اكثر دلٌمة

 بلٌون دوالر".  3.6من عامٌن وكلؾ 

 : المشكلة هً

 ؟المركبات الفضابٌة ألطالقما هً افضل الطرق  -1

 ؟م الدول العظمى ببحوث ؼزو الفضاءلماذا تهت -2

 تخفٌض النفمات التً تنفك على برامج الفضاء؟ هل ٌمكن -3

 كٌؾ تتسابك الدول المتمدمة فً ؼزو الفضاء ؟  -5

       " ان اتساع سٌاسة ترشٌد االنفاق وزٌادة االنتاج فً العراق تعد من أهم االسالٌب –ب 

 التً تساعد الدول على مواجهة المشاكل االلتصادٌة وسد حاجات 

 المجتمع األساسٌة". 

 : ة هًالمشكل
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 ؟جم المشكلة االلتصادٌة فً العراقما ح -5

 ؟ د بترشٌد االنفاق وزٌادة االنتاجما الممصو -6

 ؟ة االلتصادٌة فً المجتمع العرالًلماذا تتؽٌر السٌاسٌ -8

"استخدام أنواع جدٌدة من الطالة مثل الطالة الشمسٌة والنووٌة والهوابٌة تعد من الوسابل -ج 

ها الدول مواجهة النمص فً الطالة وهً الل فً اسعارها من اسعار الحدٌثة التً تستطٌع ب

 . لطالة التملٌدٌة وال سٌما النفط"ا

 : المشكلة هً

 ؟حاث الخاصة باستخدام هذه الطالاتلماذا نمول االب -7

 ؟ ؽرافً الخاص باستخدام هذه الطالةكٌؾ نموم بعملٌات المسح الجٌولوجً والج -1

 ؟لى البترول كطالة هامة فً حٌاتناالم تعتمد عإلى متى تظل دول الع -10

 ؟ٌة وراء ارتفاع الطالة التملٌدٌةما األسباب الربٌس -11

 ؟ طالات البدٌلة فً ظل ازمة الطالةهل تمكنت الدول المتمدمة من استخدام ال -12

 

 الموالـــؾ

      االخٌرة استخدم اآلونةٌعد الٌورانٌوم عنصر مهم فً انتاج الطالة النووٌة اال انه فً  –د 

 .ذ ان هذه االسلحة شدٌدة االنفجارفً انتاج االسلحة النووٌة ا

 :المشكلة هً

 ؟ ما هً الحاجة للٌورانٌوم -13

 ؟ ل الطرق لالستفادة من الٌورانٌومما هً افض -14

 ؟ رانٌوم فً انتاج االسلحة المدمرةكٌؾ نحد من استخدام الٌو -15

 ؟ ٌورانٌومدام الما هً طرابك استخ -16

"ال ٌمكن ضمان المستمبل اال على اساس تكنولوجٌات جدٌدة فً لطاعات ٌمكن للتجدٌد فٌها -هـ

ان ٌضاعؾ التطبٌمات الصناعٌة واالستخدامات الجدٌدة وال زالت كثٌر من الدول ال تستطٌع 

  فً لطاعات صناعاتها المختلفة". االستفادة من التكنولوجٌا الحدٌثة

 :ة هًالمشكل
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 ؟تكنولوجٌا فً التطبٌمات الصناعٌةإلى أي مدى تساهم ال -18

 ؟ الجدٌدة فً التكنولوجٌا الصناعٌةما الطرق  -17

 ؟ٌمكن بها تطوٌر الصناعات الحدٌثةما الوسابل التً  -11

 ؟ بٌن التمدم التكنولوجً والمستمبلما العاللة  -20

 ؟ كٌؾ نضمن مستمبال افضل لحٌاتنا -21

 . ستفادتها من التكنولوجٌا الحدٌثةفً ممدار ا هل تختلؾ الدول -22

، اذ تتضمن موالع دٌثة للحصول على المعارؾ العلمٌة" تعد شبكة االنترنت من الوسابل الح -و 

