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الملخص
ىدف البحث تعرف أثر استخدام نموذج نيدىام البنائي في تدريس العموم عمى تنمية
عمق المعرفة العممية وميارات التفكير عالي الرتبة والكشف عن العالقة بينيما لدى تالميذ
المرحمة اإلعدادية ،ولتحقيق ىذه األىداف تم إعداد أداتى البحث وىما اختبار عمق المعرفة
العممية ،اختبار التفكير عالى الرتبة ،وتكونت مجموعة البحث من ( )20تمميذ  )72( ،تمميذ
لممجموعة التجريبية  )72( ،تمميذ لممجموعة الضابطة  ،من تالميذ الصف الثانى االعدادى
بمدرسة سفاجا اإلعدادية بنات  ،وقد تم إعداد كتيب لمتمميذ  ،ودليل لممعمم لالسترشاد بو فى
التدريس فى ضوء نموذج نيدىام البنائي بالفصل الدراسي األول لمعام الدراسي /1484
 ، 1414وطبقت أداتا القياس قبميا وبعديا عمى المجموعتين ،وتم تحميل البيانات  ،أشارت
نتائج البحث إلى ما يمي  :استخدام إستراتيجية نموذج نيدىام البنائي في تدريس العموم كان
لو أثر كبير عمى تنمية عمق المعرفة العممية ،والتفكير عالى الرتبة لدى تالميذ الصف الثانى
االعدادى  ،كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيو موجبة ذات داللو إحصائية عند
مستوى (≥  )4048بين مستويات عمق المعرفة العممية والتفكير عالى الرتبة لدى تالميذ
الصف الثانى االعدادى
الكممات المفتاحية  :نموذج نيدىام البنائي -عمق المعرفة العممية  -التفكير عالي
الرتبة
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Summary
The Research aimed at identify the Effect of Teaching Science with
the use of Needham’s Constructivist Model on Development Depth of
Scientific Knowledge Levels and Higher Order Thinking Skills and their
relationship among second grade
of prep stage pupils. To achieve these objectives The Depth of
Scientific Knowledge Test and Higher Order Thinking Skills Test were
prepared, The Research group consisted of(74) students,(37) e students of the
Experimental group and (37) of the control group, from second grade of prep
stage pupils in Safaga Preparatory School for Girls ,A hand book has been
prepared for students on 2019/2020, according to Needham’s Constructivist
Model .in addition , A instructor manual has been to guide in teaching the unit
of the subject of the study has been prepared ,Pre-¬post testing was
administreted and statistically and apply after that on students ( research
group) and data were analyzed. The results Research pointed to the following :
the use of Needham’s Constructivist Model in Teaching Science was Big
Effect in the Development of Depth of Scientific Knowledge Levels and
Higher Order Thinking Skills to second grade of prep stage pupils. Results
also showed the presence of a statistically significant positive relationship at
(>0.01) level of significance between the depths of scientific knowledge levels
and Higher Order Thinking Skills to second grade of prep stage pupils
Keywords: Needham’s Constructivist Model - depths of scientific
knowledge- Higher Order Thinking
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مقدمة
إن تقدم األمم ورقييا يعتمد عمى ما تأخذ بو من أساليب عممية حديثة في تربية أبنائيا،
وتزويدىم بأنواع التفكير والمعرفة التي تساعدىم عمى التكيف والتعايش بفاعمية مع متطمبات
وتحديات ىذا العصر ،وتعميميم كيف يفكرون ;ألن التفكير ىو أداة العقل الفعالة إلحداث
التغييرات المطموبة والتعامل مع المشكالت الحياتية ،وعميو فإن التعميم من أجل التفكير أصبح
ضرورةً ممح ًة في مراحل التعميم المختمفة.

لذا يعد االىتمام بتنمية التفكير وأنماطو المختمفة ضرورة لمواجية كثير من التحديات

الناتجة عن اتساع المعمومات وزيادتيا ،وظيور كثير من المشكالت التى تتطمب استخدام
التفكير واعمال العقل حتى يستطيع الفرد التعامل مع ىذه التحديات ( عطية 0)20،1484 ،
من ىنا اىتمت معظم الدول المتقدمة بحركات اإلصالح لبرامج التربية العممية المعاصرة،
فاىتمت بإصالح مناىج العموم وتطويرىا بما يساير التطور العممي والتكنولوجي ،ويحقق
الثقافة العممية كيدف رئيس لمتربية العممية ،وتنمية االستقصاء العممي ،والتصميم
التكنولوجي ،وحل المشكمة ،والتفكير الناقد واإلبداع والقدرة عمى اتخاذ الق اررات  ،والتكيف مع
متغيرات العمم وتطبيقاتو 0
ويؤكد الميتمون بالتربية العممية عمى أن أحد أىداف تدريس العموم ىو تعميم الطالب
كيف يفكرون ال كيف يحفظون المقررات والمناىج الدراسية عن ظير قمب دون فيميا
واستيعابيا وتوظيفيا في الحياة ( زيتون  ، )1441،فتنمية ميارات التفكير تزود المتعمم
باألدوات التي يحتاج إلييا وتساعده عمى تنمية القدرات المعرفية المختمفة; لكي يكونوا قادرين
عمى البحث واالكتشاف ومواكبة التطور العممي و مواجية المشكالت المختمفة0
خصبا لمتفكير واإلبداع لممتعمم ،وذلك لما
وتعد مناىج العموم بالمرحمة اإلعدادية ميدا ًنا
ً
تتضمنو من معارف وخبرات وأنشطة ليا دور في تنمية شخصية المتعمم وتحسين قدراتو
العقمية ومياراتو المعرفية ،وتشجعو عمى استكشاف الظواىر الطبيعية
فأىددداف تدددريس العمددوم لددم تعددد مقصددورة عمددى مسدداعدة التالميددذ فددي اكتسدداب وزيددادة
المعمومددات بددل اتسددعت لتضددم إلددى جانددب ذلددك تنميددة القدددرة عمددى التفكيددر بأنواعددو واكتسدداب
محدور
ًا
الميارات والعمميات التى تساعد المتعمم لموصول لممعمومة بنفسو 0وبدذلك يكدون المدتعمم
لعممية التعمم (0(Sheeba,2013,108
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ويعتمد مستوى التعقيد في التفكير عمى صعوبة الميمة المطموبة وعمى مدى تجريد المثير
لذا يمكن التمييز في مجال التفكير بين مستويين ىما  :التفكير األساسي الذي يتضمن
ميارات منيا اكتساب المعرفة وتذكرىا ،المقارنة  ،المالحظة ،التصنيف  ،واجادة ىذه الميارات
يعتبر أم ار ضروريا لالنتقال لميارات التفكير المركب الذي يتطمب حموال مركبة أو متعددة
ويعطى أراء متنوعة ويحتاج مجيود ذىني كبير) إبراىيم0 )81 ،1442 ،
وي ُّ
الرتب ة أحد األبعاد التربوية التي بدأ التربويون االىتمام بيا في السنوات
عد التفكير عالي ُّ
األخيرة كأحد المفاتيح اليامة; لتحقيق األىداف التربوية لعممية التعمُّم والتعميم ،ولضمان

التطور المعرفي الفعال الذي يسمح لممتعمِّم باستخدام أقصى طاقاتو العقمية; لتحقيق النجاح،

والتكيف السميم في مجال التعمُّم أو الحياة العامة (العتوم وآخرون ،)1487،148،حيث
يتطمب التفكير عالي الرتبة من المتعمم عممية تنظيم ذاتي لمعمميات العقمية  ،باإلضافة إلى
تفسير وتحميل المعمومات ومعالجتيا لإلجابة عن سؤال  ،أو حل مشكمة ال يمكن حميا من
خالل التعامل التقميدي مع المعمومات التي تم تعمميا سابقا 0

وت ُّ
الرتبة احد أىداف تدريس العموم التي يسعى إلى
عد تنمية ميارات التفكير عالي ُّ

تحقيقيا  ،ويجب تنميتيا لدي جميع الطالب بالمراحل الدراسية المختمفة  ،وىذا ما أكد عميو
التقييم القومي لمتقدم التربوي بالواليات المتحدة األمريكية National Assessment for
) ،Education Progress(NAEPحيث أن مشكالت الحياة المعقدة تحتاج إلي حمول

مركبة ،والتي يمكن حميا باستخدام تمك ميارات تفكير عميا ،وبالتالي فإن تدريسيا يعود عمي
الطالب بالنفع من خالل تطور وتحسن قدراتيم العقمية ،كما أكدت المعايير القومية لتعميم
العموم بالواليات المتحدة )National Science Education Standards (NSESعمي
الرتبة )،Higher Order Thinking Skills (HOTS
أىمية تعميم ميارات التفكير عالي ُّ

لممتعممين في جميع المراحل التعميمية،حيث أنو يساعد الطالب عمى بذل جيدا ذىنيا خاصا،

وتوسيع حدود الم عرفة  ،إضافة إلى أنو يتضمن تنظيما ذاتيا لعممية التفكير ،ويسعى إلى
تنمية االستكشاف والفضول المعرفي باستمرار لدييم0 (Zohar & Dori,2003,146) 0

الرتبدة فدي المدواد الدراسدية ،ومنيدا
ا
كما وضعت والية فموريدا
معاييرً لميارات التفكير عالي ُّ
العموم،تمثمدت فدي فيدم العالقدات المتداخمدة لنظدام الكدون عمدي األرض وجدودة الحيداة ،كمدا أنيددا

تنطددوي عمدددي العديدددد مددن عمميدددات التفكيدددر المطبقددة فدددي المواقدددف المعقدددة ،وليدددا العديدددد مدددن
المكونددات ،إضددافة إلددى أنيددا تعتمددد عمدى قدددرة الفددرد عمددي التطبيددق ،واعددادة تنظدديم المعرفددة فددي
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سياق مواقف التفكير ،باعتبارىا مدن المدواد الغنيدة باألنشدطة والتجدارب العمميدة ،وليدا تطبيقدات

في الحياة اليومية لمطالب (0)King et al., 2014,7- 9

الرتبة بمراحل التعميم العام
وقد اىتمت العديد من الدراسات بتنمية ميارات التفكير عالي ُّ

في مجال تعميم وتعمم العموم ،ومنيا :دراسة Aksela

) ،(2005والتي استخدمت

الرتبة ،والتعمُّم ذو المعني في
االستقصاء بمساعدة الكمبيوتر في تنمية ميارات التفكير عالي ُّ

الكيمياء لدى طالب الصف التاسع بالمرحمة الثانوية  ،ودراسة عمي ( ،)1481والتي اىتمت

الرتبة في
بتقديم إستراتيجية مقترحة قائمة عمي خرائط التفكير; لتنمية ميارات التفكير عالي ُّ
الكيمياء لدي طالب المرحمة الثانوية ،كما اىتمت دراسة  )2013( Simonبتنمية تمك
الميارات من خالل استخدام محاكاة الكمبيوتر التفاعمية في إجراء تجارب معمل العموم ،كما
استخدمت دراسة طو ( )1480برنامج مقترح قائم عمى نموذج التفكير الجانبى لتنمية ميارات
التفكير عالي الرتبة وألداء التدريسي لدى الطالبة معممة الدراسات االجتماعية  ،ودراسة
حسين ( )1480والتي ىدفت إلى استخدام مدخل الدمج لتدريس العموم فى تنمية ميارات
التفكير عالي الرتبة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،ودراسة السعدي ( )1484التي أثبتت
فاعمية برنامج قائم عم ى الذكاء الناجح في تنمية ميارات التفكير عالي الرتبة لدى تالميذ
المرحمة اإلعدادية0
وتعد عممية تنمية عمق المعرفة العممية بما تتطمبو من ميارات معقدة لمتفكير من
األىداف الميمة لتعميم وتعمم العموم ; حيث يؤكد البعمي وصالح ( )807، 1488عمى أن
إعداد الكوادر البشرية التي تتصف بالقدرة عمى حل المشكالت واتخاذ الق اررات المناسبة
واستخدام طرق التفكير العممي خالل مواقف الحياة اليومية لن يتأتى إال بالبعد عن السطحية
في تعمم العموم والتي تركز عمى تذكر الحقائق فقط دون فيم ما بينيا من ترابط وعمى ضرورة
االىتمام بالتعمق في معالجة المعرفة العممية وربط المعرفة الجديدة المكتسبة بالمعرفة

السابقة الموجودة في البنية المعرفية لممتعمم; مما يجعل التعمم ذا معنى بالنسبة لو.
وفي ظل التطور الذي شيدتو مناىج العموم وما لقيو تقسيم بموم لمجانب المعرفي من
انتقادات  ،كذلك االنتقال من ثقافة التقييم القائم عمى المحتوى “Content-Based
” Assessmentإلى التقييم القائم عمى المعايير “Standards-Based
” ; Assessmentفقد ابتكر ويب” “Webbشكل لمتقييم القائم عمى المعايير تعتمد
بشكل رئيس عمى عمل مواءمة ” “Alignmentبين المعايير والمحتوى والتقييم; حيث يتم
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من خاللو تصنيف المعرفة العممية حسب مستويات عمق المعرفة في ضوء درجة تعقد التفكير
المطموب إلنجاز الميام العممية ويتضمن ىذا التصنيف أربعة مستويات لعمق المعرفة العممية
ىي  :استدعاء المعرفة العممية وتطبيق المفاىيم والميارات العممية والتفكير االستراتيجي
والتفكير الممتد (Webb, 2002, online; Webb 2005, online; Webb 2006,
online; Hess, 2006, online) .
وقد اىتم العديد من الدراسات بتنمية بعض أبعاد التعمم العميق والفيم العميق لدى
المتعممين في المراحل التعميمية المختمفة باستخدام استراتيجيات وبرامج مقترحة منيا :
االستقصاء  ،التعميم االستراتيجي  ،واستراتيجية الجدول الذاتي  ،إستراتيجية عظم السمكة ،
مثل دراسة كال من ، Campbell, Zhang& Neilson (2011) :أحمد (، )1481
الجيورى ( ، )1481السيد ( ، )1483وباستعراض ىذه الدراسات وجد أن أبعاد التعمم
العميق والفيم العميق في ىذه الدراسات السابقة تمثل في :اتخاذ القرار وطرح األسئمة
والتفكير التوليدي وطبيعة التفسيرات وىي أبعاد تختمف عن مستويات" ويب "لعمق المعرفة
العممية  ،كما أن ىناك دراسات اىتمت بتنمية بعض أبعاد التعمم العميق والفيم العميق لدى
المتعممين في المراحل التعميمية المختمفة وفقا مستويات" ويب "لعمق المعرفة العممية ،
وباستخدام استراتيجيات وبرامج مقترحة منيا :وحدات التعمم الرقمية ،وبرنامج مقترح وفقا
لتعمم  ، STEMمدخل حل المشكالت مفتوحة النياية مثل دراسة كال من  :إبراىيم ()1482
 ،الباز( ،)1483حسين (0)1484
ويتطمب التعميم الفعال لتنمية التفكير ضرورة تطبيق التالميذ ما يتعممونو وانعكاسو عمى
حياتيم الشخصية والبيئية وممارسة التعميم المستمر ،ودمج طرق التفكير وتدريب المتعممين
عمى التفكير باستخدام أساليب واستراتيجيات التدريس لممساعدة عمى تحقيق األىداف في
تنمية التفكير)أحمد النجدي وآخران)121 ،1440،
وتعد النظرية البنائية مرجعا واطا ار يحتكم إليو التربويون ويأخذون بو من أجل االرتقاء
بطرق واستراتيجيات التدريس  ،إذ تيدف إلى بناء المتعممين لمعان جديدة داخل سياق
معرفتيم الجديدة مع خبرتيم السابقة وبيئة التعمم  ،إذ تمثل كل من خبرات الحياة الحقيقية
والمعرفة السابقة وبيئة التعمم األعمدة الفقرية لمنظرية البنائية (زيتون )181 ،1442 ،
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ونموذج نيدىام أحد النماذج التي تقوم عمى أسس النظرية البنائية ،والتي تتيح فرصة
لممتعممين لتكوين المعرفة الجديدة وربطيا بالمعارف السابقة بروابط منطقية بين المعرفة
القبمية والحالية لدييم ،فمن خال ل ىذا النموذج يكون لممتعمم الدور اإليجابي في تحصيل
المعرفة العممية بنفسو من خال ل المراحل الخمس المتتابعة لمنموذج التى تتيح لمطالب الفرصة
لممشاركة بإيجابية في أثناء عممية التعمم ،وتتطمب منو ممارسة نشاط عقمي في كل مرحمة
من

ىذه

المراحل،

وىي:

)Hill,1987

&

(Needham

(،البعمى

(،)1480،األشقر:)1483،التوجيو ، Orientationتوليد األفكار، Generating Ideas
إعادة بناء األفكار Restructuring of Ideas

 ،تطبيق األفكار Application of

 ، Ideasالتأمل 0 Reflection
ومن جانب آخر; يسعى نموذج نيدىام البنائي إلى إكساب الطالب المعمومات الجديدة
التي يدور حوليا موضوع الدرس ،واالحتفاظ بيا; حيث يعمل عمى تشجيع الطالب عمى ربط
المعرفة الجديدة بما ىو مماثل في بنائو المعرفي من معمومات وخبرات; ليساعده ذلك عمى
تطوير البناء المعرفي ،وسيولة استرجاع المعمومات0
وييدف ىذا النموذج إلى توفير الفرص لممتعممين لمتعاون  ،والتوصل لممعرفة العممية
الجديدة  ،ويعتمد عمى نشاط المتعمم وفاعميتو ومدى مشاركتو داخل المجموعة  ،فالمتعمم
بناءا عمى خبراتو المعرفية السابقة يتناقش مع زمالءه في مجموعات  ،ويتوسع في المفيوم
من خالل ت طبيقو في مواقف حياتية جديدة  ،ويتأمل ما توصل إليو من نتائج ،وىذا يستمزم
من المتعمم التعمق في معالجة المعرفة العممية وصياغة التنبؤات 0
ومن الدراسات والبحوث التي تناولت استخدام أنموذج نيدىام البنائي في تدريس
العموم :دراسة )Hashim & Kasbolah (2012

التى توصمت إلى فاعمية استخدام

نموذج نيدىام البنائي مع الوسائط المتعددة التفاعمية في تحسين مستوى التحصيل الدراسي
في الكيمياء الكيربية لدى الطالب ،وزيادة الدافعية لدييم نحو تعمم الكيمياء  ،ودراسة البعمى
( )1480والتى توصمت إلى فاعميتو في تنمية ميارات اتخاذ القرار والتحصيل الدراسي في
مادة العموم لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي بالمممكة العربية السعودية  ،ودراسة أبو
شامة (  )1482والتي أثبتت فاعمية نموذج نيدىام البنائي في تنمية التحصيل وميارات
التفكير التأممي وبعض أبعاد الحس العممي لدى طالب الصف األول الثانوي  ،ودراسة عبد اهلل
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( ) 1483التى أثبتت فاعميتو في تنمية ميارات التفكير التأممي والتحصيل لدى طالبات الصف
األول المتوسط بالمممكة العربية السعودية  ،ودراسة األشقر ( )1483التى أثبتت فاعميتو في
تنمية التفكير التحميمي وتقدير الذات لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي  ،ودراسة العمودي
( ) 1484التي سعت لمتعرف عمى درجة ممارسة معممات الكيمياء لنموذج نيدىام البنائى
وعالقتيا بالتفكير التأممي لديين بمكة المكرمة
في ضوء ما تقدم  ،واستنادا إلى ضرورة االىتمام باستخدام وتطوير استراتيجيات ونماذج
حديثة في التدريس تنمي عمق المعرفة لدي الطالب  ،وتساىم في تقدميم الدراسي ،وكذلك
ضرورة تنمية ميارات التفكير عالي الرتبة بما يتماشى مع المتطمبات العالمية الحديثة  ،سعى
البحث الحالي إلى تقصى استخدام نموذج نيدىام البنائي لتنمية عمق المعرفة العممية
والتفكير عالي الرتبة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية 0

مشكلة البحث
بالنظر إلى واقع تدريس العموم فى مراحل التعميم العام يالحظ أن الطريقة التقميدية
مازالت ىي الطريقة السائدة في تدريسيا ،والتي تركز عمى استخدام أسموب المحاضرة، ،
والتركيز عمى حفظ الحقائق العممية ; وضعف االىتمام بتنمية ميارات التفكير واالستقصاء
العممى  ،فضال عن سمبية المتعممين ،وكذلك ضعف االىتمام بتييئة الفرص لمواقف تعميمية
تثير دافعية المتعممين وتنمى عمق معرفتيم العممية ،األمر الذي أدى إلى زيادة الشكاوى من
صعوبة المادة وضعف استيعابيم ليا0
وفى ضوء ما توصمت إليو الدراسات من أن ىناك قصور في مستويات عمق المعرفة
العممية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية :كدراسة  :إبراىيم ( ،)1482والسيد ( ،)1483و
حسين ( ، )1484والتي أكدت عمى أن ىذا القصور يرجع إلى استخدام الطرق التقميدية في
تدريس العموم وأوصت ىذه الدراسات بضرورة استخدام استراتيجيات ونماذج تدريسية تقوم
عمى ايجابية المتعممين لتنمية عمق المعرفة العممية لدييم0
كما أشارت الدراسات إلى تدنى ميارات التفكير عالي الرتبة

لدى تالميذ المرحمة

اإلعدادية مثل دراسة :عمى ( ، )1481وحسين ( ،)1480والحبشي وسميمان (، )1482
و السعدي ( 0 )1484

- 8400 -

استخدام نموذج نيدهام البنائي في تدريس العلوم على تنمية عمق المعرفة العلمية.....................................

وأرجعت أىم أسباب ىذا التدني فى طرق التدريس المتبعة في المدارس والتي ما زالت
تعتمد عمى اإللقاء والمحاضرة  ،وتتطمب من التمميذ حفظ المعرفة والمعمومات التي يمقييا
المعمم دون أن يفيم كيف تم التوصل إلى ىذه المعرفة 0
وأكد ذلك نتائج الدراسة االستطالعية التي أجرتيا الباحثة عمى ( )04تمميذا من تالميذ
الصف الثاني اإلعدادي والتي طبق عمييم اختبار عمق المعرفة العممية المكون من ( )10
سؤاال  ،واختبار ميارات التفكير عالي الرتبة مكون من ( )80سؤاال  ،وأسفرت النتائج عن
تدنى مستويات عمق المعرفة العممية  ،وميارات التفكير عالي الرتبة لدى التالميذ0
كما أشار ) )Halim and Kamaudin,2015أن استخدام نموذج نيدىام البنائي جعل
عممية التعمم أكثر متعة  ،ويتكامل تأثيره مع التكنولوجيا ودمج الوسائط المتعددة مما جعل
عممية التعمم أكثر تفاعمية  ،ومتمركزة حول المتعمم  ،باإلضافة إلى جعل المتعمم أكثر دافعية
لمتعمم  ،وأوصت العديد من الدراسات عمى ضرورة استخدام نموذج نيدىام البنائي فى تدريس
العموم فى تحقيق العديد من األىداف مثل :زيادة التحصيل  ،اتخاذ القرار ،التفكير التأممي ،
الحس العممي  ،التفكير التحميمي وتقدير الذات ومن ىذه الدراسات  :البعمى ( ،)1480رشدي
( ، )1482عبد اهلل ( ، )1483األشقر (0)1483
يتضح مما سبق تأكيد الدراسات واألدبيات عمى أىمية تنمية مستويات عمق المعرفة
العممية  ،وميارات التفكير عالي الرتبة  ،من خالل استخدام استراتيجيات تدريسية حديثة ،
وتأكيدىا عمى أىمية استخدام نموذج نيدىام في تحقيق كثير من األىداف التدريسية وخاصة
فى مادة العموم  ،ومن خالل ما أشارت إليو نتائج الدراسة االستطالعية التي أجرتيا الباحثة
فإن ىناك حاجة لمبحث الحالي وذلك لمتعرف عمى أثر استخدام نموذج نيدىام البنائي في
تدريس العموم عمى تنمية عمق المعرفة العممية وميارات التفكير عالي الرتبة لدى تالميذ

المرحمة اإلعدادية .

