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ملخص البحح
هدف البحث إلى تعرف أثر استتددام استتراتيجية الكتابتة العمميتة االستقصتايية ()SWH
عمتتتى تنميتتتة الت كيتتتر التتتتيمم وعتتتادات العقتتتل لتتتدى تالميتتت الصتتتف األول اإلعتتتدادي ،وتكونتتتت
مجموعة البحث من  72تممي اً بالصف األول اإلعدادي ،تم تقسيمهم إلتى مجمتوعتين إحتداهما

تجريبية واألدرى ضابطة .واشتممت مواد البحث وأدواتت عمتى دليتل المعمتم لتتدريس موضتوعات
الوحتتتتدة باستتتتتددام استتتتتراتيجية ( ،)SWHوأوراق عمتتتتل التالميتتتت  ،وادتبتتتتار الت كيتتتتر التتتتتيمم ،
ومقيتتتتاس عتتتتادات العقتتتتل ،وأظهتتتترت نتتتتتايج البحتتتتث الستتتتتددام استتتتتراتيجية الكتابتتتتة العمميتتتتة
االستقصايية ) (SWHف تدريس العموم أثر كبير عمتى تنميتة الت كيتر التتيمم  ،وعتادات العقتل
لتتدى تالمي ت الصتتف األول اإلعتتدادي ،كمتتا أظهتترت النتتتايج وجتتود عال تتة ارتباطيتتة موجبتتة دالتتة
إحصتايياً عنتتد مستتتوى( )...0بتتين درجتتات المجموعتة التجريبيتتة فتتى التطبيتتق البعتتدى الدتبتتار
الت كير التيمم ومقياس عادات العقل.

الكممتتتات الم تاحيتتتة استتتتراتيجية الكتابتتتة العمميتتتة االستقصتتتايية ( ،)SWHالت كيتتتر التتتتيمم ،

عادات العقل  ،تدريس العموم.
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..................( في تدريس العلوم لتنمية التفكير التأمليSWH) استخدام استراتيجية الكتابة العلمية االستقصائية

Using The Science Writing Heuristic (SWH) Strategy in
Teaching Science for Developing The Reflective Thinking and
Habits of Mind of Preparatory Stage Pupils
Dr.Eman Fathey Galal Gad
Lecturer of Curricula & Methods of Teaching Science
Faculty of Education, Assiut University

Abstract
This research aimed to identify the effect of using the Science
Writing Heuristic (SWH) strategy on developing the reflective thinking
and habits of mind of preparatory stage pupils. The group of the research
was comprised of 72 pupils of the first year preparatory stage, and was
divided into a control group and an experimental group. The tools and
materials of the research included: teacher’s manual to teach the selected
unit using the Science Writing Heuristic (SWH) strategy, students’
worksheets, the Reflective Thinking Test, and Habits of Mind Scale. The
results of the research indicated that using the Science Writing Heuristic
(SWH) strategy in teaching science has a great effect on developing the
reflective thinking and the habits of mind among first year preparatory
stage pupils. The results have also shown that there is a positive,
statistically significant correlation at level (0.05) between the means of
scores of the experimental group on the pre-post administration of both
the Reflective Thinking Test and the Habits of Mind Scale.
Key words:Science Writing Heuristic (SWH) Strategy, reflective
thinking, habits of mind, teaching Science
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مكدمة
يشتتهد العصتتر الحتتالى تطتتورات ستتريعة ومستتتمرة ف ت جمي ت مجتتاالت الحيتتاة ،ولمتتا كتتان
مييتدا
العقل البشرى هو وام الثورة العممية والتكنولوجية الحديثة ،أصبح متن الضتروري توجيت
ً
من االهتمام بتنمية الت كير وعادات العقل لدى المتعممين ،ويتطمب تنميتة الت كيتر يتام التالميت

بتتتدور نشتتتط يتجتتتاوي حتتتدود الجمتتتوس واالستتتتماع لشتتترح المعمتتتم ،وممارستتتة التالميتتت لعمميتتتات
المالحظة ،وطرح األستيمة ،واالستتنتاج ،والت ستير ،وتقتديم األدلتة ،وا تتراح الحمتول ،والمقارنتة ،
ومتتن استتتراتيجيات التتتدريس الت ت تقتتوم عمتتى نشتتاط المتتتعمم وتتتتيح ل ت ال رصتتة لممارستتة ه ت
العمميتتات استتتراتيجية الكتابتتة العمميتتة االستقصتتايية )(SWH

The Science Writing

.Heuristic
وه استراتيجية تعميميتة ايمتة عمتى البناييتة الت اعميتة ،تتم تصتميمها عتام  7997متن
بل  Hand & Keys,لتعييي التعمم من دالل أنشطة المعمل االستقصتايية والكتابتة والقت ار ة
ف العموم ).)Hand, 2008,5-6
وتتكتتون ه ت االستتتراتيجية متتن ج تيأين همتتا التتب المعمتتم و التتب المتتتعمم يتتوفر التتب
المعمم األنشطة المقترحة لممعممين عند استددام األنشطة العممية ويؤكد عمى مراحتل الت تاو
عمى المعنى بين الطالب و بين الطالب والمعمم .ويوج

الب المتتعمم المتعممتين إلنشتا أستيمة

ومطالبتتتات أو استتتتنتاجات وأدلتتتة ومقارنتتتة النتتتتايج بمصتتتادر أدتتترى ،بمتتتا فتتت

لتتتك أ تتترانهم أو

أيضتتا المتعممتتين عمتتى الت كيتتر ف ت كي يتتة
اإلنترنتتت أو الكتتتاب المدرس ت  .يشتتج التتب المتتتعمم ً
Keys, et al,
تػييتتر أفكتتارهم أثنتتا النشتتاط  ،وطتترح األستتيمة لتح يتتي الت كيتتر العمم ت
). )Wallace, et al, 2004, 70)، )1999,1067-1069
كما تهدف استراتيجية  SWHإلى تعييي كتل متن الت كيتر العممت والت كيتر فت المدتبتر
ومتتا و ار المعرفتتة  ،وفهتتم المتعممتتين لطبيعتتة العمتتم و الم تتاهيم العمميتتة ،واش تراكهم ف ت عمميتتة
الجدل العمم  ،كما تؤكد عمى الطبيعة التعاونية لألنشطة العمميتة حيتث متن المتو ت أن يشتارك
المتعممون بشكل مستمر ف الت تاو

وتوضتيح المعتان والت ستيرات مت أ ترانهم والمعمتم ،كمتا

تشج مشاركة الطالب ف إعداد تحقيقاتهم الداصة ،ووض األستيمة  ،وا تتراح طترق لمعالجتة
ه ت األستتيمة ،واج ت ار التحقيقتتات المناستتبة  ،كمتتا تتتم تصتتميم استتتراتيجية  SWHلمستتاعدة
الطالب عمى الت كير حول العال ات بين األسيمة واألدلة وال رو ).) Hand, 2008,7
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و د استددمت بع

الدراسات استراتيجية  SWHف تدريس العمتوم ومنهتا دراستات كتل

متن ) ، Erkol, et al,( 2010و) ، Kingir, et al (2012و)،Tseng (2014
) ،Keles (2016و) ، Nurnberg (2017و( ،Yaman ( 2018مت نتدرة الدراستات
العربية الت استددمت استراتجية  SWHف تدريس العموم عمتى حتد عمتم الباحثتة  ،فمتم تجتد
سوى دراسة أمل حمد( 7222ه).
ويعد تنمية الت كير هدفاً رييساً متن أهتداف تتدريس العمتوم ،والت كيتر التتيمم نمطتاً متن

أنمتتاط الت كيتتتر التتتت تعتمتتتد عمتتتى الموضتتتوعية والستتتببية فتتت مواجهتتتة المشتتتكالت التتتت ت ستتتر
الظ تواهر واألحتتداث ،ويتميتتي بين ت يوج ت العمميتتات العقميتتة إلتتى أهتتداف محتتددة ،ويتطمتتب تحميتتل

المو ف إلى عناصر المدتم ة والبحث عن العال تات الدادميتة (عبتد الستالم مصتط ى،2.72 ،
 ،)72كما أن يؤدي إلى اكتشاف أدلة وشواهد تقود إلى إعطتا معتان جديتدة لممو تف ،والتت
يمكتن لم ترد متن داللهتا أن يستكشتف دبترات جديتدة وأن يتعمتق فيهتا Samuels& Betts,
).)2007
وتؤكد ناهدة محمد ( )22. ،2.72عمى ضرورة تنميتة الت كيتر التتيمم إ أنت يستمح
بإعادة ال كرة وتمحيصها ،والنظر إليها متن جوانتب متعتددة وعتر

عناصترها وكشتف العال تات

القايمة بين ه العناصر ،وكشف ال جوات بينهتا ،ومعرفتة األستباب التت أدت إلتى النتتايج متن
دالل العال ات الت تربط عناصتر ال كترة ،ثتم وضت حمتول لممشتكالت المطروحتة ،وهت ا يستاعد
عمى أن يصبح ال رد ادر عمى التعمم.
و د أشتار العديتد متن التربتويين عمتى أن مهتارات الت كيتر التتيمم تتضتمن متا يم (ناديتة
حستتتين ،منتهتتت معطشتتتر ( ،)277 ،2.72،هالتتتة عبتتتد القتتتادر(،)729 ،2.72 ،عبتتتدالعييي
طمبتتتة  )279 ،2.77 ،التيمتتتتل والمالحظتتتة (الرؤيتتتتة البصتتتترية) ،والكشتتتف عتتتتن المػالطتتتتات،
والوصول إلى استنتاجات ،واعطا ت سيرات مقنعة ،و وض حمول مقترحة.
كمتتا تعتتد تنميتتة عتتادات العقتتل هتتدفاً رييس تاً متتن أهتتداف تتتدريس العمتتوم ،ل ت ا فقتتد أوص ت

مشروع تعميم العموم لكتل األمتريكيين عمتى أن تركتي منتاهج العمتوم عمتى تنميتهتا وأنهتا ال غنتى
عنها لمحو األمية العممية(.)AAAS Project 2061, 2013
وتمثل عادات العقل سموكيات هنية يصعب عمى المتتعمم استتددامها بصتورة تمقاييتة إ ا
لم يتدرب عمىها ،وتتوفر ل ال رصة الستددامها (محمتد عبتد الترحيم ،)77 ،2... ،لت ا يؤكتد
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 (2011,88) Beyerعمتتى ضتترورة العمتتل عمتتى تنميتتة عتتادات العقتتل بحيتتث يتتتم دمجهتتا فت
األنشتتطة التعميميتتة لممتتنهج وتصتتبح جتتي اً متتن أهتتداف التتدرس ،م ت ضتترورة تك ترار ممارستتتها
دادل الصف ف صتورة مهتام بستيطة ،ثتم تطبيقهتا عمتى موا تف أكثتر تعقيتداً حتتى تصتبح هت

العادات جي ا من طبيعة المتعمم.
كمتا يؤكتتد حستتام متاين( )227 ،2.77عمتتى ضتترورة تنميتتة عتادات العقتتل لتتدى المتتتعمم
طوال حياتت حتتى يتعتود عمتى ممارستة العتادات العقميتة فت التعامتل مت األمتور المدتم تة فت
الحياة اليومية.
و تتد حتتدد  )2008.17-37( Costa & Kallickستتتة عشتترة عتتادة عقميتتة ه ت
المثتتتابرة  ،والت كيتتتر التبتتتادل  ،وجمتتت البيانتتتات باستتتتددام الحتتتواس ،واالستتتتعداد التتتدايم لمتتتتعمم
المستمر ،واإل دام عمى المداطرة وتحمل المسيولية ،واإلصتػا بتت هم وتعتاطف ،والتتحكم وعتدم
التهور ،وتطبيق المعارف السابقة عمتى أوضتاع جديتدة ،والت كيتر فيمتا و ار الت كيتر ،والتستاؤل
وطرح المشكالت ،والك اح من أجل الد ة ،والت كير بمرونة  ،واالستجابة بدهشة ورهبة ،وايجتاد
الدعابة ،واإلبداع – التصور -االبتكار ،والت كير والتواصل بد ة ووضوح.
وفت ضتتو متتا ستتبق تتبتتين أهميتتة تنميتتة الت كيتتر التتتيمم وعتتادات العقتتل لتتدى التالميت ،
واستتتددام الطرايتتق واالستتتراتيجيات التت يمكتتن أن تستتاعد عمتتى تحقيتتق لتتك ومنهتتا استتتراتيجية
الكتابة العممية االستقصايية .SWH

مشللة البحح:
انطال تتا متتن تيكيتتد اال تجاهتتات الحديثتتة ف ت تتتدريس العمتتوم عمتتى تنميتتة مهتتارات الت كيتتر
وعادات العقل ف جمي المراحل الدراسية ،نظ ارً لما لهما من أهمية بالنسبة لممتعممين.
تدنيا فتتى مستتتوى
ومتتن دتتالل االطتتالع عمتتى الدراستتات الستتابقة التتتى أوضتتحت أن هنتتاك تت ً
التالميتت فتتتى عتتتادات العقتتتل و منهتتتا دراستتتة أيمتتتن حبيتتتب ( ،)2..2ودراستتتة Bergman
) ،(2007ودراسة ليمى عبداهلل ( ،)2..2ودراسة هيثم أحمد( ،)2.72ودراسة أمتل محمتد(
.)2.72
وف ضتو متا توصتمت إلىت نتتايج بعت

الدراستات متن ضتعف مهتارات الت كيتر التتيمم

لتتدى التالمي ت ومنهتتا دراستتة عتتيو إستتماعيل وفتحيتتة صتتبح ( ،)2..2ودراستتة ستتعاد عبتتد
العييي ( ،)2.72ودراسة رشا أحمد ( ،)2.77ودراسة محمد عمى (.)2.79
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ومن دالل نتتايج الدراستة االستتطالعية التت أجرتهتا الباحثتة عمتى مجموعتة متن تالميت
الصتتتف األول اإلعتتتتدادي بمدرستتتة استتتتماعيل القبتتتان اإلعداديتتتتة بنتتتين التابعتتتتة إلدارة أستتتتيوط
التعميميتة وبمتتع عتددهم 2.تمميت اً ،حيتث طبتتق عمتتيهم ادتبتار الت كيتتر التتيمم ومقيتتاس عتتادات
العقل ،وأشارت النتايج إلتى حصتول %9.متن التالميت عمتى درجتة أ تل متن  %0.متن الدرجتة
النهايية الدتبار الت كيتر التتيمم  ،وحصتول %20متن التالميت عمتى درجتة أ تل متن  %0.متن
الدرجة النهايية لمقياس عادات العقل ،مما يشتير إلتى ضتعف مهتارات الت كيتر التتيمم و صتور
ف عادات العقل لدى التالمي .
وبنا عمى ما سبق تتمثل مشتكمة البحتث الحتال فت ضتعف مهتارات الت كيتر التتيمم و
صتتور ف ت عتتادات العقتتل لتتدى تالمي ت الصتتف األول اإلعتتدادي ،ومتتن هنتتا كتتان اهتمتتام البحتتث
الحتتالى باستتتددام استتتراتيجية الكتابتتة العمميتتة االستقصتتايية فت تتتدريس العمتتوم لتنميتتة مهتتارات
الت كير التيمم وعادات العقل لدى تالمي الصف األول اإلعدادي.