 .مكن اٌصال االنترنت إلى منازلنا"مختلفة لجمٌع العلوم وٌ

 :المشكلة هً

 ؟لتمدم العلمًإلى أي مدى تسهم شبكة االنترنت فً ا -23

 ؟الع للحصول على المعلومة العلمٌةهً افضل المو ما -24

 ؟ ٌصال هذه الوسٌلة إلى طلبة العلمكٌؾ نتمكن من ا -25

 ؟ لة التمدم العلمً بشبكة االنترنتما عال -26

 

 الموالـــؾ

     "ٌعد جهاز االتصال الموباٌل من احدث اجهزة االتصال اذ تنتشر شبكات هذا الجهاز  –ز

 ". عالمفً مختلؾ أنحاء ال

 : المشكلة هً

 ؟تً ٌحممها جهاز االتصال الموباٌلما الفابدة ال -28

 ؟ توفٌر جهاز الموباٌل  للمواطنٌن كٌؾ ٌمكن -27

 ؟ دول فً ممدار استخدام هذا الجهازهل هنان اختالؾ بٌن ال -21

 ؟تصال الداخلً والخارجًإلى أي مدى ٌسهم جهاز االتصال الموباٌل فً تسهٌل اال -30
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 .: اختٌار الفروضالمسم الثانً

ٌبدأ كل تمرٌن فً هذا المسم بعبارة ٌتلوها عدد من الفروض الممترحة لرر ما إذا كان كل 

فً ورلة )×( ، ضع عالمة وله حسب ما جاء فً العبارة ام الفرض من هذه الفروض ٌمكن لب

ك مع ما جاء فً العبارة ، وإذا رأٌت ان الفرض ال ٌتفة امام رلم الفرض تحت كلمة ممبولاالجاب

 . ام رلم الفرض تحت كلمة ؼٌر ممبولفً ورلة االجابة أم)×( ضع عالمة 

 : وفٌما ٌلً مثال توضٌحً

ً لإلصابة باألمراض الناتجة عن تلوث الجو ولذلن فانه ٌتعٌن           "األطفال اكثر تعرضا

 . التلوث"فً أماكن بعٌدة عن مصادر على المسؤولٌن إلامة حضانات لألطفال 

 : فروض ممترحة

الكبار فً حاجة ماسة إلى اإللامة فً أماكن بعٌدة عن مصادر التلوث )الفرض ؼٌر ممبول:  -أ

 عبارة خطورة التلوث ألن ما جاء فً العبارة خاص باألطفال ولم تعرض ال

 . على الكبار(

: ألن الجو مبولدا عن مصادر التلوث )الفرض محضانات االطفال الجٌدة هً التً تنشأ بعٌ -ب

 النمً ٌساعد على ولاٌة االطفال من االمراض الناشبة عن تلوث الجو( . 

       واآلن الرأ العبارات اآلتٌة والفروض الممترحة وامأل المربع المناسب أمام رلم كل منها

 . اإلجابة بالكٌفٌة السابك توضٌحهافً ورلة 

 الموالـــؾ

 الدول المتمدمة" . "البطالة هً المشكلة االولى فً -أ 

 :فروض ممترحة

 . جتماعٌة عند اهمال مشكلة البطالةستتعرض الدول إلى مشاكل ا -31

 . نحن لسنا مهددٌن بمشكلة البطالة -32

 . انً من مشكلة البطالة ؼٌر محظوظةالدول التً تع -33

  ."ٌهاجر الناس إلى حٌث ٌتوفر الرزق" -ب

 :فروض ممترحة
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 .ل الناس إلى مواطن أخرىة لهجرة كهنان ضرور -34