في ضوء ما سبق تحددت مشكمة البحث الحالي في ضعف مستويات عمق المعرفة

العممية وميارات التفكير عالي الرتبة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية  ،ومن ثم سعت الدراسة
الحالية إلى الكشف عن أثر تدريس العموم باستخدام نموذج نيدىام البنائي في عالج ىذا
الضعف; حيث إنو اتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة في مقدمة البحث وبالرغم من
أىمية تنمية مستويات عمق المعرفة العممية وفق لتقسيم" ويب"; إال أنو – في حدود عمم
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الباحثة -ال توجد دراسة اىتم بتنمية ىذا الجانب الميم من نواتج تعمم العموم ،والتفكير عالي الرتبة
لدى الطالب بمختمف المراحل التعميمية بوجو عام ولدى المرحمة اإلعدادية عمى وجو الخصوص

باستخدام نموذج نيدىام البنائي ; مما يؤكد أىمية البحث الحالي والحاجة إلى إجرائو لمكشف عن أثر
استخدام نموذج نيدىام البنائي في تدريس العموم عمى تنمية عمق المعرفة العممية وميارات التفكير

عالي الرتبة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.
أهداف البحث:

ىدف البحث الحالي إلى :

-

تحديد ميارات التفكير عال الرتبة الالزم تنميتيا لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية

-

الكشف عن أثر استخدام نموذج نيدىام البنائي في تدريس العموم عمى تنمية عمق المعرفة

-

الكشف عن أثر استخدام نموذج نيدىام البنائي في تدريس العموم عمى تنمية التفكير عالي

العممية لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادي0
الرتبة لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادي0

أسئلة البحث :
حاول البحث الحالي اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
ما أثر استخدام نموذج نيدىام البنائي في تدريس العموم لتنمية عمق المعرفة
العممية والتفكير عالي الرتبة لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي؟
ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمة التالية :
 -8ما ميارات التفكير عالي الرتبة الالزم تنميتيا لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي ؟
 -1ما أثر استخدام نموذج نيدىام البنائي في تدريس العموم عمى تنمية عمق المعرفة
العممية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي؟
 -7ما أثر استخدام نموذج نيدىام البنائي في تدريس العموم عمى تنمية التفكير عالي
الرتبة لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي؟
 -4هل توجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا بين مستويات عمق المعرفة العممية و التفكير
عالي الرتبة لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادية في التطبيق البعدى ؟
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أهمٌة البحث:
تنبع أىمية البحث من عدة اعتبارات أىميا :
-

وعالميا ،والتي تندادي إلدى التركيدز عمدى أن يدتم
محميا
تعد استجابة لمتوجيات الحديثة
ً
ً
التعمُّم فدي بيئدة تجعدل الطدالب يبندون معدرفتيم بأنفسديم وتنمدى ميدارات التفكيدر عدالى
الرتبة لدييم0

-

قد يفيد ىذا البحث مخططي ومطوري مناىج العموم لالسترشداد بالددليل المعدد لتددريس
مادة العموم وفقا نموذج نيدىام البنائي لتنمية عمق المعرفة العممية لدى التالميذ0

-

أىمية تنمية ميارات التفكير عال الرتبة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية; حيث أنيا
معيا ارً أساسياً يجب أن يتمكن التالميذ من إتقانيا

-

إثارة انتباه معممي العموم نحو أىمية تقويم عمق المعرفة العممية والتفكير عالى

الرتبة لدى تالميذىم0
-

يعد البحث محاولة لمعرفة عمق المعرفة العممية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية0

-

يقدم البحث أداتين لمقياس يمكن االستفادة منيم في تقييم مستوى تالميذ المرحمة
اإلعدادية في عمق المعرفة العممية  ،وكذلك قياس ميارات التفكير عالي الرتبة
لدييم0

حــدود البحث :
التزم البحث الحالي بالحدود اآلتية:
 -8عينة عشوائية من تالميذ الصف الثداني اإلعددادي بمدرسدة سدفاجا اإلعداديدة بندات ،
بمحافظة البحر األحمر0
 -1محتددوى وحدددتي غ الغددالف الجددوى وحمايددة كوكددب األرض  ،الحفريددات وحمايددة األن دواع
مددن االنقدراض غ مددن كتدداب العمددوم المقددرر عمددى تالميددذ الصددف الثدداني اإلعدددادي مددن
قبل وزارة التعميم لمعام الدراسي 01414/1484
 -7تم تطبيق البحث في الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي 01414/1484
 -0قياس عمق المعرفة العممية عند المستويات الثالثة األولى من مستويات" ويب "لعمق
المعرفة العممية وىي :استدعاء المعارف  ،وتطبيق المفاىيم والميارات  ،والتفكير
االستراتيجي ; نظ ار لمناسبة ىذه المستويات ألىداف موضوعات تدريس العموم مجال
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البحث من جانب ،ومستوى تالميذ المرحمة اإلعدادية وفقا لمدراسات السابقة في ىذا
المجال من جانب آخر.
 -0قياس ميارات التفكير عالي الرتبة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية في خمس رئيسة
ىي :ميارة تحميل البيانات ونمذجتيا ،وميارة صياغة التنبؤات ،وميارة حل المشكمة
مفتوحة النياية ،وميارة التركيب ،وميارة التطبيق; وذلك لمالءمتيا لطبيعة تالميذ
الصف الثاني اإلعدادي وفقا آلراء السادة المحكمين0

التعرٌفات اإلجرائٌة لمصطلحات البحث
نموذج نٌدهام البنائى: Needham’s Constructivist Model
يعرف نموذج نيدىام البنائى إجرائيا فى البحث الحالي بأنو :غ نموذج تدريسي يعتمد
عمى مبادىء النظرية البنائية ،يتيح لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي توظيف معارفيم السابقة
في بناء المعارف الجديدة ،عن طريق المشاركة االيجابية  ،ويسير وفق خمس مراحل متتابعة
ومتسمسمة; ىي :التوجيو ،وتوليد األفكار ،واعادة بناء األفكار ،وتطبيق األفكار ،والتأمل في تمك
األفكار .وذلك بيدف رفع مستويات عمق المعرفة وتنمية ميارات التفكير عالي الرتبة لدييم
مستويات عمق المعرفة العممية
) (DOKLs
تعرف مستويات عمق المعرفة العممية إجرائيا في البحث الحالي بأنيا" مستويات
Depth of Scientific Knowledge Levels

عقمية عمى درجة من التعقيد تحدد قدرة تالميذ الصف الثاني اإلعدادي عمى استدعاء المعارف
العممية وتطبيق المفاىيم والميارات العممية والتفكير االستراتيجي لممعرفة العممية المتضمنة
لوحدتي غ الغالف الجوى وحماية كوكب األرض  ،والحفريات وحماية األنواع من االنقراض غ
وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا التالميذ في كل مستوى من مستويات اختبار عمق المعرفة
العممية المعد ليذا الغرض ".وفيما يمي ما يعنيو كل من المستويات الثالثة لعمق المعرفة
العممية:
▪
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استدعاء المعرفة العممية  :يشير إلى قدرة تالميذ الصف الثاني اإلعدادي عمى التذكر اآللي
لمحقائق والمفاىيم والتعميمات أو تقديم استجابات آلية دون تفكير.
▪تطبيق المفاىيم والميارات العممية  :يشير إلى قدرة تالميذ الصف الثاني اإلعدادي عمى
االنخراط في عمميات عقمية بسيطة تتمثل فى تدوين المالحظات ،وجمع البيانات
وتصنيفيا وتنظيميا ومقارنتيا واستخدام الجداول والرسوم واألشكال البيانية.
▪التفكير االستراتيجي  :يشير إلى قدرة تالميذ الصف الثاني اإلعدادي عمى التفكير والتخطيط
واستخدام األدلة وغيرىا من العمميات العقمية األكثر تعقيد عن المستوى السابق والقيام
بسمسمة من الخطوات لموصول إلى الحل.
التفكٌر عالً الرُّ تبة (:Higher Order Thinking )HOT
يعرف إجرائيا لغرض البحث بأنو :مجموعة الميارات أو األنشطة الذىنية المفصمة
ِّ

التي تتطمب تحميال ألوضاع معقدة; وتعتمد عمى االستخدام الواسع لمعمميات العقمية من قبل
تالميذ الصف الثاني اإلعدادي  ،وتتمثل ىذه الميارات في :ميارة تحميل البيانات ونمذجتيا،
وميارة صياغة التنبؤات ،وميارة حل المشكمة مفتوحة النياية ،وميارة التركيب ،وميارة
التطبيق ،ويعبر عنيا بالدرجة التي يحصل عمييا التمميذ في اختبار ميارات التفكير عالي
الرتبة المعد لذلك0
ُّ

فروض البحث

 08ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ( )4040 ≤αبين متوسطي درجات تالميذ
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار عمق المعرفة العممية0
 01ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي ( )4040 ≤αبين متوسطي درجات تالميذ
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير عالى الرتبة0
 07ال توجد عالقة ارتباطيو

دالة إحصائيا بين متوسط

درجات تالميذ المجموعة

التجريبية فى اختبار عمق المعرفة ودرجاتيم في اختبار ميارات التفكير عال الرتبة0
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مواد البحث وأدواته
أعدت الباحثة مواد البحث وأدوات القياس اآلتية:
الرتبة المالءمة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي
 -8قائمة ميارات التفكير عالي ُّ
 -1كراسة األنشطة لتعمم وحدتي العموم ( الثانية والثالثة ) بالفصل الدراسي األول المقرر
عمى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي باستخدام نموذج نيدىام0
 -7دليل إرشادي لمعمم العموم لتدريس وحدتي العموم ( الثانية والثالثة) بالفصل الدراسي
األول المقرر عمى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي باستخدام نموذج نيدىام0
 -0اختبار عمق المعرفة العممية لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي0
الرتبة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي0
 -0اختبار التفكير عالي ُّ

اإلطار النظري والدراسات السابقة
ىدف البحث إلى تقصى اثر استخدام نموذج نيدىام البنائي في تدريس العموم عمى
تنمية عمق المعرفة العممية وميارات التفكير عالي الرتبة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية  ،وقد
تطمب ىذا التعرف عمى مراحل نموذج نيدىام ودور المعمم والتالميذ فى كل مرحمة ،وأىمية
النموذج فى تحقيق أىداف تدريس العموم بالمرحمة اإلعدادية  ،وكذلك عمق المعرفة العممية
وأىمية تنميتيا  ،وميارات التفكير عال الرتبة وأىمية تنميتيا والنظريات التى فسرت ىذه
الميارات  ،وذلك من خالل العرض النظري التالى:

أوال  :نموذج نٌدهام البنائً:

نموذج نيدىام أحد نماذج النظرية البنائية التى تؤكد عمى أىمية تييئة بيئة تعمم تتيح
الفرصة لممتعمم أن يبنى معرفتو بنفسو  ،والتي تنادي بالتعمم المتمركز حول إيجابية المتعمم
ونشاطو في اكتساب المعمومات والخبرات الجديدة بنفسو ،ومواءمتيا مع خبراتو السابقة من
خالل مروره بخبرات متنوعة ومقصودة تؤدى إلى بناء المعرفة ذاتيا لديو ( (
0Panasuk&Lewis,2012
وعرف  , (2012,10) Mohammadنموذج نيدىام بأنو غ نموذج قائم عمى نشاط
وتفاعل المتعمم ويكون فيو المتعمم مسئول عن تعممو  ،ويتضمن خمس مراحل ىى  :التوجيو،
وتوليد األفكار ،واعادة بناء األفكار ،وتطبيق األفكار ،والتأمل0
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وعرفتو األشقر ( )01 ،1483بأنو" نموذج قائم عمى النظرية البنائية ،ييدف لتحقيق
إيجابية المتعمم وتوظيف معرفتو السابقة في بناء المعارف الجديدة; من خالل مجموعة من
المراحل المتتابعة ويشمل  :التوجيو ،وتوليد األفكار ،واعادة بناء األفكار ،وتطبيق األفكار،
والتأمل0

خصائص نموذج نٌدهام البنائً:
يتميز نموذج نيدىام البنائى بمجموعة من الخصائص التى تتيح لو تحقيق العديد من
األىداف التعميمية  ،حيث ينمي لدى الطالب ميارات التفكير العميا عن طريق توليد األفكار
التي يدور حوليا موضوع الدرس ،وتحميل ىذه األفكار ومراجعتيا ،وكذلك القدرة عمى إصدار
األحكام عمى صحة ىذه األفكار  ،عن طريق تنفيذ األنشطة ،ومناقشة نتائجيا مع معمميم
ومع زمالئيم .وتشير األدبيات الى عدد من الخصائص ليذا النموذج منيا :
) ( ،(Ayob, 2012) ،(Nair&Muthiah,2005األشقر )1483،
 تقديم المحتوى التعميمي لممتعممين في صورة قضايا ومشكالت عممية تتحد ى
تفكيرىم
 إتاحة الفرصة لمعمل الجماعي واكتشاف المعارف الجديدة من خالل إجراء التجارب
واألنشطة العممية.
 تييئة الفرص المناسبة لممتعممين لمتأمل الذاتي ،والتأمل الجماعي; لمراجعة المفاىيم
التي سبق تعممياأو التى تم تعمميا من جديد.
 السماح لممتعممين بالمناقشات الثنائية الجماعية ،وطرح األفكار ،وتباد ل اآلراء فيما
بينيم الوصول لنتائج صحيحة لألنشطة والتجارب العممية في المواقف التعميمية
المختمفة.
 مساعدة المتعممين عمى إدراك الفيم الصحيح لممفاىيم العممية ،واعادة صياغة
األفكار الخطأ .
 تنمية العديد من الميارات االجتماعية لدى المتعممين ; كتقدير الذات ،واحترام آراء
اآلخرين ،و خمق عالقات اجتماعية من خالل الحوار والمناقشة ،والعمل التعاوني في
أثناء تنفيذ األنشطة
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مراحل نموذج نٌدهام البنائً:
يتضمن نموذج نيدىام البنائي خمس مراحل متدرجة ،تبين إجراءات التعمم التي يجب
أن يمارسيا المعمم مع طالبو لتنمية ميارات التفكير المختمفة لدييم ،ولبناء المعرفة الجديدة،
وربطيا بما لدييم من معارف سابقة ليصبح التعمم ذا معنى من خال ل التركيز عمى الدور
االيجابي لممتعممين وتتضمن ىذه المراحل ما يمى (Hashim&Kasbolah,2012) , :
)(Mohammad, 2012
 -1التوجٌه :Orientation
تيدف ىذه المرحمة إلى استثارة اىتمام الطالب واثارة انتباىيم نحو موضوع الدرس
من خالل عرض صورة  ،أو مقطع فيديو حول مشكمة ما ،أو ظاىرة عممية ،حيث يطمب منيم
التنبؤ بأسباب تمك الظاىرة أو المشكمة ،والتوصل إلى الحمول الممكنة والتى تمثل تحديا لدييم
وتثير تفكيرىم قبل الشروع في تنفيذ األنشطة العممية المتعمقة بالدرس ،ويتطمب ذلك أن يقوم
الطالب بوضع استنتاجات وتفسيرات قبل القيام بأي نشاط مرتبط بالمفيوم  ،مع توفير بيئة
آمنة لمتعبير بحرية عن آراءىم وتنبؤاتيم عن الحمول الممكنة لممشكمة لممشكالت المقترحة 0
 -1تولٌد األفكار Generating Ideas
تبدأ ىذه المرحمة بمعرفة المعارف السابقة لدى الطالب واستدعائيا من قبل المعمم،
وذلك من خالل استقبال تنبؤاتيم المقدمة في المرحمة السابقة وتدوينيا ،وطرح أسئمة تتعمق
بالمشكمة أو الظاىرة ،وتدوين إجاباتيم عنيا ،ثم تقسيميم إلى مجموعات ثنائية من أجل
مناقشة إجاباتيم واألفكار التي خمصوا إلييا ،وتبادل المعمومات فيما بينيم ،كما يستمزم ذلك
توفير المواد الال زمة لتسجيل أفكارىم وتمخيصيا في صورة خرائط مفاىيم أو عروض تقديمية.
 -3إعادة بناء األفكار Restructuring of Ideas
تركز ىذه المرحمة عمى تعديل األفكار السابقة لدى الطالب والوصول إلى األفكار
الصحيحة من خالل ممارسة األنشطة التعميمية في مجموعات صغيرة ويتطمب ذلك توجيو
المعمم لمطالب بتدوين المالحظات واالستنتاجات والتفسيرات التي تم الخموص إلييا ،ثم مقارنة
كل التناقضات الموجودة بين التنبؤات ) في المرحمة األولى ( كافة وبين نتائج التجارب
واألنشطة العممية ،مع إجراء نقاش مفتوح داخل المجموعات لموصول إلى األفكار والمعارف
العممية الصحيحة المكتشفة في أثناء تنفيذ األنشطة العممية ،واجراء نقاش مفتوح بين
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المجموعات حول األفكار العممية الصحيحة التي خمصت إلييا كل مجموعة واعادة بمورتيا مرة
أخرى.
 -4تطبٌق األفكار Application of Ideas
فى ىذه المرحمة يتم تطبيق الطالب لألفكار الجديدة في مواقف مختمفة .والتوسع في
المفيوم عن طريق تطبيقو في مواقف الحياة المختمفة ،وتقديم أنشطة إضافية لتأكيد اكتساب
المعنى ،وعمل ارتباطات بين المفيوم والمفاىيم األخرى ومواقف الحياة المختمفة ،وعمى المعمم
تشجيع الطالب في صنع ىذه االرتباطات ،مع تقديم أمثمة لممساعدة0

وي ِّ
عزز المتعممون بناء األفكار الجديدة ،أو ص ْوغيا; باعتمادىا من جديد في مواقف
مألوفة وجديدة 0بعد تطبيق المتعمم لممفاىيم التي حصل عمييا في المرحمة السابقة; لزيادة

استيعابيا ووضوحيا لديو (رزوقي; نجم; جودة 0)717 ،1481 ،
وليذه المرحمة أىمية كبيرة من الناحية السيكولوجية; فيي تثْبت المعمومات التي اكتسبيا

المتعمم ضمن ما لديو من تراكيب معرفية ( ،)Cognitive Structuresوذلك عن طريق
عممية التنظيم التي يقوم بيا المتعمم عند ممارستو ألنشطة تعميمية إضافية ،مماثمة ألنشطة
مرحمة صياغة األفكار في مرحمة تطبيق األفكار0
 -0التأمل Reflection
وفييا يتم إتاحة الفرصة لمطالب لمتأمل الذاتي والجماعي لألفكار  ،واعادة النظر

فييا مرة أخرى والتأكد من تغييرىا ،حيث يكمف المعمم الطالب بكتابة تقرير يتضمن مالحظاتيم
الشخصية  ،ومراجعة العالقات االرتباطية بين التعمم الجديد والتعمم السابق ،وذلك من خالل
تعزيز لممتعمم،
ًا
طرح بعض األسئمة لمطالب حول المفاىيم واألفكار الرئيسة لمدرس .فيي تعطي
صحح األخطاء المفاىيمية ،وي ِّ
يذب
يثبت عن طريق المعاني واالرتباطات المرغوب فييا ،وي ِّ

الفيم الخاطئ ،كما تمنح المتعمم ثق ًة بنتاجاتو التعميمية  ،وتعطيو دافعي ًة أكثر نحو التعمُّم،
وتعمل عمى تركيز جيوده وانتباىو; مما يزيد من احتفاظو بالمادة التعميمية مدة طويمة

وقد التزم البحث الحالي بالمراحل الخمسة في إعادة صياغة موضوعات العموم في
كتاب العموم بالصف الثاني اإلعدادي مع مراعاة التسمسل والتتابع في تنفيذ ىذه المراحل،
حيث تم إعداد دليل المعمم لتدريس الوحدة الثانية والثالثة من كتاب العموم الفصل الدراسي
األول; وراعت الباحثة تسمسل الخطوات بداي ًة من توجيو وتييئة التالميذ نحو الموضوع  ،ثم
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استظيار ما لدييم من أفكار وخمفية معرفية سابقة; عن طريق طرح بعض األسئمة
والمناقشات  ،و إعادة صياغة بعض األفكار  ،عن طريق إجراء بعض األنشطة والتجارب ،ثم

ُّ
لمتأكد من
بعد ذلك يقوم المعمم بتعزيز الفيم الصحيح لألفكار بتطبيقيا في مواقف جديدة;
سالمة وثبات فيم التالميذ لمموضوعات0

نموذج نٌدهام البنائً وتحقٌق أهداف تدرٌس العلوم
تعتبر المرحمة اإلعدادية ىي المرحمة التي تقابل مرحمة المراىقة المبكرة ،والتي تمتد
من الثانية عشر حتى الخامسة عشر ،وىي مرحمة الصراع بين الطفولة واكتمال النمو; حيث
يشعر المتعمم في ىذه المرحمة بذاتو ،ويميل إلى االستقالل ،وتعتبر ىذه مرحمة النمو السريع
التي يحدث فييا تغيرات كثيرة من النواحي الجسمية والفيسيولوجية ،لذلك البد من استخدام
تنمي قدرات المتعممين واستعداداتيم واشباع ميوليم ورغباتيم (عمي،
طرق التدريس التي ِّ

0)1480

ويذكر زيتون ( )1480أن طرائق واستراتيجيات تدريس العموم التي يستخدميا،
حاسما في تحقيق أىداف تدريس العموم ،وبخاصة
عامال
طبقيا معمم العموم يمكن أن تكون
وي ِّ
ً
ً
فاعال في العممية التعميمية في تعمُّم العموم وتعميميا0
عنصر مشارًكا
ًا
إذا ما اعتبر الطالب
ً

وعيا واد ار ًكا ،يفيم مادة العموم وفائدة
السيما طالب المرحمة اإلعدادية التي يكون فييا أكثر ً
ونظر ألىمية تدريس العموم من
ًا
تدريسيا لو ،ومن ثم تعزيز استخداميا في الحياة العممية ،

أجل تحقيق الفيم الصحيح; فإن النماذج القائمة عمى النظرية البنائية تيدف إلى جعل المتعمم
نمي لديو االتجاه
محور العممية التعميمية ،فيو يكتشف ويناقش ويبحث عن المعرفة ،وي ِّ

شجع عمى تنمية روح التعاون بين المتعممين;
اإليجابي نحو العمم والعمماء ونحو المجتمع ،وي ِّ

بما يتناغم مع غاياتيم وأىدافيم (عميان0)1484،

فإن المتعممين يبنون فيميم لمعموم من خالل العمل بأفكارىم واستخداميا في حل
مشكالت واقعية وحقيقية; من خالل القيام بطرق استقصائية تحاكي ما يقوم بو العمماء،
جيدا عمى مدى
ًا
فيما ذا معنى لممفاىيم العممية ،والتي تعد
وبذلك فإنيم ِّ
مؤشر ً
يطورون ً
مشاركتيم من جية ،وتحديد قيمة المشروع المنفذ من جية أخرى (زيتون0)1442 ،
ولنموذج نيدىام األثر الفعال في تحقيق أىداف تدريس العموم المختمفة إذ أنو يدعم
البحث الحقيقي واالستكشاف واالستقصاء واستقاللية المتعمم ففي مرحمة التوجيو يقوم المعمم
بتوجيو الطالب لمظواىر ،والمشكالت البيئية; لمبدء بعمميات اكتساب المعرفة من خالل
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اعتمادىم عمى أنفسيم ،وبالتالي إتاحة الفرصة لممتعممين لتقديم تفسيرات لتمك الظواىر،
وتوليد األفكار والحقائق حول تمك الظواىر; من خالل المناقشة والبحث واالستنتاج ،مما
يساعد عمى تنمية ميارات النقد والبحث واالستنتاج لدى المتعمم في كل ما يراه ويفكر فيو;
ليصل إلى الحقائق واألفكار الجديدة ،و يعيد بناء ىذه األفكار; من خالل تحميميا والتحقق من
صحتيا وابداء الرأي حوليا ،وبالتالي; يقوم بتوظيفيا وتطبيقيا في مواقف تعميمية أخرى
باستخدام الطرائق العممية; كالمناقشة والتجريب ،و يسيم ذلك كمو في تسخير العموم في
إصالح البيئة وتطويرىا والمحافظة عمييا.
ولقد أكد العديد من البحوث والدراسات السابقة :أن أل نموذج نيدىام عمى تحقيق
أىداف تدريس العموم ومن ىذه الدراسات  :دراسة ىاشم وكازبواله & (Hashim
)Kasbolah,2012التي ىدفت إلى تدريب معممي المدارس الثانوية الفنية عمى استخدام
نموذج نيدىام البنائي في التدريس ،و تعرف أثر ذلك عمى التحصيل الدراسي لطالبيم في
موضوع" اليندسة المدنية والميكانيكية والكيربية" ،ولتحقيق ىذا اليدف عقدت ثالث دورات
تدريبية لمعممي ( )1مدارس ثانوية فنية بماليزي ،وكان عددىم( )04معمما ،تم تدريبيم
خالليا عمى كيفية استخدام نموذج نيدىام البنائي في التدريس ،وبعد االنتياء من الدورات
التدريبية قام المعممون بتدريس موضوع" اليندسة المدنية والميكانيكية والكيربية "لطالبيم في
المدارس و فق خطوات نموذج نيدىام البنائي .وبعد االنتياء من التدريس ت تطبيق اختبار
تحصيمي في موضوع" اليندسة المدنية والميكانيكية والكيربية ".وقد خمصت الدراسة إلى عدة
نتائج; من أىميا :األثر اإليجابي لتدريب المعممين عمى استخدام نموذج نيدىام البنائي في
التدريس; حيث ظير تحسن ممحوظ في مستوى التحصيل الدراسي لدى طالبيم.
ودراسة البعمى ( )1480والتى ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى فعالية
استخدام نموذج نيدىام البنائي في تنمية ميارات اتخاذ القرار والتحصيل الدراسي في مادة
العموم لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي بالمممكة العربية السعودية 0وتكونت عينة الدراسة
من ( )31تمميذاً تم انتقاؤىم من تدالميذ الصف السادس االبتدائي بمحافظة بيشة بمنطقة

عسير بالسعودية وتم تقسيميم إلى مجموعتين األولى تجريبية وتكونت من ( )00تمميذاً
وتدرس باستخدام نموذج نيدىام البنائي ،والثانية ضابطة وتكونت من( )01تمميذاً وتدرس

بالطريقة المتبعة في المدارس0وتم إعداد اختبار ميارات اتخاذ القرار واختبار تحصيمي في
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وحدة ” القوى والطاقة” بالصف السادس االبتدائي ،وتم تطبيقيما قبمياً وبعدياً عمى مجموعتي
الدراسة ،وأسفرت نتائج الدراسة عن  :وجود فروق ذات داللة إحصائية( عند مستوى )4048

بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية ودرجات تالميذ المجموعة لضابطة في
اختبار ميارات اتخاذ القرار لصالح المجموعة التجريبية 0ووجود فروق ذات داللة إحصائية(
عند مستوى  )4048بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية ودرجات تالميذ
المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية 0ووجود ارتباط دال
إحصائياً( عند مستوى  )4048بين التحصيل في مادة العموم واتخاذ القرار لدى تالميذ
المجموعة التجريبية ،بينما ال يوجد ارتباط دال إحصائياً بين التحصيل في مادة العموم واتخاذ