اسئلة البحح:
حاول البحث الحالى اإلجابة عن األسيمة األتية
 .7متتا أثتتر استتتددام استتتراتيجية الكتابتتة العمميتتة االستقصتتايية فت تتتدريس العمتتوم عمتتى تنميتتة
مهارات الت كير التيمم لدى تالمي الصف األول اإلعدادي؟
 .2متتا أثتتر استتتددام استتتراتيجية الكتابتتة العمميتتة االستقصتتايية فت تتتدريس العمتتوم عمتتى تنميتتة
عادات العقل لدى تالمي الصف األول اإلعدادي ؟
 .2ما العال ة بين الت كير التيمم و عادات العقل لدى تالمي الصف األول اإلعدادي؟

أهداف البحح:
هدف البحث الحالى إلى
 .7تنميتتة الت كيتتر التتتيمم لتتدى تالمي ت الصتتف األول اإلعتتدادي باستتتددام استتتراتيجية الكتابتتة
العممية االستقصايية ف تدريس العموم.
 .2تنميتتتة عتتتادات العقتتتل لتتتدى تالميتتت الصتتتف األول اإلعتتتدادي باستتتتددام استتتتراتيجية الكتابتتتة
العممية االستقصايية ف تدريس العموم.
 .2دراسة العال ة بين الت كير التيمم وعادات العقل لدى تالمي الصف األول اإلعدادي.
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أهنية البحح:
تتضح أهمية البحث الحالى ف األت
 .7دم البحث دليالً لممعمم حول استددام استراتيجية الكتابة العممية االستقصتايية فت تتدريس
العموم.

 .2دم البحث ادتبتا ارً لمت كيتر التتيمم لتالميت الصتف األول اإلعتدادي ،تد ي يتد البتاحثين فت
االسترشاد ب عند إج ار دراسات مشابهة.

.2

تدم البحتتث مقياستاً لعتتادات العقتل لتالميت الصتتف األول اإلعتتدادي ،تد ي يتتد البتتاحثين فت

االسترشاد ب عند إج ار دراسات مشابهة.

حدود البحح:
ا تصر البحث الحالى عمى
 .7مجموعة من تالمي الصف األول اإلعدادي بمدرسة الجامعة اإلعدادية الموحدة بيسيوط.
 .2وحتتتدة (المتتتادة وتركيبهتتتا) المقتتتررة عمتتتى تالميتتت الصتتتف األول اإلعتتتدادي ال صتتتل الدراستتت
األول.
 .2بع

مهارات الت كير التيممى وه

الرؤية البصرية ،والكشف عتن المػالطتات  ،والوصتول

إلى استنتاجات ،واعطا ت سيرات مقنعة  ،وض حمول مقترحة.
 .2بعت

عتتادات العقتتل وهت

المثتتابرة ،والت كيتتر التبتتادل  ،وتطبيتتق المعتتارف الماضتتية عمتتى

موا تتف جديتتدة ،والتستتاؤل وطتترح المشتتكالت ،والت كيتتر والتواصتتل بد تتة ووضتتوح ،وجم ت
البيانات باستددام الحواس.

فزوض البحح :
حاول البحث ادتبار صحة ال رو

التالية

تتاييا عنتتتد مستتتتوى (  ) .,.0بتتتين متوستتتط درجتتتات المجموعتتتة
 .7يوجتتتد فتتترق دال إحصت ً
التجريبيتتة والمجموعتتة الضتتابطة فتتى التطبيتتق البعتتدي الدتبتتار الت كيتتر التتتيمم لصتتالح
المجموعة التجريبية.
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تتاييا عنتتتد مستتتتوى (  ) .,.0بتتتين متوستتتط درجتتتات المجموعتتتة
 .2يوجتتتد فتتترق دال إحصت ً
التجريبيتتتة والمجموعتتتة الضتتتابطة فتتتى التطبيتتتق البعتتتدي لمقيتتتاس عتتتادات العقتتتل لصتتتالح
المجموعة التجريبية.
 .2توجد عال ة ارتباطية موجبة دالة إحصايياً عند مستوى( )...0بين درجات المجموعتة
التجريبية فى التطبيق البعدى الدتبار الت كير التيمم ومقياس عادات العقل.

مواد البحح وأدواتى :
تطمب البحث الحالى إعداد الباحثة لممواد واألدوات التالية
 .7دليل المعمم لتدريس موضوعات وحدة (المادة وتركيبها) باستددام استتراتيجية الكتابتة
العممية االستقصايية.
 .2أوراق عمل التالمي .
 .2ادتبار الت كير التيمم .
 .2مقياس عادات العقل.

ميور البحح:
استتتتتددمت الباحثتتتتة المتتتتنهج التجريبتتتت و التصتتتتميم شتتتتب التجريبتتتت

ي المجمتتتتوعتين

التجريبية والضابطة عند تطبيق مواد وأدوات البحث.

مصطلحات البحح:
 - 1اسرتاتيذية اللتابة العلنية االستكصائية : SWH
تعتتترف استتتتراتيجية الكتابتتتة العمميتتتة االستقصتتتايية  SWHبينهتتتا عمميتتتة تتتتم تصتتتميمها
لتشتتتجي الطتتتالب عمتتتى استتتتددام األنشتتتطة االستقصتتتايية العمميتتتة الموجهتتتة والعمتتتل الجمتتتاع
التعاون لمت او

بنشاط وبنا المعرفة العممية).) Burke, et al, 2005,2

ويقصد باستراتيجية الكتابتة العمميتة االستقصتايية  SWHفت البحتث الحتالى مجموعتة
متتن اإلجت ار ات ،والتت تقتتوم عمتتى نشتتاط التالميت  ،واستتتددام األنشتتطة االستقصتتايية الموجهتتة،
والعمل الجماع الت اعمى ،وتكوين المعنى من دالل الت او

أكثر من مرة  ،والكتابتة التيمميتة

والق ار ة أثنا تعمم العموم  ،والت تتضمن مجموعة متن المراحتل أو الدطتوات هت

استكشتاف

فهتتتم التالميتتت بتتتل التتتتعمم ،و متتتا بتتتل النشتتتاط العممتتت  ،و المشتتتاركة فتتت النشتتتاط العممتتت  ،و
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الت او

والكتابة ال رديتة ،7والت تاو

و المصادر ،و الت او

والمنا شتة الجماعيتة ،والت تاو

والمقارنتة مت الكتتب

والكتابة ال ردية  ،2واستكشاف فهم التالمي بعدالتعمم.

 -2التفلري التأملي Reflective Thinking

يعرف الت كير التيمم بين عممية االستقصتا المعرفت التت تحتتوي عمتى تحميتل وايجتاد

طرق تؤدي إلى إنتاج معرفتة وتجتارب جديتدة فت ستياق المعرفتة الستابقة وتطتوير طترق بديمتة
(.)Kaya& Akdemir,2016,167
يعتترف الت كيتتر التتتاممى إجرايي تاً بين ت نشتتاط هن ت متتتين يقتتوم ب ت تالمي ت الصتتف األول

اإلعتتدادي ،ويتضتتمن الرؤيتتة البصتترية ،والكشتتف عتتن المػالطتتات  ،والوصتتول إلتتى استتتنتاجات،
واعطا ت ستيرات مقنعتة  ،وضت حمتول مقترحتة ،ويقتاس بالدرجتة التت يحصتل عميهتا التالميت
ف ادتبار الت كير التيمم المعد ل لك الػر .

 -2عادات العكل Habits of Mind

يقصتتد محمتتد نوفتتل بعتتادات العقتتل ( ) 22، 2.7.مجموعتتة متتن المهتتارات واالتجاهتتات

والقتتيم الت ت تمكتتن ال تترد متتن بنتتا ت ضتتيالت متتن األدا ات أو الستتموكيات ال كيتتة ،بنتتا عمتتى
المثيرات والمنبهات الت يتعر

لها ،بحيث تقود إلى انتقا عممية هنيتة أو أدا ستموك متن

مجموعتتة ديتتارات متاحتتة أمام ت لمواجهتتة مشتتكمة متتا ،أو ضتتية ،أو تطبيتتق ستتموك ب اعمي تة،
والمداومة عمى ه ا النهج.
ف ت حتتين يعرفهتتا حستتام متتاين ( )220 ،2.77بينهتتا " اتجتتا عقمتتى لتتدى ال تترد يعطتتى
ستتتمة واضتتتحة لتتتنمط ستتتموكيات  ،ويقتتتوم هتتت ا االتجتتتا عمتتتى استتتتددام ال تتترد لمدبتتترات الستتتابقة
واالست ادة منها لموصول إلى تحقيق الهدف المطموب".
و تعتترف عتتادات العقتتل إجرايي تاً بينهتتا اتجتتا عقمتتى لتتدى تالمي ت الصتتف األول اإلعتتدادي

يعبتتر عتتن نمتتط الستتموكيات العقميتتة المرتبطتتة بكتتل متتن المثتتابرة ،والت كيتتر التبتتادل  ،وتطبيتتق
المعتتارف الماضتتية عمتتى موا تتف جديتتدة ،والتستتاؤل وطتترح المشتتكالت ،والت كيتتر والتواصتتل بد تتة
ووضوح ،وجم البيانات باستددام الحواس ،وتقاس بالدرجتة التت يحصتل عميهتا التالميت فت
مقياس عادات العقل المعد ل لك الػر .
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اإلطار اليظزي للبحح:
تناول اإلطار النظري استراتيجية الكتابة العممية االستقصتاي  ، SWHوالت كيتر التتيمم ،
وعادات العقل.

احملور األول:اسرتاتيذية اللتابة العلنية االستكصائية The Science Writing Heuristic
أوالً :مفووو اسرتاتيذية اللتابة العلنية االستكصائية SWH
تعتتترف استتتتراتيجية الكتابتتتة العمميتتتة االستقصتتتايية بينهتتتا عمميتتتة تتتتم تصتتتميمها لتشتتتجي
الطتتالب عمتتى استتتددام األنشتتتطة االستقصتتايية العمميتتة الموجهتتتة والعمتتل الجمتتاع التعتتتاون
لمت او

بنشاط وبنا المعرفة العممية ).) Burke, et al, 2005,2
كما تعرفهتا أيلم حًلذ ( )8 ، ْ 4141بينهتا مجموعتة المهتام التت تقتوم بهتا المعممتة

لتحقيق أكبر عدد من مراحل المنا شات وم اوضات المعنى أثنا تطبيتق النشتاط االستقصتاي
بهتتدف تعييتتي ت اعتتل وتعمتتم الطالبتتة وتستتهيل مهمتتة كتابتهتتا لتقريتتر النشتتاط االستقصتتاي الت ي
يشمل الكتابة الرسمية (تقرير المدتبر االستقصاي ) وغير الرسمية (الكتابة التيممية).
وتعرفها كل من فاطمتة بنتت غترم و ستويان بنتت حستين( )222 ،2.72بينهتا األعمتال
المشتقة من األنشطة االستقصايية ،والت تقوم بها المعممة بهدف ييتادة عتدد المنا شتات ات
المعنتتى دتتالل إجتت ار وتطبيتتق النشتتاط االستقصتتاي وغايتتة لتتك ييتتادة الت اعتتل متت الطالبتتات
وتضمين أكبر در من مراحل م اوضات المعنى حول النشاط االستقصاي كما وردت فت

التب

المعمم بهدف تسهيل مهمة الطالبات واث ار كتابة تقرير النشاط االستقصاي .
وف ضو التعري ات السابقة يتضتح أن استتراتيجية الكتابتة العمميتة االستقصتايية تقتوم
عمى استددام األنشتطة االستقصتايية الموجهتة  ،والعمتل الجمتاع الت تاعمى ،وتكتوين المعنتى
من دالل الت او

أكثر من مرة  ،والكتابة التيممية.

ثاىياً :ملوىات اسرتاتيذية اللتابة العلنية االستكصائية SWH
تتكون ه االستراتيجية من جيأين هما الب المعمم و الب المتعمم يوفر التب المعمتم
األنشطة المقترحة لممعممين عند استددام األنشتطة العمميتة ويؤكتد عمتى مراحتل الت تاو
المعنتتى بتتين الطتتالب و بتتين الطتتالب والمعمتتم .ويوج ت
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ومطالبتتتات أو استتتتنتاجات وأدلتتتة ومقارنتتتة النتتتتايج بمصتتتادر أدتتترى ،بمتتتا فتتت

لتتتك أ تتترانهم أو

أيضتتا المتعممتتين عمتتى الت كيتتر ف ت كي يتتة
اإلنترنتتت أو الكتتتاب المدرس ت  .يشتتج التتب المتتتعمم ً
تػيير أفكارهم أثنا النشتاط  ،وطترح األستيمة لتح يتي الت كيتر العممت  .وفيمتا يمت عتر لقالتب
المعمم و الب المتعمم ): )Wallace, et al, 2004, 70)، ) Keys, et al, 1999,1067-1069

اجلزء األول  :قالب املعله:
 .7استكشتتتتاف فهتتتتم الطتتتتالب بتتتتل التتتتتعمم pre-instruction
understanding

Exploration

of

 .2ما بل النشاط العمم Pre-laboratory activities:
 .2المشاركة ف النشاط انعًهٙ

Participation in laboratory activity

 .2الت او

والكتابة ال رديةNegotiation-individual writing 7

 .0الت او

والمنا شة الجماعيةNegotiation-group discussion

 .2الت تتاو

والمقارنتتة م ت الكتتتب و المصتتادر Negotiation-textbook and other
resources

 . .7الت او

والكتابة ال ردية Negotiation-individual writing 2

 .8استكشتتتتاف فهتتتتم الطتتتتالب بعتتتتد التتتتتعممpost-instruction :
understanding

of

Exploration

اجلزء الجاىي :قالب املتعله:
 .1األفكار أو األسيمة األولية  : :Beginning questions or ideasما ه أسيمت ؟
.2االدتبارات واإلج ار ات  Tests and Proceduresما ا أفعل ألجيب عن أسيمت ؟
.3المالحظات  : Observationsما ا أري؟

.4االفت ارضات : Claims:ما ه افت ارضات (إجابات ) عن األسيمة؟

.5األدلة  :Evidenceما الشواهد الت تدعم افت ارضات ؟ كيف كونتها؟
.6الق ار ة  : Readingكيف أ ارن أفكاري م اآلدرين (األ ران ،الكتاب ،المعمم)؟
.7التيمل  :Reflectionكيف تػيرت أفكاري؟ ولما ا؟
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ثالجاً :خطوات استخداو اسرتاتيذية اللتابة العلنية االستكصائية SWH
يمكتتن توضتتيح الدط توات الت ت يتبعهتتا المعمتتم عنتتد استتتددام استتتراتيجية الكتابتتة العمميتتة
االستقصايية فيما يم ): (Caukin , 2010,166-169) )Hand, 2008, 6-7

 - 1استلشاف فوه التالميذ قبل التعله:
يبتتتدأ المعمتتتم التتتدرس باستكشتتتاف المعرفتتتة الستتتابقة لمتالميتتت  ،و لتتتك متتتن دتتتالل ستتتؤال
التالمي ورسم درايط الم اهيم ال ردية والجماعية.

