
 

 دامعة بوزسعيد –جملة نلية الرتبية                                           804                                م    2017 يونيو – العصسونو الجانيالعدد 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فعانٍت استخذاو انبحث اإلجزائى فى تنمٍت 
 انتفكري انتأمهى وانتحصٍم انذراسً مهاراث

  نذي تالمٍذ املزحهت اإلعذادٌت

 مجال حممذ أمحذ حممذ عهًأ/ 
 املنصىرةجامعت  –بكهٍت انرتبٍت ماجستريباحث 

 عبد السالم عبد السالم مصطفيأ.د./ 

 املهصوزةدامعة  نلية الرتبية-  املهاهر وطسم التدزيسأستاذ 

 إشساف

    إيواب أمحد خمتازد/ 
 املهصوزةدامعة  نلية الرتبية-  املهاهر وطسم التدزيسمدزس 



 

 دامعة بوزسعيد –جملة نلية الرتبية                                           805                                م    2017 يونيو – العصسونو الجانيالعدد 

 

 املهخص 
موم واإلىتمام بيا من قبل عمى الرغم من أىمية تنمية ميارات التفكير التأممى لمتالميذ فى الع

الباحثين ، وفى الوقت الذى يمر فيو العالم بمتغيرات سريعة عمى كافة األصعدة وفى كافة المجاالت 
مما يتطمب إعداد أفرادًا قادرين عمى ممارسة التعمم المستمر ، ومن ثم قادرين عمى تقييم المعمومات 

يؤكد أن ىناك تدنيًا ممحوظًا فى تأمل لمواقع الفعمى المالتى تتوفر ليم من المصادر المختمفة ، إال أن 
مدارسنا ومؤسساتنا التعميمية تعتمد عمى الطريقة التقميدية طريقة  أنتمك الميارات لدى التالميذ ، و 

 أساسية لمتدريس جاعمة المعمم المتحدث األساسى فى الحصة الدراسية والتمميذ مستمع سمبى .
 

فى مستويات تمك الميارات لدى التالميذ إلى عدم قيام المعمم بدوره  ويمكن تفسير ىذا التدنى     
)كمعمم ممين ( ، يعمل عمى مراجعة وتدبر ممارساتو التدريسية بشكل دورى منظم من خالل أدوات 

 -كأحد أنواع المداخل التدريسية -جرائىإلستخدام البحث اا أن فيالباحث الحالى يعتقد التأمل ؛ لذلك 
 فى العموم . التفكير التأممى لدي التالميذميارات  ةي تنميإلالتي قد تؤدي  ةالعممي بعض الخيارات

 

جرائى فى تنمية ميارات التفكير التأممى إلستخدام البحث اافعالية  تحديدى إلييدف البحث الحالى و      
من نماذج  ، وتشير األدبيات إلى وجود العديد الصف الثانى اإلعدادىفى مادة العموم لدى تالميذ 

نموذجًا لمبحث  ح الباحثالبحث اإلجرائى ، وبعد أن أسس الباحث نظريًا لمتغيرات البحث ، اقتر 
، وقد جرب الباحث النموذج المقترح لمتعرف عمى مدى فاعميتو فى تنمية ميارات التفكير اإلجرائى

ن ضابطة وتجريبية ، التأممى والتحصيل الدراسى ، مستخدمًا فى ذلك تصميمًا تجريبيًا من مجموعتي
( تمميذة من تالميذ الصف الثانى اإلعدادى ، وأدوات شممت عمى اختبار ميارات 03حجم كل منيا )

التفكير التأممى واختبار تحصيل ، ومواد تتمثل فى كراسة نشاط لمتمميذ ودلياًل لممعمم ، وخمصت الدراسة 
رات التفكيرالتأممى والتحصيل الدراسى فى إلى جدوى النموذج المقترح  لمبحث اإلجرائى فى تنمية ميا

 العموم لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى .
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Abstract 

        Despite the importance of the development of reflective thinking of 

students in science and attention by researchers skills, at a time when the 

world is undergoing rapid variables at all levels and in all areas in which 

preparation requires individuals able to exercise continuous learning, and 

then be able to evaluate the information that is available to them from 

different sources, but the meditator to the reality of the actual stresses that 

there is a marked decline in those skills among students, and our schools 

and educational institutions rely on the traditional method of teaching basic 

way of making the teacher main speaker at the seminar and share student 

listener negative. 

         It can explain this decline in the levels of these skills among students to 

the failure of the teacher in turn (as a teacher Mmhn), works to review and 

manage practice teaching regularly structured through meditation tools; 

therefore incumbent researcher believes that the use of search Alajraiy- as 

one of the types of entrances Altdiricih- some process that may lead to the 

development of reflective thinking skills among students in science options. 

         The aim of the present research to determine the effectiveness of the 

use of action research in the development of thinking skills contemplative in 

science at the second preparatory grade pupils, and indicate the literature 

to the existence of many models of action research, and after that the 

foundations of a researcher in theory to the variables of the research, 

suggested researcher model to look procedural, have experimented 

researcher the proposed model to identify the extent of its effectiveness in 

the development of the skills of reflective thinking and academic 

achievement, using it determined experimentally from two officer and pilot, 

the size of each of them (30), a pupil of the second grade class prep, and 

tools included to test the skills of reflective thinking and achievement test, 

and the materials represented in Activity brochure of the pupil and the 

evidence for the teacher, and the study concluded that the feasibility of the 

proposed model procedural Altvkeraltomly search in the development of 

skills and academic achievement in science for students of preparatory 

Stage . 
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        ة :مكدم

من أنماط التفكير التى تعتمد عمى الموضوعية   Thinking) (Reflectiveيعتبر التفكير التأممى      
ومبدأ العمية والسببية فى مواجية المشكالت التى تفسر الظواىر واألحداث ، ويتميز بأنو تفكير موجو ؛ 

وقىف إلىى عناصىره المختمفىة والبحىث عىن يوجو العمميات العقمية إلىى أىىداف محىددة ويتطمىب تحميىل الم
 (* 00، 6302العالقات الداخمية.)عبد السالم مصطفى ، 

                       

كسابيم مياراتو أصبحت حاجة ممحة  -وخاصة التفكير التأممى  -وتنمية التفكير لدى التالميذ       وا 
عممية التعميم واالستمتاع بيا ، وييذب فى عصرنا الحالى ؛ فيو يزيد ثقة التالميذ بأنفسيم ، ويعزز 