القرار لدى تالميذ المجموعة الضابطة0

ودراسة طو ( )1480استيدفت الدراسة الحالية إلى معرفة فاعمية برنامج قائم عمى
نموذج التفكير الجانبي لتنمية ميارات التفكير عالي الرتبة واألداء التدريسي لدى الطالبة
معممة الدراسات االجتماعية .وطبق البحث في كمية البنات جامعة عين شمس عمى عينة من
طالبات الفرقة الرابعة شعبة دراسات اجتماعية ،وتم تقسيميم عشوائيا إلى مجموعتين تجريبية
بمغ عددىا( )14طالبة ،وأخرى ضابطة وعددىا( )14طالبة ،وتم إعداد تجربة استطالعية
لتحديد ميا ارت التفكير عالي الرتبة المناسبة ألفراد العينة ،تم إعداد البرنامج المقترح في
ضوء نموذج التفكير الجانبي ،وطبقت أداتي القياس وىما :اختبار ميارات التفكير عالي الرتبة
وبطاقة مالحظة األداء التدريسي لمطالبة المعممة ،من إعداد الباحثة .كما قامت الباحثة
بإعداد أوراق عمل الطالبات ،ودليل المدرب ،وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة بين
متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار ميارات التفكير عالي الرتبة
وبطاقة مالحظة األداء التدريسي لمطالبة المعممة لصالح المجموعة التجريبية ،مما يدل عمى
فاعمية البرنامج المقترح.
ودراسة ( )Halim& Kamaudin,2015التي ىدفت إلى تطوير منيج الكيمياء
بناءا عمى النموذج البنائى ذى الخمس مراحل لنيدىام لمتغمب عمى األطر البديمة لدى الطالب
فى مفيوم غ المولغ مع االستعانة بنموذج  ADDIEوالتعميم بمساعدة الكمبيوتر فى تصميم
المنيج  ،تكونت عينة الدراسة من ( )11طالبا كمجموعة تجريبية  ،وأوضحت النتائج فعالية
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نموذج نيدىام المدمج مع تأثير التكنولوجيا في تصحيح األطر البديمة لدى الطالب المرتبطة
بمفيوم المول 0
ودراسة ) )Orbanic, Dimec ,Cencic, 2016التى أوضحت فاعمية نموذج
نيدىام البنائي في تصويب التصورات البديمة حول مفيوم البناء الضوئي لتالميذ المرحمة
االبتدائية ،ولتحقيق ىذا اليدف استخدم البحث المنيج التجريبى  ،تكونت العينة من()04
تمميذ  ،دلت النتائج عمى فاعمية نموذج نيدىام البنائي في تصويب التصورات البديمة حول
مفيوم البناء الضوئي لتالميذ المرحمة االبتدائية0
وفي دراسة أبو شامة ( )1482التي ىدفت إلى تعرف فعالية استخدام نموذج نيدىام
البنائي في التحصيل وتنمية ميارات التفكير التأممي وبعض أبعاد الحس العممي لدى طالب
الصف األول ثانوي في مادة الفيزياء; ولتحقيق اليدف استخدم الباحث المنيج شبو
التجريبي; حيث تكونت عينة الدراسة من ( )21طالبا بمحافظة الدقيمية ،تم توزيعيم عمى
مجموعتين; األولى :المجموعة التجريبية ،وكانت تضم( )72طالبا ،درسوا باستخدام نموذج
نيدىام البنائي .واألخرى :ضابطة ،تكونت من( )70طالبا ،درسوا بالطريقة التقميدية .وتم
إعداد اختبار تحصيمي ،واختبار ميارات التفكير التأممي ،واختبار في بعض أبعاد الحس
العممي في وحدة" الحركة الخطية "بالصف األول الثانوي; حيث تم تطبيقيم قبميًّا وبعديا عمى
مجموعتي الدراسة ،وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًّا بين متوسطات
درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعد ي لالختبار التحصيمي ،
وفي اختبار ميارات التفكير التأممي ،وفي اختبار أبعاد الحس العممي; لصالح المجموعة
التجريبية.
أما دراسة جمييم ( )1483فقد ىدفت إلى تعرف فاعمية التدريس بأنموذج نيدىام
البنائي في تحصيل مادة عمم األحياء وتنمية التفكير التأممي لدى طالب الصف الرابع العممي;
ولتحقيق اليدف استخدم الباحث المنيج شبو التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من مجموعة
من طالب الصف الرابع العممي بمدرسة) ثانوية الصمود لمبنين( ،حيث كان عدد عينة
الدراسة( )14طالبا ،وت تقسيميم إلى مجموعتين; األولى :تجريبية ،تك ونت من( )70طالبا،
درسوا باستخدام أنموذج نيدىام البنائي .واألخرى :ضابطة ،تكونت من ( )70طالبا ،درسوا
بالطريقة المتبعة في المدارس .وتم إعداد اختبار تحصيميا واختبار في ميارات التفكير التأممي
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في الفصول الخمسة األخيرة من مادة عمم األحياء بالصف الرابع العممي ،تم تطبيقيما قبميًّا
وبعديا عمى مجموعتي الدراسة  .وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًّا
ًّ

بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعد ي لالختبار
التحصيمي ،واختبار ميارات التفكير التأممي; لصالح المجموعة التجريبية.
ودراسة العمودي ( )1484التي ىدفت إلى التعرف عمى درجة ممارسة معممات
الكيمياء لنموذج نيدىام البنائي ،وقياس مستوى التفكير التأممي لديين ،وتحديد طبيعة العالقة
بين ممارسة نموذج نيدىام البنائي ومستوى التفكير التأممي لديين ،وذلك عند تدريس مقرر
الكيمياء لممرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة ،والتحقق من صحة الفروض التالية  :مستوى
التفكير التأممي لدى معممات الكيمياء بالمرحمة الثانوية يقل عن حد الكفاية  ، %20وال يوجد
عالقة ارتباطيو بين درجة ممارسة معممات الكيمياء لم ارحل نموذج نيدىام البنائي عند تدريس
مقرر الكيمياء لممرحمة الثانوية ومستوى التفكير التأممي لديين  ،ولتحقيق ذلك أستخدم
البحث المنيج الوصفي التحميمي  ،كما أعدت الباحثة مقياس التفكير التأممي  ،تم تطبيق
البحث في الفصل الد ارسي األول لمعام الد ارسي  ،وأظيرت النتائج أن درجة ممارسة معممات
الكيمياء لنموذج نيدىام البنائي متوسطة ،ووجود عالقة ارتباطيو بين ممارسة معممات
الكيمياء لنموذج نيدىام البنائي ومستوى التفكير التأممي لديين ،وخرج البحث بعدد من
التوصيات منيا  ،تدريب معممات العموم بوجو عام ومعممات الكيمياء بوجو خاص عمى
توظيف نيدىام البنائي في التدريس ،من خال ل إعداد ب ارمج تدريبية قائمة عمى أفكار نظرية
التعمم البنائية0
وباستقراء الدراسات التي تناولت نموذج نيدىام يمكن مالحظة اآلتي :أكدت جميع
الدراسات عمى أىمية نموذج نيدىام فى تحسين جودة عممية التدريس والتعمم  ،استخدام

ًّ
مستقال ; كدراسة كل من :جمييم
أنموذج نيدىام البنائي في تدريس العموم بوصفو متغي ار
( ; )Hashim & Kasbolah 2012) ، )1483البعمي ( ، )1480وتعرف فعالية
استخدام نموذج نيدىام البنائي عمى التحصيل; كدراسة كل من البعمي((Hashim ،)1480
) ;& Kasbolah, 2012أبو شامة ( ،)1482كما تناولت ىذه الدراسات مراحل تعميمية
مختمفة منيا من تناول المعممين كدراسة  (Hashim & Kasbolah,2012 :وطو
( ، )1480العمودي ( ،)1484ومنيما من تناول طالب المرحمة الثانوية كدراسة :
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( )Halim& Kamaudin,2015وأبو شامة ( ، )1482وجمييم ( ،)1483ومنيا من
تناول تالميذ المرحمة االبتدائية كدراسة  :البعمى ( ،)1480و)Orbanic, Dimec 2016
0),Cencic,
واختمف البحث الحالي عن البحوث والدراسات السابقة في كونو استخدم نموذج نيدىام
البنائي لمتعرف عمى أثره عمى تدريس العموم فى تنمية مستويات عمق المعرفة العممية
والتفكير عالى الرتبة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية0

ثانٌا :مستوٌات عمق المعرفة العلمٌة لدى تالمٌذ المرحلة اإلعدادٌة

: " Depth

of Scientific Knowledge Levels

عمق المعرفة يعرف بأنو" مستوى التعقيد العقمي الذي يتعمق بكل من المعمومات التي
يتوقع أن يعرفيا الطالب وكيفية استفادتيم من تمك المعارف في سياقات مختمفة وكيفية
وصوليم إلى التعميمات بشكل جيد وكم المعارف السابقة التي يجب أن يمتمكوىا لفيم األفكار "
)(Webb,1997,15ومن وجية نظر" ويب )" (Webbيتضمن عمق المعرفة أربعة
مستويات مختمفة توضح درجة تفاعل الطالب مع المعرفة وتتمثل ىذه المستويات في :
استدعاء المعرفة وتطبيق المفاىيم والميارات والتفكير االستراتيجي والتفكير الممتد
(Webb,2002,online; 2007,online) .وعرف

 Newtonعمق المعرفة بأنو:

فحص متعمق بصورة نقدية لألفكار والمعارف الجديدة ووضعيا في البناء القائم وربط األفكار
ببعضيا لحل مشكمة ما في الحياة الواقعية )0 (Newton, 2005,43
ويعرف  Hessعمق المعرفة بأنو فحص ناقد لألفكار والحقائق الجديدة ووضعيا في
البناء المعرفي وعمل روابط متعددة بينيا  ،وفييا يبحث الطالب عن معنى ويركز عمى الحجج
والبراىين األساسية والمفاىيم المطموبة لحل مشكمة ما ) ،(Hess,2010,14وعرف
Holmesعمق المعرفة بأنو" مستويات التفكير التي يجب عمى الطالب إتقانيا في معالجة
المعرفة(Holmes, 2011, 18)".
وتعرف مستويات عمق المعرفة العممية في البحث الحالي بأنيا" درجات تعقيد التفكير التي
يتفاعل من خالليا طالب الصف الثاني اإلعدادي مع المعارف العممية المتضمنة في الوحدتين
الثانية والثالثة من كتاب بالفصل الدراسي األول وتشمل ثالثة مستويات ىي :استدعاء
المعارف العممية وتطبيق المفاىيم والميارات العممية والتفكير االستراتيجي وتقاس بالدرجة
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التي يحصل عمييا التالميذ في كل مستوى من مستويات اختبار عمق المعرفة العممية المعد
ليذا الغرض ".
مستوٌات عمق المعرفة العلمٌة Depth of knowledge
يعتمد قياس عمق المعرفة العممية عمى السياق المستخدم فيو اإلجراء أول الفعل
وحدد  Webbمستويات عمق المعرفة العممية فى أربع مستويات ىى ،(Webb ,2006) :
)(Hess,2010
المستوى األول :االستدعاء واالسترجاع Recall and Reproduction
يتطمب ىذا المستوى استدعاء المتعمم لمحقائق والتعريفات والمصطمحات أو تنفيذ
إجراء أو عممية عمم بسيطة .واإلجراء" البسيط "في ىذا المستوى ىو ذلك اإلجراء واضح
المعالم ،وعادة ما يتضمن أفعاال ذات خطوة واحدة فقط مثل :حدد اذكر تعرف عمى استخدم،
قم بقياس .كما يتضمن ىذا المستوى المشكالت المفظية البسيطة التي يمكن ترجمتيا مباشرة
وحميا بصيغة معينة .وعادة ما يجيب الطالب عمى األسئمة في ىذا المستوى مباشرة وبصورة
آلية طالما أنو يممك اإلجابة; فدور المتعمم ىنا االستجابة والتذكر والتكرار واإلدراك والوصف
والترجمة والشرح0
ومن األنشطة التي يؤدييا المتعمم في ىذا المستوى  :استدعاء الحقائق
والمصطمحات  ،استخدام المعادالت البسيطة  ،إعادة تقديم المفاىيم العممية  ،فياس األطوال ،
استخالص المعمومات من الجداول أو األشكال 0

المستوى الثانً :تطبٌق المفاهٌم والمهارات Skills and Concepts
يتطمب ىذا المستوى قيام الطالب في بعض العمميات العقمية بعد عممية االستدعاء
واالسترجاع .ويتضمن ىذا المستوى معرفة عمميات عمم أكثر تعقيدا من المستوى األول .
حيث يقوم المتعمم باستخدام المعمومة أو المعرفة في خطوتين أو أكثر  ،أو حل المشكالت
واجراء المقارنات واستخدام المعرفة والتصنيف والتوضيح .وأنشطة المستوى الثاني تتضمن
تدوين المالحظات وجمع البيانات وتصنيفيا وتنظيميا ومقارنتيا وتنظيم وعرض البيانات في
جداول أو رسوم أو أشكال بيانية  ،استخالص النتائج  ،تقديم التنبؤات في ضوء المالحظات ،
ويمكن تقديم بعض األمثمة ليذا المستوى عمى النحو اآلتي :تحديد وتوضيح العالقة بين
الحقائق والمصطمحات والخصائص أو المتغيرات ،وصف وشرح األمثمة التي تنطبق واألمثمة
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التي ال تنطبق لممفاىيم العممية .اختيار إجراءات وفقا لمعايير محددة وتنفيذىا.تنظيم وتمثيل
وتفسير البيانات 0
المستوى الثالث  :مهارات التفكٌر االستراتٌجً Strategic Thinking
يتطمب المستوى الثالث تفك ار وتخطيطا واستخداما لألدلة ومستوى أعمى لمتفكير عن
المستوى السابق .المتطمبات العقمية لممستوى الثالث تكون معقدة ومجردة .والتعقيد ال ينتج
فقط عن وجود أكثر من إجابة أو حل ولكنو ينتج أيضا عن وجود خطوات متعددة لمميمة
واحتياجيا إلى كثير من التفكر والتدبر ،وتشمل أنشطة المستوى الثالث :استخالص
استنتاجات من المالحظات واالستشياد باألدلة وتطوير الحجج المنطقية لممفاىيم  ،وشرح
الظواىر وتفسيرىا  ،واستخدام المفاىيم في حل المشكالت غير المألوفة ويمكن تقديم بعض
األمثمة ليذا المستوى فيما يمي:القيام بسمسمة من الخطوات) ثالث فأكثر ( لموصول إلى الحل،
وتحديد األسئمة البحثية وتصميم االستقصاءات لمشكمة عممية ،حل المسائل والمشكالت غير
الروتينية  ،تطوير نموذج عممي لموقف معقد ،تكوين استنتاجات من بيانات تجريبية 0
ويجب مالحظة أن األفعال مثل :صف واشرح وفسر وقارن يمكن تصنيفيا في أكثر من
مستوى من مستويات عمق المعرفة وفقا لتعقد الشيء المطموب وصفو أو شرحو أو تفسيره
أو مقارنتو .ومن ىنا فإن تصنيف المعرفة وفقا لمستويات" ويب "لعمق المعرفة ال ينظر إلى
الفعل كما في تصنيف بموم لممجال المعرفي ولكن ينظر إلى ما وراء الفعل) درجة تعقد ناتج
التعمم( قد يتم مثال – تفسير ظاىرة ما مألوفة لمطالب وواضحة المعالم فيكون التفسير في
المستوى األول لعمق المعرفة وقد يكون التفسير قراءة شكل بياني أو جدول بسيط فيكون في
المستوى الثاني وقد يتطمب التفسير قراءة أشكال معقدة فيكون التفسير في مستوى عمق
المعرفة الثالث.

المستوى الرابع :مهارات التفكٌر الممتد

Extended Thinking

تتضمن ميام ىذا المستوى متطمبات معرفية عميا وبالغة التعقيد  .مثل االستقصاء ،
ومعالجة المشكالت  ،فالطالب مطالبون بعمل عديد من االرتباطات بين األفكار الموجودة
داخل مجال دراسي أو بين مجاالت دراسية متنوعة; فيذا المستوى يتطمب االستخدام الموسع
لعمميات التفكير العميا مثل :التركيب والتأمل والتقويم  ،فالمستوى الرابع يتطمب تفكيار معقدا
وتصميما تجريبيا وتخطيطا وقد يتطمب فترة طويمة من الزمن من أجل االستقصاء العممي،
ويتطمب ذلك من الطالب القيام بالعديد من األنشطة مثل  :تحديد بديل من بدائل متعددة لحل
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مشكمة معينة ،أو إجراء مشروعات تتطمب تحديد مشكمة  ،تصميم واجراء التجارب  ،وتحميل
نتائجيا  ،وتحميل وتجميع المعمومات من مصادر إلجراء تجربة معقدة وجديدة وغير مألوفة
لو.
وأوضح تراينو ) (Traianou, 2006أن المقابالت والمالحظات الصفية معا تعد طريقة
فعالة لقياس عمق المعرفة العممية ولكن ىذه الطريقة تستغرق وقتا طويال ويصعب
استخداميا مع األعداد الكبيرة من األفراد .كما أكدت دراسة مكونيل وباركر وابرىاردت
) (McConnell, Parker, & Eberhardt, 2013عمى أن األسئمة مفتوحة النياية
حول ميام حقيقية تعد من األساليب الفعالة لقياس عمق المعرفة العممية .و أنو يمكن قياس
عمق المعرفة العممية بمستوياتو المختمفة من خالل :االختبارات واالستقصاءات العممية داخل
معامل العموم وخارجيا واعداد المشروعات العممية ودراسة الحالة .إال أن االختبارات ىي
األكثر شيوعا  0وقد أعدت الباحثة اختبار عمق المعرفة العممية لقياس المستوى األول
والثاني والثالث من عمق المعرفة العممي لدى طالب الصف الثاني اإلعدادي; لمناسبة ىذه
المستويات من عمق المعرفة العممية لطبيعة أىداف ومحتوى الوحدة الثانية والثالثة من كتاب
العموم بالصف الثاني اإلعدادي الفصل الدراسي األول ) مجال البحث ( من جانب ومناسبة
ىذه المستويات لمستوى طالب الصف الثاني اإلعدادي من جانب آخر .حيث يقيس اختبار
عمق المعرفة العممية في البحث الحالي قدرة طالب الصف الثاني اإلعدادي عمى استدعاء
المعرفة وتطبيق المفاىيم والميارات العممية والتفكير االستراتيجي وفقا لمستويات" ويب "لعمق
المعرفة العممية0

أهمٌة تنمٌة عمق المعرفة العلمٌة لدى تالمٌذ المرحلة اإلعدادٌة
يتسم المتعمم ذو التعمم العميق بقدرتو عمى التحميل والتقويم لممعارف العممية
الجديدة وربطيا بما لديو من معارف في بنائو المعرفي ووضعيا في إطار مفاىيمي; األمر
الذي يؤدي إلى الفيم العميق واالحتفاظ بالمفاىيم العممية وتنمية القدرة عمى حل المشكالت
وتفسير الظواىر العممية بعمق والتمييز والمقارنة وطرح األسئمة وتطبيق المعرفة العممية في
سياقات

جديدة

غير

مألوفةDate-

&

Markwell,

(Macfarlane,

 ،Huxtable,2006,13) .وقد أكدت نتائج دراسة أج ) (Age, 2003عمى وجود عالقة
ارتباطية إيجابية بين التعمم العميق والتحصيل الدراسي لمطالب ،وأشارت بعض الدراسات إلى
أىمية تنمية عمق المعرفة لدى المعممين في زيادة انخراط طالبيم في التعمم وتنمية تحصيميم
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الدراسي; فقد أكدت نتائج دراسة جاكسون ) (Jackson, 2010عمى أن زيادة العمق
المعرفي لدى المعممين يؤدي دو ار ميم ا في استخدام ىؤالء المعممين الستراتيجيات التدريس
النشط التي تشجع المتعممين عمى االنخراط في التعمم ومن ثم زيادة تحصيميم الدراسي.
وأشارت دراسة ) (Viator, 2010إلى وجود عالقة إيجابية بين تدريب المعممين
عمى مستويات عمق المعرفة وبين التحصيل المعرفي لطالبيم .وأكد كل من (McConnell,
) Parker, & Eberhardt, 2013, 717عمى أن الفيم العميق لممفاىيم العممية يعد
أحد خصائص معمم العموم الفعال .فالقدرة عمى تحديد وشرح وتطبيق المفاىيم العممية يعد أم ار
ميما في تصميم وتنفيذ وتقويم التدريس ومن ثم تحقيق نواتج التعمم لدى المتعممين بشكل
فعال .وأشار ) (Aungst, 2014إلى أن مستويات" ويب "لمعمق المعرفي تساعد المعممين
عمى تصنيف الميام العممية وفقا لمستوى تعقيد التفكير الالزم إلنجاز ىذه الميام بنجاح .كما
أنيا تساعدىم عمى تصميم التدريس بشكل أفضل .كما أن تصميم الميام العممية في ضوء
مستويات العمق المعرفي يعزز انخراط الطالب في التعمم.
ويؤكد ويب ) (Webb, 2005, 15عمى أن اتساق عمق المعرفة العممية يعد أحد
المحكات أو الشروط الضرورية لتحقيق المحاذاة أو التوافق بين المعايير والتقييم ويقصد بذلك
وجود محاذاة واتفاق بين جوانب التعمم التي يتم قياسيا لدى الطالب خالل التقييم وبين
المستوى المتوقع من الطالب الوصول إليو كما ىو محدد في المعايير .وىذا يعني أن عمق
المعرفة شرط أساسي لتحقيق عدالة التقييم وصدقو; حيث إنو يضمن االنسجام بين المعايير
والمحتوى والتقييم .
ومن الدراسات التي تناولت تنمية مستويات عمق المعرفة العممية لدى الطالب
دراسة )  ( Herman & Linn, 2014التي ىدفت بحث كيف تغطي التقييمات الجديدة
) (PARCC ،(SBACواالختبارات الحكومية الحالية مستويات عمق المعرفة ،وأشارت
النتائج أن ما يقرب من ثمث البنود في التقييمات الجديدة يقع في المستويين الثالث والرابع في
إطار عمق المعرفة .أما االختبارات الحكومية الحالية تفتقر إلى مثل ىذه الدقة .وأكدت الدراسة
ضرورة تدريب المعممين والطالب عمى التقييمات الجديدة بشكل مسبق حتى ال تكون صادمة
حيث تقع في مستويات عمق معرفي عالي.
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كما ىدفت دراسة إبراىيم ( )1482إلى الكشف عن أثر تدريس العموم باستخدام
وحدات التعمم الرقمية في تنمية مستويات عمق المعرفة العممية ،والثقة بالقدرة عمى تعمم
العموم لدى طالب الصف الثاني المتوسط بالمممكة العربية السعودية ،ولتحقيق ىذه األىداف
تم إعداد موقع ويب لوحدات التعمم الرقمية ،ودليل إرشادي لممعمم ،واختبار عمق المعرفة
العممية ،ومقياس الثقة بالقدرة عمى تعمم العموم 0وتم اختيار عينة عشوائية من طالب الصف
ال ثاني المتوسط توزعت في مجموعتين إحداىما تجريبية عددىا ( )10طالبا درست موضوعات
العموم التي تم اختيارىا باستخدام موقع الويب لوحدات التعمم الرقمية ،واألخرى ضابطة عددىا
( ) 10طالبا درست نفس الموضوعات باستخدام الطريقة التقميدية 0وطبقت أداتا القياس قبميا
وبعديا عم ى المجموعتين ،وتم تحميل البيانات 0وكشفت النتائج عن فاعمية تدريس العموم
باستخدام وحدات التعمم الرقمية في تنمية مستويات عمق المعرفة العممية ،والثقة بالقدرة عمى
تعمم العموم لدى طالب الصف الثاني المتوسط 0كما أوضحت النتائج وجود عالقة إيجابية ذات
داللو إحصائية عند مستوى (≥  )4048بين مستويات عمق المعرفة العممية والثقة بالقدرة
عمى تعمم العموم لدى طالب الصف الثاني المتوسط 0
ودراسة السيد ( )1483التي ىدفت إلى التعرف فعالية استخدام إستراتيجية عظم
السمك في تدريس وحدة غالنقل في الكائنات الحيةغ لطالب الصف الثاني الثانوي في تنمية
عمق المعرفة البيولوجية ،وميارات التفكير البصري ولتحقيق ىذا اليدف تم إعادة صياغة
وحدة غالنقل في الكائنات الحيةغ المقررة عمى طالب الصف الثاني الثانوي في مقرر األحياء
في لمعام الدراسي  1482 /1481وتدريسيا باستخدام إستراتيجية عظم السمك ،وتكونت
عينة البحث من ( )10طالبا ،قسمت لمجموعتين إحداىما ضابطة ( )71طالبا درست
بالطريقة التقميدية ،واألخرى تجريبية ( )71طالبا درست باستخدام إستراتيجية عظم السمك،
وتم تطبيق أداتي القياس ،وىما اختبار عمق المعرفة البيولوجية ،ومقياس ميارات التفكير
البصري عمى أفراد مجموعتي البحث قبميا وبعديا ،وتمت معالجة النتائج إحصائيا باستخدام
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري واختبار (ت) 0وتوصل البحث إلى فعالية استخدام
إستراتيجية عظم السمك في تنمية كل من عمق المعرفة البيولوجية ،وميارات التفكير
البصري ،وفي ضوء ىذه النتائج قدم البحث مجموعة من التوصيات والبحوث المقترحة.
ودراسة حسين ( )1484التى ىدفت الى تعرف أثر تدريس العموم باستخدام مدخل
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حل المشكالت مفتوحة النياية في التحصيل وتنمية عمق المعرفة العممية لدى طالب الصف
األول المتوسط ولتحقيق ىذا اليدف استخدم المنيج الوصفى  ،والمنيج شبو التجريبى ،
تكونت العينة من( ) 14طالبا  ،دلت النتائج عمى أن استخدام مدخل حل المشكالت مفتوحة
النياية كان لو أثر مقبوال عمميا في التحصيل وتنمية عمق المعرفة العممية لدى طالب الصف
األول المتوسط 0
في ضوء ما سبق يتضح أن الدراسات التى أجريت لتنمية مستويات عمق المعرفة
العممية استخدمت العديد من االستراتيجيات مثل  :وحدات التعمم الرقمية  ،وعظم السمكة ،
وحل المشكالت مفتوحة النياية ولم توجد دراسة – في حدود عمم الباحثة – استخدمت نموذج
نيدىام البنائى في تنمية مستويات عمق المعرفة العممية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي ،
كما يتضح أن تنمية ىذه المستويات يمكن أن يسيم في زيادة قدرتيم عمى ربط المعارف
العممية الجديدة بالمعارف العممية السابقة كما أنو قد يزيد من قدرتيم عمى تفسير الظواىر
العممية وتنمية ميارات التحميل والتركيب والتقويم وحل المشكالت واتخاذ الق اررات والتفكير
الناقد فضال عن إسيامو المباشر في زيادة قياس عمق المعرفة العممية لدى تالميذ المرحمة
اإلعدادية0