 - 0ما قبل اليشاط العنلي :
يصتتمم المعمتتم لمرحمتتة متتا بتتل النشتتاط إلثتتارة ت كيتتر المتعممتتين فت الم تتاهيم المتعمقتتة
بالموضوع وتهييتهم لمعمل دادل النشاط متن دتالل العصتف الت هن أو طترح األستيمة أو إجت ار
نشتتاط بستتيط ،واتاحتتة ال رصتتة أمتتام المتعممتتين لصتتياغة أستتيمتهم الداصتتة حتتول الموضتتوع ،و
يستتاعدهم عمتتى التمييتتي بتتين األستتيمة القابمتتة لمبحتتث متتن غيرهتتا .كمتتا يجتتب منا شتتة الدط توات
اإلجراييتة المتعمقتتة بالنشتاط العممت  ،وبالنستتبة لرجت ار ت يجتتب أن تتضتمن المتواد المستتتددمة،
واج ار ات السالمة ،والدطوات.

 - 3املشاركة يف اليشاط العنلي:
يقوم التالمي بالنشاط العمم م كتابة المالحظات ،وجم البيانات وتسجيل النتايج.

 - 4التفاوض واللتابة الفزدية: 1
ف ه

المرحمة يطمب المعمم من التالمي كتابة المالحظات ،وال رو

أو االستتنتاجات،

واألدلة أو الشواهد الت تدعم االستنتاجات.

 - 5التفاوض واملياقشة اجلناعية:
يتتتم ف ت ه ت ة المرحمتتة تبتتادل ومقارنتتة ت ستتيرات البيانتتات ف ت مجموعتتات صتتػيرة  ،ويقتتوم
التالمي بعمل مدطط أو رسم بيان جماع لنتايجهم ومشاركتها م بقية ال صل.

 - 6التفاوض واملكارىة مع اللتب و املصادر:
يطمتتب المعمتتم متتن التالميت مقارنتتة أفكتتارهم بالكتتتاب المدرست أو غيرهتتا متتن المصتتادر
الموثو ة.
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 - 7التفاوض واللتابة الفزدية :0
يطمتتب المعمتتم متتن التالمي ت الت كيتتر والتيمتتل ال تتردي وكتابتتة إ ا متتا كانتتت استتتنتاجاتهم
صحيحة ،وكيف تػيرت أفكارهم ،ولما ا ،وا ا كانت لديهم أسيمة أدرى.

- 8

استلشاف فوه الطالب بعدالتعله:
ف ه

المرحمة يقيم المعمم مدى فهم التالمي لمم اهيم والمحتوى العمم عمتى مستتوى

المجموعتتتات (تقتتتارير المعمتتتل) والمستتتتوى ال تتتردي (الكتابتتتة التيمميتتتة) ،ومتتتن دتتتالل المنا شتتتة
الجماعية م التالمي و رسم درايط الم اهيم.

رابعاً :أهنية استخداو اسرتاتيذيةSWH
أحتتد أهتتداف استتتراتيجية  SWHهتتو تشتتجي ييتتادة فهتتم الطتتالب لطبيعتتة العمتتم ،كعنصتتر
مهتتتتتم فتتتتت الثقافتتتتتة العمميتتتتتة ،متتتتتن دتتتتتالل إنشتتتتتا جستتتتتر بتتتتتين الكتابتتتتتة الرستتتتتمية وغيتتتتتر
الرسمية).) Wallace, et al, 2004, 81
ويت كر) ) Hand, 2008,7أن استتراتيجية  SWHتهتدف التى تعييتي كتل متن الت كيتر
العمم ت والت كيتتر فتت المدتبتتر ومتتا و ار المعرفتتة ،وفهتتم المتعممتتين لطبيعتتة العمتتم و الم تتاهيم
العمميتتة ،واش تراكهم ف ت عمميتتة الجتتدل العمم ت  ،كمتتا تؤكتتد استتتراتيجيةSWH
التعاونية لألنشطة العممية حيث من المتو

عمتتى الطبيعتتة

أن يشارك المتعممون بشكل مستتمر فت الت تاو

وتوضتتيح المعتتان والت ستتتيرات متت أ تتترانهم والمعمتتم ،كمتتا تشتتتج استتتراتيجية  SWHمشتتتاركة
الطالب ف إعداد تحقيقاتهم الداصتة ،ووضت األستيمة  ،وا تتراح طترق لمعالجتة هت األستيمة،
واج ت ار التحقيقتتات المناستتبة ، .كمتتا تتتم تصتتميم استتتراتيجية  SWHلمستتاعدة الطتتالب عمتتى
الت كير حول العال ات بين األسيمة واألدلة وال رو .
وترجتتت كتتتل متتتن فاطمتتتة بنتتتت غتتترم و ستتتويان بنتتتت حستتتين ( )277 ،2.72أهميتتتة
استتتراتيجية  SWHإ إنهتتا تعتتد إحتتدى استتتراتيجيات التتتدريس الحديثتتة ،الت ت تيستتر التتتعمم متتن
دالل مشاركة المتعمم ال عالة ف التعمم ،وت سح المجال الستددام مهارات االستقصا .
وتتميي استراتيجية الكتابة العممية االستقصايية  SWHعن المعمل التقميتدي فت النقتاط
التالية ))Burke, et al, 2005,3) ، )Wallace, et al, 2004, 69
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 يتتتتم فتتت استتتتراتيجية  SWHاستتتتددام أنشتتتطة الكتابتتتة بتتتل وأثنتتتا وبعتتتد القيتتتام بالنشتتتاط
العمم ،


تؤكد استراتيجية  SWHعمى الطبيعة التعاونية لمنشاط العمم  ،كما ي عل المتعممون فت
الت او



عمى المعان م أ رانهم والمعمم.

تشتتتج استتتتراتيجية  SWHالطتتتالب عمتتتى الت كيتتتر حتتتول العال تتتات بتتتين األستتتيمة واألدلتتتة
وال رو .

 يتم ف استراتيجية  SWHمشتاركة المتعممتين فت الت كيتر وفت نمتو معترفتهم أثنتا القيتام
بالنشاط.
 فتتت المعمتتتل التقميتتتدي اإلجتتت ار ات موحتتتدة لكتتتل الطتتتالب ،والبيانتتتات متشتتتابهة ،و تطتتتابق
ال رو

النتايج المتو عة وت تقر النتتايج واالستتنتاجات فت كثيتر متن األحيتان إلتى فتر

لتعمم الطالب عمى نطاق أوس حول الموضوع أو لتطوير مهارات الت كير العمم .
وف ضو ما سبق تتضح أهمية استددام استراتيجية  SWHحيتث انهتا تد تستهم فت
تنميتتة فهتتم طبيعتتة العمتتم والت كيتتر وتنميتتة مهتتارات الجتتدل العمم ت واالستقصتتا وت عيتتل عتتادات
العقل وتنمية الم اهيم العممية والتامل.
و تتد استتتددمت بعت

الدراستتات استتتراتيجية  SWHومنهتتا دراستتة Erkol, et al

)(2010والت ت توصتتمت إلتتى فاعميتتة استتتراتيجية  SWHف ت تنميتتة التحصتتيل واالتجتتا نحتتو
معمتل ال يييتا لتدى معممت العمتوم فت المستتقبل ،ودراستة)  Cronje, et al ( 2011التت
هتتدفت إالتتى دراستتة أثتتر استتتددام استتتراتيجية  SWHعمتتى تحستتين تتدرة طتتالب الجامعتتة عمتتى
الكتابة فت متادة األحيتا  ،كمتا أظهترت دراستة ) Kingir, et al, (2012أثتر كبيتر الستتددام
استتتتراتيجية  SWHفتتت تنميتتتة تحصتتتيل طتتتالب الصتتتف التاستتت االبتتتتداي متبتتتاين التحصتتتيل،
ودراستة ) Soyoung , et al (2013والتت هتدفت إلتى دراستة أثتر استتددام استتراتيجية
 SWHعمى تنمية الت كير المنطق والتحصيل لدى طالب المرحمة المتوسطة ،ودراسة Tseng
) (2014الت ت توصتتمت إلتتى فاعميتتة استتتراتيجية  SWHف ت تنميتتة الت كيتتر النا تتد ،كمتتا هتتدفت
دراسة

( Memiş,& Seven (2015دراسة أثر استتددام استتراتيجية  SWHعمتى تنميتة

التحصيل وبقا أثر التعمم لدى تالميت الصتف الستادس االبتتداي  ،ودراستة (Yaman (2018
والتت توصتتمت إلتتى وجتتود أثتر ايجتتاب الستتتددام استتتراتيجية  SWHفت تحستتين جتتودة الكتابتتة
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الجدلية وفهم الجتدل العممت لتدى معممت العمتوم فت المستتقبل ،ودراستة أمتل حمتد( 7222ه)
والتت هتتدفت إلتتى تعترف أثتتر استتتراتيجية  SWHفت تنميتتة التحصتتيل واالتجتاة نحتتو الكيميتتا
لدى طالبات الصف األول الثانوي.

احملور الجاىي :التفلري التأملي

Reflective Thinking

أوالً :مفووو التفلري التأملي:
يعتترف مجتتدي عبتتد الكتتريم (  )22 ،7992الت كيتتر التتتيمم بين ت تيمتتل ال تترد لممو تتف
ال ت ي أمام ت وتحميم ت إلتتى عناصتتر ورستتم الدطتتط الاليمتتة ل هم ت حت تى يصتتل إل تى النتتتايج ،ثتتم
تقويم النتايج ف ضو الدطط المرسومة.
كمتا يقصتتد مجتتدي عييتي( )222 ،2..0بتالت كير التتتيمم "تيمتل التمميت لممو تتف الت ي
أمام ت وتحميم ت إلتتى عناصتتر ورستتم الدطتتط الال يمتتة ل هم ت  ،حتتى يصتتل لمنتتتايج الت ت يتطمبهتتا
المو ف ،ثم يقوم بتقييم ه

النتايج ف ضو الدطط الت وضعت ل .

ف ت حتتين يعرف ت ييتتاد أمتتين ( )7.2 ،2..0بين ت القتتدرة عمتتى التعامتتل م ت الموا تتف
واألحداث بد ة وعمق وتين لموصتول إلتى اتدتا القترار المناستب فت الو تت والمكتان المناستبين
لتحقيق األهداف المتو عة من .
بينمتا تعترف يبيتتدة رنت (  )2.9 ،2..9الت كيتتر التتيمم بينت استقصتتا

هنت نشتتط

ومتين لم رد حتول دبراتت ومعتقداتت الم اهيميتة واإلجراييتة ،يمكنت متن حتل المشتكالت العمميتة
والعمميتتة ،واظهتتار المعرفتتة الضتتمنية إل تى ستتطح التتوع بمتتا يستتاعد ف ت اشتتتقاق استتتدالالت
لدبرات المرغوب تحقيقها ف المستقبل.
كمتتا يعتترف الت كيتتر التتتيمم بين ت عمميتتة االستقصتتا المعرف ت التت تحتتتوي عمتتى تحميتتل
وايجاد طرق تؤدي إلى إنتاج معرفة وتجارب جديتدة فت ستياق المعرفتة الستابقة وتطتوير طترق
بديمة (.)Kaya& Akdemir,2016,167
يتضح من التعري ات السابقة لمت كير التتيمم أنت عمميتة استقصتا

هنت متتين لتحميتل

الظاهرة والموا ف إلى عناصترها المدتم تة ،وا تتراح حمتول معينتة لممو تف المشتكل وتقيتيم متدى
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فاعمية الحمول ،وربتط الدبترات والمعتارف الستابقة بالحاليتة ،و يتضتمن مجموعتة متن المهتارات
العقمية.

ثاىياً :موارات التفلري التأملي:
نظ ارً الدتالف اآل ار حول م هوم الت كير التيمم فقتد انعكتس لتك عمتى تحديتد مهاراتت ،

حيتتث صتتن ت مهتتارات الت كيتتر التتتيمم إلتتى مجمتتوعتين متتن المهتتارات همتتا (Yost, et
)al,2000,44
 .7مهتتارات االستقصتتا وتتضتتمن مهتتارات تجمي ت البيانتتات وتحميمهتتا ،وال ح ت التتد يق

:

لممعمومتتات ،وتكتتوين ال تترو

المناستتبة ،والتوصتتل إلتتى استتتنتاجات ،وتقتتديم ت ستتيرات

منطقية.
 .2مهارات الت كيتر النا تد وتتضتمن مهتارات االستتنباط ،واالستتدالل ،واالستتنتاج ،وتقتويم
الحجج والمنا شات.
كما كر مجدي عييي( )222 ،2..0أن المهارات الت يتضمنها الت كير التيمم ه
 .7القدرة عمى تحديد المشكمة.
 .2القدرة عمى تحميل عناصر المو ف المشكل.
 .2القتتتدرة عمتتتى استتتتدعا القواعتتتد العامتتتة والمعمومتتتات التتتت يمكتتتن تطبيقهتتتا والمرتبطتتتة
بالمشكمة.
 .2القدرة عمى تكوين ال رو

لحل المشكمة وادتبار مدى صحة ه

ال رو .