قدرات المتعمم ويجعمو متكيفًا مع المجتمع الذى يعيش فيو ، وتحرير عقول التالميذ والتخفيف من حدة 
 ( .03، 6306المشكالت التى يواجيونيا ) نادية حسين ، منتيى مطشر، 

 

ات التفكير التأممى من خالل استخدام وقد تناولت العديد من الدراسات والبحوث التربوية تنمية ميار      
بعض االستراتيجيات التدريسية المختمفة ، وأكدت عمى ضىرورة تىدريب التالميىذ عمييىا، ومىن أمثمىة تمىك 

( والتى استيدفت تنمية بعض ميارات التفكيىر التىأممى 6300الدراسات مايمى : دراسة  مدحت صالح ) 
انى المتوسىط بالمممكىة العربيىة السىعودية ، وذلىك مىن والتحصيل فى مادة العمىوم لىدى طىالب الصىف الثى
( ، وكىىذلك دراسىىات: عبىىد العزيزالقطىىراوى  L. F . Uخىىالل نمىىوذج إديمسىىون مىىن أجىىل اإلسىىتخدام ) 

  . (6302أميرة الدسوقى ) (  ، 6303)
        

تعمىيم والىتعمم وباستقراء الدراسات السابقة يتضح أنيا استيدفت تحديد فعالية بعىض اسىتراتيجيات ال     
اسىتخدام اسىتراتيجية المتشىابيات، واسىتراتيجية فى تنميىة ميىارات التفكيىر التىأممى لىدى التالميىذ ، مثىل 

وقد أثبتت جميع برنامج كورت لتعميم التفكير، وشبكات التفكير البصرى ، ، و خرائط التفكير ودورة التعمم 
 تأممى لدى التالميذ .الدراسات السابقة فعالية فى  تنمية ميارات التفكير ال

وبالرغم من األىمية الكبيرة لميارات التفكير التأممى ، وتأكيد العديد من الدراسات عمى ضرورة        
تنميتيا ، إال أنو يالحظ أن ىناك تدنيًا ممحوظًا فى تمك الميارات ، وكذلك عدم اىتمام من جانب 

تواء كتب العموم فى المناىج الحديثة عمى العديد المعممين بتنمية تمك الميارات لدى التالميذ برغم اح
من األنشطة العممية التى تحث المتعمم عمى إعمال الفكر والتأمل ، وىذا ماأشارت إليو دراسات كل من 

  ( .6302( ،) إيياب مختار، 6333: ) نجاح السعدى ، 
 -كأحد أنواع المداخل التدريسية -جرائىإلستخدام البحث اا أن فيالباحث الحالى يعتقد لذلك 

؛ فالبحث  التفكير التأممى لدي التالميذميارات  ةي تنميإلالتي قد تؤدي  ةبعض الخيارات العممي
جراءات تتم عمى مراحل مرت بة ومحددة ولكنيا مرنة. ويقوم المعممون اإلجرائى يشير إلى مدخل محدد وا 
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بإجراء األبحاث فى محيط عمميم . ويمكن القيام بعمل البحث اإلجرائى فى الفصل الدراسى أو خارجو. 
 (033،6302)عبد السالم مصطفى ، 

 

ونظرًا ألىمية قيام المعمم بالبحوث اإلجرائية ؛ فقد أشارت العديد من الدرسات إلى ضرورة قيام       
لمعمم بيذا النوع من البحوث التى تنمى عمميات التأمل والتبصر والتفكير لدى كل من المعمم والمتعمم ا

( ، ومن  6302( ، )لمياء شوقت ، 6303) أميرة محمد ،عمى حد سواء ، ومن أمثمة تمك الدراسات: 
  2010)، ( DebbieHahs , 2009) الدراسات األجنبية التى اىتمت بالبحث اإلجرائى مايمى: 

(Charles ,،, 2011)  EILKS، ) Direk,et,) 2011  . ) 
 

والحىىظ الباحىىث مىىن الدرسىىات السىىابقة ، أنيااىتمىىت بقيىىاس فعاليىىة البحىىث اإلجرائىىي فىىى تنميىىة       
الحظ الممارسات التدريسية لدى المعممين ، وأكدت عمىى ضىرورة تىدريب المعممىين عمىى القيىام بيىا، كمىا

ندرة فى الدراسات العربية واألجنبية التى اىتمت بقياس فعالية استخدام   -عو فى حدود اطال -الباحث 
 ( البحث اإلجرائى فى تنمية ميارات التفكير التأممى فى العموم ، ومن أمثمة تمك الدراسات العربية دراسة

( والتىى اسىتيدفت قيىاس فعاليىة برنىامج مقتىرح 6334نادية سمعان لطف اهلل ، عفىاف عطيىة عطيىة ، 
فى تنمية التفكير التأممى ومستوياتو لىدى الطىالب المعممىين بالفرقىة الرابعىة بكميىة التربيىة شىعبة العمىوم 

 ,Halimالبيولوجيىة والجيولوجيىة باسىتخدام البحىث اإلجرائىى ، ومىن الدراسىات األجنبيىة دراسىة حمىيم )

etal, 2010,28-70 ف والطالىب والمعمىم فىى ( التى تناولت أىمية البحث اإلجرائى التشاركى بىين المشىر
 حل مشكالت تدريس الفيزياء لممرحمة الثانوية .

 

دراسة اىتمت بتعًرف فعالية استخدام البحث اإلجرائى فى  –فى حدود اطالعو  –ولم يجد الباحث        
تنمية ميارات التفكير التأممى فى العموم لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ؛ لذا يسعى البحث الحالى إلى 

عرفة فعالية البحث اإلجرائى فى تنمية ميارات التفكير التأممى لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية فى مادة م
 العموم باستخدام نموذج مقترح لمبحث اإلجرائى .