ثالثا  :تنمٌة مهارات التفكٌر عالً الرتبة لدى تالمٌذ المرحلة اإلعدادٌة
الرتبددة نمطددا تفكيريددا; يتطمددب جيددداً ذىني داً خاص داً ،وصددب ارً عمددى الشددك
يعد ُّدد التفكيددر عددالي ُّ

والغمددوض ،واالسددتقاللية فددي ممارسددة المحاكمددة العقميددة; أي توسدديع حدددود المعرفددة لمددا تددم
اكتشددافو ،كمددا يعددد اسددتجابة لتحد هدد ،ويتضددمن ىددذا الددنمط مددن التفكيددر; ميددارات التفكيددر الناقددد،
واإلبداعي ،واالستداللي ،والتأممي ،والتباعدي0
الرتبددة; اسددتنادا إلددى أسددس
وقددد تباينددت التعريفددات ووجيددات النظددر حددول التفكيددر عددالي ُّ

واتجاىات نظرية متعددة ،وعرفو عبده بأنو نمط من أنمداط التفكيدر التدي تيدتم بعمميدات عقميدة
معقدة وواسعة ،وتختمف عن أنماط التفكيدر األخدرى ،والتدي تسداعد المدتعمم عمدى الفيدم العميدق
لممحتوى ،باإلضافة إلى إعطائو الفرصدة الكافيدة لممارسدة عمميدات عقميدة متعدددة تسداعده فدي
حددل المشددكالت المعقدددة ،وتحميددل المواقددف المركبددة (عبددده ، )834 ،1484،فددي حددين عرفددو
شددحاتو بأنددو :قدددرة المددتعمم عمددى ممارسددة وتنفيددذ العمميددات العقميددة مددن اسددتنتاج ،وتصددنيف،

وتنبددؤ ،وتفسددير ،وتجريددب ،وذلددك بإتقددان تددام أثندداء عمميددة الددتعمُّم بغددرض اسددتخداميا فددي حددل
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المشدكالت التددي يتعدرض ليددا أثندداء حياتدو( شددحاتو  ، )002 ،1481،ويعرفدو العتددوم وآخددرون
( ) 148، 1487أنو نمط تفكيري مستقل ،يمتمك من الخصائص ما يميزه عن غيره من أنمداط
التفكير العادي ،والتفكير الناقد ،والتفكير اإلبدداعي ،والتفكيدر التدأممي وغيرىدا (0العتدوم وآخدرون
 ، )148، 1487،بينمددا يددرى ) (King & et al,أنددو يتضددمن كددال مددن التفكيددر الناقددد،
والمنطقي ،والتأممي ،ومدا وراء المعرفدة ،واإلبدداعي ،وتتضدح تمدك الميدارات بصدفة خاصدة لددى
المتعمم عندما يواجو المشكالت غير المألوفدة والمعقددة ،والمواقدف الجديددة التدي تحتداج لحمدول
مركبددة ،وينددتج عددن ممارسددة تمددك الميددارات اتخدداذ القد اررات ،والقيددام بدداألداءات العقميددة العميددا0
)(King & et al., 2014,12
عرفو )  (Yee,et.,alبأنو" :أعمى مستوى فى التسمسل اليرمي لمعمميات المعرفية،
وىو نمط تفكير مستقل غنى بالمفاىيم ،وييتم بالمحاكمة العقمية ويقوم عمى مجموعة من
األنشطة الذىنية المفصمة التي تتطمب تحميالً ألوضاع معقدة ،ويمتمك القدرة عمى االستخدام

الواسع لمعمميات العقمية التي تميزه عن غيره من أنماط التفكير الناقد واإلبداعي والتأممي( 0
") Yee,et.,al.,2015,144
ويعرفو ):( Saido, et.,al,2018بأنو التفكير الذي يتضمن أنواع متعددة من
التفكير مثل :التفكير الناقد ،والمنطقي ،والتأممي ،وما وراء المعرفة ،واإلبداعي ،وتتضح
مياراتو بصفة خاصة لدى المتعمم عندما يواجو المشكالت غير المألوفة ،والتي يغمب عمييا
التعقيد ،والمواقف الجديدة التي تحتاج لحمول مركبة ،والناتج من ممارسة ىذه الميارات القدرة
عمى اتخاذ الق اررات ،والقيام بأداء عقمي عالي فى مختمف المواقف ( (Saido,
et.,al.,2018,45
ويعرف إجرائياً في ىذا البحث بأنو" نمط من أنماط التفكير الذي يتضمن التنظيم

الذاتى لعممية التفكير واالستخدام الموسع لمعمميات العقمية ،من تحميل ونمذجة البيانات ،
وصياغة لمتنبؤات ،وتفسير ،وتطبيق  ،وتركيب  ،وذلك لتحميل المشكالت المعقدة مفتوحة
النياية والوصول إلى حميا ،ويقاس بالدرجة التى يحصل عمييا تمميذ الصف الثاني اإلعدادي
باالختبار المخصص لذلك"
الرتبة من خالل مكوناتو وىي:
ويتضح من التعريفات السابقة أنيا تنظر لمتفكير عالي ُّ

ميارات التفكير الناقد ،وميارات التفكير اإلبداعي ،بشرط الدمج بين القدرتين الناقدة
- 8422 -

استخدام نموذج نيدهام البنائي في تدريس العلوم على تنمية عمق المعرفة العلمية.....................................

واإلبداعية ، ،فالتفكير عالي الرتبة يتضمن التنظيم الذاتي لعممية التفكير واالستخدام الموسع
لمعمميات العقمية ،من استنتاج ،وتصنيف ،وتنبؤ ،وتفسير ،وتجريب ،وذلك لتحميل المشكالت
المعقدة والوصول إلى حميا.

الخصائص الممٌزة للتفكٌر عالً الرُّ تبة

الرتبة تتضدمن العديدد مدن عمميدات التفكيدر التدي يمكدن تطبيقيدا
تعمُّم ميارات التفكير عالي ُّ

في المواقف المعقدة التي تتضمن العديد مدن المتغيدرات ويمكدن تمخديص أىدم خصدائص التفكيدر

عددال الرتبددة فيمددا يمي(:زيتددون ;872 ،1443،عمددي ;73 ،1481،العتددوم وآخددرون،1487،
: (King & et al., 2014,12))141

الرتبددة دون وجددود مددادة لممحتددوي ،حيددث يددتعمُّم
 مددن الصددعب تعمُّددم ميددارات التفكيددر عددالي ُّالدراسة والمدرسة
الطالب من الحياة اليومية ومن خبرات حجرة ِّ

 -يتضمن التفكير عالى الرتبة طريقة لمعمل ليست محددة سمفًا،وغير محددة تحديداً كامالً0

 يتضددمن ىددذا التفكيددر تنظيم داً ذاتي داً يقددوم بددو المددتعمم لعمميددة التفكيددر ،وىددذا يتطمددب وجددودعنصر االستقالل الذاتي لدى المتعمم0

 يميددل ىددذا التفكيددر ألن يكددون معقددداً ،فيددو يتضددمن تحمدديالً لألوضدداع والمواقددف المعقدددة;اعتماداً عمى المحاكمات العقمية التي يجرييا المتعمِّم0
 يعطدي ىدذا الدنمط مدن التفكيدر حمدوالً متعدددة ،أكثدر مدن إعطداء حدل فريدد ،أي أندو يتجنددبالحمول أو الصياغات البسيطة0

 إنو يتطمب أن ينشئ المفكر ويكشف معنى لمموقف أو الخبرة المعرفية(فرض المعنى)0 يميدددل ىدددذا التفكيدددر إلدددى االعتدددراف بالعالقدددات السدددببية أو المنطقيدددة التدددي تحكدددم الموقدددفالرتبة0
المطروح ،والتي يفتقدىا التفكير متدني ُّ

ال من زوىار)  ، ( Zohar,2004وىارسون)  ( Harrison,2013أىم
ويرى ك ً

خصائص التفكير عالي الرتبة فى اآلتي:

 أنو تفكير غنى بالمفاىيم ،وييتم بالمحاكمة العقمية والقدرة عمى االستخدام الواسعلمعمميات العقمية
 أنو يتطمب مجموعة من األنشطة الذىنية المفصمة التي تتطمب تحميالً ألوضاع معقدة -يعطى حموالً متعددة أكثر من إعطاء حمول فريدة.

 يميل إلى االعتراف بالعالقات السببية أو المنطقية التي تحكم المنطق.- 8423 -
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الرتبددة يتضددمن عددددا مددن الخصددائص أىميددا :أنددو
وممددا سددبق يتضددح أن التفكيددر عددالي ُّ
التفكيددر الغنددي بالمفدداىيم ،والددذي يقددوم عمددى المحاكمددات العقميددة ،واألنشددطة الذىنيددة المفصددمة

التي تتطمب تحميالً ألوضاع معقدة ،واالستخدام الواسدع لمعمميدات العقميدة ،ويتضدمن مزيجدا مدن
ميارات التفكير الناقد ،واإلبداعي ،واالستداللي ،والتأممي ،والتباعدي0

تنمٌة مهارات التفكٌر عالً الرُّ تبة وتدرٌس العلوم
الرتبددددة لدددددى المددددتعمم إلددددى أن المعمومددددات
ترجددددع أىميددددة تنميددددة ميددددارات التفكيددددر عددددالي ُّ

تددددزداد بمعدددددل سددددريع ،وال يمكددددن لددددو أن يختددددزن فددددي ذاكرتددددو معمومددددات كافيددددة السددددتخداماتو

فدددي المسدددتقبل; وليددددذا يحتددداج المدددتعمم إلددددى ميدددارات نقدددل المعمومددددات;كي يكدددون فعددداال فددددي
مجتمدددددع حضددددداري ،وىدددددذا يعدددددد تحددددد يد جديدددددد لمقدددددائمين عمدددددى العمميدددددة التربويدددددة والتعميميدددددة
لتطوير البرامج التربوية (األحمد0)002 ،1447،
الرتبددة أحددد األىددداف الرئيسددة التددي يسددعى القددائمون
لددذا يعددد تنميددة ميددارات التفكيددر عددالي ُّ

عمددى العمميددة التعميميددة إل دى تنميتيددا لدددى الطددالب; فيددذه الميددارات ضددرورية لتزويددد المددتعمم
باألدوات والوسائل التي يحتاجيا لمتعامل بفعالية مع عالم سريع التغير0

الرتبددة فيمددا تحققددو مددن فوائددد عديدددة لممددتعمُّم
وتبدددو أىميددة تنميددة ميددارات التفكيددر عددالي ُّ

والمعمم ،وذلك كما يمي(عبد الباري: (Saido, et.,al.,2018,45( )718 ،1481،

-

تحرير عقل المتعمم وتفكيره من القيود عند اإلجابة عن األسئمة الصعبة0

اإللمام بكيفية التعمُّم ،وبالطرق والوسائل التي تدعمو0

مساعدة المتعمم عمى النظر إلى مختمف القضايا بنظرة ناقدة  ،ومن وجيدات نظدر اآلخدرين
وتقييم آ ارئيم والحكم عمييا بدقة0

-

الرتبة إلى زيادة الدافعية والنشاط والحيويدة لددي المدتعمم
يؤدى تنمية ميارات التفكير عالي ُّ

-

يددؤدي عمددق تفكيددر المددتعمم فددي أثندداء عمميددة الددتعمُّم إلددى إحددداث تعمُّددم فعددال ،وان األفكددار

وزيادة ثقتو بنفسو0

والمعارف التدي يكتسدبيا المدتعمم مدن أسدموب التددريس القدائم عمدى خطدوات فكريدة واضدحة
تنعكس عمى تحسين مستوياتو في عممية التذكر ،وحل المشكالت 0
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-

ي ُّ
الرتبدة بمياراتدو وأسداليبو المختمفدة بمثابدة تزويدد المدتعمم بداألدوات
عد تعميم التفكير عدالي ُّ
والوسدائل التدي يحتاجيدا لمتعامدل بفاعميدة مدع جميدع أندواع المعمومدات والمتغيدرات الحاليددة،

والتي يمكن أن يواجييا في المستقبل0

-

الرتبدددة لددددى المدددتعمم فدددي إعدددداده لمواجيدددة ظدددروف الحيددداة
تسددديم تنميدددة التفكيدددر عدددالي ُّ
ومشكالتيا ،وتنمية قدرتو عمى تحديد ما ينفعدو و مدا يضدره ،واتاحدة الفرصدة أمامدو لرؤيدة
األشياء بشكل أوضح وأوسع ،وتكوين شخصيتو وبنائيا بطريقدة صدحيحة ،وتأىيمدو ليكدون
عضوا صالحا في مجتمعو مسيما في تنميتو وتطويره0

-

الرتبددة حاجددة ممحددة فددي عصددرنا الحددالي نتيجددة زيددادة
يمثِّددل تعمُّددم ميددارات التفكيددر عددالي ُّ
التعقيدات والتحديات التي تفرضيا ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في شدتى منداحي

الحيددداة ،والتدددي ال يمكدددن لمفدددرد مواجيتيدددا والتعامدددل معيدددا إال بدددامتالك الميدددارات الالزمدددة;
الستخدام تمك الميارات وتوظيفيا في المواقف المختمفة0

-

تنميددة القدددرة عمددى التعامددل بنجدداح وفاعميددة مددع معطيددات عصددر المعمومددات عددن طريددق
تحميميا وتقويميا0

الرتبدة فدي
وقد أشارت نتائج عدد من الدراسات إلى أىمية التدريس بميارات التفكيدر عدالي ُّ
تنمية عدد من الميدارات والندواتج التعميميدة الميمدة فدي تعمديم وتعمُّدم العمدوم ،وذلدك عمدى النحدو
التالي(بشارة ;842 ،1447،العفون وعبد الواحد)101 ،1481،

-

تنمية التفكير الناقد،والتفكير اإلبداعي بالمقارنة مع الطريقة االعتيادية 0
تمكدددين المدددتعمم مدددن التوصدددل إلدددى حمدددول لممشدددكالت المتصدددمة بالحيددداة اليوميدددة ،ومنيدددا:
مشكالت البيئية المحمية0

-

رفع كفاءة المتعمم في القدرة عمى إصدار األحكام ،واتخاذ الق اررات المتعمقة بمواقف التعمُّم0
التعدرف عمدى إمكاناتدو
الرتبة يسداعد المدتعمم عمدى
ُّ
مما سبق يتضح أن تعميم التفكير عالي ُّ

العقمية ،ومن ثم تنميتيا واستثمارىا بشكل أفضل ،وىذا يساعده عمى تكدوين فيدم أفضدل لمحيداة
وأحددداثيا ،األمددر الددذي يحقددق لددو االسددتقاللية فددي التفكيددر ،واتخدداذ الق د اررات بعقالنيددة ،والثقددة
بالنفس ،حيث يعد كل ذلك; من أىم أسس التكيف مع المجتمع الذي يعيش فيو0
الرتبة
متطمبات تنمية التفكير عالي ُّ
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أشدددارت العديدددد مدددن الدراسدددات واألدبيدددات التربويدددة إلدددى مجموعدددة مدددن الطدددرق الخاصدددة
الرتبة،ومنيا(عبدده،1484،
والممارسات العامة،والتي يمكن أن تسيم فدي تنميدة التفكيدر عدالي ُّ

 ;834عمي ;1481،73،العتوم وآخرون:)118 ،1487،

 -8التأكيددد عمدددى تددأمالت الطدددالب فدددي قضددايا مفتوحدددة النيايدددة،وفي حدداالت ومواقدددف الحيددداة
الحقيقدة ،وتزويددىم بدالفرص المناسددبة لمتعبيدر عدن الدرأي وعدددم التدردد بخصدوص األفكددار
المطروحة0
 -1إدخددال فمسددفة التقصددي إلددى المددنيج المدرسددي;ألن مجتمددع التقصددي ىددو السددياق المناسددب
الرتبة ،وتشجيع االكتشاف وحب المعرفة ،واالستقصاء لدى الطالب0
لتوليد التفكير عالي ُّ

 -7تضدمين المدنيج بالتراكيدب التجريديدة فدي ضددوء محتدوى معرفدي معدين; يمثدل خطدوة ىامددة
الرتبة0
لتعميم ميارات التفكير عالي ُّ

 -0تعميم ميارات التفكير األساسية يحقق التدريب والتعميم الناجح ليذه الميارات 0
 -0النظر إلى الفشل كفرصة لمتعمُّم ،والتركيز عمى الجيد وليس األداء فقط0

 -1تشددجيع تعمُّددم األفكددار الرئيسددة ،واش دراك الطددالب فددي النقدداش الصددفي ،وتشددجيع التعدداون
والتفاعل بين الطالب والمعمم0
 -2تقدديم الميمدات التعميميدة المركبدة أكثدر مددن الميمدات البسديطة ،وصدياغة أسدئمة مدن نددوع
لماذا؟ كيف ؟ ماذا يحدث لو ؟;لكونيا تشجع الطالب عمى التفكير0
 -3إعطدداء الوقددت المناسدب والكددافي لمتفكيددر بعددد طددرح السدؤال ،وتقبددل اسددتجابات الطددالب أيداً
كانت ،وليس إطالق الحكم عمييا0

دور المعلم فى تنمٌة التفكٌر على الرتبة:
يرى كاين )  ( Khine,2013أن لممعمم دور ىام فى تنمية ميارات التفكير عالي
الرتبة لدى تالميذه يتمثل فى:

-

تقديم الميام التعميمية المركبة لتالميذه ،والتقميل من الميام البسيطة.
صياغة أسئمة من نوع لماذا؟ كيف؟ ماذا يحدث لو؟; ألنيا تشجع عمى التفكير.
إشراك التالميذ فى النقاش الصفى ،وتقديم المعرفة الجديدة بطريقة منظمة ،وتشجيع
التالميذ عمى تعمم األفكار الرئيسية.

-

تعريض التالميذ لمواقف تفكيرية مفتوحة النياية.
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-

التركيز عمى الجيد وليس األداء فقط ،والنظر إلى الفشل كفرصة لمتعمم.
تشجيع التالميذ عمى االكتشاف ،وحب المعرفة واالستقصاء وتشجيع التعاون ،والتفاعل
بين التالميذ.

-

إتاحة الفرصة لمتالميذ لمتأمل فى حاالت ومواقف من الحياة الحقيقية.
تزويد التالميذ بالفرص المناسبة لمتعبير عن آرائيم فى األفكار المطروحة.
تقبل استجابات التالميذ وعدم إطالق األحكام عمييا.
إعطاء الوقت المناسب والكافى لمتفكير بعد طرح السؤال.
تنظيم تقديم المعرفة الجديدة لمطالب
وقدد أوضدح كدنج وآخدرون) (King & et al., 2014,39عدددا مدن المتطمبدات القبميدة;

الرتبة،وىى:
لتنمية ميارات التفكير عالي ُّ

 اإللمام بالمحتويات الخاصة بالموضوع مثل(:المفردات ،وبنية وتعداريف المفيدوم ،والمعرفدة
اإلجرائية ،وأنماط التفكير) حيث التفكير واليياكل واالستراتيجيات ،واألخطاء ،والمغالطات 0

 توفير استراتيجيات التدريس وبيئة التعمُّم (آمنة ،ومحفزة ،وداعمة)0

 استخدام المتعمم لعادات العقل (المثابرة ،والمراقبة الذاتية ،والتفكير الذاتي)0
 مراعددداة المعمدددم لمدددذكاءات المتعدددددة (المغدددوي ،المنطقدددي الرياضدددي ،المكددداني ،الموسددديقي،
الحركي الجسدي)0

أسالٌب تنمٌة مهارات التفكٌر عالى الرتبة
ربط كنج وآخرون) (King & et al., 2014,39بين عدد من المواقف والميارات،
الرتبة لدى المتعممين
ونتائج ممارسة تمك المواقف والميارات عمى تنمية ميارات التفكير عالي ُّ

استخدام المواقف ذات الفئات المتعددة التي لم يتم تعمُّميا ،أو التي لم يألفيا التالميذ في
الدراسة ،مثل:
سياق الحياة اليومية أو حجرة ِّ
 مواجية الغموض
،discrepancies

 ،ambiguitiesالتحديات
المعضالت

dilemmas

challenges
،

العقبات

 ،التناقضات

obstacles

،

المشكالت ،problemsاأللغاز puzzlesاألسئمة questions
 استخدام الميارات المتعددة األبعاد لتطبيق أكثر مدن قاعددة واحددة ،أو تحويدل المفداىيم أو
القواعد المعروفدة; لتتناسدب مدع الموقدف الجديددة ،ومدن ىدذه الميدارات :التحميدل المركدب
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 ،complex analysisالتفكيدر اإلبدداعي  ،creative thinkingالتفكيدر النقددي
 ، critical thinkingاتخدداذ القدد اررات  ،decision making thinkingحددل
المشددكمة  ،problem solvingالتفكيددر التددأممي  ،reflective thinkingالتجريددب
العممي ، scientific experimentationاالستقصاء العمميscientific inquiry
 التفكير في النتائج التي تم التوصل إلييا مدن خدالل عمميدات التفكيدر ،والتدي لدم تتولدد مدن

االسددتجابات األساسددية لخب درات الددتعمُّم ،ومددن ىددذه النتددائج :التفسدديرات ،explanations

الفرضدددديات  ،hypothesesالددددرؤى  ،insightsاألداء  ، performancesالتوقعددددات
 ، predictionsاألولويددات ، prioritiesاالحتمدداالت  ،probabilitiesالمشددكالت
0problems
وأوضح ) (Limbach& Waugh,2012,1-9أنو يمكن تنميدة ميدارات التفكيدر عدالي
الرتبة ،من خال ل الخطوات التالية :
ُّ


تحديد أىداف التعمُّم  :Determine Learning Objectivesمثل تنمية المستويات

العميا من التفكير وفقاً لتصنيف غبمومغوالمتمثمة في :التحميل ،والتركيب ،والتقويم0

 طرح التساؤالت Teach Through Questioningمنيا :األسئمة المباشرة ،واألسئمة
غير المباشرة ،وتقديم التعزيز0


الممارسة قبل التقييم  :Practice Before Assessmentويتم ذلك من خالل إتاحة
الرتبة ،وتدريب
الفرصة لمطالب لمتأمل والمشاركة في ممارسة ميارات التفكير عالي ُّ

الطالب عمي الميارات  ،واكتساب الخبرات بما يشمل المالحظة والمحاكاة لممواقف،

وكتابة المقاالت ،والممارسة0
 المراجعة ،والتحسين ،والتنمية  :Review, Refine, and Improveيتطمب ذلك
تشجيع الطالب عمي ممارسة التفكير الناقد ،وتوفير البيئة المحفزة لمتعمُّم ،وتشجيع
مشاركة الطالب ،والحصول عمي التغذية الراجعة من الطالب أنفسيم حول ما تم تعمُّمو

وما لم يتم تعمُّمو0

 تقديم التغذية الراجعة وتقييم التعمُّم Provide Feedback and Assessment of
 :Learningفي ىذه المرحمة يتم وضع المعايير القياسية والمحكات األساسية; لتقييم

عممية التعميم والتعمُّم0

االتجاهات النظرٌة للتفكٌر عالً الرُّ تبة
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تندددداول عدددددد مددددن النظريددددات تفسددددير ميددددارات التفكيددددر عددددالي الرتبددددة اتجدددداىين رئيسددددين
الرتبدددة ،منيدددا(
كدددال مدددنيم تضدددمن قددددمت تصدددنيفات لميدددارات التفكيدددر عدددالي ُّ

et

&King

:)al., 2014,

النظريدددات التطوريدددة  :تقدددوم ىدددذه النظريدددات عمدددى أن ىنددداك تقددددما طبيعيدددا مدددن التفكيدددر
األدندددى رتبدددة إلدددى التفكيدددر األعمدددى رتبدددة مدددع التقددددم فدددي العمدددر أو الخبدددرة  ،مدددن ىندددا أكددددت
عمددددى ضددددرورة الددددربط بددددين مددددا يدرسددددو المددددتعمم فددددي المدرسددددة ومددددا يواجيددددو فددددي حياتددددو
الواقعية ،ومن ىذه النظريات والنماذج :