 .0القدرة عمى تنظيم النتايج الت يتم الوصول إليها لمتمكن من حل المشكمة.
وأشار أحمد النجدي وآدرون( )222 ،2..0إلى أن الت كير التتيمم يتضتمن مجموعتة
من العمميات العقمية ه
 .7الميل واالنتبا الموج نحو الهدف ،أي اال تجا Direction
 .2إدراك العال ات ،أي الت سير Interpreting
 .2ادتيار وت كر الدبرات الماليمة ،أي االدتيار Selection
 .2تمييي العال ات بين مكونات الدبرة ،أي االستبصار Insight
 .0تكوين أنماط عقمية جديدة ،أي االبتكار Creation
 .2تقويم الحل كتطبيق عمم  ،أي النقد Criticism
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و د أشتار العديتد متن التربتويين عمتى أن مهتارات الت كيتر التتيمم تتضتمن متا يم (ناديتة
حستتتين ،منتهتتت معطشتتتر (،)277 ،2.72،هالتتتة عبتتتد القتتتادر(،)729 ،2.72 ،عبتتتدالعييي
طمبة)279 ،2.77 ،
 .7التيمتتتل والمالحظتتتة (الرؤيتتتة البصتتترية) هتتت القتتتدرة عمتتتى عتتتر

جوانتتتب الموضتتتوع

والتعرف عمى مكونات  ،واكتشاف العال ات الموجودة بصرياً.

 .2الكشتتف عتتن المػالطتتات هت القتتدرة عمتتى تحديتتد ال جتوات فت الموضتتوع  ،متتن دتتالل
تحديد العال ات غير المنطقية.
 .2الوصول إلى استنتاجات ه القدرة عمى التوصل إلى عال ة منطقية معينة متن دتالل
رؤية مضمون الموضوع والتوصل إلى نتايج مناسبة.
 .2اعطا ت سيرات مقنعتة هت القتدرة عمتى إعطتا معنت منطقت لمنتتايج معتمتداً عمتى
معمومات سابقة ،أو عمى طبيعة الموضوع ودصايص .

 .0وض ت حمتتول مقترحتتة ه ت القتتدرة عمتتى وض ت دط توات منطقيتتة ايمتتة عمتتى تصتتورات
هنية متو عة لحل الموضوع المطروح.

ثالجاً :أهنية التفلري التأملي
يشهد القرن الحادي والعشرون تطورات سريعة ومستمرة ف جمي أنحتا العتالم ،والتت
لها تيثير دينتاميك ودوري عمتى المجتمعتات ،فتالتطوير يتؤدي إلتى اإل نتتاج ،كمتا يتؤدي اإل نتتاج
إلى مييداً متن التطتوير .ولهت ا الستبب ،تتيداد تتدريجيا أهميتة وتتيثير القتدرة عمى"الت كيتر بشتكل

مدتمف" ف جمي المجتمعات وهناك شكالن من الت كير لهمتا أهميتة داصتة فت هت ا الستياق،

وهما الت كير النا د والت كير التيمم (.)Demir, ,2015,17
كمتا تتجمتتى أهميتتة الت كيتر التتتيمم أكثتتر متا يكتتون فت ضتو متتا طت أر متن تعقيتتدات عمتتى
طبيعتتة المجتمت الحتتديث ،ال ستتيما ونحتتن نتترى هت ا ال تتي

الهايتتل متتن المعمومتتات التت تظهتتر

يومي تاً ،بتتل وتتػيتتر بشتتكل دايتتم ،وهتتو متتا يقتض ت بتتدور أن يمتمتتك اإلنستتان المعاصتتر األدوات

المناستتبة لمتعامتتل م ت ه ت ا ال تتي

المعرف ت  ،ويكتتون تاد ارً عمتتى أن يعيتتد الت كيتتر في ت بشتتكل

مستمر ( هدى عمى ومحمد محمود .)702 ،2.79،
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وف ت ضتتو متتا ستتبق يمكتتن القتتول بتتين أهميتتة الت كيتتر التتتيمم تكمتتن ف ت أن ت يمكتتن
التالميت متتن إمعتتان النظتتر ،واعمتتال ال كتتر ،والتتتمعن ،وتجنتتب االنتتدفاع فت العمتتل والقتتدرة عمتتى
كشف المػالطات ،والوصول إلتى االستتنتاجات المنطقيتة ،واتدتا القت اررات الصتايبة فت مواجهتة
المشتتكالت والتحتتديات ،وحتتل المشتتكالت ،والتتربط بتتين الدبترات الستتابقة والحاليتتة وتكتتوين معتتان
جديدة.

رابعاً :تدريص العلوو وتينية التفلري التأملي:
تؤكد االتجاهات الحديثة ف تدريس العموم عمى ضترورة تنميتة مهتارات الت كيتر المدتم تة
بمتتا فت

لتتك الت كيتتر التتتيمم  ،و لتتك متتن دتتالل منتتاهج العمتتوم وعرضتتها بالطريقتتة التت تستتمح

بتنميتتة ه ت المهتتارات ،كمتتا يمكتتن لممعمتتم أن ينمتتى مهتتارات الت كيتتر التتتيمم باستتتددام طتترق
واستراتيجيات التدريس الت تساعد عمى لك.
متتن األستتاليب الت ت يمكتتن استتتددامها لتنميتتة مهتتارات الت كيتتر التتتيمم كتابتتة النصتتو
التعميمية ،واليوميات التيممية ،و درايط الم اهيم  ،وطرح السؤال ،والتستاؤل الت ات  ،واالنضتمام
إلتتتتتتتتتى المنا شتتتتتتتتتات التيمميتتتتتتتتتة ،والتتتتتتتتتتعمم عتتتتتتتتتن طريتتتتتتتتتق الت تتتتتتتتتاو  ،والتقيتتتتتتتتتيم التتتتتتتتت ات
(.)Kaya& Akdemir,2016,168
و د استددمت بعت

الدراستات استتراتيجيات مدتم تة فت تتدريس العمتوم لتنميتة الت كيتر

التتتيمم لتتدى التالميتت ومنهتتا دراستتة ستتحر حمتتدى ( )2.77والتتت استتتددمت استتتراتيجيت
درايط الت كير ودورة التعمم ف تنمية الت كير التيمم ف مادة العموم لتالمي المرحمتة اإلعداديتة
 ،كمتا استتددمت دراستة إيمتان الهدابيتة و عبتداهلل أمبوستعيدي( )2.72أنمتو ج مكتارث فت
تنميتتة الت كيتتر التتتيمم لتتدى طالبتتات الصتتف الستتادس األساست  ،ودراستتة(Murphy (2014
والتت استتتددمت الممارستتة التيمميتتة لتنميتتة الت كيتتر التتتيمم لتتدى طتتالب العمتتوم فت المتتدارس
الثانوية ،فت حتين استتددمت دراستة رانيتا محمتد ( )2.77استتراتيجية ستكامبر SCAMPER
ف تنمية مهارات الت كير التيمم لدى تالميت الصتف األول اإلعتدادي ،واستتددمت دراستة رشتا
أحمتتتد ( )2.77استتتتراتيجية األبعتتتاد السداستتتية  PDEODEفتتت تنميتتتة الت كيتتتر التتتتيمم لتتتدى
تالميت المرحمتتة اإلعداديتتة ،كمتتا أعتتدت دراستتة جهتتاد فتتالح ( )2.72برنتتامج تتتدريب

تتايم عمتتى

االستقصتتتا التتتدوري لتنميتتتة مهتتتارات الت كيتتتر التتتتيمم لتتتدى طتتتالب الصتتتف العاشتتتر فتتت متتتادة
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الكيميتتا  ،واستتتددم محمتتد عمتتى ( )2.79استتتراتيجية(  ) SWOMفت تنميتتة مهتتارات الت كيتتر
التيمم لدى طالب الصف الثان الثانوي.

احملور الجالح :عادات انعمم Habits of Mind
أوالً :مفووو عادات العكل
يعتتتترف كوستتتتتا وكاليتتتتك ( )2 ، 2..2عتتتتادات العقتتتتل بينهتتتتا مجموعتتتتة متتتتن المهتتتتارات
واالتجاهتتات والدب ترات والميتتول الستتابقة ،وهت تعنت أننتتا ن ضتتل نمطتتا متتن الستتموكيات ال كريتتة
عمى غير من األ نماط.
بينمتتتتا يقصتتتتد محمتتتتد نوفتتتتل بعتتتتادات العقتتتتل ( ) 22، 2.7.مجموعتتتتة متتتتن المهتتتتارات
واالتجاهات والقيم الت تمكن ال رد من بنا ت ضيالت من االدا ات أو السموكيات ال كيتة ،بنتا
عمتتى المثي ترات والمنبهتتات الت ت يتعتتر

لهتتا ،بحيتتث تقتتود إلتتى انتقتتا عمميتتة هنيتتة أو أدا

ستتموك متتن مجموعتتة ديتتارات متاحتتة أمام ت لمواجهتتة مشتتكمة متتا ،أو ضتتية ،أو تطبيتتق ستتموك
ب اعمية ،والمداومة عمى ه ا النهج.
كمتتتا يعرفهتتتا طتتتارق نتتتور التتتدين(  )209 ،2.72بينهتتتا "مجموعتتتة القتتتدرات المعرفيتتتة
والوجدانية والت تهدف إلتى تعتديل الستموكيات عتن طريتق مجموعتة األنشتطة العقميتة المعرفيتة
والوجدانية مما يتيح ل القدرة عمى التصرف بنجاح ف الموا ف الت يواجها والت تدتمتف متن
مو ف آلدر".
ومن دالل التعري ات السابقة يمكن القول بين عادات العقل ه مجموعتة متن المهتارات
واالتجاهات والدبرات ،والت تجعل ال رد ي ضل نمط معين متن الستموكيات أو األدا ات وااللتتيام
ب .

ثاىياً :تصييف عادات العكل:
تنوعت التوجهتات النظريتة فت دراستة عتادات العقتل ،وظهترت بت لك تصتني ات عتد كتان
من أبريها ما يم (محمد نوفل)9.-22 ،2.7. ،
 تصتتنيف هيتترل :Hyerles

ستتم العتتادات العقميتتة إلتتى ثالثتتة أ ستتام رييستتة ه ت

الت كير ،والعصف ال هن  ،والمنظمات الشكمية.
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 تصنبف دانيالي Daniels

سم العادات العقمية إلتى أربعتة أ ستام هتى االن تتاح العقمتى،

والعدالة العقمية ،واالستقالل العقمى ،والميل إلى االستقصا أو االتجا النقدى.
 تصنيف ماريانو  Marzanoوالمستم بالعتادات العقميتة المنتجت
ثالث عادات ه

ستم عتادات العقتل إلتى

التنظيم ال ات  ،والت كير النا د ،والت كير االبداع .

 تصتتنيف ستتايير ومتتايي  Sizer& Meierصتتن ا عتتادات العقتتل إلتتى ثمانيتتة عتتادات ه ت
التعبير عن وجهات النظر ،والتحميل ،والتديل ،والتعتاطف ،والتواصتل ،وااللتتيام ،والتواضت ،
والبهجة واالستمتاع.
 تصنيف كوستا و كإلىك Costa & Kallick
ي كر محمد نوفل ( )9. ،2.7.أن نمو ج كوستا وكاليك متن أكثتر النمتا ج إ ناعتاً فت

شرح وت سير عادات العقل ،و لك العتماد عمى نتايج دراسات بحثية.

و د حدد  )2008.17-37( Costa & Kallickستة عشرة عادة عقميتة ،وفيمتا يمت
وصف له

العادات العقمية

 المثابرة تعن االلتيام بالمهمة الموكمة لم رد لحتين اكتمالهتا دون االستستالم بستهول  ،لمتا
يواج من عقبات.
 التحكم وعدم التهتور تعنت الت كيتر بتل ال عتل ،والقتدرة عمتى التتين  ،وتيجيتل إعطتا حكتم
فوري ل كرة معينة ،واالبتعاد عن التسرع.
 اإلصػا بت هم وتعاطف :تعن القدرة عمى حسن االستماع ،واالهتمام لما يقولت اآلدترون،
واعادة صياغة أفكارهم ومشاركتهم شعورهم.
درة ال رد عمى تػيير أري عندما يتمقت معمومتات أو بيانتات جديتدة،

 الت كير بمرونة تعن

أى البد أن يكون ت كير مرناً وغير جامد.

 الت كيتر فيمتتا و ار

الت كيتر تعنت أن يصتتبح ال تترد أكثتر إدراكتاً ألفعالت وتيثيرهتا عمتتى اتت

وعمى االدرين ،فالشد

ال كى هو ال ى ي كر فى ت كير  ،و بل البتد بالعمتل يضت دطتة

لمعمل ،وم ار بة الدطة عند استددامها ،ومن ثم العمل عمى تقييمها.
 الك اح من أجل الد ة تعن اتدا الو ت الكاف لتت ح

األعمتال ،ومراجعتة القواعتد التت

يجتتتب االلتتتتيام بهتتتا ،ومراعتتتاة المعتتتايير التتتت يجتتتب استتتتددامها ،والعمتتتل متتتن أجتتتل الكمتتتال
والحرفية.
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 التستتاؤل وطتترح المشتتكالت تعنت معرفتتة كي يتتة طتترح أستتيمة متتن شتتينها أن تمتتأل ال ج توات
القايمتتتة بتتتين متتتا ٌيعتتترف ومتتتا ال ٌيعتتترف ،كمتتتا تتضتتتمن طتتترح أستتتيمة حتتتول تقيتتتيم ارتباطتتتات
وعال ات سببية ،وحول مشكالت افتراضية ،وحول األسباب الدافعة و ار ش ما.
 تطبيق المعارف الستابقة عمتى أوضتاع جديتدة  :تعنت تطبيتق المعتارف والدبترات والتجتارب
الستابقة فت موا تتف جدبتدة ،فتاألفراد األ كيتتا هتم الت ين يستتت يدون متن تجتاربهم ودبتراتهم
السابقة.
 الت كيتتر والتواصتتل بوضتتوح ود تتة تعن ت التتربط بتتين المػتتة والت كي تر ،واستتتددام المػتتة ف ت
توصيل ال كرة بد ة ستوا كتان لتك كتابيتاً أو شت وياً ،واستتددام تعبيترات محتددة ،واستما
وتشابهات صحيحة ،والسع إلى دعم المقوالت بإيضاحات ومقارنات و ياسات وأدلة.