 .الرزق ٌهاجر الناس إلى حٌث ٌتوفرعند وجود مشاكل فً  -35

 الهجرة للتروٌح عن انفسهم .  ٌسعى الناس الى  -36

  ."سأذهب إلى مصاٌؾ العراق صٌفا" -ج 

 : فروض ممترحة

 .سابل الكافٌة للذهاب إلى المصاٌؾعند توفر الو -38

 متعة فً الصٌؾ . لضاء الولت فً المصاٌؾ اكثر -37

  .سأذهب إلى المصاٌؾ صٌفا لمضاء ولت ممتع مع اصدلابً -31

 . "العمل السلٌم فً الجسم السلٌم" -د 

 : فروض ممترحة

 األشخاص األصحاء ٌنجحون فً االمتحانات . -40

 . م الدول باللٌالة الجسمٌة للشبابتهت -41

 . الرٌاضٌون اكثر ذكاءا من ؼٌرهم -42

 .بلها ٌخلك حالً لوي للعمل والجسمن الرٌاضٌة ووسااالعالن ع -43

 لٌس لدى الناس فكرة عن أهمٌة الرٌاضة .  -44

 " نحن فً حاجة إلى تنظٌم االسرة من اجل حٌاة أفضل" .  –هـ 

 : فروض ممترحة

 تسعى المجتمعات المتمدمة إلى تنظٌم االسرة . -45

 سرة .سنتعرض لمشاكل اجتماعٌة عند اهمالنا تنظٌم اال -46

 .اكل فً تنظٌم األسرةلٌس عندنا مش -48

 مراكز تنظٌم األسرة مسؤولة عن تنظٌم النسل . -47
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 الموالـــؾ

          بٌة ملٌون نسمة من سكان الدول العر 80ان اكثر من  2002"بٌنت احصابٌة لعام  -و 

 .ال ٌجٌدون المراءة والكتابة"

 : فروض ممترحة

 لعربٌة إلى التخلؾ فً مجال الثمافة عند اهمال التعلٌم .ستتعرض الدول ا -41

 .نحن لسنا مهددٌن بالتخلؾ الثمافً -50

 .لتخلؾ الثمافً هً دول ؼٌر متحضرةالدول التً تعانً من ا -51

 

 .المسم الثالث: اختبار صحة الفروض

      الختبار  ٌبدأ كل تمرٌن من تمارٌن هذا المسم بجملة تمثل فرضا ما ٌتلوها عدد من الطرق

، وبعض هذه الطرق تصلح الختبار الفرض الذي ما جاء فً هذا الفرضما جاء لدراسة صدق 

جاء فً الجملة وبعضها ال ٌصلح الختبار، الرأ كل عبارة وكذلن الطرق التً تلٌها وحدد 

ة ، فإذا كانت الطرٌمالختبار ما جاء فً الجملة أم ال بالنسبة لكل طرٌمة ما إذا كانت تصلح

      ، فً ورلة االجابة تحت كلمة )نعم( فً ورلة االجابة امام رلهما)×( تصلح ضع عالمة 

 . تحت كلمة )ال()×( صلح فضع عالمة وإذا كانت ال ت

  :وفٌما ٌلً مثال توضٌحً

  ."ٌمكن بالتدرٌب تعلٌم الحصان الرلص"

 . حصان كلما استجاب بحركاته للمدربنمدم األكل لل -أ

 . ٌمة تساعد الحصان على تعلم الرلصألن هذه الطر -نعم :ابة اإلج    

 . ن فترة من الولت حتى ٌتعلم الرلصنترن الحصا -ب

 . ٌتعلم الرلص إذا ترن بدون تدرٌب : ألنه لناإلجابة ال     

واآلن الرأ العبارات اآلتٌة والطرق التً تلٌها وامأل المربع المناسب أمام رلم كل منها فً ورلة 

 بالكٌفٌة السابك توضٌحها:   إلجابةا
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 الموالـــؾ