بموم  :Bloomحيث قدم في المجال المعرفي ستة مستويات ،تمثل المستويات الثالثدة
األولددى ميددارات التفكيددر الدددنيا ( التددذكر ،والفيددم ،والتطبيددق) ،كمددا تمثددل المسددتويات
الثالثدددة األخيرة(التحميدددل ،والتركيدددب ،والتقدددويم)من مسدددتويات بمدددوم األسددداس لميدددارات
التفكير العميا0



الرتبدددة تبعددداً ليدددذا النمدددوذج
جالسدددر  :Glase Approachrميدددارات التفكيدددر عدددالي ُّ
تتضمن التسمسل اليرمدي ،أو المتصدل لمميدارات المعرفيدة ،وأكدد عمدي أىميدة ميدارات

التفكير ،والنزعات المرتبطة بيا0



جانييو  : Gagneوضح أن الميارات تبدأ بتشكيل رتب منتظمدة متتابعدة تبعداً لتعقدد

الميارات ،والتي تتضمن القواعد وحل المشدكالت والميدارات المعرفيدة ،والتدي قدد تكدون
بسيطة أو معقدة ،وقد أشدار إلدي التعمديم الدذي يصدف العالقدات بدين المفداىيم وأسدماه
غالقواعدددد Rulesغ ،فدددي حدددين أن مدددارزانو أسدددماىا غالمبدددادئ Principlesغ ،والتدددي

أوضحيا في نموذجو الخاص بأبعاد التعمُّم0

النظريات اإلجرائيدة  :تفتدرض ىدذه النظريدات أن المدتعمم يمكدن أن يمدارس ميدارات التفكيدر
عالى الرتبة من خالل التركيز عمى حل المشكالت الغير اعتياديدة  ،والتددريب عمدى التفكيدر
الجيد وممارسة عدد من أنواع التفكير األخدرى وتضدمنت ىدذه النظريدات عدددا مدن النمداذج
واالتجاىات منيا :



مددارزانو :Marzanoفسددر الميددارات فددي نموذجددو ألبعدداد الددتعمُّم Dimensions of

 ،Thinkingوتضددمن تفكيددر مددا وراء المعرفددة ،والمراقبددة الذاتيددة ،والددتحكم ،والتقددويم
لمسدددموك ،وميدددارات التفكيدددر الناقدددد ،وميدددارات التفكيدددر اإلبدددداعي ،وميدددارات التفكيدددر
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األساسدددية ،وتتضدددمن :التركيدددز ،وتجميدددع المعمومدددات ،والتنظددديم ،والتحميدددل ،والتعمددديم،
والتكامل ،والتقويم ،والعالقة بدين المحتدوى والمعرفدة ،وميدارات حدل المشدكالت ،واتخداذ
القرار ،واالستقصاء العممي0



أرتدددر وسدددالمونSalmon

& :Arterصدددنف ميدددارات التفكيدددر إلدددى ميدددارات تنظددديم

المعمومددات وتشددمل :التمثددل ،والمقارنددة ،والتصددنيف ،والترتيددب ،وكددذلك ميددا ارت تحميددل
المعمومددات ،كمدددا تتضددمن تحديدددد كفايدددة الحجددج ودقتيدددا ،وتعددرف النمددداذج ،وعالقاتدددو
بالمشكمة ،وميارات التركيز ،وتشمل اإلحسداس بالمشدكمة ،وتحديدد المشدكمة ، ،وكدذلك
ميارات توليد األفكار ،وتشمل:االستنتاج ،والتنبؤ ،واعادة البناء0



الرتبددة فددي ثددالث
سددتيرنبرج  : Sternberg's Aصددنف ميددارات التفكيددر عددالي ُّ

فئات،وتتمثل في:ما وراء المعرفة ،والمكونات األدائية ،ومكونات اكتسداب المعرفدة ،فدي
حددين قددام كددل مددن Lavonen& Meisalo

بتصددنيف تمددك الميددارات إلى:ميددارة

التفكيدر الناقدد ،وميدارة التفكيدر اإلبدداعي ،وميدارة حدل المشدكالت( Aksela,2005,
0)35
الرتبة تتضمن :ميارات حل
ويرى زيتون ( )873 ،1443أن ميارات التفكير عالي ُّ

المشكالت ،وميارات اتخاذ القرار ،وميارات التفكير الناقد ،وميارات التفكير اإلبداعي ،وميارات
الرتبة
التفكير وراء المعرفة 0في حين يري قطيط ( )73 ،1443أن ميارات التفكير عالي ُّ

تشتمل عمى :ميارة التفكير الناقد ،وميارة التحميل والتركيب ،وميارة االستقراء واالستنتاج،

وميارة التقويم التي تتطمب قدرة المتعمم عمى التحميل والتركيب ،وميارة حل المشكالت والتي
تتضمن :ميارات التحميل ،والتركيب ،والتقويم0
الرتبدة نمدط تفكيدر مسدتقل يتطمدب
ومن خالل ما سبق يتضح أن ميارات التفكير عالي ُّ

التركيز عمى حل المشكالت الغيدر اعتياديدة  ،والتددريب عمدى التفكيدر الجيدد وممارسدة عددد مدن
أن دواع التفكيددر األخددرى يتضددمن االسددتخدام الواسددع لمعمميددات العقميددة التددي تميددزه عددن غيددره مددن
أنمدداط التفكيددر العددادي ،والناقددد ،واإلبددداعي ،والتددأممي ،وغيرىددا ،ومياراتددو الفرعيددة تتمثددل فددي:
ميارة تحميل البيانات ونمذجتيا ،وميارة التركيدب ،وميدارة التطبيدق  ،وميدارة صدياغة التنبدؤات،
وميارة حل المشكمة مفتوحة النياية0

مهارات التفكٌر عالً الرُّ تبة فً العلوم
- 8430 -

استخدام نموذج نيدهام البنائي في تدريس العلوم على تنمية عمق المعرفة العلمية.....................................

يؤكد المختصون في التربية العممية عمى أن أحد األىداف األساسية لتددريس العمدوم تعمديم
الطالب كيف يفكدرون ،ولديس كيدف يحفظدون المقدررات دون اسدتيعابيا ،وتوظيفيدا فدي الحيداة،
الرتبدة وتنميتيدا
وقد أشارت أدبيات التربيدة العمميدة إلدى أندو يمكدن تعمديم ميدارات التفكيدر عدالي ُّ

لدددى الطددالب ،وذلددك عددن طريددق اسددتخدام معممددي العمددوم السددتراتيجيات التدددريس التددي يمددارس

الطدددالب خالليدددا أنشدددطة تثيدددر تفكيدددرىم وتشدددجعيم عمدددى طدددرح التسددداؤالت (صدددوافطة،1484،
0)880
وىندددداك مشددددروعات عالميددددة فددددي العمدددددوم ،مثل:مشددددروع العمددددم والتكنولوجيددددا والمجتمدددددع
) ،Science, Technology and Society(S.T.Sومشدروع العمدوم والتكنولوجيدا والبيئدة
فدي المجتمدع الحدديث Science, Technology, and Environment in Modern
الرتبدددة فدددي العمدددوم إلدددي جاندددب
)Society(STEMSوقدددد ىددددفا إلدددي تنميدددة ميدددارات عدددالي ُّ

اىتماميمددا ب دالتنور العممددي ،فمكددي يكددون الطددالب متنددورين عممي داً; عمددييم أن يكتسددبوا ميددارات

الرتبددددة ،والتددددي تتمثددددل فددددي :التحميددددل ،والتنظدددديم ،والتمييددددز
التفكيددددر عددددالي ُّ

&

(Zohar

)0Dori,2003,146-147

الرتبدة بتصدنيفات مختمفدة ،منيدا:
وقد تناولت بحوث التربية العممية ميدارات التفكيدر عدالي ُّ
الرتبدة لميدارات
دراسدة إدواردز) (Edwards,2000التدي أكددت تضدمن ميدارات التفكيدر عدالي ُّ
التطبيدددق ،والتحميدددل ،واإلبدددداع ،والتقددددويم والدددذي يمثدددل تصدددنيف غبمددددومغ المعددددل فدددي المجددددال
المعرفي،أمددا دراسددة نجبددان) (Nagappan,2001فقددد قدددمت برنامجدا لميددارات التفكيددر عددالي
الرتبدة لممعمدم العمدوم أثنداء الخدمدة اعتمددت عمدى نمدوذج بوسدطن  ،Boston Modelوالدذي
ُّ
يتكون من ثالثة مكونات ىي :التفكير بنشاط ،والتفكير في التفكير ،وتطبيق التفكير0

وفي مجال الكيمياء ،أوضح زوىار ودوري) (Zohar & Dori,2003أن ميارات التفكير

الرتبة تتضمن :تشكيل أو بناء النقاشات  ،Constructing argumentوطرح أسئمة
عالي ُّ
بحثية  ،Asking research questionوعمل المقارنات ،Making comparisons
وحل المشكالت المعقدة غير الخوارزمية Solving non-algorithmic complex
 ،problemsوتعريف الفروض المخفية ، dentifying-hidden-assumptionsأما
الرتبة تتمثل في:التطبيق،
دراسة ( )Schwartzer,2002فاعتبرت أن ميارات التفكير عالي ُّ

والتحميل ،والتقويم ،واإلبداع ،وذلك وفق تصنيف غبمومغ المعدل0
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وصنفتيا دراسة رمضان( )1443إلى عدد من المستويات الفرعية وىي :المقارنة،

واالستنتاج ،والتفسير ،وتحميل األخطاء ،والتمخيص ،والتوسيع ،أما دراسة قطيط ( )1443فقد
أوضحت أنيا تشمل ثالثة مستويات أساسية وىي :ميارة التحميل وتتضمن اكتشاف العالقات

التعرف عمي تفاصيل األشياء ،وميارة التركيب وتتضمن اشتقاق
التنظيمية لمبيانات المعطاة ،و ُّ

عالقة مجردة ،وتكوين بنية جديدة ذات داللة ،وميارة التقويم وتتضمن الحكم عمي قيمة عمل

معين في العموم ،والحكم عمي الترابط المنطقي لممادة العممية0

وفي ذات السياق حددت دراسة عبده ( ،)1484ودراسة عمي(،)1481ميارات التفكير

الرتبة في تحميل البيانات ونمذجتيا ،وصياغة التنبؤات ،وحل المشكمة مفتوحة النياية،
عالي ُّ
بينما حددتيا ودراسة طو ( )1480التي استخدمت برنامج مقترح قائم عمى نموذج التفكير

الجانبي لتنمية ميارات التفكير عالي الرتبة واألداء التدريسي لدى الطالبة معممة الدراسات
االجتماعية  ،وحددت ميارات التفكير عالي الرتبة في اآلتي  :ميارات تحميل العالقات تمثمت
في عدة ميارات فرعية ىي :تحديد الفكرة الرئيسية واألفكار المدعمة ليا -عالقة السبب
والنتيجة -التمييز بين العناصر غير وثيقة الصمة بالموضوع ،ميارات تحميل العناصر تمثمت
في عدة ميارات فرعية ىي :التعرف عمى االفتراضات غير المعمنة-تحديد النتائج والشواىد
التي تدعميا-تحديد دالئل يبرىن بيا الكاتب عن وجية نظره .وميارة التساؤل الناقد ،
والميارات التي تتطمب أن يقوم الفرد بحل أبداعي لممشكالت واشتممت عمى ميارات :األصالة،
الطالقة المفظية ،الطالقة ،الطالقة الفكرية ،المرونة التكيفية ،المرونة التمقائية.
ودراسة الطنطاوي وسميم ( )1482التي استخدمت مدخل العموم المتكاممة STEAM
لتنمية ميارات التفكير عالي الرتبة لدى الطالب المعممين بكميتي التربية والتربية النوعية
وحددت ىذه الميارات في ميارات تجمع بين التفكير الناقد االبداعى وتضمنت  :الطالقة ،
المرونة  ،األصالة  ،إدراك التفاصيل  ،االستنتاج  ،التفسير  ،التنبؤ ،إعادة البناء  ،التعرف
عمى الفرضيات  0وحددىا الحبشي وسميمان ( )1482في الميارات التالية  :التصنيف ،
المقارنة  ،التنبؤ بالمستقبل  ،حل المشكالت مفتوحة النياية ،ودراسة السعدي ( )1484التى
أثبتت فاعمية برنامج إثرائي قائم عمى نظرية الذكاء الناجح لتنمية ميارات التفكير عالي الرتبة
والحس العممي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية  ،والتي حددت ميارات التفكير عال الرتبة في
الميارات التالية  :التصنيف  ،التحميل  ،صياغة التنبؤات  ،حل المشكالت مفتوحة النياية0
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ودراسة المطرفى ( )1484التى استخدمت برنامج قائم عمى مشروع  SFAA 2061في
تنمية ميارات التفكير عالي الرتبة وفيم طبيعة العمم لدى طالب العموم المتفوقين بجامعة أم
القرى  ،وحددت ميارات التفكير عالي الرتبة في ميارات  :المالحظة  ،التنبؤ  ،التحميل ،
التقويم  ،المشكالت مفتوحة النياية  ،التنظيم 0
الرتبة في تدريس العموم حيث
مما سبق يتضح ما يمي :أىمية ميارات التفكير عالي ُّ

اىتمت بتنميتيا العديد من دراسات التربية العممية ،كما يتضح عدم اتفاق الدراسات النفسية
أو دراسات التربية العممية عمي تمك الميارات بصورة محددة ،واستنادىا إلي تصنيفات
متنوعة ،فمنيا دراسات اعتمدت بصورة أساسية عمي تصنيف بموم ،أكثر الميارات شيوعا
التى تم استخداميا في الدراسات ىى  :التصنيف  ،تحميل البيانات ونمذجتيا  ،صياغة
التنبؤات  ،التمخيص ،التطبيق  ،حل المشكالت مفتوحة النياية  ،وقد التزم البحث الحالى
ببعض الميارات التى أظيرت الدراسات مالئمتيا لتالميذ المرحمة اإلعدادية وىى :التصنيف ،
تحميل البيانات ونمذجتيا  ،صياغة التنبؤات ،التطبيق  ،حل المشكالت مفتوحة النياية ،
والتي في ضوءىا تم إعداد اختبار ميارات التفكير عالي الرتبة في ىذا البحث0

منهج البحث وإجراءاته:
منهج البحث:

استخدم البحث الحالي المنيج التجريبي تصميم القياس القبمي والبعدي لمجموعتين
إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة; لمناسبتو في الكشف عن أثر تدريس العموم باستخدام
نموذج نيدىام البنائى في تنمية مستويات عمق المعرفة العممية والتفكير عالي الرتبة لدى

تالميذ الصف الثاني اإلعدادي مقارنة بالطريقة التقميدية.

إجراءات البحث
لتحقيددق أىددداف البحددث واإلجابددة عددن تسدداؤالتو ; ولمتحقددق مددن صددحة فروضددو تددم إتبدداع
اإلجراءات التالية:
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إعداد مواد وأدوات البحث  :وفقا للخطوات التالٌة:
تمثمت مواد البحث وأدواتو فيما يمى :
أوال  :دليددل المعمددم لتدددريس الوحدددتين الثانيددة والثالثددة بمقددرر العمددوم لمصددف الثدداني اإلعدددادي
باستخدام نموذج نيدىام البنائي
إلعداد ىذا الددليل تدم اختيدار وحددتي غ الغدالف الجدوى وحمايدة كوكدب األرض  ،الحفريدات
وحماية األنواع من االنقراض غ من كتاب العموم المقرر عمى تالميذ الصف الثداني اإلعددادي غ
فددي الفصددل الدراسددي األول مددن العددام الدراسددي 1414/1484م ،وقددد تددم اختيددار ىددذا المحتددوى
العممي لعدة أسباب ،من أىميا ما يمي:

•

مدددا تضدددمنتو الوحددددتين مدددن مفددداىيم أساسدددية يجدددد طدددالب الصدددف الثددداني اإلعددددادي
صعوبة في تعمميا ،لما تتصف بو من تجريد عالى0

•

تتضددددمن الوحدددددتين بعددددض الجوانددددب والموضددددوعات والقضددددايا ذات الصددددمة بالحيدددداة
اليوميدددة لمطدددالب ،وتمثدددل تطبيقاتيدددا المتعدددددة أىميدددة قصدددوى فدددي حيددداتيم اليوميدددة
مثل ( التموث  ،االحتباس الحراري  ،ثقب األوزون )0

•
•

بعددددض موضددددوعات الوحدددددتين قددددد تسددددتثير التسدددداؤالت والمناقشددددات المسددددتمرة لدددددى
الرتبة
الطالب ،ويمكن من خالليا تنمية ميارات التفكير عالي ُّ
زمن تدريس الوحدتين كبير نسبياً; مما قد يساعد عمى تنمية ميارات التفكير عالي

الرتبة ،وعمق المعرفة العممية
ُّ

 تم تحميل كل فقرة في كل درس بغرض استخالص المفاىيم العممية منيا ،وأجريت
عممية التحميل مرتين يفصل بين كل منيما أربعة أسابيع .وقد تم حساب معامل ثبات
التحميل باستخدام معادلة ىولستي"  ; " Holstiحيث بمغت قيمة معامل ثبات تحميل
المفاىيم العممية (  ،)‚40وىي قيمة مرتفعة وتعطي ثقة في نتائج التحميل; وتضمنت
قائمة المفاىيم العممية في صورتيا النيائية ( )04مفيوما عمميا بعد ذلك تمت
صياغة األىداف السموكية ليذه الدروس ،وروعي في صياغة ىذا األىداف الدقة،
والوضوح ،والتركيز عمى سموك المتعمم ،وعدم التعقيد ،ووضوح مستوى األداء ،وبعد
تحديد األىداف السموكية لموحدتين تم تقسيم محتوى وحدتي غطبقات الغالف الجوى
وحماية األرض  ،والحفريات وحماية األنواع من االنقراض غ من كتاب العموم المقرر
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عمى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بالكتاب المدرسي إلى دروس تعميمية وفقا
لطبيعة الموضوعات وبما يتناسب مع نموذج نيدىام  .وتم توزيع ىذا الدروس عمى
أسابيع الدراسة بما يتفق مع خطة الوزارة ،حيث استغرق تدريس الوحدتين ستة
أسابيع تقريبا ،بمعدل فترتين أسبوعيا أى أربع حصص أسبوعيا  .وبمغ عدد
الحصص ( )10حصة ،كما ىو موضح بالجدول اآلتي:
جذول()1
انخطت انشيُُت انًمتزحت نهتذرَض وحذتٍ" انغالف انجىي وحًبَت كىكب األرض انحفزَبث
وحًبَت األَىاع يٍ االَمزاض "
انىحذة

انثبَُت
وانثبنثت

عُىاٌ انىحذة
انهمبء انتًهُذٌ
" انغالف انجىي
وحًبَت كىكب
األرض

يىضىع انذرص

انضغظ انجىي
طبمبث انغالف انجىي
تآكم طبمت األوسوٌ وارتفبع
درجت حزارة األرض
ظبهزة االحتزاس انعبنًٍ
انحفزَبث

انحفزَبث وحًبَت
االَمزاض
األَىاع يٍ
طزق حًبَت انكبئُبث انحُت يٍ
االَمزاض "
االَمزاض
يجًىع انحصص

-

عذد انحصص
2
2
4
4
2
4
4
2
24

إعددددداد دليددددل المعمددددم لتدددددريس وحدددددتي غ الغددددالف الجددددوى وحمايددددة كوكددددب األرض ،
الحفريددددات وحمايددددة األنددددواع مددددن االنقددددراض غ وفقددددا لنمددددوذج نيدددددىام البنددددائي ; كددددي
يسترشدددد بدددو معمدددم العمدددوم فدددي تددددريس موضدددوعات الوحددددتين  ،وقدددد روعدددي عنددددد
إعداد دليل معمم العموم ما يمي:

 مقدمة الدليل:وتضمنت اليدف من الدليل ،وفمسفة تدريس وحدتي غ الغالف الجوى
وحماية كوكب األرض  ،الحفريات وحماية األنواع من اال نقراض وفق غ نموذج نيدىام
البنائيغ  ،واالعتبارات التي يتم مراعاتيا عند تدريس الوحدتين المختارتينغ وفقا
لنموذج نيدىام البنائي
 صياغة األىداف التعميمية في بداية كل موضوع من موضوعات الوحدة بصورة إجرائية
سموكية يمكن قياسيا0
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•

تحديددددد دور كددددل مددددن المعمددددم والمددددتعمم فددددي خطددددوات سددددير الموضددددوع فددددي صددددورة
خطوات محددة ،وواضحة ،ومتسمسمة منطقيا0

•

تحديددددد الوسددددائل واألنشددددطة التعميميددددة المناسددددبة لطبيعددددة وحدددددتي غطبقددددات الغددددالف
الجدددددوى وحمايدددددة األرض  ،الحفريدددددات وحمايدددددة األندددددواع مدددددن االنقدددددراض غوطبيعدددددة
التالميذ مجموعة البحث0

•

تحديدددد أسددداليب التقدددويم المتنوعدددة طدددوال خطدددوات عدددرض الددددرس (األسدددئمة مفتوحدددة
النيايدددددددة ،أوراق العمل،الميددددددددام العمميدددددددة ،أسددددددددئمة المسدددددددتويات العميددددددددا لمتفكيددددددددر
ممارسددددددة وتطبيقددددددات ،وأسددددددئمة تنمددددددي مسددددددتويات عمددددددق المعرفددددددة العمميددددددة لدددددددى
التالميذ)0
وقد اشتمل دليل المعمم عمى المحتويات التالية:عنوان الدرس ،األىداف ،مصادر التعميم

والتعمم ،المفاىيم العممية المتضمنة ،التمييد ،ثم خطوات التدريس وفقا لنموذج نيدىام البنائي،
في تدريس وحدتي غ الغالف الجوى وحماية كوكب األرض  ،الحفريات وحماية األنواع من

االنقراض غ من كتاب العموم لمصف الثاني اإلعدادي ،وفٌما ٌلى توضٌح لدور المعلم فً كل
خطوة من خطوات نموذج نٌدهام البنائً :
األولى؛ التوجٌه المرحلةOrientation:
 تقديم صور أو أشكال أو مقاطع فيديو ،تمثل موضوعا ما أو ظاىرة أو مشكمة عممية لمتفكيرفي حميا.
 إتاحة الفرص لمتالميذ لمتنبؤ بأسباب تمك الظاىرة أو المشكمة ،واستقبال تنبؤاتيم وتدوينيا.المرحلة الثانٌة :تولٌد األفكار:Generating Ideas :
 توجيو بعض األسئمة عن الموضوع أو الظاىرة أو المشكمة ،وتدوين إجابات التالميذ عنيا. تقسيم التالميذ في مجموعات ثنائية من أجل مناقشة أفكارىم ،واجراء حوارات ومناقشاتلتبادل المعمومات واألفكار حول الظاىرة أو المشكمة ،وتدوين المناقشات.
المرحلة الثالثة :إعادة بناء األفكارRestructuring of Ideas :
 تقسيم التالميذ إلى مجموعات متعاونة ،يتراوح عدد كل مجموعة ما بين ()0-7 توفير المواد واألدوات التي يحتاجيا التالميذ لتنفيذ األنشطة العممية ،وارشادىم في أثناءتنفيذىا.
 إتاحة الفرصة لمتالميذ ; لعرض استنتاجاتيم ومالحظاتيم.- 8448 -
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إدارة الحوارات والمناقشات بين المجموعات.المرحلة الرابعة :تطبٌق األفكار Application of Ideas
 تييئة الفرص المناسبة لمتالميذ لتطبيق ما تع لموه في مواقف جديدة. تقديم مشكالت جديدة لمتالميذ ترتبط بالظاىرة أو المشكمة التي ت بحثيا; لمتفكير في حميا. متابعة التالميذ خالل تطبيقيم لممعارف والمفاىيم الجديدة.المرحلة الخامسة : :التأملReflection :
 توجيو بعض األسئمة لمتالميذ حول المفاىيم واألفكار الرئيسة لمدرس; بيدف التأكد منتصحيح األفكار والمفاىيم الموجودة في أذىان التالميذ ،والوقوف عمى بعض المفاىيم
واألفكار بالدرس ،والتي ما زالت غامضة لديو.
إتاحة الفرصة لمتالميذ لمتأمل الذاتي ،والتأمل الجماعي) مع مجموعتو التعاونية(; لمراجعةالمفاىيم التي تم تعديميا.
ثانٌا :كتيب التمميذ لدراسة الوحدتين الثانية والثالثة بمقرر العموم لمصف الثاني اإلعدادي
الفصل الدراسي األول بعد االنتياء من إعداد دليل المعمم تم إعداد كتيب التمميذ بشكل
متناسق ومتكامل مع ما ورد بدليل المعمم; حيث تضمن كتيب التمميذ سبعة دروس استغرق
تدريسيا ( )10حصة ،كما ىو مبين بجدول ( )8السابق .وبعد ذلك تم تنظيم كتيب التمميذ
ليشمل العناصر اآلتية:
 مقدمة تم خالليا تعريف التمميذ باليدف من الكتيب وعناصره. التعريف بنموذج نيدىام البنائي وأىميتو في التعميم والتعمم. أىداف وحدتى غ الغالف الجوى وحماية كوكب األرض  ،الحفريات وحماية األنواع مناالنقراض
-

الجدول الزمني لدراسة موضوعات

 خطوات دراسة الدرس باستخدام نموذج نيدىام البنائي  ،حيث يقوم كل تمميذ في كلخطوة بما يمي:
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المرحلة األولى :التوجٌه :Orientation:
استدعاء معارفيم السابقة حول الظاىرة العممية أو المشكمة المطروحة. تقديم تنبؤات حول الظاىرة أو المشكمة ،وتبرير تمك التنبؤات قبل تنفيذ األنشطة العممية.المرحلة الثانٌة تولٌد األفكار :Generating Ideas:
اإلجابة عن األسئمة المطروحة حول الظاىرة أو المشكمة.إجراء مناقشات فيما بينيم لتباد ل اآلراء واألفكار والمعمومات.المرحلة الثالثة  :إعادة بناء األفكار :Restructuring of Ideas
االنتظام في المجموعات وتنفيذ األنشطة العممية. تدوين المالحظات واالستنتاجات والتفسيرات كافة. مقارنة التناقضات الموجودة بين التنبؤات) في المرحمة األولى ( وبين نتائج التجاربواألنشطة العممية.
 تعرض كل مجموعة األفكار والمعارف العممية المكتشفة في أثناء تنفيذ األنشطة العممية.إجراء مناقشة مفتوحة بين المجموعات حول األفكار والمعمومات الصحيحة التي خمصت إليياالمرحلة الرابعة :تطبٌق األفكار Application of Ideas
 تطبيق المفاىيم والمعارف الجديدة لمطالبة في مواقف جديدة. تقديم حمول لمشكالت جديدة ترتبط بالمشكمة أو الظاىرة التي ت بحثيا.المرحلة الخامسة :التأمل :Reflection
إعادة التفكير مرة أخرى في أفكاره ومعارفو السابقة ،ومقارنتيا باألفكار والمعارف الجديدةاإلجابة عن األسئمة التي يطرحيا المعمم ،والتي تدور حول موضوع الدرس.التأمل الذاتي ،والتأمل الجماعي) مع مجموعتو التعاونية(; لمراجعة المفاىيم التي تم تعديميا.وقد تم عرض دليل المعمم وكتيب التمميذ مصحوب ا باستطالع لمرأي عمى ستة من السادة
المحكمين من األساتذة واألساتذة المشاركين المتخصصين في مجال المناىج وطرق تدريس
العموم.وقد أجمع السادة المحكمون عمى مناسبة دليل المعمم وكتيب التمميذ في تدريس وحدتي
غطبقات الغالف الجوى وحماية األرض  ،الحفريات وحماية األنواع من االنقراض غ من كتاب
العموم لمصف الثاني اإلعدادي وفقا لنموذج نيدىام البنائي  ،وبذلك أصبح دليل المعمم وكتيب
التمميذ في صورتيما صالحين لمتطبيق و تنفيذ تجربة البحث النيائية ( ممحق0)1، 8

ثالثا :إعداد أداتى البحث :
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لتحقيق أىداف البحث تم إعداد اختبار عمق المعرفة العممية ،واختبار ميارات

التفكير عالي الرتبة ،وفيما يمي توضيح لخطوات إعداد ىذه األدوات:
-1اختبار عمق المعرفة العلمٌة
تم إعداد االختبار وفقا لمخطوات التالية :
تحديد اليدف من االختبار :تحدد اليدف من االختبار في قياس عمق المعرفة العممية لدى تمميذ
الصف الثاني اإلعدادي عند مستويات االستدعاء وتطبيق المفاىيم والميارات والتفكير
االستراتيجي من تقسيم ويب لعمق المعرفة العممية.