 جمتتت البيانتتتات باستتتتددام الحتتتواس تعنتتت استتتتددام الحتتتواس كافتتتة فتتت الحصتتتول عمتتتى
المعمومات وحل المشكالت ،وسع االفتراد إلتى تشتػيل جميت الحتواس فيريتدون اإلمستاك ،
والممس ،والت وق ،والشم وتجربة األشيا بهدف تحقيق ال هم.
 اإلبداع – التصور -االبتكار تعن التوصل إلى حمتول وأستاليب جديتدة وبارعتة ،والوصتول
لحمول لممشكالت بطرق مدتم ة من دالل ت حصتها متن عتدة يوايتا ،وامكانيتة توليتد أفكتار
جديدة ابتكارية.
 االستتتجابة بدهشتتة ورهبتتة تعنت القتتدرة عمتتى االستتتمتاع بتتالموا ف والتجتتارب التت يكتن هتتا
الػمو

واإلبهام ،واالبتهاج والمتعة ف مواجهة تحدي حل المشكالت.

 اإل دام عمى المدتاطرة وتحمتل المستيولية تعنت الرغبتة فت تجريتب استتراتيجية أو أستموب
ت كير جديد ألول مرة ،والقدرة عمى مواجهة المداطرة  ،م تحمل كامل وتام لممسؤولية.
 ايجتتاد الدعابتتتة تعنتتت الميتتل إلتتتى إنشتتتا الدعابتتة بصتتتورة أكبتتتر ،والتتى استحستتتان وت هتتتم
دعابات األدرين ،والقدرة عمى الضحك من أن سهم ومن الموا ف.
 الت كير التبادلى تعن القدرة عمى العمل فت مجموعتات والتواصتل مت األدترين ،وادراك أن
تبادل األفكار واآل ار وطرح المشاكل والحمول أهم بكثير وأجدى مما لو فكر بم رد .
 االستتتعداد التتدايم لمتتتعمم المستتتمر تعنتت الك تتاح متتن أجتتل التتتعمم ،وتح يتتي العقتتل لطمتتب
المعرفتتتة والتتتتعمم متتتن الحيتتتاة واكتستتتاب الدبتتترة والتجربتتتة منهتتتا ،واالعتتتتراف بعتتتدم المعرفتتتة
لمواصمة التعمم.
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ثالجاً:أهنية تينية عادات العكل:
يتستتا ل كوستتتا وكاليتتك( )0. ،2..2لمتتا ا نعمتتم عتتادات العقتتل؟ ويرجعتتا لتتك لألستتباب
التالية
 -7تنظر عادات العقل إلى الت كا نظترة تتركتي عمتى الشدصتية وتؤكتد عمتى الموا تف والعتادات
وص ات الشدصية إضافة إلى المهارات المعرفية.
 -2تشتمل العادات عمى نظرة إلى الت كير والتعمم تضم عدداً من األدوار المدتم تة التت تؤديهتا
العواطف ف الت كير الجيد.

 -2تعترف عادات العقل بيهمية الحساسية الت تشكل سمة رييسة من سمات السموك ال ك .
 -2تشكل عادات العقتل مجموعتة متن الستموكيات ال كريتة التت تتدعم الت كيتر النقتدي والدتالق
ضمن المواضي المدرسية وعبرها وما بعدها.
وتتمثل أهمية اكتساب عادات العقل فى التال (أيمن حبيب )227-22. ،2..2 ،
 -إتاحة ال رصة لمطالب عمتى رؤيتة مستار ت كيتر الدتا

 ،واكتشتاف كيتف يعمتل عقمت أثنتا

حل المشكالت.
 اكتستتاب الطتتالب العتتادات الم يتتدة فتتى الحيتتتاة العمميتتة مثتتل المثتتابرة والتقيتتيم والت كيتتر فتتتىالت كير.
 مستتاعدة الطتتالب عمتتى اكتستتاب القتتدرة عمتتى متتيج تتدرات الت كيتتر النا تتد واالبتتداعى والتنظتتيمال ات .
وتشير ناي

طام ( )790 ،2.72إلتى أن هتدف استتراتيجيات العقتل تطتوير متعممتين

وي انتبتتتا  ،متعتتتاط ين ،متعتتتاونين ،يمكتتتنهم أن يعيشتتتوا منتجتتتين فتتت عتتتالم ممتتتى بال وضتتت
والتعقيدات.

رابعاً :مياهر العلوو ودورها يف تينية عادات العكل:
تعد تنمية عادات العقل هدفاً رييساً متن أهتداف تتدريس العمتوم ،لت ا فقتد اوصت مشتروع

تعمتتيم العمتتوم لكتتل األمتتريكيين عمتتى أن تركتتي منتتاهج العمتتوم عمتتى تنميتهتتا وأنهتتا ال غنتتى عنهتتا
لمحو االمية العممية(.)AAAS Project 2061, 2013
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وتعتتد منتتاهج العمتتوم مجتتاالً دصتتباً لتنميتتة عتتادات العقتتل متتن دتتالل تتتدريس موضتتوعاتها

المتعتتددة ،فمتتن دتتالل ه ت الموضتتوعات يمكتتن تتتدريب التالمي ت عمتتى جم ت البيانتتات باستتتددام
الح تواس ،وطتترح االستتيمة ،وتطبيتتق المعرفتتة ،والت كيتتر التبتتادل  ،واالبتكتتار وغيرهتتا متتن عتتادات
العقل.
وفت إطتتار االهتمتتام بعتتادات العقتتل فقتتد تناولتتت بعت

الدراستتات والبحتتوث تنميتتة عتتادات

العقل ف مجال العموم ف مراحل التتعمىم المدتم تة ومنهتا دراستة أيمتن حبيتب ( )2..2والتت
استددمت استتراتيجية "حمتل – استيل – استقصتى" فت تنميتة عتادات العقتل لتدى طتالب الصتف
األول الثانوي من دالل مادة الكيميا  ،ودراسة ) Bergman (2007والت هتدفت تعترف أثتر
برنامج تدريب لمعمم العموم ف تنمية عادات العقل لدى طالبهتم بالمرحمتة الثانويتة و أظهترت
النتايج فاعمية البرنامج التدريب ف تنمية عتادات العقتل لتدى مجموعتة الدراستة ،ودراستة ليمتى
عبتتداهلل ( )2..2والتت توصتتمت إلتتى فاعميتتة استتتراتيجية "البدايتتة  -االستتتجابة – التقتتويم" فت
تنمية عادات العقل لدى تالمي الصف األول اإلعدادي ف مادة العموم ،كمتا أعتدت دراستة رانيتا
محمتتد(  )2.72متتنهج مقتتترح ف ت العمتتوم المتكاممتتة لتنميتتة بع ت

عتتادات العقتتل لتتدى الطتتالب

المعممين بكمية التربية ،ودراسة ( Çalik, et,al ( 2013والتت أشتارت نتايجهتا إلتى أن بترامج
إعداد المعممين ف حاجة إلى تطوير لمساعدة الطالب عمى تنمية عادات العقتل العمميتة بشتكل
أفضل ،كما أظهترت نتتايج دراستة هيتثم أحمتد( )2.72فاعميتة كتل متن برنتامج كتورت CoRT
لمت كير ،وفنية بعات الت كير الست ،والدمج بينهما ف تدريس العمتوم فت تنميتة عتادات العقتل
لتتدى التالمي ت ال تتايقين بالصتتف الستتادس االبتتتداي  ،كمتتا أعتتدت دراستتة أمتتل محمتتد( )2.72
متنهج مقتتترح فتى العمتتوم بالمرحمتة اإلعداديتتة فت ضتتو متا بعتتد البناييتة لتنميتتة مهتارات عتتادات
العقل لدى التالمي  ،وتوصمت الدراسة إلى فاعمية المنهج المقترح.
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إدزاءات البحح:
فيما يم عر

لرج ار ات الت تم اتباعها ف إعداد وتطبيق مواد البحث وأدوات

أوالً :إعداد مواد البحح:
ا تضى البحث إعداد المواد التالية

 - 1دليل املعله:
امت الباحثة بإعداد دليل لممعمم يسترشد ب عنتد تتدريس موضتوعات الوحتدة باستتددام
استراتيجية الكتابة العممية االستقصايية واشتمل الدليل عمى توجيهتات لممعمتم بكي يتة استتددام
استتتراتيجية الكتابتتة العمميتتة االستقصتتايية فتت تتتدريس موضتتوعات الوحتتدة ،وأهتتداف الوحتتدة،
والمحتتتتوي العممتتت لموحتتتدة ،والوستتتايط التعميميتتتة ،واألنشتتتطة التعميميتتتة ،وأستتتاليب تقتتتويم نمتتتو
التالميت  ،والدطتتة اليمنيتة لتتتدريس الوحتدة ،ودطتتة تتدريس موضتتوعات الوحتدة والتت تتضتتمنت
تدطيطتاً مقترحتاً لتتدريس كتتل درس متن التدروس ،و تتد روعت عنتد وضت هت ا التدطتيط عتتر

األهداف السموكية لمتدرس والوستايل التعميميتة ودطتوات الستير فت التدرس واألنشتطة التعميميتة

وتقويم الدرس.
وبعد إعداد الصورة األولية لمدليل تم عرضها عمتى الستادة المحكمتين (ممحتق )7إلبتدا
التتترأي حتتتول ستتتالمة الصتتتياغة اإلجراييتتتة لألهتتتداف ،ومناستتتبة األنشتتتطة التعميميتتتة ،ومناستتتبة
الوستتتايط التعميميتتتة ،ومناستتتبة أستتتاليب التقتتتويم ،ومناستتتبة التدطتتتيط المقتتتترح لكتتتل درس متتتن
الدروس.
وبعتتد إج ت ار التعتتديالت الت ت أشتتار إليهتتا الستتادة المحكمتتين أصتتبح التتدليل ف ت صتتورت
النهايية(ممحق)2

 - 0إعداد أوراق عنل التالميذ:
لكل نشاط عمم تقوم بت التالميت ور تة عمتل ،وهت عبتارة عتن التب المتتعمم أو تقريتر
النشاط العمم (ممحق.)2
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ثاىياً:إعداد أدوات الكياض
ا تضى البحث إعداد أدوات القياس التالية

 - 1 - 3اختبار التفلري التأملي:
بعتتد االطتتالع عمتتى االدبيتتات والبحتتوث والدراستتات الستتابقة التت اهتمتتت بدراستتة وتنميتتة
الت كيتر التتتيمم ومنهتتا دراستتة ستتحر حمتتدى ( ، )2.77دراستتة رشتتا أحمتتد ( ، )2.77دراستتة
محمد عمى ( )2.79تم إعداد ادتبار الت كير التيمم  ،و لك وفقا لمدطوات التالية -
 تحديد الهدف من االدتبار يهدف االدتبار إلى ياس بع

مهارات الت كيتر التتيمم لتدى

تالمي الصف األول اإلعدادي.

 تحديد مهارات االدتبار تم تحديد دمسة مهارات لمت كير التيمم

وهت

الرؤيتة البصترية،

والكشف عن المػالطات  ،والوصول إلى استنتاجات ،واعطا ت سيرات مقنعة  ،وضت حمتول
مقترحة.

 اعداد الصورة األولية لالدتبتار تكتون االدتبتار متن  20م تردة متن االدتيتار متن متعتدد،
و د روعتى فت إعتداد م تردات االدتبتار أن تقتيس الم تردة المهتارة ال رعيتة لمت كيتر التتيمم ،
وأن يكتتون عتتدد م تتردات االدتبتتار متستتاوية لكتتل مهتتارة فرعيتتة ،وأن تكتتون م تتردات االدتبتتار
مناسبة لمستوى التالمي  ،كما تم وض تعميمات لالدتبار.

 طريقة تصحيح االدتبار :روع عند تصحيح االدتبار أن يعطتى التمميت درجتة واحتدة لكتل
م ردة تكون إجابت عنها صحيحة.

 عتتر

الصتتورة األوليتتة لالدتبتتار عمتتى الستتادة المحكمتتين :بعتتد إعتتداد الصتتورة األوليتتة

لالدتبار تم عرضها ف استطالع رأى عمى السادة المحكمين ،وعدل االدتبار فت ضتو آ ار
المحكمين.

 صدق االدتبار تم التيكد من الصدق الظاهري وصتدق محتتوى االدتبتار متن دتالل عرضتعمتتى الستتادة المحكمتتين .وبعتتد إج ت ار التعتتديالت الت ت أشتتار إلبهتتا المحكمتتون .أصتتبح االدتبتتار
يتمت بدرجة معقولة من الصدق .

 التجربة االستطالعية لالدتبار تم تطبيق االدتبار عمى مجموعة من تالميت الصتف األول
اإلعتتتتدادي بمدرستتتتة الجامعتتتتة اإلعداديتتتتة بيستتتتيوط بمتتتتع عتتتتددهم ( )22تمميتتتت اً غيتتتتر تالميتتتت
المجموعة األساسية بهدف حساب ثبات االدتبار ،و تحديد يمن االدتبار.
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 ثبات االدتبار استددمت الباحثة طريقة إعادة االدتبار لتقتدير ثبتات االدتبتار ،واتضتح أناالدتبار عمى درجة مناسبة من الثبات حيث كانت يمت (.)..72

 -يمن االدتبار بمع يمتن اإلجابتة ( )2.د يقتة باإلضتافة إلتى ( )0د تايق لمتعميمتات ليصتبح

اليمن الكم لالدتبار ( )20د يقة.

 الصورة النهايية لالدتبار بعد إج ار التعديالت الت أشار إليهتا الستادة المحكمتين ونتتايج
الدراستتة االستتتطالعية ،أصتتبح االدتبتتار فت صتتورت النهاييتتة ممحتتق (  )2مكتتون متتن()20
م ردة ،والجدول التال يوضح تويي ه

الم ردات عمى مهارات الت كير التيمم

جذٔل( :)4يٕاصفاث اختبار انتفكٛر انتأيهٙ
أرلاو انًفرداث

أبعاد االختبار

انًجًٕع

انرؤٚت انبصرٚت

ا14 ،41 ،44 ،5 ،

5

انكشف عٍ انًغانطاث

11 ،41 ‘44 ،1 ،4

5

انٕصٕل إنٗ استُتاجاث

14 ،12 ،41 ،1 ،1

5

اعطاء تفسٛراث يمُعت

11 ،41 ،42 ،8 ،1

5

ٔضع حهٕل يمترحت

15 ،48 ،45 ،41 ،1

5

15

15

انًجًـــٕع

 - 0مكياض عادات العكل:
بعد االطالع عمى االدبيات والبحوث والدراسات السابقة الت
عادات العقل ومنها

اهتمت بدراسة وتنمية

دراسة صالح محمد( ،)2.70ودراسة عبد العييي السيد

وآدرون( ،)2.70و) ) Costa & Kallick,2005, 101-104تم إعداد مقياس عادات
العقل ،و لك وفقا لمدطوات التالية -

 تحديد الهدف من المقياس يهدف االمقياس إلتى يتاس بعت

عتادات العقتل لتدى تالميت

الصف األول اإلعدادي.