 : الرئيس التالى السؤالالبحث الحالى فى ة ى ماسبق يمكن تحديد مشكمإل اً واستناد
 

الصف فى مادة العموم لدى تالميذ  التفكير التأممى ةى فى تنميرائإلجستخدام البحث اافعالية  ما       
 ؟ الثانى اإلعدادى

 : أهداف البشح 

جرائى فى تنمية ميارات التفكير إلستخدام البحث اافعالية  تحديدى إلييدف البحث الحالى        
 . الصف الثانى اإلعدادىالتأممى فى مادة العموم لدى تالميذ 
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 : أهمية البشح
 فى ضوء ماأسفر عنو البحث الحالى من نتائج يمكن أن يسيم فى :     

التفكير التأممى  ةرائى لتنميإلجستخدام البحث ااتفاده من إلسفي ا ةتجاىات الحديثة اإل مساير  -0
 . ةالتعميمية وتحسين العممي

حتوائيا عمي ال ؛التغمب عمي الصعوبات التي تواجو التالميذ أثناء دراستيم لموضوعات ماده العموم  -6
 . من خالل تدريسيا باستخدام البحث اإلجرائى  دةوكميات مجر  ةمفاىيم طبيعي

 ي ضرورة تصميم المناىج والمقرراتإلتوجيو نظر القائمين عمي تخطيط وتطوير المناىج  -0
 .والتفكير  تحث التالميذ عمى التأملل واستراتيجيات التدريس

تستيدف تدريب معممي  ةعمي عمل دورات تدريبي ةلتعميميا ةتوجيو نظر القائمين عمي العممي -2
 جرائى .إلستخدام البحث اإ ةالعموم عمي كيفي

 : أدوات البشحمواد و

 :  اآلتية البحثية األدواتالمواد و عداد بإالباحث  قام       
 مواد البحث : وتتمثل فيما يمى : -أ
كوكب األرض " ، " الحفريات وحماية األنواع كراسة نشاط التمميذ لوحدتى " الغالف الجوى وحماية  -0

 من اإلنقراض " بمادة العموم لمصف الثانى اإلعدادى .
دليل المعمم لوحدتى " الغالف الجوى وحماية كوكب األرض " ، "الحفريات وحماية األنواع من  -6

 اإلنقراض"  بمادة العموم لمصف الثانى اإلعدادى .
لدى تالميذ الصف الثانى  ميارات التفكير التأممى فى العمومار اختب أداة البحث : وتتمثل في –ب 

 اإلعدادى .
   سدود البشح :   

 قتصر البحث الحالى عمى مايمى :ا      
الثانى اإلعدادى بإدارة بمقاس التعميمية األزىرية التابعة لمنطقة المنصورة الصف عينة من تالميذ  -0

 األزىرية . 
حماية كوكب األرض " ، " الحفريات وحماية األنواع من اإلنقراض " من تى " الغالف الجوى و وحد -6

 كتاب العموم المقررعمى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى .
 م .6302/6302الفصل الدراسى األول من العام الدراسى  -0
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 : البشح فسض

 : الفرض اآلتي  ةحاول البحث الحالى اختبار صح       
بىىىىين متوسىىىىطي درجىىىىات تالميىىىىذ ‚(  32 ≥ئيو عنىىىىد مسىىىىتوي داللىىىىة ) " يوجىىىىد فىىىىرق ذو داللىىىىو إحصىىىىا

فىىي التطبيىىق البعىىدي إلختبىىار ميىىارات التفكيىىر التىىأممى لصىىالح  التجريبيىىةوالمجموعة الضىىابطةالمجموعة
 المجموعة التجريبية ".

 

 مهور البشح : 
الحالى وكذلك فى  تم استخدام المنيج الوصفى ؛ إلرساء اإلطار النظرى المتعمق بمتغيرات البحث     

ستخدام البحث إلتحديد فعالية  ؛ التجريبي شبو ستخدام المنيجاتم وكذلك ،إعداد مواد وأدوات البحث 
الثانى اإلعدادى وذلك من ميارات التفكير التأممى فى مادة العموم لدى تالميذ الصف  ةرائى فى تنميإلجا

 خالل : 
الثانى اإلعدادى بمعيد فتيات أبو الصف  يذاتتمم من وتمثمت فى عينة :ضابطة ال ةالمجموع -0

دشيشة الدينى التابع لمنطقة المنصورة األزىرية ، اآلتى درسن وحدتى " الغالف الجوى وحماية 
كوكب األرض " ، " الحفريات وحماية األنواع من االنقراض " من كتاب العموم لمصف الثانى 

 اإلعدادى باستخدام الطريقة المعتادة .
الثانى اإلعدادى بمعيد فتيات بمقاس الصف  تمميذاتمن وتمثمت فى عينة  :التجريبية  ةعالمجمو  -6

 الدينى التابع لمنطقة المنصورة األزىرية ، اآلتى درسن نفس الوحدتين بإستخدام البحث اإلجرائى .
 املكرتح للبشح اإلدسائى : الباسح منوذز   

ميارات التفكير  ةتنمياإلجرائي ؛ بما يؤدي إلى  قام الباحث بإعداد تصميم نموذج مقترح لمبحث    
 :وىي كالتالي ،  ةخمس خطوات متصم من وىذا النموذج يتكون،  التأممى

 وتحتوى عمى خطوتين ىما:  : التشخيصالتأمل و  -ا
 إثارة المشكمة وتحديدىا .              -أ
 جمع معمومات عن المشكمة التى تم تحديدىا .  -ب 
 وتحتوى عمى خطوتين ىما : : التخطيط -6 
 وضع عدة بدائل لحل المشكمة المثارة . -أ
 اختيار أحد البدائل المقترحة لحل المشكمة . -ب 
 التنفيذ والمالحظة: وتحتوى عمى خطوتين ىما :  -0
 إجراء نشاط لمبديل الذى تم اختياره   . -أ
 مالحظة النشاط الذى تم تنفيذه . -ب 
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 توى عمى خطوتين ىما :وتح :ييم والتأمل التق -2
 تقييم حل المشكمة .                       -أ
 تقييم مدى مناسبة البديل لحل المشكمة .  -ب 
 وتتضمن خطوتين ىما :  تحقيق نواتج التعمم  : -2
 تقديم تفسيرات منطقية .          -أ
 الوصول إلى استنتاجات مناسبة .  -ب 

 المقترح لمبحث اإلجرائي المستخدم في البحث الحالي :ويوضح الشكل التالى النموذج      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 0شكل )                                         
     
 

 النموذج المقترح لمبحث اإلجرائى .                           
 دساءات البشح :إ 

 : البحث ، والتحقق من صحة فروضو ية لإلجابة عن أسئمة جراءات التالإلا تم اتباع       
طار النظري إللترسيخ ا؛ الحالى بمتغيرات البحث ةالمتعمق ةدبيات والدراسات السابقاألطالع عمي إلا -0

 . أدواتومواده و  عداد، وكذلك إلمبحث
لتدريس وحدتى " الغالف الجوى وحماية كوكب األرض " ، "الحفريات وحماية عداد دليل المعمم إ -6

 ع من اإلنقراض " باستخدام البحث اإلجرائى .األنوا

التأمل  -1
 والتشخيص :

ثارة  -أ تحديد وا 
 المشكمة .