 . "والعٌة افضل من المصص الخٌالٌة" المصص ال -أ 

 هم فً المصص نوزع استفتاء على مجموعة من االشخاص ونسألهم فٌه عن رأٌ -52

 . الوالعٌة والخٌالٌة

 . خٌالٌة ونسألهم عن افضل المصتٌن نحكً لمجموعة من االفراد لصة والعٌة واخرى -53

 عٌة وأخرى خٌالٌة ونالحظ تعلٌماتنعرض فٌلم سٌنمابً ٌحكً لصة وال -54

 . المشاهدٌن بعد ذلن

       طلب التعلٌك علٌهمانوزع لصتٌن مطبوعتٌن إحداهما والعٌة واألخرى خٌالٌة ثم ن -55

 . بعد لراءتهما

 .لوالعٌة افضل من المصص الخٌالٌة"ان المصص ا لألوالدنمول  -56

 ."ى إهمال التالمٌذ تحضٌر دروسهموجود التلفزٌون بالمنزل إل "ٌؤدي -ب 

 ٌن ٌشاهدون التلفزٌون وبٌن درجاتٌمارن بٌن درجات تحصٌل التالمٌذ الذ -58

 . الذٌن ال ٌشاهدونه

 .ن عن أثر التلفزٌون على التالمٌذنسأل المدرسٌ -57

 . ٌذ عن مدى حبهم لبرامج التلفزٌوننسأل مجموعة من التالم -51

 .ر عن أثر التلفزٌون على التالمٌذنسأل أولٌاء األمو -60

 . "التً ٌوجد فٌها التلوث البٌبً " تكثر االوببة واالمراض فً المناطك -ج 

نمارن بٌن نسبة وجود األوببة واألمراض فً المناطك التً ٌوجد فٌها التلوث البٌبً بنسبة  -61

 . البٌبًٌمل فٌها التلوث األوببة واألمراض فً األماكن التً ال ٌوجد أو 

   ندرس أثر استخدام المواد المطهرة للتلوث على وجود االوببة واالمراض فً االماكن  -62

 . التً ٌوجد فٌها التلوث البٌبً

 . لبٌبً على وجود األوببة واألمراضندرس أثر تملٌل عوامل التلوث ا -63

     تً ٌوجد فٌها تلوث بٌبً واالماكننمارن بٌن استهالن المواد المطهرة فً االماكن ال -64

 التً ال ٌوجد فٌها تلوث بٌبً.
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 . ا االوببة واالمراض للمضاء علٌهانبحث عن االماكن التً ٌوجد فٌه -65

 

 الموالـــؾ

 . "رالٌة عنها فً االحٌاء الشعبٌةٌزداد دخل االسرة فً االحٌاء ال" -د 

 .والرالٌة ونسألهم عن دخلهم شعبٌةنوزع استفتاء على أهالً المناطك ال -66

 . عدد الزبابن الذٌن ٌترددون علٌهمنسأل بعض المحالت فً المناطك الشعبٌة والرالٌة عن  -68

ن معدل دخل هذه المحالت نسأل أصحاب المحال التجارٌة فً المناطك الشعبٌة والرالٌة ع -67

 . فً الٌوم

ٌة على دور السٌنما بنسبة تردد أهالً نمارن بٌن نسبة تردد األهالً فً المناطك الشعب -61

 المناطك الرالٌة على هذه الدور.

 " تعتمد حٌاة االسمان على االوكسجٌن الموجود  فً الماء".   –هـ 

 .نضع االسمان فً مكان جاؾ ونالحظ -80

لحوض لمدة طوٌلة دون تؽٌٌر نضع االسمان فً حوض به كمٌة للٌلة من الماء ونحكم ا -81

 .الماء

 .فً حوض به ماء خالً من االوكسجٌنوضع االسمان   -82

 عٌش فً باطن الماء استخدام منظار لمالحظة االسمان فً البحر لمتابعة ما اذا كانت ت -83

 .أم على السطح

 

 .: التفسٌرالمسم الرابع

 ٌتكون كل تمرٌن من تمارٌن هذا المسم من فمرة ٌتلوها بعض النتابج فاذا كانت النتٌجة التً تتبع