 تحديتتد ابعتتاد المقيتتاس تتتم تحديتتد ستتتة ابعتتاد لمقيتتاس عتتادات العقتتل وهتت

المثتتابرة، ،

والت كيتتتر التبتتتادل  ،وتطبيتتتق المعتتتارف الماضتتتية عمتتتى أوضتتتاع جديتتتدة ،والتستتتاؤل وطتتترح
المشكالت ،والت كير والتواصل بد ة ووضوح ،وجم البيانات باستددام الحواس.
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 اعداد الصتورة األوليتة لممقيتاس :يتكتون المقيتاس متن 22م تردة ،يقابتل كتل م تردة ثالثتة
ادتيارات ه (دايماً -احياناً -ابداً) و د روعى ف إعداد م ردات المقياس انتمتا كتل م تردة
لمبعتتد ال ت ي تنتتدرج تحت ت  ،وأن يكتتون عتتدد م تتردات المقيتتاس متستتاوية لكتتل بعتتد متتن أبعتتاد

المقياس .كما تم وض تعميمات لممقياس.

 طريقتتة تصتتحيح المقيتتاس  :بالنستتبة لمعبتتارات الموجبتتة تتتم إعطتتا اإلجابتتة دايمتتا ثتتالث
درجات ،واحيانا درجتين ،وناد ار درجة واحدة ،أما بالنسبة لمعبتارات الستالبة فقتد تتم العكتس
إعطا اإلجابة دايما درجة واحدة  ،واحيانا درجتين ،وناد ار ثالث درجات.

 عتتر

الصتتورة األوليتتة لممقيتتاس عمتتى الستتاد المحكمتتين :بعتتد إعتتداد الصتتورة األوليتتة

لممقياس تم عرضتها فت استتطالع رأى عمتى الستادة المحكمتين ،وعتدل المقيتاس فت ضتو
آ ار المحكمين.

 التجربة االستتطالعية لممقيتاس

تتم تطبيتق المقيتاس عمتى مجموعتة متن تالميت الصتف

األول اإلعدادي بمدرسة الجامعة اإلعدادية بيسيوط بمع عددهم  22تممي اً ،بهتدف حستاب

ثبات المقياس ،وصدق المقياس ،و تحديد يمن المقياس.

 صدق المقياس تم التيكد من الصدق الظاهري وصدق محتوى المقياس من دتالل عرضت
عمى السادة المحكمين .وبعد إج ار التعتديالت التت أشتار إليهتا المحكمتون.أصتبح المقيتاس
يتمت بدرجة معقولة من الصدق.
كما تم حساب صدق االتساق الدادم لممقيتاس بحستاب معامتل االرتبتاط بتين درجتات
أبعتتاد المقيتتاس والدرجتتة الكميتتة لممقيتتاس بطريقتتة( بيرستتون ) ،والجتتدول التتتال يوضتتح ه ت
النتايج -
جذٔل ( :)1يعايم االرتباط ب ٍٛدرجاث أبعاد انًمٛاس ٔانذرجت انكهٛت نهًمٛاس
أبعاد انًمٛاس
 -4انًثابرة
-1انتفكٛر انتبادنٙ
-4تطبٛك انًعارف انًاضٛت عهٗ أضاع جذٚذة
-1انتساؤل ٔطرح انًشكالث
-5انتفكٛر ٔانتٕاصم بذلت ٔٔضٕح
-1جًع انبٛاَاث باستخذاو انحٕاس
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يعايم االرتباط
2.11
2.11
2.14
2.11
2.14
2.18

يستٕٖ انذالنت
2.24
2.24
2.24
2.24
2.24
2.24
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يتضتتح متتن الجتتدول الستتابق أن جميتت

تتيم معتتامالت االرتبتتاط بتتين أبعتتاد المقيتتاس

والدرجة الكمية لممقياس دالة عنتد مستتوى  ،...7ممتا يشتير إلتى أن مقيتاس عتادات العقتل
عمى درجة عإلىة من صدق االتساق الدادم .

 ثبات المقياس استددمت الباحثة طريقتة إعتادة االدتبتار لتقتدير ثبتات المقيتاس ،واتضتح
أن المقياس عمى درجة مناسبة من الثبات حيث كانت يمت (.)..79

 يمن المقياس بمع يمن اإلجابة ( )20د يقة باإلضافة إلى ( )0د تايق لمتعميمتات ليصتبح
اليمن الكم لممقياس ( )2.د يقة.

 الصتتتورة النهاييتتتة لممقيتتتاس أصتتتبح المقيتتتاس فتتت صتتتورت النهاييتتتة ممحتتتق( )0مكتتتون
متتن( )22عبتتارة  22عبتتارة موجبتتة و  22عبتتارة ستتالبة ،وويعتتت عمتتى األبعتتاد كمتتا ف ت
الجدول التال
جذٔل( :)4يٕاصفاث يمٛاس عاداث انعمم
انعباراث انسانبت
انعباراث انًٕجبت
أبعاد انًمٛاس
14 ،44 ،41 ،1
41 ،15 ،44 ،4
 -4انًثابرة
11 ،11 ،42 ،1
48 ،41 ،12 ،8
-1انتفكٛر انتبادنٙ
15 ،41 ،14 ،1
44 ،11 ،45 ،4
-4تطبٛك انًعارف انًاضٛت عهلٗ
أضاع جذٚذة
11 ،8 ،41 ،42
12 ،41 ،11 ،1
-1انتساؤل ٔطرح انًشكالث
11 ،14 ،41 ،44
45 ،11 ،14 ،5
-5انتفكٛلللللللر ٔانتٕاصلللللللم بذللللللللت
ٔٔضٕح
11 ،48 ،41 ،1
18 ،41 ،42 ،11
-1جًللللللع انبٛاَللللللاث باسللللللتخذاو
انحٕاس
11
11
انًجًـــٕع
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انًجًٕع
8
8
8
8
8
8
18
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ثالجاً :جتزبة البحح:
 - 1التصنيه التذزييب للبحح:
استتتددمت الباحثتتة المتتنهج التجريب ت عنتتد تطبيتتق م تواد وأدوات البحتتث ،واعتمتتد البحتتث
عمتتى التصتتميم شتتب التجريبت القتتايم عمتتى مجمتتوعتين إحتتداهما تجريبيتتة واألدتترى ضتتابطة متتن
تالمي الصف األول اإلعدادي.

 - 0جمنوعة البحح:
تكونتتت مجموعتتة البحتتث متتن  72تممي ت بالصتتف األول اإلعتتدادي بمدرستتة الجامعتتة
اإلعداديتتة بيستتيوط ،وتتتم تقستتيمهم إلتتى مجمتتوعتين إحتتداهما تجريبيتتة وعتتددها( ،)22واألدتترى
ضابطة وعددها(.)22
وتتتم التاكتتد متتن تحقتتق تكتتافؤ مجمتتوعت البحتتث فت الت كيتتر التتتيمم  ،والجتتدول التتتال
يوضح ه

النتايج

جذٔل( :)1لًٛت ث ٔدالنتٓا اإلحصائٛت نهفرق ب ٍٛيتٕسط ٙدرجاث يجًٕعت ٙانبحث ف ٙانتطبٛك
انمبه ٙالختبار انتفكٛر انتأيه ٙككمٔ ،ف ٙكم يٓارة يٍ يٓاراتّ عهٗ حذة.
لًٛلللللللللللللت ث دالنتٓللللللللللللللللا
انًجًٕعت انتجرٚبٛت
انًجًٕعت انضابطت
انتطبٛك انمبهٙ
اإلحصائٛت
انًحسٕبت
ٌ=41
ٌ=41
و
ع
و
ع
انرؤٚت انبصرٚت 211
انكشللللللللف عللللللللٍ 2.5
انًغانطاث
انٕصلللللللٕل إنلللللللٗ 2.18
استُتاجاث
اعطللاء تفسللٛراث 2.14
يمُعت
ٔضللللللللع حهللللللللٕل 2.85
يمترحت
4.8
االختبار ككم

1.5
1.4

2.11
2.14

1.1
1.5

2.51
4.1

غٛر دانت
غٛر دانت

4.1

2.81

1.4

2.1

غٛر دانت

4.1

2.11

1

4.1

غٛر دانت

4.8

2.11

4.1

2.1

غٛر دانت

42.1

4.1

42.1

2.11

غٛر دانت

ويتضح من الجدول السابق عدم وجود فترق ي داللتة إحصتايية بتين متوستط درجتات
المجموعتتة التجريبيتة والمجموعتتة الضتتابطة فت التطبيتتق القبمت الدتبتتار الت كيتتر التتتيمم ككتتل،
وف كل مهارة من مهارات .
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كمتتا تتتم التاكتتد متتن تحقتتق تكتتافؤ مجمتتوعت البحتتث ف ت عتتادات العقتتل .والجتتدول التتتال
يوضح ه

النتايج

جذٔل( :)5لًٛت ث ٔدالنتٓا اإلحصائٛت نهفرق ب ٍٛيتٕسط ٙدرجاث يجًٕعت ٙانبحث ف ٙانتطبٛك
انمبه ٙنًمٛاس عاداث انعمم ككمٔ ،ف ٙكم بعذ يٍ أبعادِ عهٗ حذة.
انًجًٕعلللللللللللللللللللت انًجًٕعلللللللللللللللللللت لًٛللللللللللللت ث دالنتٓلللللللللللللللا
انتطبٛك انمبهٙ
41
ٌ=
انتجرٚبٛت
انضابطت
اإلحصائٛت
انًحسٕبت
ٌ=41
ع
4.4
 -4انًثابرة
4.1
-1انتفكٛر انتبادنٙ
-4تطبٛلللللللك انًعلللللللارف 4.5
انًاضلللللللللٛت عهلللللللللٗ
أضاع جذٚذة
-1انتسللللللللاؤل ٔطللللللللرح 4.5
انًشكالث
-5انتفكٛلللللر ٔانتٕاصلللللم 4.1
بذلت ٔٔضٕح
-1جًلللللللللللع انبٛاَلللللللللللاث 4.4
باستخذاو انحٕاس
1.8
انًمٛاس ككم

و

ع

و

44.1
41.1
41.1

4.1
4.5
4.1

44.1
41
44.8

2.15
4.4
4.4

غٛر دانت
غٛر دانت
غٛر دانت

41.4

4.1

41.5

4

غٛر دانت

41.5

4.1

41.1

2.41

غٛر دانت

41.4

4.4

44.8

2.11

غٛر دانت

14.5

5.1

11.1

2.51

غٛر دانت

ويتضح من الجدول السابق عدم وجود فترق ي داللتة إحصتايية بتين متوستط درجتات
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ف التطبيق القبم لمقياس عادات العقتل ككتل ،وفت
كل بعد من ابعاد .

 - 3تيفيذ جتزبة البحح
تم تن ي تجربة البحث كالتال
 ادتيار مدرسة الجامعة اإلعدادية الموحدة بيسيوط ،لوجود معمل عموم مطور بالمدرسة.
 تطبيتتتق ادتبتتتار الت كيتتتر التتتتامم ومقيتتتاس عتتتادات العقتتتل بميتتتاً عمتتتى تالميتتت المجموعتتتة
التجريبية والمجموعة الضابطة.

 تجهيي األدوات والمواد الاليمة لألنشطة العممية.
 تتتتدريس المجموعتتتة التجريبيتتتة موضتتتوعات الوحتتتدة باستتتتددام استتتتراتيجية الكتابتتتة العمميتتتة
االستقصتتايية ،وتتتم التتتدريس ف ت ال تتترة  2.72/9 / 22إلتتى  ،2.72 / 7./22بمعتتدل
ارب حص

أسبوعيا و لك وفقاً لمدطة اليمنية لتدريس موضوعات الوحدة.

 تدريس المجموعة الضابطة محتوى الوحدة بالطريقة المعتادة ف ال ترة ن سها.
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 تطبيتتتق ادتبتتتار الت كيتتتر التتتتامم ومقيتتتاس عتتتادات العقتتتل بعتتتدياً عمتتتى تالميتتت المجموعتتتة
التجريبية والمجموعة الضابطة.

ىتائر البحح وتفشريها:
أوالً لرجابة عن السؤال األول والت ي نت

عمتى متا أثتر استتددام استتراتيجية الكتابتة العمميتة

االستقصتتايية فت تتتدريس العمتتوم عمتتى تنميتتة مهتتارات الت كبتتر التتتيمم لتتدى تالميت الصتتف
األول اإلعتتدادي؟ ولمتحقتتق متتن صتتحة ال تتر

عمتتى" يوجتتد فتترق دال

األول وال ت ى ن ت

إحصاييا عند مستوى (  ) .,.0بين متوستط درجتات المجموعتة التجريبيتة والمجموعتة
ً
الضتتابطة فتتى التطبيتتق البعتتدي الدتبتتار الت كيتتر التتتيمم لصتتالح المجموعتتة التجريبيتتة ".تتتم
اتباع مايمى

 -7حستاب داللتة ال ترق بتتين متوستط درجتات مجمتوعت البحتتث فت التطبيتق البعتتدي
الدتبار الت كير التيمم ككل ،وف كل مهارة من مهارات عمى حدة.