جمع معمومات  -ب
 عن 

 المشكمة .         

حقيق نواتج ت -5
 التعمم :

تقديم تفسيرات  -أ
 منطقية .

الوصول إلى  -ب
 استنتاجات مناسبة .

 التخطيط : -2

وضع عدة  -أ
بدائل لحل 
 المشكمة.

اختيار أحد  -ب
البدائل لحل 
 المشكمة  

التنفيذ  -3
 والمالحظة 

اجراء نشاط  -أ
لمبديل األدائى 

 الذى تم اختياره. 
مالحظة  -ب

النشاط الذى تم 
 فيذه .تن

التقييم  -4
تقييم -والتأمل: أ

 حل المشكمة. 

تقييم مدى  -ب
مناسبة البديل 

 لحل

 . المشكمة     
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تى " الغالف الجوى وحماية كوكب األرض " ،" الحفريات وحماية وحدل التمميذ عداد كراسو نشاطإ -0
 األنواع من االنقراض " فى ضوء البحث اإلجرائى .

الثانى  فالصذ ميارات التفكير التأممى فى العموم لتالمي اختبار : وىي،  البحث اةعداد أدإ -2
تى " الغالف الجوى وحماية كوكب األرض " ، " ختبار التحصيل الدراسي في وحداإلعدادى، وكذلك ا

 الحفريات وحماية األنواع من اإلنقراض "  .
 . لمتأكد من صدق األداة  المحكمين السادة منة أدوات البحث عمي مجموعمواد و  عرض -2
 ت ومقترحات السادة المحكمين .   تعديل مواد البحث وأدواتو وفقًا لتعديال -2
 حساب ثبات أدوات البحث ، المتمثمة فى اختبار ميارات التفكير التأممى . -2
 ةمجموعاألخرى و ضابطة ،  مجموعةإحداىما ي مجموعتين إلختيار عينو البحث وتقسيميا ا -3

 . تجريبية
 .عينة البحثعمي اختبار التفكير التأممى قبمياً تطبيق  -4
تى " الغالف الجوى وحماية كوكب األرض " ، " الحفريات وحماية األنواع من يس وحدتدر  -03

 االنقراض " لممجموعة التجريبية باستخدام البحث اإلجرائى .  
 . عينة البحثعمي التفكير التأممى  تطبيق -00
 عن التطبيقين القبمي والبعدي . ةالبيانات الناتججمع  -06
 .  حصائية المناسبةاإلساليب األئية لمبيانات بحصاإلالمعالجة اإجراء  -00
 تحميل النتائج وتفسيرىا . -02
 . تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج البحث -02
  : مصطلشات البشح 

 تضمن البحث الحالى المصطمحات اآلتية :    
                   Action Research )البحث اإلجرائى : ) -0

( : بأنو التقصى والتحرى واإلجراء الذى يتخذه المعمم 033،6302لسالم مصطفى )يعرفو عبد ا     
بمفرده لدراسة مالمح طرق تدريسو . ويمكن أن ينطمق من مشكمة محددة بالفصل ، أو بناء عمى 
ظيور فكرة تدريس جديدة والرغبة فى تجربتيا ، بيدف زيادة معارف المعمم وتطوير معتقدات وميارات 

 التدريس . 
: أسىموب بحثىى تىأممى مىنظم ، جرائيىا بأنىو" البحىث اإلجرائىى " إ يعىرف الباحىثفى ضىوء ماسىبق        

يقوم من خاللو المعمم الباحث بمالحظة وتأمىل ممارسىاتو التدريسىية  باسىتخدام أدوات تأمىل )تسىجيالت 
رات التفكيىىر بصىىرية ، مالحظىىة نظىىراء ، تىىدوينات لمتالميىىذ ( ؛ وذلىىك بيىىدف تنميىىة بعىىض ميىىا –سىىمعية 

التأممى ) تحديد السبب الىرئيس لممشىكمة ، تقىديم عىدة بىدائل لحىل المشىكمة ، اسىتخدام خطىوات منظمىة 
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لحل المشكمة ، تقيىيم حىل المشىكمة ، الوصىول إلسىتنتاجات مناسىبة ، تقىديم تفسىيرات منطقيىة ( ، لىدى 
 تالميذ الصف الثانى اإلعدادى فى مادة العموم .

 

 (  (Reflective Thinking التفكير التأممى : -6
( بأنو: القدرة عمى التعامل مع المواقف واألحداث والمثيرات 22،6332يعرفو زياد بركات )     

التعميمية بيقظة ، وتحميميا بعمق وتأن لموصول إلى اتخاذ القرار المناسب فى الوقت والمكان المناسبين 
                                  لتحقيق األىداف المتوقعة منو .

: نشاط عقمى ىادف يقوم عمى التأمل من  بأنومما سبق يعرف الباحث التفكير التأممى إجرائيًا      
خالل ميارات تحديد السبب الرئيس لممشكمة ، وتقديم عدة بدائل لحل المشكمة ، واستخدام خطوات 

   .سبة ، وتقديم تفسيرات منطقيةمنظمة لحل المشكمة ، وتقييم حل المشكمة ، والوصول إلستنتاجات منا
 

 : إدساءات إعداد اختباز التفهري التأملى 
 

 فيما يلً عرض الخطىات التً مر بها إعذاد اختبار التفكير التأملً  :       
 
 

 تحذيذ الهذف من االختبار : - أ
 

لمرتبطىىة اسىىتيدف ىىىذا اإلختبىىار قيىىاس قىىدرة التالميىىذ عمىىى ممارسىىة ميىىارات التفكيىىر التىىأممى ا         
" الغىىالف الجىىوى وحمايىىة كوكىىب األرض" ،" الحفريىىات وحمايىىة األنىىواع مىىن االنقىىراض " بمىىا بوحىىدتى 

والتىىى مىىن شىىأنيا أن تكسىىبيم التفكيىىر التىىأممى فىىى حىىل  –تتضىىمناه مىىن معمومىىات ، وأنشىىطة تعميميىىة 
البحىىث ؛ بيىىدف تحديىىد فعاليىىة اسىىتخدام  -المشىىكالت بوجىىو عىىام ، والمشىىكالت العمميىىة بوجىىو خىىاص 

 اإلجرائى فى تنمية ميارات التفكيرالتأممى لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى .
 