          فً ورلة االجابة امام رلم النتٌجة تحت كلمة )صح(، )×( الفمرة معمولة ضع عالمة 

تحت )×( فمرة ضع عالمة أما إذا كانت ال تتبع بدرجة معمولة البٌانات الواردة فً ال

 . كلمة)خطأ(

 : وفٌما ٌلً مثال توضٌحً

         أبداً  ولكنها ال ترلى "تأخذ الحٌوانات الرالٌة بعض الخصابص ؼٌر العملٌة من البشر

 . إلى مستوى اإلنسان"
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 : التفسٌر

 الحٌوانات لٌس لدٌها المدرة العملٌة التً عند االنسان .  -أ

ألنه ورد فً الفمرة ان الحٌوانات الرالٌة تتشابه مع اإلنسان فً بعض  :النتٌجة صحٌحة

 الخصابص ؼٌر العملٌة. 

 . ا منهإلنسان ألنها الل رلٌالحٌوانات تختلؾ فً خصابصها عن ا -ب

 النه لم تذكر فً الفمرة أسباب اختالؾ الحٌوانات عن اإلنسان . النتٌجة غٌر صحٌحة : 

      واآلن الرأ الفمرات اآلتٌة والتفسٌرات التً تلٌها وامأل المربع المناسب إمام رلم كل نتٌجة

 اإلجابة بالكٌفٌة السابك توضٌحها. فً ورلة 

 الموالـــؾ

ض المواد من الصعب " للٌل من الحٌوانات  تستطٌع ان تأكل الخشب النه ٌحتوي على بع -أ 

 . "علٌها هضمها

 :التفسٌر

 . ان وفن لوي تستطٌع ان تأكل الخشببعض الحٌوانات لها اسن -84

ٌوجد فً المناة الهضمٌة فً بعض انواع الحٌوانات مواد اولٌة تساعد فً هضم المواد  -85

 . مكونة للخشبٌة الالسلٌلوز

 . جسم السلٌم والمرٌض على السواء""العسل مادة ؼذابٌة مفٌدة جدا لل -ب 

 :التفسٌر

 . تامٌنات والمعادن الضرورٌة للجسمألنه ٌحتوي على كمٌة من السكر والفٌ -86

 ألنه ؼذاء ٌستخلص من النحل . -88

 " ٌشعر الفرد بتعب عند ممارسة االلعاب الرٌاضٌة". -ج 

 :التفسٌر

 .ٌة تؤثر على الصحة وترهك االنساناأللعاب الرٌاض -87

 العضالت تكون لد استهلكت االوكسجٌن الموجود فٌها وتحتاج إلى االوكسجٌن .  -81

ملٌون مٌل ولو تصورنا لطع هذه المسافة  13" تبعد الشمس عن االرض بمسافة تبلػ نحو  -د 

 .( دلابك فمط"7ها اشعة الشمس فً )عام بٌنما تمطع 100بمطار سرٌع لوجدناه ٌستؽرق نحو 
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 :التفسٌر

 . من سرعة المطار أو سرعة الطابراتسرعة الضوء اكبر بكثٌر  -70

 .اشعة الشمس ال تتولؾ بٌنما المطار ٌتولؾ لعدة اسباب -71

 

 . : التعمٌمالمسم الخامس

ٌكون هذا ٌتكون هذا المسم من عبارات تعطً كل منها وصفا لسلون فبة معٌنة من الناس ولد 

الوصؾ كامال بمعنى انه ٌشمل كل الفبة أو ٌشمل معظمها أو ٌشمل بعض الفبة فمط أو ان الفبة 

صفة  التً تتضمنها الفبة ال تتصل به بالمرة وعلٌن اختٌار كل عبارة وتحدٌد مدى شمول ال

ا، ؼالب، جابة( خمس خانات ٌوجد أعالها )كل. وفً الممابل لكل رلم عبارة )فً ورلة االالمعٌنة

 ، ال( . ال اعرؾ، بعض

  -:تحت الكلمة المناسبة كما ٌلً)×( الرأ كل عبارة ثم ضع عالمة 

 . ل افراد الفبة وال ٌترن منها احداذا كان الوصؾ ٌمثل ك كل :