صٌاغة فقرات اختبار عمق المعرفة العلمٌة:

تم صياغة فقرات من نوع" االختيار من متعدد "في مستوى االستدعاء ( )83فقرة ،ومستوى
تطبيق المفاىيم والميارات( )87فقرة حيث تحتوي كل فقرة عمى ( )0بدائل تمثل االستجابات.
بينما تم صياغة فقرات مستوى التفكير االستراتيجي من نوع االستجابة المنشأة "
" ) Constructed Response (CRأو المقال القصير ,وبمغت عدد الفقرات في ىذا
المستوى ( )4فقرات نظ ار لما يتطمبو عمق المعرفة في ىذا المستوى من إجراءات وخطوات
لمتفكير لموصول إلى اإلجابة وكان عدد الفقرات في ىذا المستوى أربع فقرات فقط وبذلك تكونت
الصورة األولية لالختبار من ( )04فقرة0

إعداد جدول مواصفات اختبار عمق المعرفة العلمٌة:
تعد ىذه الخطوة ميمة لضمان تمثيل فقرات االختبار لكل من موضوعات العموم ومستويات
االختبار كم ا وكيف ا وتأكيد صدقو كما ىو موضح بجدول ( )1التالي:
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جذول ()2
جذول يىاصفبث اختببر عًك انًعزفت انعهًُت
عذد انحصص

انًىضىع
اث

يظتىَبث عًك انًعزفت
انىسٌ
انُظبٍ

تطبُك انًفبهُى
وانًهبراث

االطتذعبء
واالطتزجبع

انتفكُز االطتزاتُجٍ

انًجًىع

انفمزاث

انذرجبث

انفمزاث

انذرجبث

انفمزاث

انذرجبث

4

%11.11

5،1،2،3،4

5

، 22 ، 25
22 ، 23

4

32

3

11

1

%36.36

1،،،11،11
2،6،

6

، 24 ، 26
، 21 ، 21
، 1،

5

،31
، 3،
41

،

14

انحفزَبث

4

%11.11

16، 12

2

31 ، 31

2

6

6

االَمزاض

6

%22.22

15، 14 ،13
11 ،12،

5

2،،21

2

،

11

انًجًىع

2
2

%111

11

11

13

13

22

41

طبمبث
انغالف
انجىي
تآكم
طبمت
األوسوٌ
وارتفبع
درجت
حزارة
األرض

،34
35
،32
، 33
36
،

عرض اختبار عمق المعرفة العلمٌة على السادة المحكمٌن:
تم عرض االختبار في صورتو األولية عمى ستة من السادة المحكمين من األساتذة
واألساتذة المشاركين المتخصصين في مجال المناىج وطرق تدريس العموم ممحق ( ; )8لمتأكد
من صدق االختبار ومالءمتو لمتطبيق عمى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي وقد أجمع السادة
المحكمون عمى مالءمة اختبار عمق المعرفة العممية لمتطبيق عمى تالميذ الصف الثاني
اإلعدادي

التجربة االستطالعٌة الختبار عمق المعرفة العلمٌة:
تم إجراء التجربة االستطالعية لالختبار عمى عينة عشوائية بمغ عددىا ( )10تمميذا من
تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة عمرو بن العاص اإلعدادية التابعة إلدارة سفاجا
التعميمية بمحافظة البحر األحمر وقد ظير من تطبيق التجربة االستطالعية لالختبار عدم وجود
شكوى من التالميذ أثناء تطبيق االختبار; وىو ما يعني مناسبة االختبار ليم .كما تم خالل
التجربة االستطالعية حساب الزمن المناسب لتطبيق االختبار عن طريق حساب الزمن الذي
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استغرقو ( )%20من التالميذ ( )18تمميذا في إجابة جميع أسئمة االختبار وقد بمغ ذلك الزمن
( )00دقيقة.

حساب معامالت الصعوبة ومعامالت التمٌٌز لفقرات اختبار عمق المعرفة العلمٌة:
تم حساب معامالت الصعوبة لفقرات االختبار باستخدام معادلة حساب معامل الصعوبة السيد
(. )117 ،8424وتراوح معامالت الصعوبة لفقرات االختبار ما بين ( ) ‚20 -‚11وىو ما
يدل عمى مالءمة فقرات االختبار من حيث السيولة والصعوبة .كما تم حساب معامالت التمييز
لفقرات االختبار باستخدام معادلة حساب معامل التمييز) جابر وكاظم  ;)120، 8427 ،حيث
تراوح معامالت التمييز لفقرات االختبار ما بين ( )‚10و( ) ‚21وىي معامالت تمييز جيدة
وتعطي ثقة في قدرة االختبار عمى التمييز بين الطالب المتفوقين والطالب منخفضي التحصيل.

حساب معامل ثبات اختبار عمق المعرفة العلمٌة:
تم استخدام البرنامج اإلحصائي ) (SPSSلحساب معامل ثبات ألفا كرونباخ لالختبار ككل
والذي بمغ ( )‚44وىو معامل ثبات مرتفع ويدل عمى أن االختبار يتميز بدرجة عالية من الثبات.
الصورة النيائية الختبار عمق المعرفة العممية ،وطريقة تصحيحو:
تكو ن االختبار بعد ضبطو إحصائيا في صورتو النيائية ممحق( )0من ( )78فقرة من
نوع االختيار من متعدد و( )4فقرات من نوع" االستجابة المنشأة "موزعة عمى موضوعات
ومستويات االختبار كما ىو موضح بجدول ( )8السابق .وفي ضوء الصورة النيائية لالختبار تم
إعداد مفتاح التصحيح الخاص بفقرات مستوىي استدعاء المعرفة العممية وتطبيق المفاىيم
والميارات العممية ممحق ( )0كما تم إعداد نموذج اإلجابة ومقاييس األداء المتدرج
)(Rubricsلتصحيح استجابات التالميذ عمى الفقرات التسع الخاصة بمستوى التفكير

االستراتيجي.

 -0إعداد قائمة مهارات التفكٌر عالً الرتبة:
لتحقيق اليدف األول لمبحث واإلجابة عن السؤال األول لو  ،وفى ضوء اىتمام
البحث الحالي بتنمية ميارات التفكير عالي الرتبة لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي،
استمزم ذلك إعداد قائمة بيذه الميا ارت ،وقد مر ذلك بالخطوات التالية:
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 تحدٌد الهدف من القائمة.تحديد ميارات التفكير عالي الرتبة التي يمكن تنميتيا لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي.

 مصادر بناء القائمة:حددت الباحثة ميارات التفكير عالي الرتبة التي يمكن تنميتيا لتالميذ الصف الثاني
اإلعدادي وذلك باالستفادة من عدة مصادر منيا اإلطار النظري لمبحث والكتب والمراجع
األدبية التربوية المتخصصة والدراسات والبحوث السابقة التي تناولت ميارات التفكير عالي
الرتبة االطالع عمى األدبيات والدراسات التربوية التي اىتمت بدراسة نماذج ميارات التفكير
الرتبة; كدراسة كل من :عمى ( ، )1481العفون وعبد الواحد (Simon ، )1481
عالي ُّ
( ،)2013حسين ( ،)1480والسعدى (.)1484

إعداد القائمة فى صورتها المبدئٌة وعرضها على المحكمٌن:
تم وضع صورة أولية لقائمة ميارات التفكير عالي الرتبة واشتممت الصورة األولية
عمى ثماني ميا ارت وعرضت القائمة في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين في
مجال التربية العممية المناىج وطرق التدريس  ،وعمم النفس ممحق ) ، )8بيدف استطالع
آرائيم حول القائمة من حيث  :مدى مالءمة ميارات التفكير عالي الرتبة الموجودة بالقائمة
لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي ،وكذلك سالمة الصياغة المغوية  ،إضافة ما يرونو مناسباً

من ميارات لم تتضمنيا القائمة ،واعتمدت الباحثة النسبة المئوية لالتفاق بين المحكمين
لتحديد الفقرات التي يمكن اعتمادىا  0وقد أخذت الباحثة بالفقرات التي حصمت عمى اتفاق

( )1من المحكمين أي نسبة اتفاق ( )%44فما فوق 0

القائمة فى صورتها النهائٌة:
أسفرت الخطوة السابقة عن حذف ميارتين  ،وتعديل صياغة بعض الميارات األخرى،
وبعد إجراء التعديالت التي أشار إلييا المحكمون أصبحت القائمة النيائية لميارات التفكير
عالي الرتبة التى يمكن تنميتيا لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي تحتوى عمى خمس
ميارات والمتمثمة في (تحميل البيانات ونمذجتيا ،وميارة صياغة التنبؤات ،وميارة حل
المشكمة مفتوحة النياية ،وميارة التركيب ،وميارة التطبيق); لمناسبتيا لطبيعة طالب الصف
الثاني اإلعدادي ،وتعميم وتعمم العموم ،ممحق ( 0 )1وبذلك يكون قد تمت اإلجابة عمى
السؤال األول لمبحث والذي نص عمى غ  :ما ميارات التفكير عالي الرتبة التي يمكن تنميتيا
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لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي ؟ وفى ضوء تحديد قائمة الميارات تم إعداد اختبار
ميارات التفكير عالي الرتبة 0

 -3إعداد اختبار مهارات التفكٌر عالً الرُّ تبة:
الرتبددددة لتالميددددذ الصددددف الثدددداني اإلعدددددادي
تددددم إعددددداد اختبددددار ميددددارات التفكيددددر عددددالي ُّ

وفق الخطوات التالية:

أ -تحدٌد الهدف من االختبار:
الرتبدددة لددددى تالميدددذ
ىددددف االختبدددار إلدددى قيددداس مسدددتوى نمدددو ميدددارات التفكيدددر عدددالي ُّ

الصف الثاني اإلعدادي0

ب -تحدٌد أبعاد االختبار:
الرتبددة لتالميدذ الصدف الثدداني اإلعددادي مددن
تدم تحديدد أبعدداد اختبدار ميدارات التفكيددر عدالي ُّ

خالل ما يمي:

•

االطددالع عمددى األدبيددات والدراسددات التربويددة التددي اىتمددت بدراسددة ميددارات التفكيددر عددالي
الرتبددة; كدراسددة كددل مددن ;)Aksela,2005( ; )Zohar & Dori,2003( :و طددو
ُّ

( ، ،)1480العفون ( ،)1481وحسين ( ،)1480و الحبشدي وسدميمان ( ، ) 1482و
السعدي ( )1484

•

الرتبدة
االطالع عمى مجموعة من االختبارات التي ىدفت إلى قيداس ميدارات التفكيدر عدالي ُّ
الرتبدة
لدى المتعممين في المراحل التعميمية المختمفة ،ومنيا:اختبار ميارات التفكير عدالي ُّ

لتالميدذ الصددف الثالدث اإلعدددادي بمصدر; مددن إعدداد ندوال خميدل( ،)1444اختبددار ميددارات
الرتبة لطالب المرحمة الثانوية; من إعداد عمي(0)1481
التفكير عالي ُّ

وقد تم االستفادة من ىذه االختبارات في إعداد االختبار الحالي من حيث مراعاة ما يأتي:
-

الدراسة الحالية0
تحديد اإلطار ،والشكل العام لالختبار في ِّ

-

الرتبة ،والمتمثمدة فدي (تحميدل البياندات ونمدذجتيا ،وميدارة
تحديد ميارات التفكير عالي ُّ
صددياغة التنبددؤات ،وميددارة حددل المشددكمة مفتوحددة النيايددة ،وميددارة التركيددب ،وميددارة
التطبيق); لمناسبتيا لطبيعة طالب الصف الثاني اإلعدادي ،وتعميم وتعمم العموم0

-

تحديد التعريف اإلجرائي لكل ميارة من الميارات السابقة0

-

تحديد عدد المفردات التي تقيس كل ميارة ،ونمط االسدتجابة عدن المفدردة التدي تقديس
الميارة0
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ج -صٌاغة مفردات االختبار :
من خالل الخطوة السابقة ،وفي ضوء طبيعة كل بعدد مدن أبعداد ميدارات التفكيدر عدالي
الرتبة السابق تحديدييا ،تم صياغة مفردات االختبار عمى نمطين  :أسدئمة االختيدار مدن متعددد
ُّ
ربدداعي البدددائل ،وأسددئمة مقاليددة  ،وقددد روعددي عنددد صددياغة المفددردات الشددروط الفنيددة لصددياغة

المفدددردة الجيددددة ،وتتمثدددل فدددي :مالءمتيدددا لطبيعدددة طدددالب الصدددف الثددداني اإلعددددادي مدددن حيدددث
المضددمون ،والمغددة ،واألسددموب  ،والدقددة العمميددة والمغويددة ،تجنددب التمميحددات المفظيددة التددي ق دد
تؤدي إلى اإلجابة الصحيحة ،وتوافق اإلجابة الصحيحة مع البدائل المطروحة0

د -صٌاغة تعلٌمات االختبار:
تددم صددياغة تعميمددات االختبددار فددي صددورة واضددحة وبعبددارات قصدديرة; ليسدديل عمددى التمميددذ
فيميدا عنددد اإلجابددة ،وقدد تضددمنت تعميمددات االختبددار مدا يمددي :تحديددد اليددف مددن االختبددار مددع
شرح فكرتو0
 ،توضيح عدد مفردات االختبار  ،مثال يوضح كيفية اإلجابدة عدن األسدئمة ،والطريقدة التدي يدتم
بيا اإلجابة في المكان المخصص ليا  ،توجيو التالميذ إلى أىمية اإلجابة عدن جميدع األسدئمة،
توجيو جميع التالميذ إلى بدء اإلجابة في وقت واحد0

هـ -صدق االختبار:
بعدددد إعدددداد االختبدددار فدددي صدددورتو األوليدددة; تدددم عرضدددو عمدددى مجموعدددة مدددن المحكمدددين
المتخصصددين فددي مجددال القيدداس والتقددويم ،والمتخصصددين فددي مجددال المندداىج وطددرق تدددريس
العمددوم  ،وذلددك السددتطالع آرائيددم مددن حيددث :مدددى مالءمددة الميددارات الخمددس لتالميددذ الصددف
الثاني اإلعدادي وتعمم وتعميم العموم  ،مددى السدالمة العمميدة والمغويدة لفقدرات االختبدار  ،مددى
مالئمة فقرات االختبار لمميارة المطموبة  ،مدى مالءمدة البددائل لكدل فقدرة مدن فقدرات االختبدار،
حذف ،أو إضافة ما يرونو مناسباً لطبيعة االختبار.

وباسددتخدام المعادلددة التاليددة لجميددع مفددردات االختبددار; تددم الحصددول عمددى مؤشددر إحصددائي

لصدددق محتددوى االختبددار(زيتون ،)113 ،1448 ،وبمغددت نسددبة االتفدداق  ،%34٫0وتددم إج دراء
التعديالت وفق آراء المحكمين ،وبقي االختبار في صورتو األولية مكوًنا من ( )13مفردة0
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و -التجربة االستطالعٌة لالختبار :
بعددد إعددداد االختبددار فددي صددورتو األوليددة تددم تطبيقددو عمددى عينددة اسددتطالعية مددن مجتمددع
الدراسددة نفسددو ،وقددد شددممت العينددة أحددد فصددول الصددف الثدداني اإلعدددادي بمدرسددة عمددرو بددن
ِّ
العدداص اإلعداديددة التابعددة إلدارة سددفاجا التعميميددة بمحافظددة البحددر األحمددر ،بمددغ حجميددا ()10
تمميذا ،وكان اليدف من التجربة االستطالعية لالختبار معرفة ما يمي :
 تعميمات االختبار :تبين أن تعميمات االختبار كانت واضحة ،حيث لم يسأل عنيا أي تمميذ0
 وضدددوح مفدددردات االختبدددار :كدددان لدددبعض أفدددراد العيندددة االسدددتطالعية تسددداؤالت حدددول بعدددض
مفردات االختبار ،وقد تم تسجيل ىذه المالحظدات أثنداء إجدراء االختبدار ،ومدن ثدم تدم تعدديل
ىذه الفقرات في ضوء تمك المالحظات 0
 تحدي دد زمددن االختبددار :تددم حسدداب زمددن تطبيددق االختبددار ،وذلددك مددن خددالل حسدداب متوسددط
الددزمن الددذي اسددتغرقو أول طالددب فددي اإلجابددة عددن أسددئمة االختبددار ،والددزمن الددذي اسددتغرقو
الطالب األخير في اإلجابة عن األسئمة ،حيث بمغ( )00دقيقة،وقدد تدم إضدافة خمدس دقدائق
لق دراءة التعميمددات المتعمقددة باالختبددار ،ومددن ثددم أصددبح الددزمن الكمددي لتطبيددق االختبددار ىددو
( )04دقيقة0

االتساق الداخلً لالختبار:
تددم حسدداب االتسددداق الددداخمي لمفدددردات االختبددار ،وذلدددك بحسدداب معدددامالت االرتبدداط بدددين
متوسددط درجددات الطددالب عمددى كددل مفددردة ،وكددل مددن :درجددة البعددد الددذي تنتمددي إليددو المفددردة،
والدرجة الكمية لالختبار ،كما تم حساب معدامالت االرتبداط بدين متوسدط درجدات أبعداد االختبدار،
والدرجددة الكميددة لالختبددار ،وذلددك مددن خددالل اسددتخدام معامددل ارتبدداط بيرسددون ( Pearson
Coefficient

 ،)correlationوالمتدددددوفر ضدددددمن حزمدددددة البدددددرامج اإلحصدددددائية لمعمدددددوم

االجتماعية( ،)SPSSوالجدول ( )7التالي يوضح قيم معامالت االرتباط لمفردات االختبار:

- 8844 -

استخدام نموذج نيدهام البنائي في تدريس العلوم على تنمية عمق المعرفة العلمية.....................................
جذول()3
انزتبت
لُى يعبيالث االرتببط نالتظبق انذاخهٍ نًفزداث اختببر يهبراث انتفكُز عبنٍ ُّ
أبعبد
االختببر

انًفزدة
انذانت
عهُهب

يعبيم
ارتببط
انًفزدة
ببنبعذ

يعبيم
ارتببط
انًفزدة
ببالختببر
ككم

1

1.521

يعبيم
ارتببط
انبعذ
ببالختببر
ككم

أبعبد
االختببر

انًفزدة
انذانت
عهُهب

يعبيم
ارتببط
انًفزدة
ببنبعذ

يعبيم
ارتببط
انًفزدة
ببالختببر
ككم

يهبرة
انتطبُك

11

1.561

1٫326

1.25،

1.51،

1.313

1،

1.46،

1٫414

3

1.41

1.314

21

1.521

1.4،2

4

1.562

1.511

21

1.611

1.5،1

5

1.53،

1.514

22

1.641

1.41،

6

1.634

1.523

2

1.324

1.3،1

1

1.511

1.416

،

1.432

1.325

11

1.5،

1.5،1

11

1.512

1.452

12

1.611

1.362

13

1.36،

1.361

14

1.455

1.511

15

1.413

1.413

16

1.53،

1.514

12
1.5،
دانت عُذ يظتىي(.)1.11

1.5،1

تحهُم
انبُبَبث
وًَذجتهب

صُبغت
انتُبؤاث

حم
انًشكهت
يفتىحت
انُهبَت

2

1٫161

يهبرة
انتزكُب
1٫،12

23

1.4،2

1.424

24

1.641

1٫5،1

25

1.511

1.416

26

1.513

1.426

22

1.6،4

1٫612

21

1.625

1٫621

يعبيم
ارتببط
انبعذ
ببالختببر
ككم

٫،14

٫125

٫114

 دانت عُذ يظتىي(.)1.15

يتضح من الجدول ( )7السابق ما يمي:
-

تراوحت قيم معامالت االرتباط بين درجات كل مفدردة ،ودرجدة البعدد الدذي تنتمدي إليدو ىدذه
المفددردة فددي المدددى مددا بددين( )4٫714إلددى ( ،)4٫204وجميعيددا قدديم دالددة إحصددائيا عنددد
مستوى داللة ( )4٫48و (0)4٫40

-

تراوحت قيم معامالت االرتباط بين درجات كدل مفدردة ،والدرجدة الكميدة لالختبدار فدي المددى
ما بين( )4٫740إلى ( ،)4٫104وجميعيا قيم دالة إحصائيا عند مسدتوى داللدة ()4٫48
و (0)4٫40

-

تراوحددت قدديم معددامالت االرتبدداط بددين درجددات كددل بعددد مددن أبعدداد االختبددار ،والدرجددة الكميددة
لالختبددار فددي المدددى مددا بددين( )4٫440إلددى ( ،)4٫340وجميعيددا قدديم دالددة إحصددائيا عنددد
مستوى داللة ( )4٫48و (0)4٫40
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ومما سبق يتضح أن مفردات االختبدار متسدقة داخميدا ،وأن كدل مفدردة تقديس الميدارة التدي
وضعت من أجميا ،وعميو تم التأكد من تحقق شرط صدق االتساق الداخمي لالختبار0

 ثبات االختبار:

تددم حسدداب معامددل ثبددات االختبددار باسددتخدام حزمددة الب درامج اإلحصددائية لمعمددوم االجتماعيددة

( ،)SPSSوذلدددك باسدددتخدام عددددة طدددرق منيدددا :طريقدددة معامدددل ألفدددا كروبنددداخ (

Alpha

 :)Coronbachبمغت قيمة معامل الثبات(،)40347وطريقة التجزئة النصفية split – half
 :بمغدددت قيمدددة معامدددل الثبدددات وفدددق معادلدددة جتمدددان( ،)4٫320( )Guttmanووفدددق معادلدددة
سبيرمانددد ب دراون ( )Sperman–Brownوجددد أنددو يسدداوي ( ،)4٫302وذلددك كمددا ىددو موضددح
بالجدول جدول()0

جذول()4
انزتبت
لُى يعبيالث ثببث اختببر يهبراث انتفكُز عبنٍ ُّ

عذد فمزاث
االختببر

يعبيم أنفب كزوبُبخ

21

1٫1،3

انتجشئت انُصفُت
يعبدنت جتًبٌ
1٫125

يعبدنت طبُزيبٌ-بزاوٌ
1٫152

وطبقداً لممعيددار الددذي حدددده زيتددون ( )178، 1448والقائددل بددأن الدرجددة المقبولددة لمعامددل

الرتبدددة
الثبدددات ( )4٫10فدددأعمى; يتضدددح أن قددديم معامدددل ثبدددات اختبدددار ميدددارات التفكيدددر عدددالي ُّ
مناسددبة ،وبالتددالي تددم الحصددول عمددى اختبددار يتسددم بالصدددق والثبددات،وعمى ىددذا األسدداس يمكددن