 تحديد ميارات االختبار :  - ب
 تم تحديد ميارات اختبار التفكير التأممى فى ضوء مايمى :   

 اإلطار النظرى ، وتعريفات البحث اإلجرائى . -0
 البحوث والدراسات السابقة المتصمة بالتفكير التأممى . -6
 بعض اختبارات التفكير التأممى التى قدمتياالبحوث والدراسات السابقة . -0

 فى ضوء ىذه المصادر ، تم اقتراح الميارات التالية إلختبار التفكير التأممى : 
 تحديد السبب الرئيس لممشكمة :  (0)

ذلك لتحديد وفييا يتم قياس قدرة التمميذ عمى تشخيص وفحص وتحميل البيانات المتعمقة بالمشكمة و      
 السبب الرئيس الذى أدى لحدوثيا .
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 ( تقديم عدة بدائل لحل المشكمة :6) 
وفييا يتم قياس قدرة التمميذ عمى التوصل إلى عدة حمول منطقية مختمفة لممشكمة        

المطروحة،من خالل معمومات مسبقة عن طبيعة المشكمة وخصائصيا وأبعادىا،ثم تحديد واختيار 
 ئية المناسبة لحميا.الخطوات اإلجرا

 ( استخدام خطوات منظمة لحل المشكمة :0) 
وفييا يتم قياس قدرة التمميذ عمى تنفيذ الخطوات اإلجرائية المنظمة عمميًا بيدف الوصول إلى        

 حل لممشكمة .
 تقييم حل المشكمة :  (2)

ى إلييا تنفيذ البديل اإلجرائى وفييا يتم قياس قدرة التمميذعمى تجميع البيانات عن النتائج التى أد      
 الذى تم إختياره وتحميميا .

 ( التوصل إلى استنتاجات مناسبة :2)  
وفييا يتم قياس قدرة التمميذ عمى استخالص نتيجة معينة من خالل تحميل المعمومات والبيانات         

 والخطأ. الناتجة عن معالجة المشكمة، بحيث يمكن أن يميز بين االستنتاجات الصحيحة 
 ( تقديم تفسيرات منطقية :         2)  

وفييا يتم قياس قدرة التمميذ معرفة العالقات والروابط بين أجزاء المشكمة، والربط بين األسباب          
 والنتائج المتعمقة بيا ، وتقديم تفسير منطقى لذلك . 

 صياغة مفردات االختبار : -ج
ات التفكير التأممى ، لالستفادة منيا فى بناء اختبار التفكير تم اإلطالع عمى بعض اختبار        

جراء التعديالت  التأممى لمبحث الحالى ، وذلك من خالل االستعانة ببعض مفردات ىذه االختبارات ، وا 
المناسبة لكى تتناسب مع مستوى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى ، وتم صياغة مفردات االختبار 

ممى عمى ىيئة مواقف مشكمة تتطمب من التمميذ أن يقوم بالتصدى لحل كل موقف الخاصة بالتفكير التأ
( مفردة تمثل مشكالت عممية ، 26عمى حدة ، متبعًا ميارات التفكير التأممى ، وتكون االختبار من ) 

= 26/2ميارة من تمك الميارات ) ( من ميارات التفكير التأممى ، فيكون نصيب كل 2مقسمة عمى )
( درجة ، وقد روعى 26من ىذه المفردات  ، وبذلك تكون درجة اختبار التفكير التأممى من )  ( سبعة2

 فى إعداد ىذه المشكالت مايمى :
 أن تمثل مشكالت واقعية تتطمب قدرًا من التفكير والتأمل . -0
 أن تكون مناسبة لمزمن المتاح لحميا . -6
 عدة بدائل . أن يتوصل التمميذ إلى البديل الصحيح من بين  -0
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 وضع تعميمات االختبار : -د
تمت صياغة تعميمات االختبار فى صورة مبسطة ، ليسيل عمى التالميذ اإلجابة عنو ، وقد       

 روعى عند صياغة التعميمات مايمى :
 تقديم تعميمات عامة لالختبار ككل . -0
 تقديم تعميمات تتضمن كيفية اإلجابة عن اإلختبار فى ورقة اإلجابة . -6

 تقديم تعميمات شفيية تتضمن اتباع التمميذ لميارات ) خطوات ( حل مشكالت االختبار . -0
 جدول مواصفات اختبار التفكير التأممى :  – ھ

ىذا الجدول عمى بعدين رأسيين أحدىما يمثل ميارات التفكير التأممى واآلخر يمثل عدد يحتىي       
 يوضح ذلك : األسئمة التى تقيس كل ميارة . والجدول التالى

 ( 1جذول )                                                       
 مواصفات اختبار ميارات التفكير التأممى                        

 عدد االسئمة   ميارات التفكير التأممى           م   
 2-0      تحديد السبب الرئيس لممشكمة           0  
 02-3      تقديم عدة بدائل لحل المشكمة            6  
 60- 02     استخدام خطوات منظمة لحل المشكمة            0  
 63-66     تقييم حل المشكمة            2  
 02 -64     الوصول الستنتاجات مناسبة            2  
   26-04      تقديم تفسيرات منطقية            2  

 

 فتاح تصحيح االختبار :إعداد م -و
 

 

بعىىد إعىىداد اختبىىار التفكيىىر التىىأممى ، تىىم إعىىداد مفتىىاح التصىىحيح موضىىح بىىو رقىىم الميىىارة ، ورقىىم       
البديل الصحيح وفق نوعية الميارة ، عمى أن يتم تصحيح كل سؤال بإعطاء التمميذ درجة واحىدة عنىدما 

وفى نياية  فرًا عندما تكون إجابتو خاطئة ، تكون إجابتو عمى الميارة ) الخطوة ( صحيحة ، ويعطى ص
التصىىحيح يىىتم تقىىدير درجىىة التمميىىذ الكميىىة عمىىى االختبىىار وذلىىك بتجميىىع درجىىات االسىىتجابات الصىىحيحة 
لمتمميذ عمى مفردات اختبار التفكير التىأممى ، وتىم التعامىل إحصىائيًا مىع بيانىات اختبىار التفكيىر التىأممى 

 بصورة منفصمة .
 مى إلختبار التفكير التأممى :الضبط العم -ز

 تمثل الضبط العممى الختبارالتفكير التأممى فيما يمى :        
 تحديد صدق محتوى االختبار : ) صدق المحكمين ( : -0
تم عرض اختبار التفكير التأممى بصورتو األولية عمى مجموعة مىن المحكمىين* ؛ وذلىك لتعىرف        