 . الفبة وال ٌترن فٌها اال الملٌل اذا كان الوصؾ ٌشمل اؼلب غالبا:

 الفبة التً تمثلها  ألفرادالصفة  اذا كان من الصعب تحدٌد مدى شمول هذه :ال اعرف

 . هذه العبارة

 . ال ٌمثل اال اللٌة من هذه الفبة اذا كان هنان الوصؾض : بع

 . ؾ ال ٌنطبك على هذه الفبة بالمرةاذا كان الوص ال :

 : فٌما ٌلً مثال توضٌحً

  ."الرجل المصري أطول من الرجل السودانً" -أ

، بل ٌوجد رجال سودانٌٌن أطول لٌل علمً ٌؤٌد هذا الرأي ٌوجد د: ألنه الاالجابة هً بعض    

 . بعض الرجال المصرٌٌن والعكس صحٌحمن 

 . " المدرسون متعلمون" -ب

 . المعمول ان ٌوجد مدرس ؼٌر متعلم لٌس من ألنه: االجابة هً كل

فٌة السابك االجابة بالكٌ، وامأل المربع المناسب أمام كل منها فً ورلة اآلن الرأ العبارات اآلتٌة

 :توضٌحها
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 الموالـــؾ

 .  النساء الل وزنا من الرجال -72

 .الكبار ٌفكرون احسن من الصؽار -73

 . الرجل األوربً ال ٌحترم المانون -74

 رجال الشرطة ٌحترمون المانون .  -75

 الطبٌب احسن دخالً من المهندس . -76

 . جل الصٌنً ٌحترم الروابط األسرٌةالر -78

 .صارعةرة المدم ألوى من العبً المالعبً ك -77

 .ٌجدن المراءة باللؽة اإلنكلٌزٌة مذٌعات التلفزٌون  -71

 .ٌمٌلون لمشاهدة األفالم العربٌة اإلنكلٌز -10

 .عاد الصالة ٌَُؤذن إللامة الصالةفً مٌ -11

 .الرجال فً العراق ٌدخنون -12

 . اضٌات ٌتعاملون مع األرلام بسرعةمدرسً الرٌ  -13

 .ال ٌشتؽلن بالعمل السٌاسً النساء فً العراق  -14

 .لون ال ٌمارسون األلعاب الرٌاضٌةالمعو  -15

 .المثمفون ٌترددون على المكتبات -16

 .التالمٌذ ٌنجحون بالحظ -18

 . الرٌاضٌون ٌتمتعون بصحة جٌدة -17

 . التجار ٌبٌعون بالتسعٌرة المحددة -11

 . لفن ٌعزفون على اآلالت الموسٌمٌةرجال ا -100

 . المسلمون ٌصلون فً المساجد -101

 . المرأة فً السعودٌة محجبة -102

 . متمٌزون باللون االسود لسودانٌونا -103
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 .تخصصهم إلماء المحاضرات النظرٌة المدرسون -104

 

 

 

 ورلة اإلجابة

                 لسم تحدٌد المشكلة                                        

 ال نعم ت ال نعم ت ال نعم ت

1   11   21   

2   12   22   

3   13   23   

4   14   24   

5   15   25   

6   16   26   

8   18   28   

7   17   27   

1   11   21   

10   20   30   

 

 ر الفروضلسم اختٌا

 ؼٌر ممبول ممبول ت ؼٌر ممبول ممبول ت ؼٌر ممبول ممبول ت

31   37   45   

32   31   46   

33   40   48   
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34   41   47   

35   42   41   

36   43   50   

38   44   51   

 

 لسم اختبار صحة الفروض

 ال نعم ت ال نعم ت ال نعم ت ال نعم ت

52   57   64   80   

53   51   65   81   

54   60   66   82   

55   61   68   83   

56   62   67      

58   63   61      

 لسم التفسٌر  

 