تم حساب يمة (ت) لم رق بين متوسط درجات مجموعت البحث ف التطبيتق البعتدي
الدتبار الت كير التيمم ككل ،وفت كتل مهتارة متن مهاراتت عمتى حتدة  ،والجتدول التتال يوضتح
ه النتايج
جذٔل( :)1لًٛت ث ٔدالنتٓا اإلحصائٛت نهفرق ب ٍٛيتٕسط ٙدرجاث يجًٕعت ٙانبحث ف ٙانتطبٛك
انبعذ٘ الختبار انتفكٛر انتأيه ٙككمٔ ،ف ٙكم يٓارة يٍ يٓاراتّ عهٗ حذة.
دالنتٓا
لًٛت ث
انتطبٛك انمبه ٙانًجًٕعت انضابطت انًجًٕعت انتجرٚبٛت
اإلحصائٛت
انًحسٕبت
ٌ=41
ٌ=41

انرؤٚت انبصرٚت
انكشف عٍ
انًغانطاث
انٕصٕل إنٗ
استُتاجاث
اعطاء تفسٛراث
يمُعت
ٔضع حهٕل
يمترحت
االختبار ككم

ع

و

ع

و

2.1
2.11

4
1.1

2.1
2.1

1.5
1.1

8.1
1.1

دانت
دانت

2.1

1.8

2.8

1.4

1.1

دانت

2.81

1.1

2.11

4.1

1.1

دانت

2.15

1.1

2.8

1

1.1

دانت

1.4

44.1

4.1

14

1

دانت
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تتاييا عنتتتد مستتتتوى ( )...0بتتتين
يتضتتتح متتتن الجتتتدول الستتتابق وجتتتود فتتترق دال إحصت ً

متوستتتط درجتتتات المجموعتتتة التجريبيتتتة والمجموعتتتة الضتتتابطة فتتت التطبيتتتق البعتتتدي الدتبتتتار
الت كير التيمم ككل ،وف كل مهارة من مهارات عمى حتدة لصتالح المجموعتة التجريبيتة ،حيتث
بمػتتت تتيم( ت ) المحستتوبة ( )9 ،7.9 ،2.9 ،2.9 ،9.2 ،2.9وه ت

تتيم أكبتتر متتن يمتتة ت

الجدولية لدرجة حرية  7.عند مستوى ( ،)...0ونستنتج من لك صحة ال ر

- 0

األول.

حشاب حذه أثز استخداو االسرتاتيذية على تينية التفلري التأملي:
تم حساب حجم تتيثير االستتراتيجية عمتى نمتو مهتارات الت كيتر التتيمم ككتل وعمتى كتل

مهارة من مهارات عمى حدة باستددام مرب ايتا  ، η2والجدول التال يوضح ه

النتايج

جذٔل ( :)1حجى تأثٛر استراتٛجٛت انكتابت انعهًٛت االستمصائٛت عهٗ تًُٛت انتفكٛر انتأيه ٙككم،
ٔعهٗ كم يٓارة يٍ يٓاراتّ عهٗ حذة
حجى
لًٛت  η2لًٛت
لًٛت ث
انًتغٛر انتابع
انًتغٛر
انتأثٛر
d
انًستمم
كبٛر
1
2.51
8.1
انرؤٚت انبصرٚت
االستراتٛجٛت
كبٛر
1.1
2.51
1.1
انكشف عٍ انًغانطاث
االستراتٛجٛت
كبٛر
4.1
2.41
1.1
انٕصٕل إنٗ استُتاجاث
االستراتٛجٛت
كبٛر
4.4
2.15
1.1
اعطاء تفسٛراث يمُعت
االستراتٛجٛت
كبٛر
4.1
2.11
1.1
ٔضع حهٕل يمترحت
االستراتٛجٛت
كبٛر
1.4
2.54
1
االختبار ككم
االستراتٛجٛت

يتضح من الجدول السابق أن لالستراتيجية أثت ارً كبيت ارً عمتى تنميتة الت كيتر التتيمم ككتل،

وعمى كل مهارة من مهارات عمى حدة.

وتت تق هت النتيجتة مت نتيجتة دراستة كتل متن )،)Choi, 2008و Cronje, et al,
) ،)2011و ) ،)Tseng, 2014(، )Soyoung , et al, 2013و)(Yaman, 2018
والتت أشتتارت نتتتايج دراستتاتهم إلتتى فاعميتتة استتتراتيجية الكتابتتة العمميتتة االستقصتتايية فت تنميتتة
مهارات الت كير.
وتدتمف مت نتيجتة دراستة ) Arnold. (2011التت أظهترت نتايجهتا عتدم وجتود فترق
تاييا بتتين متوستتط درجتتات المجموعتتة التجريبيتتة والمجموعتتة الضتتابطة ف ت التطبيتتق
دال إحصت ً
البعدي الدتبار الت كير العمم .
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كما تت ق نتايج البحتث مت نتيجتة دراستة كتل متن ستحر حمتدى ( ،)2.77و ستعاد عبتد
العييتتتي ( ،)2.72ودراستتتة رشتتتا أحمتتتد ( )2.77والتتتت توصتتتمت نتتتتايج دراستتتاتهم إلتتتى تنميتتتة
الت كير التيمم لدى تالمي المرحمة اإلعدادية.
و د ترج النتايج الستابقة التت تتم التوصتل إليهتا والمتعمقتة بتنميتة الت كيتر التتيمم إلتى
طبيعة استراتيجية الكتابة العممية االستقصايية الت تتطمب من التالمي القيام بما يم
-

تستتجيل التالمي ت لممالحظتتات أثنتتا القيتتام باألنشتتطة العمميتتة يستتاعد عمتتى تنميتتة الرؤيتتة
البصرية أو التيمل البصري لديهم.

-

مقارنتتة التالمي ت ألفكتتارهم وت ستتيراتهم م ت يماليهتتم والكتتتب يستتهم ف ت تنميتتة الكشتتف عتتن
المػالطات.

-

كتابتتتة التالميتتت لم تتترو

واالستتتتنتاجات بعتتتد أدا التجتتتارب العمميتتتة يستتتاعد عمتتتى تنميتتتة

الوصول إلى استنتاجات.
-

تقديم التالمي لألدلة أو الشواهد الت تدعم استنتاجاتهم ،مما ينم مهارة الت سير لديهم.

-

وض األسيمة ،وا تراح طرق لمعالجة ه

-

الكتابة التيممية الت تساعد عمى تنمية مهارات الت كير التيممى.

ثانياً لرجابتة عتن الستؤال الثتان والت ي نت

األسيمة يساعد عمى وض حمول مقترحة.
عمتى متا أثتر استتددام استتراتيجية الكتابتة العمميتة

االستقصتتتايية فتتت تتتتدريس العمتتتوم عمتتتى تنميتتتة عتتتادات العقتتتل لتتتدى تالميتتت الصتتتف األول
اإلعدادي؟ ولمتحقق من صحة ال ر

الثان وال ى ن

إحصتاييا
عمتى " يوجتد فترق دال
ً

عند مستتوى(  ) .,.0بتين متوستط درجتات المجموعتة التجريبيتة والمجموعتة الضتابطة
فى التطبيق البعدي لمقياس عادات العقل لصالح المجموعة التجريبية ".تم اتباع مايمى

 -7حستاب داللتة ال ترق بتتين متوستط درجتات مجمتوعت البحتتث فت التطبيتق البعتتدي
لمقياس عادات العقل ككل ،وف كل بعد من أبعاد عمى حدة.

تم حساب يمة (ت) لم رق بين متوسط درجات مجموعت البحث ف التطبيتق البعتدي
لمقيتاس عتادات العقتل ككتل ،وفت كتل بعتد متن أبعتاد عمتتى حتدة ،والجتدول التتال يوضتح هت
النتايج
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جذٔل( :)8لًٛت ث ٔدالنتٓا اإلحصائٛت نهفرق ب ٍٛيتٕسط ٙدرجاث يجًٕعت ٙانبحث ف ٙانتطبٛك
انبعذ٘ نًمٛاس عاداث انعمم ككمٔ ،ف ٙكم بعذ يٍ أبعادِ عهٗ حذة.
انمجمىعااااااااااااااات انمجمىعاااااااااااااات قيمااااااااات ث دالنتهاااااااا
انت بيق انقبهي
انضاااااااااااااااااا ب ت انتجريبياااااااااااااااات انمحسىبت اإلحصااااا
ئيت
ن=63
ن=63
و
ع
و
ع
انمث برة
انتفكير انتب دني
ت بياااق انمفااا اض انم ىااايت عهااا
اوى ع جذيذة
انتس ؤل وطرح انمشكالث
انتفكير وانتىاصم بذقت ووىىح
جمع انبي ن ث ب ستخذاو انحىاس
انمقي س ككم

7.1
7.1
7.1

7..1
76.3
76..

7.1
7.1
7.1

3.6 76.6
7..6 71.6
7..6 71.1

دانت

7.7
7
2.1
..3

7.
76.1
7.
16

7.1
7.1
7.1
1.1

73
71
76.1
.1

دانت
دانت
دانت
دانت

.2
71
.2
771

دانت

تتاييا عنتتتد مستتتتوى ( )...0بتتتين
يتضتتتح متتتن الجتتتدول الستتتابق وجتتتود فتتترق دال إحصت ً
متوستتط درجتتتات المجموعتتة التجريبيتتتة والمجموعتتة الضتتتابطة فتت التطبيتتتق البعتتدي لمقيتتتاس
عادات العقل ككل ،وف كل بعد من أبعاد عمى حدة لصتالح المجموعتة التجريبيتة ،حيتث بمػتت
يم( ت ) المحسوبة ( )20 ،77.2 ،70 ،72 ،72.7 ،72.2 ،2.7وه

يم أكبر متن يمتة

ت الجدولية لدرجة حرية  7.عند مستوى ( ،)...0ونستنتج من لك صحة ال ر

الثان .

-2حستتاب حجتتم أثتتر استتتددام استتتراتيجية الكتابتتة العمميتتة االستقصتتايية عمتتى تنميتتة

عادات العقل

تم حساب حجم تيثير استراتيجية الكتابة العممية االستقصايية عمتى نمتو عتادات العقتل
ككل ،وعمى كل بعد من أبعاد عمى حدة .باستددام مرب ايتا  ،η2والجدول التال يوضتح هت
النتايج
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جذٔل ( :)1حجى تأثٛر استراتٛجٛت انكتابت انعهًٛت االستمصائٛت عهٗ تًُٛت عاداث انعمم ككمٔ ،عهٗ كم
بعذ يٍ أبعادِ عهٗ حذة
لًٛت ث لًٛللللللللللت لًٛت  dحجى انتأثٛر
انًتغٛر انتابع
انًتغٛر انًستمم
η2
كبير
7.3
2..
3.6
انمث برة
االستراتيجيت
كبير
6.6
2.6.
انتفكير انتب دني 7..6
االستراتيجيت
كبير
6
2.31
ت بيق انمف اض 7..6
انم ىااايت عهااا
اوى ع جذيذة
كبير
6.1
2.61
انتس ؤل وطارح 73
االستراتيجيت
انمشكالث
كبير
6.1
2.63
انتفكياااااااااااااااااااااار 71
االستراتيجيت
وانتىاصاام بذقاات
ووىىح
كبير
...
2.17
جمااااع انبي ناااا ث 76.1
االستراتيجيت
ب ساااااااااااااااااتخذاو
انحىاس
كبير
3.1
2.11
.1
انمقي س ككم
االستراتيجيت

يتضتتح متتن الجتتدول الستتابق أن لالستتتراتيجية أثت ارً كبيت ارً عمتتى تنميتتة عتتادات العقتتل ككتتل،

وعمى كل بعد من أبعاد عمى حدة.
وتت ق هت

النتجتة مت نتتايج الدراستات الستابقة التت توصتمت إلتى تنميتة عتادات العقتل

لدى التالمي مثل دراسة كل متن ليمتى عبتداهلل( ،)2..2وصتالح محمتد( ،)2.70وهيتثم أحمتد(
 ،)2.72و أمل محمد( .)2.72
و تتد ترجت النتتتايج الستتابقة الت ت تتتم التوصتتل إليهتتا والمتعمقتتة بتنميتتة عتتادات العقتتل إلتتى
طبيعة استراتيجية الكتابة العممية االستقصايية الت تتطمب من التالمي ما يم
-

القيام باألنشطة التعاونية االستقصايية والت او

-

جم البيانات باستددام الحواس أثنا القيام باألنشطة العممية.

-

وض األسيمة ،وا تتراح طترق لمعالجتة هت

مما يسهم ف تنمية الت كير التبادل .

األستيمة ممتا يستهم فت تنميتة التستاؤل وطترح

المشكالت.
يسهم ف تنمية الت كير والتواصل بد ة ووضوح.

-

القيام بالكتابة والق ار ة والت او

-

الكتابتتة التيمميتتة وربتتط المتتتعمم لدبراتتت الستتابقة بالموضتتوع الجديتتد يستتاعد عمتتى تطبيتتق
المعارف الماضية عمى اوضاع جديدة.
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ثالثتاً لرجابتة عتن الستؤال الثالتث والت ي نت

عمتى متا العال تة بتين الت كيتر التتيمم و عتتادات

العقل لدى تالمي الصف األول اإلعدادي ؟ وك لك لمتيكد متن صتحة ال تر
ن

الثالتث والت ى

عمى" توجد عال تة ارتباطيتة موجبتة دالتة إحصتايياً عنتد مستتوى( )...0بتين درجتات

المجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى الدتبار الت كير التيمم ومقياس عادات العقل".

تتتم حستتاب معامتتل اإلرتبتتاط لبيرستتون بتتين درجتتات التطبيتتق البعتتدى الدتبتتار الت كيتتر
التتتيمم ومقيتتاس عتتادات العقتتل لتتدى المجموعتتة التجريبيتتة بهتتدف تتب ت التػيتتر اإل ترانتتى بتتين
الت كير التيمم وعادات العقل ،والجدول التال يوضح ه

النتايج

جذٔل( :)1لًٛت يعايم ارتباط بٛرسٌٕ نهعاللت ب ٍٛدرجاث انًجًٕعت انتجرٚبٛت فٗ انتطبٛك انبعذٖ
الختبار انتفكٛر انتأيهٔ ٙيمٛاس عاداث انعمم
عذد انعُٛت انذالنلللللللللللللللللللللللللللت
يعايم
يتغٛراث انعاللت االرتباطٛت
اإلحصائٛت
بٛرسٌٕ
دانت
 انتفكٛر انتأيهٙ41
2.145
 -عاداث انعمم

ويتضتتح متتن الجتتدول الستتابق أن يمتتة معامتتل ارتبتتاط بيرستتون ( )..220وه ت

يمتتة دالتتة

احصتتايياً عنتتد مستتتوى(  ،)...0ممتتا يتتدل عمتتى وجتتود عال تتة ارتباطي ت موجبتتة بتتين درجتتات
المجموعتتة التجريبيتتة ف ت ادتبتتار الت كيتتر التتتيمم وبتتين درجتتاتهم ف ت مقيتتاس عتتادات العقتتل،
ونستنتج من لك صحة ال ر

الثالث.