 آرائيم من حيث :
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 ميارات المقترحة لكل مفردة من مفردات االختبار .مدى مالئمة ال -
 سالمة صياغة مفردات االختبار ، واجراء التعديالت عمييا . -

 مدى وضوح صياغة التعميمات العامة لالختبار . -

 مدى ارتباط أسئمة االختبار بمحتوى الوحدتين . -

 مدى مالئمة الصياغة المفظية لالختبار . -

 تبار .مدى الصحة العممية ألسئمة االخ -

  مدى مالئمة مستوى االختبار لتالميذ الصف الثانى اإلعدادى . -

 مدى شمولية المشكالت لموضوعات وحدتى التجريب . -
 وقد أبدى بعض المحكمين عدة مالحظات ، يمكن إيجازىا فيما يمى :

 بعض الرسومات البيانية تحتوى عمى أرقام بالمغة االنجميزية يمكن أال يستوعبيا التمميذ . -
 شارة إلى ضرورة تعديل صياغة بعض المفردات .اإل -

 التأكيد عمى تقديم عدة بدائل ) فى ميارة تقديم عدة بدائل لحل المشكمة ( وليس بدياًل واحدًا . -

 أن تكون أسئمة اختبار التفكير التأممى غير متعمقة بالمحتوى الدراسى لمتالميذ . -

 سب مستوى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى .أجمع المحكمون عمى أن معظم مفردات االختبار تنا -
جراء التعىديالت الالزمىة فىى ضىوء اراء المحكمىين ، وبىذلك تىم  وقد تم إعادة صياغة بعض المفردات ، وا 
 التأكد من صدق االختبار وأصبح فى صورتو األولية صالحًا لمتطبيق عمى عينة البحث االستطالعية .

 ير التأممى :التجربة االستطالعية إلختبار التفك -6
بعد التأكد من صدق االختبار ، تم تطبيق اختبار التفكير التأممى فىى صىورتو األوليىة عمىى عينىة       

 –غيىىر عينىىة البحىىث األساسىىية  –( تمميىىذة مىىن تالميىىذ الصىىف الثىىانى اإلعىىدادى60إسىىتطالعية عىىددىا)
 بغرض تحقيق األىداف التالية :

 حساب معامالت ثبات اإلختبار . أواًل :
 تحديد الزمن الالزم لإلجابة عمى اإلختبار. ثانيًا :
 حساب معامل ثبات االختبار: -أوالً 

قام الباحىث بحسىاب معىامالت ثبىات اختبىار التفكيىر التىأممى ) األبعىاد والدرجىة الكميىة ( باسىتخدام       
" حيث طبق االختبار عمى عينة من تالميذ الصف  Alpha Cronbachلفا كرونباخ معامل الثبات " أ

منطقة المنصورة االزىرية  –الثانى اإلعدادى بمعيد فتيات المعصرة الدينى التابع إلدارة بمقاس االزىرية 
 ( تمميذة .60. بمغ عددىا ) 

جىىراء المعالجىىة اإلحصىىائية كانىىت قىىيم معامىىل ال  ثبىىات كمىىا ىىىى موضىىحة بالجىىدول وبعىىد رصىىد النتىىائج وا 
 التالى :
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 ( 6جدول )                                       
 معامالت ثبات اختبار التفكير التأممى ) الميارات والدرجة الكمية (                 

 معامل الثبات        عدد األسئمة     ميارات التفكير التأممى   
 3.22            2      تحديد السبب الرئيس لممشكمة  
 3.30         2      تقديم عدة بدائل لحل المشكمة  
 3.26         2      استخدام خطوات منظمة لحل المشكمة  
      3.22 2      تقييم حل المشكمة  
 3.20          2      الوصول إلى استنتاجات مناسبة  
 3.22          2      تقديم تفسيرات منطقية  

 3.40          26      الكل            
 

 ( أن معامالت ثبات أبعاد اختبار التفكير التأممى تراوحت بين  6يتضح من جدول )     
( وىىى معىامالت 3.40( ، بينما كان معامل ثبات اختبار التفكير التأممى ككل ) 3.30( ، و ) 3.26) 

 ( . 23، 6332رتفعة بالنسبة إلى ىذه الطريقة  ) محمود ميدى البياتى ، ثبات م
 تحديد الزمن الالزم لالجابة عمى االختبار : ثانيًا :

تم حساب الزمن الالزم لالجابة عن مفردات االختبار وذلك بتسجيل الزمن الذى استغرقو أول تمميذ      
الختبىار ، وكىذلك تحديىد الىزمن الىذى اسىتغرقو آخىر من عينة التطبيق انتيى من اإلجابىة عىن مفىردات ا

تمميذ من عينة التطبيق انتيى من اإلجابة عىن مفىردات االختبىار ثىم حسىاب الىزمن الىالزم لالجابىة عىن 
 مفردات االختبار ، وذلك بإيجاد متوسط الزمنين . 

 دقيقة . 02الزمن الذى استغرقو أول تمميذ انتيى من اإلجابة =  -
 دقيقة .22رقو آخر تمميذ انتيى من اإلجابة = الزمن الذى استغ -
 دقائق .03الزمن الذى استغرقو الباحث فى إلقاء تعميمات االختبار =  -

 دقيقة .   23متوسط الزمن ) زمن األداء الفعمى عمى االختبار ( =  -

 الزمن الالزم لتطبيق االختبار = متوسط الزمن + زمن إلقاء تعميمات االختبار
 دقيقة .      23=       03+               23=                                 

( دقيقة ، وقد تم 23يتضح مما سبق أن الزمن الالزم لتطبيق إختبار التفكير التأممى يساوى )   
االلتزام بيذا الزمن عند التطبيق القبمى والبعدى الختبار التفكير التأممى عمى عينة البحث 

 األساسية .
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 ة النيائية الختبار التفكير التأممى :الصور  -ح
جىىراء التعىىديالت عمىىى االختبىىار فىىى ضىىوء آراء المحكمىىين         بعىىد القيىىام بالتجربىىة االسىىتطالعية ، وا 

وحسىىاب االتسىىاق الىىداخمى ومعامىىل الثبىىات ومعىىامالت السىىيولة والصىىعوبة ومعىىامالت التمييىىز ، أصىىبح 
 *اختبار التفكير التأممى فى صورتو النيائية 