 لسم التعمٌم

 ال اعرؾ بعض ؼالبا كل ت ال أعرؾ بعض ؼالبا كل ت

84     71     

85     10     

86     11     

 خطأ صح ت خطأ صح ت خطأ صح ت خطأ صح ت

84   86   87   70   

85   88   81   71   
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88     12     

87     13     

81     14     

70     15     

71     16     

72     18     

73     17     

74     100     

75     101     

76     102     

78     103     

77     104     

 

 ممٌاس التلوث النفسً( 2ملحك)

(، المطبك على طلبة التربٌة الرٌاضٌة،    3:11اعتمد على ممٌاس )حٌدر عبد الرضا()

)أوافك بشدة، أوافك، محاٌد، ( بدابل لإلجابة 5( فمرة، والمتكون من )76والمتكون من )

 معارض بشدة(. معارض،

 ممٌاس التلوث النفسً

أوافك  الفمرات

 بشدة

أعارض  أعارض محاٌد أوافك

 بشدة

      انزعج حٌنما ٌتحدث أستاذي أو غٌره اللغة العربٌة الفصحى -1

      افتخر عندما ٌشبه الناس تفكٌري كاألجنبً -2

ال أجدددد ضدددررا مدددن لٌدددام الشدددباخ بحدددف الوجددده بدددالخٌط أو اسدددتعمال -3

 ٌك تجمٌل الوجه مساح

     

      أظن إن ) العدالة، الحك، اإلٌثار ...( مفاهٌم ال وجود لها فً والعنا  -4
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      أإٌد بان بلدي أصبح تارٌخا أكثر من كونه مستمبال -5

      أرى إن المانون لد خلك للضعفاء والفمراء حصرا -6

      ريالتمسن بالمٌم االجتماعٌة من عالمات التخلف الحضا-9
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 :PQ4Rمن تطبٌك استراتٌجٌة  إنموذج -1

  عتمدتا( التً 8التفكٌر العلمً الـ) الموضوع اما ان ٌكون احد مواضٌعٌتم فً البداء تحدٌد 

 الذكاء المفاهٌم، خرابط العملً، التدرٌب الحركٌة، البرامج الدماغ، نصفً)فً البحث وهً:

( وهً: 8، أو احد مواضٌع التلوث النفسً ال)(واالدران التصور واالنتباه، التركٌز اع،واالبد

 الرٌاضٌة المؤسسات فً  الشاملة الجودة انحالل والدٌنٌة، االخاللٌة المٌم انحالل الثمافً، الؽزو)

 اإلعالم العراق، فً( االهلً)الخاص التعلٌم الشباب، مماهً والمالً، االداري الفساد والتعلٌمٌة،

( دلٌمة لكل عن كل 15-10( دلابك فً تسجٌل الحضور وٌحدد من)5وٌخصص ولت) ،(الزابؾ

       تمرٌر مبسط وشامل عن الموضوع مرحلة أو لسم من السام االستراتٌجٌة، وٌوزع للعٌنة

  -وٌتم ما ٌلً: ، وٌوزع على الطالبتم كتابة من لبل مدرس المادة أو الباحث

  :هٌدٌةاوال: المراءة التم

     بالنظر وذلن( أوال صامتة لراءة) الموضوع على عامة نظرة الطالب ٌلمً الخطوة هذه فً

  تناوله الموضوع.ٌ التً األساسٌة واألفكار العناوٌن إلى

 : األسئلة طرح: ثانٌا

 محور الموضوع ٌمدم أن باإلمكان ٌرى التً األسبلة الطالب ٌطرح(، األولى) المراءة ضوء فً

ما الفكرة، كٌؾ ٌتم ذلن،.... ى، ما مصدر، كٌؾ ٌتم، ما الصفات، من خالل)ما معن ،لها إجابات

 .وؼٌرها(
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 (: الثانٌة المراءة) صامتة لراءة الموضوع لراءة: ثالثا