ملخص ىتائر البحح:
إحصاييا عند مستوى (  ) .,.0بين متوسط درجتات المجموعتة التجريبيتة
 .7وجود فرق دال
ً
والمجموعتتتة الضتتتابطة فتتتى التطبيتتتق البعتتتدي الدتبتتتار الت كيتتتر التتتتيمم لصتتتالح المجموعتتتة
التجريبية.
إحصاييا عند مستوى (  ) .,.0بين متوسط درجتات المجموعتة التجريبيتة
 .2وجود فرق دال
ً
والمجموعتتتتة الضتتتتابطة فتتتتى التطبيتتتتق البعتتتتدي لمقيتتتتاس عتتتتادات العقتتتتل لصتتتتالح المجموعتتتتة
التجريبية.
 .2وجتتود عال تتة ارتباطيتتة موجبتتة دالتتة إحصتتايياً عنتتد مستتتوى( )...0بتتين درجتتات المجموعتتة
التجريبية فى التطبيق البعدى الدتبار الت كير التيمم ومقياس عادات العقل.

 .2الستتتددام استتتراتيجية الكتابتتة العمميتتة االستقصتتايية أثتتر كبيتتر عمتتى تنميتتة مهتتارات الت كيتتر
التيمم وعادات العقل لدى تالمي الصف األول اإلعدادي.
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توصيات البحح:
ف ضو ما أس ر عن البحث من نتايج ُيوص بما يم
 .7تضمين استراتيجية الكتابة العممية االستقصايية فى مقرر طرق تدريس العموم .
 .2ضرورة االهتمام بتنمية الت كير التيمم  ،وك لك تنمية عادات العقل عند تدريس العموم.
 .2تقتتديم دورات تدريبيتتة لممعممتتين أثنتتا الددمتتة حتتول استتتددام استتتراتيجية الكتابتتة العمميتتة
االستقصايية فى تدريس العموم.

البحوخ املكرتحة:
ُيوص بإج ار البحوث التالية
 .7دراستتة فاعميتتة استتتراتيجية الكتابتتة العمميتتة االستقصتتايية ف ت تتتدريس األحيتتا عمتتى تنميتتة
الت كير الجدل وحب االستطالع العمم لدى طالب المرحمة الثانوية.
 .2دراسة أثر استددام استراتيجية الكتابة العممية االستقصايية ف تدريس العمتوم عمتى تنميتة
المهارات العممية واالتجا نحو العمل الجماع لدى تالمي المرحمة االبتدايية.
 .2دراسة أثر استددام استراتيجية الكتابة العممية االستقصايية عمى تصتويب الم تاهيم البديمتة
ف العموم واالندماج ف التعميم لدى تالمي المرحمة اإلعدادية.
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مزادع البحح
املزادع العزبية:
أحم د النج د ى من د عب د الهددى ى عم د ارش د ( :)2005تتتدريس العمتتوم فتتى العتتالم المعاصتتر اتجاهتتات
حديثة لتعميم العموم فى ضو المعايير العالميتة وتنميتة الت كيتر والنظريتة البناييتة القدىرر  :ار
الفكر العرب .

أرثر كوستى وبيتى كىليك ( :)2003عادات العقل سمسمة تنموية الكتاب االول استكشاف وتقص عادات
العقتتل ترجم د م د ارس الظه دران االرمي د

والتوزيع.

المممك د العربي د السددعو ي  :ار الكتددى

التربددوي لمنشددر

أمددل حمد د عبد د اهلل الجمعددىن( 1434ه) :أثددر اس ددتراتيجي الكتىبدد كحددل مشددكم فد د تعمدديم العمددوم ال (
 ) SWHفد د تحص دديل طىلب ددى

الصد د

األول الث ددىنوي فد د مق ددرر الكيمي ددى واتجىر ددىتهن نحور ددى.

رسىل مىجستير جىمع الممك سعو الريىض المممك العربي السعو ي .
أمل محم عم الطبىخ ( :)2018مدنه مقتدر فد العمدوم بىلمرحمد اإلع ا يد فد ضدو مدى بعد البنىئيد
لتنمي مهى ار

عى ا

العقل و افعي االنجىز ل ى التالميذ رسدىل

كتدو ار

كميد التربيد

جىمعد

عين شمس.
إيمددىن اله ابي د و عب د اهلل أمبوسددعي ي( :)2016أثددر اسددتا ام أنمددوذ مكددىرث ف د تنمي د التفكيددر التددلمم
وتحصديل العمددوم لد ى طىلبددى
المجم  12ع

أيمددن حبي د

. 15-1 1

الصد

السددى س األسىسد

المجمتتة األردنيتتة فت العمتتوم التربويتتة

سددعي ( :)2006أثددر اسددتا ام اسددتراتيجي "حمددل – أسددلل – استقص د " عم د تنمي د عددى ا

العقددل ل د ى طددال

الص د

األول الثددىنوي مددن اددالل مددى الكيميددى

المتتتؤتمر العممتتت العاشتتتر

التربية العممية تحديات الحاضر ورؤى المستقبل من 30يوليو1-أغسدطس الجمعيتة المصترية

لمتربية العممية المجم الثىن

.464-391

جهددى فددىل محمددو بن د عيس د ( :)2018أثددر برنددىم ت د ريب قددىئم عم د االستقصددى ال د وري ف د تنمي د
مهددى ار
اإلمدى ار

.27-1

التفكيددر التددلمم ل د ى طددال

الص د

العىشددر ف د مددى الكيميددى ف د إمددىر رأس الايم د

المجمة اإللكترونية الشاممة متعددة المعرفة لمنشر األبحتاث العمميتة والتربويتة ع 8
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حس ددىم محمد د م ددىزن ( :)2011ع ددى ا

العق ددل واس ددتراتيجيى

تفعيمه ددى المجمتتتة التربويتتتة ،كميتتتة التربيتتتة

بسوهاج ع  29ينىير .354-331
رانيى محم إبراريم( :)2017فىعمي استراتيجي سكىمبر  SCAMPERف تنمي مهى ار
وبقددى أثددر الددتعمم ل د ى تالميددذ الص د

.136- 95 12

المجم  20ع

التفكير التلمم

األول اإلع د ا ي ف د مددى العمددوم مجمتتة التربيتتة العمميتتة

رانيى محم إبراريم ( :)2013فىعمي منه مقتدر فد العمدوم المتكىممد لتنميد بعدض عدى ا
اتاىذ القرار ل ى الطال

المعممين بكمي التربي

رسىل مىجستير كمي التربي

العقدل ومهدىر

جىمع الزقىزيق.

رشى أحم محم عيس ( :)2017استا ام استراتيجي األبعى الس اسي  PDEODEف تنمي التحصيل
والتفكيدر التدلمم لد ى تالميدذ المرحمد اإلع ا يد
90-61

مجمتتة التربيتتة العمميتتة المجمد  20عد

زبي د محم د قرن د ( :)2009التفىعددل بددين ا درائط التفكيددر وبعددض أسددىلي
التحصديل والتفكيدر التدلمم واتادىذ القدرار لد ى تالميدذ الصد

9

الددتعمم وأثددر ف د تنميد كددل مددن

الثىلد

اإلعد ا ي فد مدى العمدوم

دراستتات ف ت المنتتاهج وطتترق التتتدريس الجمعي د المص دري لممنددىر وطددرق الت د ريس ع 149
أغسطس 236 -183

زيى امين سعي بركى

( :)2005العالق بين التفكير التلمم والتحصيل ل ى عين من الطال

الجىمعيين وطال

المرحم الثىنوي العىم ف ضو بعض المتغي ار

التربوية والن سية جىمع البحرين مجم  5الع .126-97 4

ال يمغرافي

مجمة العموم

سددحر حم د ى ف دؤا ( :)2011فىعمي د اسددتراتيجيت ا درائط التفكيددر و ور الددتعمم ف د تنمي د التفكيددر التددلمم
والتحصدديل ف د مددى العمددوم لتالميددذ المرحم د اإلع ا ي د

رسددىل مىجسددتير كمي د التربي د

جىمع د

حموان.
سددعى عب د العزيددز راددى( :)2016اسددتا ام نمددوذ ويتم د ف د ت د ريس العمددوم لتنمي د التفكيددر التددلمم ل د ى
تالميذ المرحم اإلع ا ي

مجمة كمية التربية بطنطا مجم  63ع 160-109 3

صددىل محم د صددىل ( :)2015فىعمي د اسددتراتيجي سددكىمبر لتعمدديم العمددوم ف د تنمي د بعددض عددى ا
العممي ومهى ار

اتاىذ القرار ل ى تالميذ المرحم اإلع ا يد

ع.242-173 103
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مجمتة كميتة التربيتة ببنهتا مد 26
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طىرق نور ال ين محم عب الرحيم (:)2018عى ا
كمتغي ار تنبؤيه لكفى

العقل ال افعي العقمي

التعمم اإليجىبي ل ى طال

التاصد

جىمع سورى

ال ارسد والجدنس

مجم كمية التربيتة بستوهاج

ع  52ابريل .559-447

عب السدالم مصدطف عبد السدالم( :)2016تتدريس العمتوم واعتداد المعمتم وتكامتل النظريتة والممارستة
ط 2القىرر  :ار الفكر العرب .

ومحمددو محم د الطنطددىوي و ظددىفر مشددب

عب د العزيددز السددي الشددا
العقل لمرحم المرارق

ظددىفر( :)2015مقيددىس عددى ا

مجمة كمية التربية بعين شمس م  17ع.490-455 4 39

عب العزيز طمب عب الحمي ( :)2011أثر تصدميم اسدتراتيجي لمدتعمم االلكتروند قىئمد عمد التوليد
أسد ددىلي

الد ددتعمم النشد ددط عبد ددر الوي د د

واستراتيجيى

ومهد ددى ار

التنظد دديم الد ددذات لمد ددتعمم عم د د كد ددل مد ددن التحصد دديل

التعمم االلكترون المدنظم ذاتيدى وتنميد مهدى ار

بالمنصورة المجم  2الع

التفكيدر التدىمم

 75ينىير . 361-248

عزو إسمىعيل سىلم عفىنه وفتحي صبح المولو( :)2002مستوى مهى ار
الند د ري

مجمتة كميتة التربيتة

التفكير التلمم ف مشكال

الميد د ان لد د ى طمبد د كميد د التربيد د بىلجىمعد د اإلس ددالمي بغ ددز مجمتتتة التربيتتتة العمميتتتة

الجمعي المصري لمتربي العممي
فىطم بن

بدين

مجم  5الع  1ا.36-

غرم اهلل آل أحم و سدوزان بند

حسدين حد عمدر( :)2016فىعميد الحقيبد الت ريبيد القىئمد

عمد د األنش ددط االستقص ددىئي بىس ددتا ام اس ددتراتيجي الكتىبد د كموج دده لح ددل المش ددكم  SWHلد د ى
طىلبى

المرحم الثىنوي و وررى ف تحول معممى

الكيميى لمت ريس البنىئ

وعمم الن س ع .395-365 53

مجمة رسالة التربية

ليمد عبد اهلل حسددين حسددىم الد ين( :)2008فىعميد اسددتراتيجي "الب اي د  -االسددتجىب  -التقددويم" فد تنميد
التحصديل وعددى ا

العقددل لد ى تالميددذ الصد

الثانى عشر  -التربية العممية والوا

األول اإلعد ا ي فد مددى العمدوم المتتؤتمر العممتتى

المجتمع

التتيثير والتتيثر ،جامعتة عتين شتمس  -كميتة

التربية  -الجمعية المصرية لمتربية العممية .40-1
مج ي عب الكريم حبي ( :)1996الت كير األسس االستراتيجيات القىرر  :مكتب النهض .
مج ي عزيز ابراريم ( :)2005الت كير من منظور تربوي  -تعري
انماط

القىرر  :عمم الكت .
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محم بكر نوفل( :)2010تطبيقات عممية ف تنمية الت كير باستددام عتادات العقتل ط 2عمدىن :ار
الميسر لمنشر والتوزيع.

محم عب الرحيم عد س( :)2000المدرستة وتعمتيم الت كيتر عمدىن(األر ن) :ار الفكدر لمطبىعد والنشدر
والتوزيع.

محمد عمد مددزروق الزبيد ي( :)2019أثددر اسددتراتيجي (  ) SWOMفد تنميد مهددى ار
ل ى طال

الثدىن الثدىنوي فد محىفظد القنفدذ

الص

والن سية المجم  10ع

التفكيددر التددلمم

مجمتة جامعتة أم القترى لمعمتوم التربويتة

.420-394 2

نى يدده حسددين العفددون ومنته د معطشددر عب د الصددىح ( :)2012الت كيتتر وأنماط ت ونظريات ت وأستتاليب
تعميم وتعمم

عمىن  :ار الصفى .

نىرد د محمد د أس ددع ط دده( :)2018أث ددر اس ددتا ام النمذجد د المعرفيد د فد د تنميد د التفكي ددر النىقد د وتحس ددين
االتجىرى

العممي نحو مى العموم ل ى طمب الص

الاىمس االبت ائ ف

ول الكويد

مجمتة

الجامعة اإلستالمية لمدراستات التربويتة والن ستية –الجامعتة اإلستالمية بػتية مجمد  26عد 3

.696-673

نىيف فطىم ( :)2013نمو ج شوارتي وتعميم الت كير عمىن :ار الميسر لمنشر والتوزيع.
رىله عب القى ر سعي السنوس ( :)2013أثر استا ام شكل البي
الفىريم العممي والتفكيدر التدلمم لد ى طدال
المصري لمتربي العممي

ال ائري ف ت ريس العموم عمد تنميد

المرحمد اإلع ا يد

مجم  16الع .206-181 5

مجمتة التربيتة العمميتة الجمعيد

ر ى عم القحطىن ومحم محمو القسيم ( :)2019فىعمي ت ريس العموم بىستا ام استراتيجي التسىؤل
الد ددذات ف د د التحصد دديل ال ارس د د وتنمي د د مهد ددى ار

التفكيد ددر التد ددلمم

والن سية -جامعة السمطان ابوس المجم  13ع

.174-151 1

ريثم أحم محم عم ( :)2016فىعمي استا ام برندىم كدور والقبعدى
تنميد د مه ددى ار
كتو ار

التفكي ددر النىقد د وع ددى ا

كمي التربي

مجمتتتتة الدراستتتتات التربويتتتتة
السد

فد تد ريس العمدوم عمد

العق ددل لد د ى التالمي ددذ الف ددىئقين بىلمرحمد د االبت ائيد د

جىمع بن سوي .
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