 : اختياز عيهة البشح 

فتيىىات بمقىىاس ( األزىىىريين ، التىىابعين إلدارة بمقىىاس  –تىىم اختيىىار معيىىدى ) فتيىىات أبىىو دشيشىىة        
األزىرية التابعة لمنطقة المنصورة األزىرية ، وشممت العينة فصىمين بواقىع فصىل واحىد مىن كىل معيىد ، 

( تمميىىذة لممجموعىىة 03عىىدادى ، بواقىىع ) ( تمميىىذة مىىن تالميىىذ الصىىف الثىىانى اإل23بمىىغ حجىىم العينىىة ) 
 ( تمميذة لممجموعة التجريبية من معيد فتيات أبودشيشة . 03الضابطة من معيد فتيات بمقاس ، )

 : التصميم التذسيبى 

 تمثمت متغيرات البحث فيما يمى :      
 ويتمثل فى البحث اإلجرائى  .:  المتغيرالمستقل -0

 تفكير التأممى  .            ويتمثل فى ال:  المتغير التابع -6
ويتضح من متغيرات البحث المستقمة والتابعة أن منيج البحث المتبع ىو المنيج شبو التجريبى أى أن 

 منيج البحث ىو المنيج شبو التجريبى .
 : خطوات التطبيل امليدانى 

 :  مر التطبيق الميدانى بالمراحل الثالث التالية     
 ق القبمى ألدوات البحث .المرحمة األولى : التطبي

الضىابطة تم تطبيق أدوات البحث  المتمثمة فى اختبار التفكير التىأممى عمىى تالميىذ المجمىوعتين        
 .م 6302/ 6302والتجريبية فى بداية الفصل الدراسى األول من العام الدراسى 

بعد ذلك تم تصحيح اإلجابات ورصد الدرجات . ولمتأكد من تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبيىة 
فىى اختبىار التفكيىر التىأممى تىم اسىتخدام اختبىار "ت" لممقارنىة بىين متوسىطى درجىات المجمىوعتين عمىى 

الضىابطة  ؛ حيىث تىم حسىاب المتوسىط واالنحىراف المعيىاري لىدرجات طىالب المجمىوعتين :أدوات البحث 
) ت ( المنىاظرة لمفىرق بىين    وحسىاب قيمىة  والتجريبية في التطبيق القبمي الختبىار التفكيىر التىأممي ،

 :ىذه النتائج ( 0)ويوضح جدول ت (،)وتحديد مستوي الداللة المناظر لقيمة  ، المتوسطين
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 ( 0جدول ) 
 " وداللتيا اإلحصائية لمفروق بين متوسطى درجات المجموعة الضابطة قيمة "ت            

  والمجموعة التجريبية فى اختبار التفكير التأممى والدرجة الكمية قبمياً               
 

 المجموعة ميارات ال
عدد 
 الطالب

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

   قيمة
 ت()  

مستوي 
 الداللة

الرئيسي تحديد السبب 
 لممشكمة

 0‚03 2‚20 03 الضابطة
23 22‚0 

06‚ 
 0‚24 0‚43 03 التجريبية غير دالة

تقديم عدة بدائل لحل 
 المشكمة

 0‚23 0‚23 03 الضابطة

23 32‚0 
64‚ 

 0‚23 6‚42 03 التجريبية غير دالة

استخدام خطوات 
 منظمة لحل المشكمة

 0‚22 6‚23 03 الضابطة
23 62‚3 

23‚ 
 0‚04 6‚33 03 التجريبية الةغير د

 تقييم حل المشكمة
 6‚26 0‚43 03 الضابطة

23 26‚0 
34‚ 

 0‚20 6‚42 03 التجريبية غير دالة

الوصول إلي 
 استنتاجات مناسبة

 0‚03 6‚20 03 الضابطة
23 26‚3 

22‚ 
 0‚22 6‚62 03 التجريبية غير دالة

 تقديم تفسيرات منطقية
 0‚63 6‚40 03 الضابطة

23 42‚3 
02‚ 

 0‚22 6‚22 03 التجريبية غير دالة

 الكل
 2‚20 04‚43 03 الضابطة

23 22‚0 
34‚ 

 2‚20 02‚22 03 التجريبية غير دالة
 

بىين متوسىطات ‚ ( 32( أنو ال توجد فروق دالة إحصىائيًا عنىد مسىتوي )   0يتضح من جدول )       
 ميىاراتاللقبمي الختبار التفكير التأممي )والتجريبية في التطبيق االمجموعتين : الضابطة تالميذ درجات 

  .التأممي ، والتفكير التأممي ككل والدرجة الكمية ( ، وىذا يشير إلي تكافؤ المجموعتين في أبعاد التفكير
 املسسلة الجانية : تهفير جتسبة البشح 

 :بعد اختيار عينة البحث التجريبية تم مراعاة مايمى        
 تم توفير المواد الالزمة لمتدريس : فقد تم القيام بالتالى : -0
 إعداد الشفافيات المستخدمة فى الدروس . -
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إعداد الصور والرسوم التوضيحية والنماذج التى يتطمبيا تدريس الموضوعات المتضمنة فى وحدتى   -
 . ض " المقترحتين " الغالف الجوى وحماية كوكب األرض" ،" الحفريات وحماية األنواع من االنقرا

 توفير المكافئات العينية التى تعطى لمتالميذ ذوى المشاركة الفعالة فى العممية التعميمية .  -

 تييئة معمل العموم وحجرة المناىل بالمعيد. -6
 

 

ثم قام الباحىث بالتىدريس لمجموعىة البحىث التجريبيىة " الصىف الثىانى اإلعىدادى " بمعيىد فتيىات        
التابع لمنطقىة المنصىورة األزىريىة ، وفىى بدايىة التىدريس تىم تقىديم فكىرة عىن كيفيىة  أبودشيشة األزىرى

 السير فى الدرس لمتالميذ ، وعن أدوارىم فى أثناء الحصة .
كما تم تقسيم التالميذ إلى مجموعات تتضمن كل مجموعة خمسىة تالميىذ ، وتركىت ليىم الفرصىة        

ك بيدف تحقيق تعمىم أفضىل وزيىادة روح التعىاون لىدييم ، الختيار بعضيم البعض حسب رغباتيم ، وذل
ثم طمب من أفراد كل مجموعىة اختيىار اسىم لممجموعىة تتميىز بىو عىن غيرىىا مىن المجموعىات ،وبالفعىل 

رة الفصىىل الدراسىىى ، ومعمىىل اختىىارت اختىىارت كىىل مجموعىىة اسىىمًا ليىىا ، وقىىد تمىىت الدراسىىة مىىابين حجىى
 ل فترة التطبيق .، وحجرة المناىل بالمدرسة طواالعموم

 

 املسسلة الجالجة : التطبيل البعدى ألدوات البشح : 

بعد اإلنتياء مىن التىدريس لممجمىوعتين الضىابطة والتجريبيىة ، تىم التطبيىق البعىدى ألداة البحىث ،      
 والمتمثمة فى اختبارالتفكير التأممى ، بعد ذلك تم تصحيح اإلختبار، ورصد الدرجات .