   وفهمه، النص محتوى الستٌعاب هادفة لراءة الموضوع الطالب ٌمرأ الخطوة هذه فً 

        حددها التً لألسبلة إجابات إلى التوصل لةومحاو، جمٌعها جوانبه من بالنص واإلحاطة

 عملٌاتها كل خالله من ٌوظؾ ذاتً حوار فً الطالب ٌدخل. )النص استٌعاب إلى ٌصل لكً

 (.وٌدون كل ما ٌفكر به على اوراق، الفكرٌة

 : الموضوع حول واألفكار التصورات وتكوٌن التؤمل: رابعا

 أفكار عن بصرٌة صور تكوٌن محاولة الممروء الموضوع الطالبة لتتأم الخطوة هذه فً 

 سابمة معلومات من لدٌها وما إلٌها توصلت التً الجدٌدة المعلومات بٌن والربط الموضوع

 .المعرفٌة بنٌتها فً مخزونة

 : عال بصوت التسمٌع: خامسا

        مهموس، أو مسموع بصوت إلٌها توصلت التً اإلجابات الطالبة رددٌ الخطوة هذه فً 

 . للنص أكثر فهـم إلى للتوصل طرحت التً األسبلة عن سماعًٌا جٌبٌ أي

 : المراجعة: سادسا

            الموضوع لراءة ان ٌعٌد وبإمكانٌته إلٌه، توصل ما الطالب راجعٌ الخطوة هذه فً     

 األهداؾ إلى توصل وإنه ،االجابات صحة من التثبت لؽرض ذلن؛ إلى بحاجة أنه وجد ما إذا

 .هاوضع التً األسبلة عنها تعبر تًال

 :SWOM استراتٌجٌةنموذج من تطبٌك إ -2

فً بداء ٌتم تحدٌد الموضوع والكتابة عنه مسبما وتمدٌمه الى الطالب كما فً استراتٌجٌة 

PQ4R  :ًوٌتم ما ٌل 

 اوال: التساإل:

          بوٌطل ٌتضمنه التمرٌرما  حولٌطرح هنا المدرس مجموعة من االسبلة عن الموضوع 

 وبأكثر عدد من االجابات. من الطالب االجابة المباشرة عن كل سؤال

 ثانٌا: الممارنة:

   الموضوع، من خالل اسبلة مثال التمرٌر المرتبط بٌتم هنا اجراء ممارنة بٌن شٌبٌن من ضمن 

وٌة التنكر للهما الفرق بٌن أو نصفً الدماغ االٌمن واالٌسر، ما الفرق من حٌث العمل بٌن 

 .الحضارٌة والتعلك بالمظاهر األجنبٌة ضمن مظاهر الؽزو الثمافً

 ثالثا: تولٌد االحتماالت:
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وضع احتماالت حول اسباب ولوع الحدث أو النهوض به، مثال: ما هً اسباب حدوث الفساد 

 .)تدوٌن كل االحتماالت(ما هً الفرص المؤدٌة الى االبداع الرٌاضً.أو االداري، 

 رابعا: التنبإ:

مثال: ما الؽرض من تنمٌة نصؾ الدماغ االٌمن لدى  التً ستحدث وضع تنبؤات حول المواضٌع

ما الؽرض من السعً فً إدخال مادة اإلعالم الرٌاضً كمنهج دراسً فً كلٌات  ؟الرٌاضٌٌن

 ؟التربٌة البدنٌة

 خامسا: حل المشكالت:

لتعلٌم فً الجامعات وتلمً حلول لها مثال: ما سبب تدنً اعلى الطالب طرح المشكلة 

 ؟ما الحلول الممترحة لعالج هذه المشكلة؟ الخاصة)االهلٌة(

 

 سادسا: إتخاذ المرار:

حول سؤال ٌطرح من لبل المدرس وٌتم تلمً وتدوٌن الطالب لرار عن مجرٌات العمل  ٌتخذأن 

      دهما هً أخطر ما ٌكتسبه الفرد من تواج أو تنمٌة الذكاء، طرقمثال: ما هً أهم االجوبة 

 فً المماهً.