تطبيقو0

ز -الصورة النهائٌة لالختبار:
فددي ضددوء آراء المحكمددين ونتددائج التجربددة االسددتطالعية بقددي عدددد مف دردات االختبددار بعددد
إجدراء التعددديالت عمييددا ( )13مفددردة )10( ،مفددردة مددن نددوع اختيددار مددن متعدددد  ،وقددد أعطددي
لكددل مفددردة يجيددب عنيددا الطالددب إجابددة صددحيحة درجددة واحدددة ،وصددفر إذا كانددت اإلجابددة خطددأ،
( )0أسددئمة مقاليددة لميددارة حددل المشددكالت مفتوحددة النيايددة درجددة تصددحيحيا ( )81درجددة ،
وبذلك تكون الدرجة النيائية لالختبار ( )71درجة ،وجدول( )0التالي يوضح مواصدفات اختبدار
الرتبة في صورتو النيائية:
ميارات التفكير عالي ُّ
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جذول()5
انزتبت فٍ صىرته انُهبئُت
يىاصفبث اختببر يهبراث انتفكُز عبنٍ ُّ
انُظبت
عذد
يهبرة انتفكُز
انًفزداث
و
انًئىَت
انًفزداث
انزتبت
عبنٍ ُّ
،24،1 ،11 ، 13 ، 15 ، 14 ،12
تحهُم انبُبَبث
%21٫6
1
1
2
وًَذجتهب
%21٫4
6
6،4 ، 3، 1، ، 11 ، 21
صُبغت انتُبؤاث
2
حم انًشكالث
%14٫3
4
25 ، 26 ، 21 ، 22
3
يفتىحت
%14٫3
4
1 ، ، ،16 ، 12
انتزكُب
4
5

انتطبُك

5 ، 2 ، 11 ، 23 ، 21 ، 22
اإلجًبنٍ

6

%21٫4

21

%111

منهـــج البحث
تحدد منيج البحث بناءاً عمى طبيعة المشكمة المطموب دراستيا  ،لتحقيق اليدف من

تجربة البحث  ،حيث تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي  ،وذلك بغرض تحميل األدبيات
والدراسات الخاصة بنموذج نيدىام إلعداد دليل المعمم  ،وأدوات البحث  ،كما اعتمد البحث
الحالي تصميم المنيج التجريبي  ،الذي يعتمد عمى اختيار مجموعتين  :إحداىما تجريبية
واألخرى ضابطة  ،بيدف قياس أثر المتغير المستقل (نموذج نيدىام البنائى) عمى المتغيرات
التابعة وىي  :عمق المعرفة العممية  ،والتفكير عالى الرتبة  ،حيث تم تعيين الفصول الممثمة
لممجموعتين  :التجريبية والضابطة عشوائياً مع مراعاة المتغيرات الدخيمة عمى البحث ( أبو

عالم 0 )1484،

تحديد مجموعة البحث :تكونت مجموعة البحث من ( )20تمميذة بمدرسة سفاجا
اإلعدادية بنات  )72( ،تمميذا يمثمون المجموعة التجريبية  ،و( )72تمميذا يمثمون
المجموعة الضابطة  ،حيث توافر غرفة مصادر التعمم الالزمة لتييئة البيئة التعميمية  ،وتوافر
العدد الكافي لعينة الدراسة والمتمثل بوجود فصمين في نفس المدرسة  ،وذلك لضبط عوامل
الصدق الداخمي وتكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة0
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التطبٌق القبلى ألدوات البحث وضبط المتغٌرات:
انطالقاً من الحرص عمى سالمة النتائج ،وتجنباً آلثار العوامل الداخمية التى يجب

ضبطيا ،والحد من آثارىا; لموصول إلى نتائج صالحة وقابمة لالستعمال والتعميم ،قامت
الباحثة بالتأكد من تكافؤ وتطابق المجموعتين من خالل االعتماد عمى االختيار العشوائي
أل فراد العينة األساسية لمبحث (تجريبية وضابطة) ،ومقارنة المتوسطات الحسابية في بعض
المتغيرات والعوامل( مستويات عمق المعرفة العممية  -التفكير عال الرتبة) واتبع الباحث في
تحقيق ذلك الخطوات التالية:
 تم الضبط اإلحصائي لممجموعتين لمتأكد من تكافؤ المجموعتين من حيث األداء عمىاختبار مستويات عمق المعرفة العممية [ األبعاد – الدرجة الكمية ]  ،باستخدام اختبار غ
ت غ غ  T –Testغ  ،وذلك لمتأكد من عدم وجود فروق دالة بين المجموعتين في
القياس القبمي عمق المعرفة العممية [ األبعاد – الدرجة الكمية ] لدى التالميذ عينة
البحث  ،حيث تم حساب قيمة غ ت غ وداللتيا اإلحصائية ويتضح ذلك من جدول ( ) 1
التالي :
جذول ( ) 6
دالنت انفزوق بٍُ يتىططبث درجبث انًجًىعت انتجزَبُت وانًجًىعت انضببطت عهً اختببر عًك انًعزفت
انعهًُت [ األبعبد – انذرجت انكهُت ] لبم تطبُك انتجزبت
انضببطت
انتجزَبُت
انًجًىعت
( ٌ)31 =2
( ٌ) 31 =1
يظتىي
لًُت
انذالنت
"ث"
األبعبد
ع2
و2
ع1
و1
االطتذعبء
تطبُك انًفبهُى
وانًهبراث
انتفكُز
االطتزاتُجً
انذرجت انكهُت

1.611

1.312

1.466

1.516

٫32،

غُز دانت

2.441

1.555

2.434

1.513

1٫211

غُز دانت

1.422

1.462

1.441

1.215

1٫221

غُز دانت

11.512

2.153

11.211

3.346

1.412

غُز دانت

درجبث حزَت =  ، 14لًُت ث =  1٫12عُذ يظتىي دالنت ( ، )1٫15ث =  2٫44عُذ يظتىي دالنت
()1٫11

يتضح من جدول ( )1السابق عددم وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطات
درجددات المجموعددة التجريبيددة والمجموعددة الضددابطة فددي القيدداس القبمددي عمددق المعرفددة العمميددة
[ األبعدداد – الدرجددة الكميددة ] لدددى التالميددذ عينددة البحددث ،حيددث كانددت قيمددة غ ت غ لمتوسددطي
درجات المجموعة التجريبية والضابطة فدي األداء عمدى جميدع مسدتويات عمدق المعرفدة العمميدة
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غيدددر دالدددة  ،باإلضدددافة إلدددى األداء عمدددى الدرجدددة الكميدددة  ،ممدددا يشدددير إلدددى تكدددافؤ المجموعدددة
التجريبيددة والمجموعددة الضددابطة فددي األداء عمددى اختبددار عمددق المعرفددة العمميددة قبددل التعددرض
لمددتعمم باسددتخدام نمددوذج نيدددىام وأيض داً تددم التحقددق مددن التكددافؤ بددين المجمددوعتين فددي اختبددار

التفكير عالى الرتبدة [الدرجدة الكميدة ]  ،باسدتخدام اختبدار غ ت غ غ  T-Testغ  ،وذلدك لمتأكدد
من عدم وجود فروق دالة بين المجموعتين في القياس القبمي لفيم الرسوم التعميمية [ الدرجدة
الكمية ] لدى التالميذ عينة البحث  ،حيدث تدم حسداب قيمدة غ ت غ وداللتيدا اإلحصدائية ويتضدح
ذلك من جدول (  ) 2التالي :
جذول ( ) 2
دالنت انفزوق بٍُ يتىططبث درجبث انًجًىعت انتجزَبُت وانًجًىعت انضببطت عهً اختببر انتفكُز
عبنً انزتبت [انذرجت انكهُت ] لبم تطبُك انتجزبت
انضببطت
انتجزَبُت
انًجًىعت
( ٌ) 32 =2
( ٌ) 32 =1
يظتىي
لًُت
انذالنت
"ث"
األبعبد
ع2
و2
ع1
و1
 2‚651 ‚4364 ‚5341غُز دانت
‚4116
‚5233
انذرجت انكهُت
درجبث حزَت =  ، 14لًُت ث =  1‚،4عُذ يظتىي دالنت ( ، )1‚ .5ث = 2‚66عُذ يظتىي
دالنت ()1‚11

يتضددح مددن جدددول (  ) 2السددابق عدددم وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددطات
درجددات المجموعددة التجريبيددة والمجموعددة الضددابطة فددي القيدداس القبمددي الختبددار التفكيددر عددال
الرتبة [ الدرجة الكمية ] لدى التالميذ عينة البحث  ،حيث كاندت قيمدة غ ت غ لمتوسدطي درجدات
المجموعدددة التجريبيدددة والضدددابطة غيدددر دالدددة  ،ممدددا يشدددير إلدددى تكدددافؤ المجموعدددة التجريبيدددة
والمجموعة الضابطة في األداء عمى اختبار التفكيدر عدال الرتبدة قبدل التعدرض لمدتعمم باسدتخدام
نموذج نيددىام ،ممدا يؤكدد تكدافؤ المجمدوعتين فدي جميدع المتغيدرات المدروسدة  ،وبدذلك يتحقدق
شرط التكافؤ بين المجموعتين 0
و تم تطبيق أدوات البحث وتشمل اختبار عمق المعرفة العممية  ،واختبار التفكير عالى
الرتبة  ،عمى مجموعتى البحث من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي ،وذلك في الفصل الدراسي
األول من العام الدراسي  1414/ 1484وذلك بيدف تحديد مستوى التالميذ قبل التدريس 0

- 8840 -

استخدام نموذج نيدهام البنائي في تدريس العلوم على تنمية عمق المعرفة العلمية.....................................

تنفٌذ تجربة البحث :
تم تنفيذ التجربة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  1414/ 1484في
مدرسة سفاجا اإلعدادية بنات بإدارة سفاجا التعميمية  ،ولمدة ( )1أسابيع بما يعادل ()11
حصة وذلك عمى كل من مجموعتي البحث  ،حيث درست المجموعة الضابطة فصل ()8/1
وعددىم ( )72تمميذة وحدتيغ طبقات الغالف الجوى وحماية األرض  ،الحفريات وحماية
األنواع من االنقراض غ وفق الطريقة التقميدية  ،ودرست المجموعة التجريبية فصل ()1/1
وعددىم ( )72تمميذة نفس الوحدتين باستخدام نموذج نيدىام  ،وذلك بواسطة معممة المادة ،
حيث قامت الباحثة بتدريب المعممة والشرح ليا كيفية استخدام الدليل نموذج نيدىام في
تدريس الوحدة وذلك قبل تدريس الوحدة ولمدة أسبوعين متتاليين  ،وتجييز معمل العموم
ومكان التدريس بالوسا ئل التعميمية واألجيزة واألدوات الالزمة لدراسة الوحدة موضوع البحث،
وتجربة ىذه الوسائل واألدوات قبل استخداميا0
-

وقد استغرقت فترة التدريس لممجموعة التجريبية نفس فترة التدريس لممجموعة الضابطة
 ،حيث تم تنفيذ تجربة البحث في الفترة من  1484/88/84وحتى 1484/81/14م
م ن خالل تدريس الوحدة الدراسية موضوع البحث لمجموعة البحث التجريبية باستخدام
نموذج نيدىام وتدريس نفس محتوى الوحدة في نفس الفترة الزمنية لمجموعة البحث
الضابطة باستخدام الطريقة التقميدي0

التطبٌق البعـدي ألدوات البحث:
تم التطبيق البعددي لألدوات عمى التالميذ بعد االنتياء من تدريس الوحدة المختارة
وباالستعانة بمعممة المادة في تطبيق أدوات البحث وىى اختباري  :مستويات عمق المعرفة
العممية وميارات التفكير عالي الرتبة  ،وفيما يمي عرض ألىم نتائج تطبيق أدوات البحث 0
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عرض نتائج البحث:
في ضوء مشكمة البحث وأىدافو وتساؤال تو تم استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة
الختبار صحة فروضيا وفيما يمي توضيح لنتائج اختبار صحة ىذه الفروض واإلجابة عن
تساؤالت البحث:

أوال إجابة السؤال البحثً األول:
لإلجابة عن السؤال البحثي األول والذي نص عمى :
غ ما ميارات التفكير عالي الرتبة التي يمكن تنميتيا لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي؟غ
تمت اإلجابة عن ىذا التساؤل عند إعداد مواد وأدوات البحث وذلك بإعداد قائمة ميارات
التفكير عالي الرتبة ممحق رقم ( )1وحددت فى الميارات اآلتية :ميارة تحميل البيانات
ونمذجتيا ،ميارة صياغة التنبؤات ،ميارة حل المشكمة مفتوحة النياية ،وميارة التركيب ،
وميارة التطبيق0

ثانٌا :اختبار صحة الفرض األول واإلجابة عن السؤال الثانى للبحث:
يددنص الفددرض األول لمبحددث عمددى أنددو غ ال يوجددد فددرق دال إحصددائيا عنددد مسددتوي (≤α
 )4040بددين متوسددطي درجددات تالميددذ المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة فددي التطبيددق البعدددي
الختبار عمق المعرفة العممية0غوقد تم استخدام البرنامج اإلحصائي ( )spss13الختبار صدحة ىدذا
الفددرض حيددث تددم اسددتخدام اختبددار (ت) لحسدداب داللددة الفددروق بددين متوسددطي درجددات تالميددذ
المجموعتين  ،ولإلجابة عن السؤال الثاني لمبحدث تدم اسدتخدام مربدع إيتدا لحسداب حجدم تدأثير
المتغير المستقل عمى المتغير التابع  ،ويوضح جدول (  )3ذلك تفصيميا :
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جذول ()1
انًتىطظ انحظببٍ  ،االَحزاف انًعُبرٌ  ،لًُت " ث " ويظتىي انذالنت ويزبع إَتب نُتبئج تطبُك اختببر
يظتىَبث عًك انًعزفت انعهًُت نكم يٍ انًجًىعتٍُ انتجزَبُت وانضببطت بعذَب
يظتىَبث
االختببر

انًجًىعت

انعذد

انًتىطظ

االَحزاف
انًعُبرٌ

انتجزَبُت

32

14٫54

1٫16

انضببطت

32

انتجزَبُت

32

انضببطت

32

انتجزَبُت

32

انضببطت

32

انتجزَبُت

32

االطتذعبء

تطبُك
انًفبهُى
وانًهبراث
انتفكُز
اإلطتزاتُجٍ

االختببر ككم
انضببطت

32

11٫11
2٫54
4٫11
21٫1،
13٫11
43٫22
2،٫43

درجت
انحزَت
22

لًُت
(ث)
11٫42

لًُت
η2
1٫65

حجى
انتؤثُز
كبُز

1٫66
1٫615
22

15٫22

1٫26

كبُز

1٫،12
1٫6،
22

1،٫12

1٫13

كبُز

1٫63
2٫211
22

25٫43

1٫،1

كبُز

2٫3،1

يتضددددح مددددن جدددددول ( )3وجددددود فددددروق دال إحصددددائياً بددددين متوسددددطي درجددددات تالميددددذ

المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدى الختبار عمق المعرفدة العمميدة وذلدك لصدالح
المجموعة التجريبية مما يدل عمى أن استخدام نموذج نيدىام البنائي فى تدريس العمدوم أدى
إلددى تنميددة مسددتويات عمددق المعرفددة العمميددة لدددى تالميددذ الصددف الثدداني اإلعدددادي وعمددى ىددذا
األساس تم قبول الفرض الثاني  ،ويتضح أيضا أن حجم التأثير لمفروق بدين المتوسدطين كبيدر
ويتراوح بين (  )4٫24 -4٫70ويعزى ىذا األثر الكبير إلى تأثير المتغيدر المسدتقل (نمدوذج
نيدىام البنائى) عمى المتغير التابع (عمق المعرفة العممية) وبذلك يكدون قدد تدم رفدض الفدرض
الثاني وقبدول الفدرض البدديل  ،واإلجابدة عدن السدؤال الثداني لمبحدث والدذي ندص عمدى غ مدا أثدر
تدريس العموم باستخدام نموذج نيدىام البنائى عمى تنميدة عمدق المعرفدة العمميدة لددى تالميدذ
الصف الثاني اإلعدادي؟ واتفقت ىذه النتيجدة مدع نتدائج دراسدة كدال مدن :البعمدى( ،)1480أبدو
شامة ( ،)1482عبد اهلل ( )1483التى أكددت نتائجيدا عمدى التدأثير االيجدابي لنمدوذج نيددىام
البنددائى فددى تحصدديل وفيددم الطددالب لمم دواد الدراسددية  ،وكددذلك دراسددة كددال مددن  :الجيددورى
( ، (2014) Aungst، )1481إبدددراىيم ( ، )1482والسددديد ( ، )1483والبددداز( ،)1483و
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حسددين ( )1484الال تددي اسددتخدمن اسددتراتيجيات مختمفددة لتنميددة عمددق المعرفددة العمميددة لدددى
التالميذ 0

مناقشة وتفسٌر النتائج المتعلقة بالسؤال الثانً للبحث:
يمكن تفسير ىذه النتائج بما يمي:
 أن قيام التالميذ بإجراء أنشطة متنوعة تنافسية ساعدىم عمى التعود عمى تدوينالمالحظات وادارة الوقت لموصول إلى المعمومات المطموبة  ،كما أن نموذج نيدىام البنائي
ىو نموذج قائم عمى التعمم ذي المعنى الذي يعطي لمحقائق العممية قيمة حياتية وبالتالي;
يسيل تطبيقيا واستدعائيا بما يسيم فى تنمية عمق المعرفة العممية0

 -أن نموذج نيدىام البنائي الذي اعتمد عميو البحث الحالي في تصميم وحدتي" الغالف

الجوى  ،وحماية كوكب األرض ،والحفريات وحماية األنواع من االنقراض "من كتاب

العموم لمصف الثاني اإلعدادي ; اعتمد عمى ربط الخبرات السابقة لدى التالميذ في الوصول
إلى مستويات أعمى مثل :التطبيق والتحميل والتركيب والتقويم،وبناء المعارف الجديدة وفقا
لسمسمة من المراحل المتتابعة التي تعكس نشاطا عقميا إيجابيا لدى التالميذ  ،وذلك من
خالل" :التوجيو ،وتوليد األفكار ،واعادة بنائيا ،وتطبيقيا ،والتأمل في تمك األفكار"; مما
يرسخ قدرة التالميذ عمى ممارسة التفكير االستراتيجي وبالتالي نمى لدييم عمق المعرفة

العممية.

 ساعد نموذج نيدىام التالميذ عمى تذكر المعمومات السابقة  ،وتوليد المعمومات الجديدةوتوظيفيا بشكل دقيق  ،و ربط النظرية بالتطبيق ،والحياة العممية بالمجتمع; من خالل

مناقشات ثنائية وجماعية بين التالميذ; لموصول إلى المعارف والحقائق والمعمومات الجديدة
من خالل طرح األفكار وتباد ليا فيما بينيم مما زاد من فيميم لممعرفة العممية ونمى عمق

المعرفة العممية لدييم .

 ساعد ت خطوات نموذج نيدىام عمى تنظيم وترتيب المعرفة لدى التالميذ داخل البناءالمعرفى لدييم مما عمق المعرفة لدييم
-

تضمن تطبيق مراحل نموذج نيدىام تقديم تغذية ارجعة فورية األمر الذي ربما أثر في
توجيو تعمم التالميذ في المسار الصحيح وتقييم تعمميم ذاتيا من اكتشاف أخطائيم
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ومعالجتيا من خالل تأمل الميام الموكمة إلييم ومعرفة نواحي القوة لدييم مما كان لو أثر
واضح في زيادة فيم التالميذ وتنمية عمق المعرفة العممية لدييم.
 -تفاعل التالميذ النشط ومشاركتهم اإليجابية أثناء تعلم العلوم باستخدام نموذج

نيدىام كان له أثر في زيادة فهمهم وتنمية عمق المعرفة العلمية لديهم.
ثالثا :اختبار صحة الفرض الثاني واإلجابة عن السؤال الثالث لمبحدث :يدنص ىدذا الفدرض عمدى
ما يمي :غ ال يوجد فرق دال إحصدائيا عندد مسدتوي ( )4040 ≤αبدين متوسدطي درجدات تالميدذ
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبدار التفكيدر عدال الرتبدة0غ  ،والختبدار
صحة ىدذا الفدرض; تدم إيجداد المتوسدطات الحسدابية ،واالنحرافدات المعياريدة ،وقديم (ت) لداللدة
الفددروق بددين متوسددطي درجددات تالميددذ المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة فددي التطبيددق البعدددي
الختبار التفكير عالي الرتبة  ،وذلدك باسدتخدام اختبدار (ت)  T-testلمجمدوعتين مسدتقمتين ،و
يوضح الجدول ( )4النتائج الخاصة بذلك:
جذول ()،
لُى (ث) نذالنت انفزوق بٍُ يتىططٍ درجبث تاليُذ انًجًىعتٍُ :انتجزَبُت ،وانضببطت فٍ
انتطبُك انبعذٌ الختببر انتفكُز عبنٍ انزتبت.
يهبراث
االختببر

انًجًىعت

يهبرة تحهُم
انبُبَبث
وًَذجتهب

انتجزَبُت

32

انضببطت
انتجزَبُت
انضببطت
انتجزَبُت

32
32
32
32
32

صُبغت
انتُبؤاث
ويهبرة حم
انًشكهت
يفتىحت
انُهبَت،
يهبرة
انتزكُب

انضببطت

انعذد

انتجزَبُت 32
انضببطت 32
انتجزَبُت 32
ويهبرة
انتطبُك
انضببطت 32
انتجزَبُت 32
االختببر ككم
انضببطت 32
**دانت عُذ يظتىي 1.11

انًتىطظ

االَحزا
ف
انًعُبرٌ

درجت
انحزَت

4٫26

٫1311

22

3٫66
4٫16
2٫16
4٫26
2٫26

٫2423
٫4411
٫5355
٫434،
٫6113

4٫22
2٫26
4٫24
2٫26
21٫61
15٫53

٫434،
٫5411
٫434،
٫5411
٫4411
٫4411
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لًُت
(ث)
5٫1،

لًُت
η2
٫33

22

11٫32

٫64

22

11٫42

٫61

22

12٫1،

٫21

22

12٫،2

٫21

22

12٫21

٫11

حجى
انتؤثُز
كبُز
كبُز
كبُز
كبُز
كبُز
كبُز
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يتضح من نتائج الجدول ( )4السابق ما يمي :وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي

درجات تالميذ المجموعة التجريبية ،وتالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار
التفكير عالي الرتبة لصالح تالميذ المجموعة التجريبية في كل عادة عمى حده وكذلك وجود
فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية ،و تالميذ المجموعة
الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير عال الرتبة ككل لصالح تالميذ المجموعة
التجريبية ،كما أن حجم تأثير نموذج نيدىام البنائي في تنمية ميارات التفكير عال الرتبة لدى
عينة البحث كبير ،حيث قيمة ( ،4080>)η2ويالحظ أن ىذه القيمة ذات تأثير كبير ،وفي
ضوء ما سبق تم رفض الفرض الثانى من فروض البحث  ،واإلجابة عن السؤال الثالث من
أسئمة البحث والذي نص عمى :غما أثر تدريس العموم باستخدام نموذج نيدىام البنائي عمى
تنمية ميارات التفكير عالي الرتبة لدى تالميذ الصف الثاني اإلعداديغ0

مناقشة وتفسٌر النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث للبحث:
ويمكن تفسير النتائج كالتالي:
 أن نموذج نيدىام البنائي يتسق تماما مع ميارات التفكير عالي الرتبة; حيث يسيراألنموذج عمى خطوات تتابعية تبدأ من التوجيو ،بتوليد األفكار ،ثم إعادة بناء تمك
األفكار ،ومن ثم تطبيقيا ،وأخي ار التأمل.
 نموذج نيدىام البنائي في كل مرحمة من ىذه المراحل يسعى إلى بناء المعارف والتفكيرفي الحقائق العممية; من خالل تعرف التالميذ عمى جوانب المشكمة ومكوناتيا ،وىو ما
يجعل التالميذ قادرين عمى توليد األفكار وبناء استنتاجات قائمة عمى تفسيرات عممية
تستند إلى األدلة والبراىين; لوضع حمول لممشكالت العممية التي تناولتيا وحدة" الحياة
والبيئة"; حيث تستطيع التوصل إلى عالقة منطقية معينة; من خالل رؤية مضمون
المشكمة والتو صل إلى نتائج مناسبة.
 إن تنفيذ األنشطة والفعاليات القائمة عمى نموذج نيدىام البنائي ،الذي استخدم فيتدريس الوحدتين زاد من قدرة التالميذ عمى إعطاء تفسيرات مقنعة لممواقف التعميمية
المختمفة; حيث يستطيع التالميذ بسيولة الربط بين المعمومات والمعارف السابقة
والحالية ،وايجاد العالقة بينيا; والقيام بالبحث والتقصي  ،وممارسة ميارات التفكير
المختمفة  ،وتدوين المالحظات واال ستنتاجات والتفسيرات  ،مما نمى ميارات التفكير عالي
الرتبة لدييم0
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 أن نموذج نيدىام البنائي اىتم بشكل أساسي بأفكار التالميذ; حيث يييئ الفرصالمناسبة لمتالميذ لمتأمل الذاتي ،والتأمل الجماعي; لمراجعة المفاىيم التي سبق تعمميا;
مما عزز قدرة التالميذ عمى إيجاد حمول عممية مقترحة لممشكمة موضوع الدراسة ،كما
أنو نمي لدييم ميارات التفكير العميا عن طريق توليد وابتكار األفكار التي يدور حوليا
موضوع الدرس ،وتحميل األفكار ومراجعتيا ،وكذلك القدرة عمى إصدار األحكام عمى صحة
األفكار  ،وبالتالي إعطاء تفسيرات مقنعة لمظواىر العممية0
 أن نموذج نيدىام البنائي أتاح الفرصة لمتالميذ لكي يفكرون ويجربون و يناقشونالمعارف واألفكار العممية; مما ساعدىم عمى اتخاذ ق ارراتيم بأنفسيم وجعميم يستطيعون
مواجية مشكالت الحاضر ،واالستعداد لتحديات المستقبل ،وتطبيق األفكار بشكل جيد مما
نمى ميارات تفكيرىم عالي الرتبة
 أن التعمم وفق نموذج نيدىام البنائي يعتمد بصورة أساسية عمى التجريب; لمتأكد منصدق المفاىيم العممية وصحتيا; من خالل استخدام المختبرات العممية القائمة عمى
التأمل والمالحظة والخموص إلى نتائج واستنتاجات قائمة عمى نشاط التالميذ في ربط
المفاىيم واألفكار العممية السابقة وايجابيتيم في تفسير المواقف والظواىر البيئية; مما
حقق متعة التعمم ،و نمي لدييم لميارات التفكير عالي الرتبة.
 وفر نموذج نيدىام الفرص لمتالميذ لمتعبير عن أفكارىم وتصوراتيم حول المعارفوالمفاىيم بحرية  ،وكتابتيا والمقارنة بين أفكارىم األولية عن المفيوم وذلك في خطوة
توليد األفكار
 أتاح النموذج لكل تمميذ االشتراك في وضع خطة لمعمل أو النشاط والتجريب ممارساميارات عدة مثل تحديد الخصائص لممواد المختمفة والمقارنة والتنبؤ وادراك عالقة الجزء
بالكل والوصول الستنتاجات ومقارنتيا مما ساىم في تنمية ميارات التفكير عال الرتبة
لدييم 0
 قدم النموذج لمتالميذ عدد من المشكالت غير المألوفة لدييم وأتاح ليم استخدامالتفسيرات في حل المشكالت  ،وزاد من نمو ميارة التنبؤ وحل المشكالت مفتوحة النياية
كما في خطوتي تطبيق األفكار والتأمل 0
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وتتفق ىذه النتائج مع دراسة أبو شامة ( ،)1482جمييم ( )1483والتي أكدت
نتائجيما فعالية استخدام أنموذج نيدىام البنائي في تنمية ميارات التفكير التأممي لدى
الطالب ،ودراسة األشقر ( )1483التى أكدت نتائجيا فاعمية النموذج في تنمية ميارات
التفكير التحميمي0
وتتفق أيضا مع دراسة كال من  :عمى ( ، )1481و  ،)1487( Simonو طو
( ،)1480وحسين ( ، )1480والحبشي وسميمان ( ، ) 1482والسعدي (  )1484التي
أثبتت فاعمية استراتيجيات ونماذج تدريسية في تنمية ميارات التفكير عالي الرتبة0

ثالثا :اختبار صحة الفرض الثالث واإلجابة عن السؤال الرابع للبحث:
نص الفرض الثالث لمبحث عمى غال توجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا بين متوسط
درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى اختبار عمق المعرفة ودرجاتيم في اختبار ميارات
التفكير عال الرتبة في التطبيق البعدى ،والختبار صحة ىذا الفرض تم حساب معامل ارتباط
كارل بيرسون بين درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى اختبار عمق المعرفة ودرجاتيم في
اختبار ميارات التفكير عالى الرتبة فى التطبيق البعدى  ،وجدول ( )84يوضح ذلك :
جذول ()11
َبٍُ يذي االرتببط بٍُ يتىطظ درجبث تاليُذ انًجًىعت انتجزَبُت فً اختببر عًك انًعزفت
ودرجبتهى فٍ اختببر يهبراث انتفكُز عبل انزتبت فٍ انتطبُك انبعذي.
انًجًىعت
انتجزَبُت

انعذد (ٌ)
32

يعبيم االرتببط (ر)
,،26

يظتىي انذالنت اإلحصبئُت
دانت

يتضح من جدول ( )84وجود عالقة ارتباطيو دالة بين درجات تالميذ المجموعة
التجريبية فى اختبار عمق المعرفة ودرجاتيم في اختبار ميارات التفكير عال الرتبة في
التطبيق البعدى وأنو يساوى (  ) ,421وىى قيمة دالة إحصائية عند مستوى ()4048
وتدل عمى وجود عالقة ارتباطيو قوية بين درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى اختبار عمق
المعرفة ودرجاتيم في اختبار ميارات التفكير عال الرتبة في التطبيق البعدى  ،وبذلك يكون
قد تم رفض الفرض الثالث  ،وقبول الفرض البديل وىوغ توجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا
بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى اختبار عمق المعرفة ودرجاتيم في
اختبار ميارات التفكير عال الرتبة في التطبيق البعدى0
ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضدوء بعدض الدراسدات ذات الصدمة مثدل دراسدة كدل مدن :
(حسدددددين ( ، )1481 ،الحبشدددددي  ،وسدددددميمان ( ،)1482السدددددعدي ( ،) 1484 ،المطرفدددددى،
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 )1484كما يمى :
 أن ممارسة التالميذ لميارات التفكيدر عدالي الرتبدة مدن تحميدل وربدط لممعمومدات المتفرقدة ،واستنتاج معمومات جديدة سداىم فدي تكدوين أنمداط وأسداليب ذىنيدة لددى التالميدذ أدت إلدى
ارتفاع مستوىات عمق المعرفة لدييم 0
 قيددام التالميدددذ بعمميدددات المالحظددة والتصدددنيف والتحميدددل والتقددويم وصدددياغة التنبدددؤات وحدددلالمشكالت مفتوحدة النيايدة  ،ولدربط بدين المعمومدات واالسدتنتاج  ،أدى ذلدك إلدى معدالجتيم
لممعرفة بشكل عميق والحرص عمى فيم وتطبيق المفاىيم وممارسة ميدارات التفكيدر العميدا
وتوليد األفكار مما ساعد عمى نمو مستويات عمدق المعرفدة لددييم وميدارات التفكيدر عدالي
الرتبة معا0
 دراسة التالميذ لموضوعات العموم المقررة فى الوحددة ( الثانيدة والثالثدة ) لمجموعدة البحدثالتجريبية وفقا لنموذج نيدىام ساىم فى إعطاء الطالب حرية التعبيدر عدن أفكدارىم والتأمدل
النقددددي ليدددذه األفكدددار ممدددا دفدددع التالميدددذ لتحميدددل البياندددات وتقويميدددا والتفكيدددر فدددى حدددل
المشكالت مفتوحة النياية والمقدرة عمى صدياغة التنبدؤات ىدذا كمدو سداعد عمدى الدربط بدين
التفكير عالي الرتبة وعمق المعرفة العممية ،وىذا ما أكدتو دراسة (المطرفى 0)1484،
 اسددتمزم تنميددة عمددق المعرفددة العمميددة مددن التالميددذ تدددوين المالحظددات ،وجمددع البياندداتوتصنيفيا وتنظيميا ومقارنتيا واستخدام الجدداول والرسدوم واألشدكال البيانيدة ،وكدذلك القددرة
عمدى التفكيدر والتخطديط واسدتخدام األدلدة وغيرىدا مدن العمميدات العقميدة األكثدر تعقيدد و نمدو
ىذه المستويات لدى التالميذ يرتبط ارتباطا وثيقا بالقيام بميارات التفكير عدالي الرتبدة مثدل
 :التصدددنيف والتحميدددل  ،والتركيدددب والتطبيدددق  ،والتقدددويم وحدددل المشدددكالت مفتوحدددة النيايدددة
وغيرىددا مددن الميددارات وىددذا مددا أكدتددو دراسددة كددال مددن( :الحبشددي  ،وسددميمان ، )1482
(السعدي ( ،) 1483 ،المطرفى 0)1484،
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وبالتوصل ليذه النتيجة تكون قد تمت اإلجابة عن السؤال الرابع لمبحث الدذي ندص عمدى :
هل توجد عالقة ارتباطيو دالة إحصدائيا بدين مسدتويات عمدق المعرفدة العمميدة و التفكيدر عدالي
الرتبة لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي في التطبيق البعدى؟

توصٌات البحث
انطالقاً من اإلطار النظري وبناء عمى ما أسفرت عنو نتائج البحث الحالي يمكن تقديم

مجموعة من التوصيات والتي يمكن أن تفيد القائمين العممية التعميمية وىى كالتالي :

 -8ضرورة اىتمام مخططي ومصممي مناىج العموم; بإعادة تنظيم وصدياغة محتدوى منداىج
العموم في ضوء نماذج النظرية البنائية وخاصة نموذج نيدىام البنائى0
 -1عقد دورات تدريبية لمشرفي ومعممي العمدوم ; لتعدريفيم بأىميدة نمدوذج نيددىام البندائى ،
وتدريس العموم فى ضوئو 0
 -7االىتمام بتنمية ميارات التفكير عدالي الرتبدة  ،وعمدق المعرفدة العمميدة ; لددى المتعممدين
بجميددع المراحددل التعميميددة; وذلددك مددن خددالل مندداىج العمددوم ،حيددث تعددد بيئددة تعمددم مثمددى
لتنمية تمك الميارات0
 -0االىتمام باستخدام نموذج نيددىام البندائى فدي بيئدات تعمديم وتعمدم العمدوم لتالميدذ المرحمدة
اإلعدادية0
 -0إعددادة تنظدديم وصددياغة مندداىج العمددوم بالمراحددل التعميميددة المختمفددة ،بحي دث تركددز عمددى
ايجابية المتعمم
 -1تدريب معممي العموم بمراحل التعميم العام عمى طرق واستراتيجيات تنمية ميارات التفكيدر
عالي الرتبة  ،وعمق المعرفة العممية  ،وأساليب تقويميا0
 -2إعادة النظر في مناىج العموم ومحتواىا وعرضيا وصياغتيا بأسدموب شديق يسداعد عمدى
تنمية ميارات التفكير عدالي الرتبدة  ،وعمدق المعرفدة العمميدة  ،وكدذلك صدياغة المنداىج
بطريقددددة تمددددزم الطالددددب بددددالتفكير واعددددادة البحددددث واالبتعدددداد عددددن التركيددددز عمددددى الحفددددظ
واالستظيار0
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مقترحات البحث
في ضوء نتائج البحث وتوصياته يمكن اقتراح البحوث والدراسات اآلتية:
 -1أثر تدريس العموم أو فروعو المختمفة :الفيزياء ،والكيمياء ،واألحياء; باستخدام نموذج
نيدىام البنائي إلحداث التغيير المفيومي وتنمية التفكير المستقبمي لدى الطالب.
 -2أثر تدريس العموم أو فروعو المختمفة :الفيزياء ،والكيمياء ،واألحياء; باستخدام نموذج
نيدىام البنائي في تنمية ميارات التفكير المختمفة  :كالتفكير المتشعب ،واالبتكاري.
 -7برنامج تدريبي قائم عمى التفاعل بين نموذج نيدىام البنائي وممارسات التفكير التأممي
لتنمية ميارات القرن الحادي والعشرين لدى معممي العموم بالمرحمة اإلعدادية0
 -0أثر تدريس العموم باستخدام أنموذج نيدىام البنائي ،ومقارنتو ببعض نماذج التدريس
األخرى لمعرفة مدى تحقيقيا لبعض أىداف تدريس العموم.
 -0تقويم مناىج العموم بالمرحمة اإلعدادية فى ضوء ميارات التفكير عالى الرتبة
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أوالً :المراجع العربٌة:

المراجع

أبو شامة ،محمد رشد (. )7107فاعمية نموذج نيدىاـ البنائي في تنمية التحصيؿ وميارات التفكير

التأممي وبعض أبعاد الحس العممي لدى طالب الصؼ األوؿ ثانوي في مادة الفيزّياء .مجمة
التربية العممية  ،الجمعية المصرية لمتربية العممية .056-99، )5(71،

أحمد  ،فطومة ( .)7107تنمية الفيـ العميؽ والدافعية لالنجاز في مادة العموـ لدى تالميذ الصؼ األوؿ

اإلعدادي باستخداـ التعميـ االستراتيجي  .مجمة التربية العممية  ،الجمعية المصرية لمتربية
العممية 706-056،)4(05،

أحمد  ،فوزى ،رجب وفوقية ( .)7107فاعمية استخداـ نموذج تدريسى قائـ عمى التعمـ المستند لمدماغ
فى تنمية ميارات التفكير عالى الرتبة والتحصيؿ الدراسى في العموـ لدى تالميذ الصؼ

الثانى اإلعدادي .مجمة التربية العممية ،الجمعية المصرية لمتربية العممية 94 -44،)7(71 ،

أحمد النجدي وعمي راشد ومنى عبد اليادي ( .)7115اتجاىات حديثة في تعميـ العموـ في ضوء
المعايير العالمية و تنمية التفكير و النظرية البنائية تدريس العموـ في العالـ المعاصر،

القاىرة :دار الفكر العربي

األحمد ،نضاؿ شعباف مصطفى .)7114(.ميارات التفكير العميا لدى معممة العموـ وعالقتيا بمستويات

التفكير العميا لدى الطالبات .المقاء السنوي الحادي عشر "التربية ومستقبؿ التعميـ في المممكة

العربية السعودية".601-556 ،

األشقر ،سماح فاروؽ ( .)7108استخداـ نموذج نيدىاـ البنائي في تدريس العموـ لتنمية الفكر التحميمي

وتقدير الذات لدى تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي .مجمة كمية التربية  ،جامعة أسيوط ،
.88-47 ،)4(44

الباز  ،مروة محمد محمد ( .)7108فعالية برنامج تدريبي في تعميـ  STEMلتنمية عمؽ المعرفة

والممارسات التدريسية والتفكير التصميمي لدى معممي العموـ أثناء الخدمة ،مجمة كمية
التربية ،جامعة أسيوط 54-0،)07(44،

بشارة ،موفؽ سميـ صبح .)7114(.أثر برنامج تدريبي لميارات التفكير عالي الرتبة في تنمية التفكير

الناقد واإلبداعي لدى طالب الصؼ العاشر األساسي .رسالة دكتوراه غير منشورة .جامعة

اليرموؾ ،األردف

البعمي ،إبراىيـ عبد العزيز( .)7104فعالية استخداـ نموذج نيدىاـ البنائي في تنمية ميارات اتخاذ القرار

والتحصيؿ الدراسي في مادة العموـ لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي بالمممكة العربية
السعودية ،مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفس.46-04،)47(4،
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البعمي ،إبراىيـ  ،وصالح ،مدح ( .)7100فاعمية إستراتيجية مقترحة لتنمية بعض أبعاد التعمـ العميؽ
والتحصيؿ الدراسي في مادة الكيمياء لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي بالمممكة العربية
السعودية  ،مجمة دراسات فى المناىج وطرؽ التدريس 088-040،)076(0،

جابر ،عبد الحميد  ،كاظـ ،أحمد ( .)0974مناىج البحث في التربية وعمـ النفس،القاىرة  :دار
النيضة العربية.

جمييـ ،أحمد خضر حسيف( .)7108فاعمية التدريس بأنموذج نيدىاـ البنائي في تحصيؿ مادة عمـ

األحياء والتفكير التأممي لدى طالب الصؼ ال اربع العممي .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية
التربية ،الجامعة القادسية.

الجيورى ناصر ( .)7107فاعمية إستراتيجية الجدوؿ الذاتي ) (K . W . L . H.فى تنمية الفيـ

العميؽ لممفاىيـ الفيزيائية وميارات ما وراء المعرفة لدى طالب الصؼ الثامف األساسي

بسمطنة عماف .مجمة دراسات فى المناىج وطرؽ التدريس  ،)47(0،الجزء (58-00 ،)0

الحبشي  ،فوزى أحمد محمد أحمد  ،سميماف فوقيو رجب عبد العزيز ( .)7107فاعمية استخداـ نموذج
تدريس قائـ عمى التعمـ المستند لمدماغ فى تنمية ميارات التفكير عالي الرتبة والتحصيؿ

الدراسي في العموـ لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي  ،مجمة التربية العممية  ،الجمعية
المصرية لمتربية العممية 046-94 ، )7(71 ،

حسيف  ،أشرؼ عبد المنعـ محمد ( .)7109أثر تدريس العموـ باستخداـ مدخؿ حؿ المشكالت مفتوحة

النياية عمى التحصيؿ وتنمية عمؽ المعرفة العممية لدى طالب الصؼ األوؿ المتوسط ،مجمة

التربية العممية  ،الجمعية المصرية لمتربية العممية 47-0 )7(77 ،

حسيف عباس حسيف عمي ( .)7107إستراتيجية مقترحة قائمة عمى خرائط التفكير في تدريس الكيمياء
لتنمية ميارات التفكير التأممي وميارات التفكير عالي الرتبة لدى طالب المرحمة الثانوية

بالمممكة العربية السعودية ،مجمة التربية العممية  ،الجمعية المصرية لمتربية العممية
64-0،)4(05،

حسيف ،منار أحمد محمود محمد( .)7105فعالية استخداـ مدخؿ الدمج لتدريس العموـ فى تنمية ميارات

التفكير عالي الرتبة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية،مجمة القراءة والمعرفة ،كمية التربية جامعة
عيف شمس.779-765 ، )068 (،

خميؿ ،نواؿ عبد الفتاح فيمي .)7119(.فاعمية استخداـ المدخؿ الجدلي التجريبي في تنمية االستقصاء

العممي وميارات التفكير العميا لدى تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي في مادة العموـ .مجمة

دراسات في المناىج وطرؽ التدريس ،الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس.

العدد( ،)051سبتمبر.064-77 ،7119
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رزوقي ،رعد ميدي؛ ونجـ ،وفاء عبد اليادي؛ وجودة ،فاضؿ جبار ( .)7106تدريس العموـ
واستراتيجياتو .عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

رمضاف ،حياة عمى محمد .)7118(.فاعمية إستراتيجية(كوف-شارؾ-استمع-ابتكر)( )F-S-L-Cفي
تنمية بعض ميارات التفكير العميا والمفاىيـ العممية في مادة العموـ لدى تالميذ الصؼ

الخامس االبتدائي .مجمة التربية العممية ،الجمعية المصرية لمتربية العممية، ،)4(00 .

.097-045

زيتوف ،حسف حسيف .)7110(.تصميـ التدريس ،رؤية منظومية .القاىرة :عالـ الكتب.

زيتوف ،حسف حسيف .)7118(.تنمية ميارات التفكير  ،رؤية إشراقية في تطوير الػذات  ،الريػاض :الػدار
الصولتية لمنشر والتوزيع .

زيتوف ،عايش محمود ( .)7117النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموـ ،عماف :دار الشروؽ لمنشر
والتوزيع.

زيتوف ،عايش محمود ( .)7104أساليب تدريس العموـ .عماف :دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.
زيتوف ،كماؿ عبد الحميد ( .)7117تدريس العموـ لمفيـ .رؤية بنائية .القاىرة :عالـ الكتب.

السعدي  ،السعدي يوسؼ الغوؿ( .)7109برنامج إثرائي قائـ عمى نظرية الذكاء الناجح لتنمية ميارات

التفكير عالي الرتبة والحس العممي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية  ،مجمة كمية التربية ،جامعة

أسيوط  -كمية التربية60-0،)7(45،

السيد  ،فؤاد البيى( .)0979عمـ النفس اإلحصائي وقياس العقؿ البشري .القاىرة :دار الفكر العربي

السيد ،محمود رمضاف عزاـ ( .)7108فعالية استخداـ إستراتيجية عظـ السمؾ في تدريس البيولوجي في

تنمية عمؽ المعرفة البيولوجية وميارات التفكير البصري لدى طالب الصؼ الثاني الثانوي،
مجمة التربية العممية  ،الجمعية المصرية لمتربية العممية.046-019 ،)9(70 ،

شحاتة ،حسف؛ والنجار ،زينب ( .)7114معجـ المصطمحات التربوية والنفسية .القاىرة :الدار المصرية
المبنانية.

شحاتة ،محمد عبد المنعـ .)7107(.فاعمية وحدة مقترحة في الرياضيات قائمة عمى معايير NCTM
وباستخداـ نموذج التعمـ البنائي في تنمية الميارات العميا لمتفكير لدى تالميذ المرحمة

اإلعدادية .مجمة كمية التربية ،جامعة طنطا ،مصر .العدد(.587-579 ،)46

صوافطة ،وليد عبد الكريـ .)7101(.أثر تدريس الفيزياء بطريقة االستقصاء الموجو في تحصيؿ طالب

الصؼ األوؿ ثانوي بالمممكة العربية السعودية وتنمية مياراتيـ التفكيرية العميا .المجمة

التربوية ،الكويت .060-004 ،)97(75 ،
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الطنطاوي ،محمد رمضاف عبد الحميد  ،سميـ ،شيماء عبد السالـ عبد السالـ ( .)7107استخداـ مدخؿ
العموـ المتكاممة  STEAMلتنمية ميارات التفكير عالي الرتبة لدى الطالب المعمميف بكميتي

التربية والتربية النوعية  ،مجمة كمية التربية ،جامعة بنيا 476-474 ،)000(75 ،

طو  ،مروة حسيف إسماعيؿ ( .)7104برنامج مقترح قائـ عمى نموذج التفكير الجانبى لتنمية ميارات

التفكير عالي الرتبة واألداء التدريسى لدى الطالبة معممة الدراسات االجتماعية  ،دراسات

عربية في التربية وعمـ النفس  ،رابطة التربوييف العرب.88-57، 54،

عبد الباري ،ماىر شعباف .)7107(.فاعمية برنامج لتنمية ميارات التفكير العميا في النحو العربي لدى
طالب شعبة المغة العربية في كمية التربية ببنيا .المجمة التربوية ،الكويت ،)017(76 ،

.406-447

عبده ،ياسر بيومي أحمد .)7101(.فعالية استراتيجيات نظرية تريز في تدريس العموـ في تنمية ميارات

التفكير عالي الرتبة واالتجاه نحو استخداميا لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي .دراسات

في المناىج وطرؽ التدريس ،الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس ،7118 ،)048( ،

.714 – 066

العتوـ ،عدناف والجراح ،عبد الناصر وبشارة ،موفؽ .)7104(.تنمية ميارات التفكير-نماذج نظرية
وتطبيقات عممية.عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع

عطيو  ،عمي حسف محمد ( .)7101تأثير استخداـ لبعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس
الجغرافيا عمى التحصيؿ وتنمية التفكير التباعدي لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي  .الجمعية

التربوية لمدراسات االجتماعية  .مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية  .كمية التربية .

جامعة عيف شمس 074 – 69 ، )78 (.

العفوف ،ناديا حسيف؛ ومكاوف ،حسيف سالـ ( .)7107تدريب معمـ العموـ وفقًا لنظرية البنائية .عماف:
دار صفاء لمنشر والتوزيع.

العفوف ،نادية حسيف وعبد الواحد ،عالء أحمد ( .)7107فاعمية التدريس بميارات التفكير عالي الرتبة

في تنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصؼ الرابع العممي في مادة األحياء ،مجمة القادسية

لمعموـ اإلنسانية.740-706 ،)7( 05 .

عمي ،حسيف عباس حسيف .)7107(.إستراتيجية مقترحة قائمة عمى خرائط التفكير في تدريس الكيمياء
لتنمية ميارات التفكير التأممي وميارات التفكير عالي الرتبة لدى طالب المرحة الثانوية

بالمممكة العربية السعودية .مجمة التربية العممية،الجمعية المصرية لمتربية العممية،)4(05 .

.64-0
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عمي ،رضا الحسيني ( .)7104فعالية وحدة مقترحة في المجاالت العممية قائمة عمى التعمـ التعاوني في
تنمية ميارات العممية واالتجاىات نحو المشروعات الصغيرة لتالميذ المرحمة اإلعدادية.

دراسات عربية في التربية وعمـ النفس ،السعودية.044-014 ،)4( 49 .

عمياف ،شاىر ربحي ( .)7101مناىج العموـ الطبيعية وطرؽ تدريسيا النظرية والتطبيؽ .عماف :دار
المسيرة لمنشر والتوزيع

عمر  ،عاصـ محمد إبراىيـ ( .)7107تدريس العموـ باستخداـ وحدات التعمـ الرقمية في تنمية مستويات
عمؽ المعرفة العممية والثقة بالقدرة عمى تعمـ العموـ لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط،
المجمة التربوية  ،جامعة الكويت045-99 ،)075(47 ،

العمودي ،ىالة سعيد أحمد باقادر ( .)7109درجة ممارسة معممات الكيمياء لنموذج نيدىاـ البنائي

وعالقتيا بالتفكير التأممي لدييف بمدينة مكة المكرمة ،مجمة كمية التربية ،جامعة أسيوط ،
كمية التربية098-059،)7(45 ،

قطيط ،غساف يوسؼ .)7118(.استراتيجيات تنمية ميارات التفكير العميا .عماف :دار الثقافة لمنشر
والتوزيع.
المطرفي ،غازي بف صالح بف ىميؿ( .)7109أثر برنامج قائـ عمى مشروع  SFAA 2061في تنمية

ميارات التفكير عالي الرتبة وفيـ طبيعة العمـ لدى طالب العموـ المتفوقيف بجامعة أـ القرى ،
مجمة العموـ التربوية والنفسية ،جامعة أـ القرى97-44 ،)7(01 ،

المطرفي ،غازي بف صالح ىميؿ .)7104(.فاعمية إستراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ ونمط السيطرة
الدماغية في تنمية التفكير الناقد واالتجاه نحو مادة العموـ لدى طالب مساؽ( )0عموـ

بجامعة أـ القرى بالمممكة العربية السعودية .مجمة كمية التربية ،جامعة بنيا، )99(75 .الجزء

(741-045 ،)0
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