 

 ية املستددمة فى حتليل ومعاجلة البيانات :األساليب اإلسصائ 

 تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية :       
اختبىىىار "ت " فىىىى المقارنىىىة بىىىين المجمىىىوعتين الضىىىابطة والتجريبيىىىة فىىىى كىىىل مىىىن التطبيىىىق القبمىىىى  -0

 ( .  وذلك فى :  اختبار التفكير التأممى .6333والتطبيق البعدى  ) صالح عالم ، 
(  لبيىىان قىىوة تىىأثير المعالجىىة التجريبيىىة فىىى 6333" ) صىىالح مىىراد ،  η 2التىىأثير "مقيىىاس حجىىم  -6

 التفكير التأممى .
 

 " نتائر البشح  " مهاقصتوا وتفسريها 
 

نتناول عرضًا لنتائج تطبيق أداةالبحث التى تم التوصل إلييا ، وذلك لإلجابة عن السؤال الرئيس      
 لمبحث ، الذى نص عمى :

لية إستخدام البحث اإلجرائى فى تنمية ميارات التفكيىر التىأممى فىى مىادة العمىوم لىدى تالميىذ ما فعا     
 الصف الثانى اإلعدادى ؟

 باإلضافة إلى مناقشة وتفسير النتائج الخاصة بأسئمة البحث الفرعية ، وذلك كما يمى :  
 



 

 دامعة بوزسعيد –جملة نلية الرتبية                                           821                                م    2017 يونيو – العصسونو الجانيالعدد 

 

 أواًل : النتائج الخاصة بالتفكير التأممى ومناقشتيا : 

 ة عن السؤال األول من أسئمة البحث ، الذى نص عمى :لإلجاب       
ما فعالية إستخدام البحث اإلجرائى فى تنمية ميارات التفكير التأممى فى مادة العموم لدى تالميذ الصىف 

 الثانى اإلعدادى ؟
 تم اختبار الفرض األول من فروض البحث ، الذى نص عمى :       

بىىىىين متوسىىىىطي درجىىىىات تالميىىىىذ ‚(  32 ≥توي داللىىىىة ) " يوجىىىىد فىىىىرق ذو داللىىىىو إحصىىىىائيو عنىىىىد مسىىىى
فىىي التطبيىىق البعىىدي إلختبىىار ميىىارات التفكيىىر التىىأممى لصىىالح  التجريبيىىةوالمجموعة الضىىابطةالمجموعة

 . المجموعة التجريبية "
وقىد تىم اسىىتخدام اختبىار " ت " لممجموعىات غيىىر المرتبطىة لتحديىد داللىىة الفىروق بىين متوسىىطى        

موعىىة الضىابطة ومتوسىىطى درجىات المجموعىىة التجريبيىة فىىى ميىارات اختبىىار التفكيرالتىىأممى درجىات المج
والدرجىىة الكميىىة ، تمييىىدًا لتحديىىد فعاليىىة اسىىتخدام البحىىث اإلجرائىىى فىىى تنميىىة ميىىارات التفكيىىر التىىأممى ،  

 والجدول التالى يوضح تمك النتائج :
 ( 2جدول )                                        

 قيمة "ت " وداللتيا اإلحصائية لمفروق بين متوسطى درجات المجموعة الضابطة والمجموعة 
 التجريبية اختبار التفكير التأممى والدرجة الكمية بعدياً                     

 

عدد  المجموعة ميارات التفكير التأممى
االنحراف  المتوسط الطالب

 المعياري
درجات 
 الحرية

   قيمة
 )ت(

مستوي 
 الداللة

 تحديد السبب
 الرئيس لممشكمة 

 0‚23 0‚03 03 الضابطة
23 22‚2 30‚ 

 3‚44 2‚42 03 التجريبية

 تقديم عدة بدائل
 لحل المشكمة 

 0‚22 0‚33 03 الضابطة
23 42‚0 30‚ 

 0‚02 2‚63 03 التجريبية

استخدام خطوات منظمة 
 لحل

 المشكمة 

 0‚26 0‚20 03 الضابطة
23 40‚6 30‚ 

 0‚03 2‚23 03 التجريبية

 تقييم حل 
 المشكمة

 0‚00 2‚02 03 الضابطة
23 24‚3 30‚ 

 3‚22 2‚00 03 التجريبية

الوصول إلي استنتاجات 
 مناسبة

 0‚03 0‚20 03 الضابطة
23 02‚0 30‚ 

 0‚66 2‚22 03 التجريبية
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 تقديم تفسيرات منطقية
 3‚24 0‚02 03 الضابطة

23 36‚0 30‚ 
 0‚63 2‚33 03 التجريبية

 الكل
 0‚42 60‚23 03 الضابطة

23 20‚3 30‚ 
 2‚32 03‚22 03 التجريبية

 

 يتضح من الجدول السابق  :
 ( بىين متوسىطى درجىات تالميىذ تالميىىذ 3.30وجىود فىرق ذو داللىة إحصىائية عنىد مسىتوى داللىة  )

الجىوى وحمايىة كوكىب األرض" " الحفريىات وحمايىة  " الغىالفالمجموعة الضىابطة الىذين درسىوا وحىدتي 
المجموعة التجريبية الىذين درسىوا نفىس الوحىدتين  بالطريقة المعتادة ، وتالميذ األنواع من االنقراض " 

) الميىارات والدرجىىة باسىتخدام البحىث اإلجرائىى ، فىىى التطبيىق البعىدى الختبىار ميىىارات التفكيىر التىأممى 
 ة التجريبية .لصالح المجموع الكمية ( 

  الغىىالف الجىىوى الىىذين درسىىوا وحىىدتي ارتفىىاع مسىىتوى التفكيىىر التىىأممى لتالميىىذ المجموعىىة التجريبيىىة "
فىىى  باسىىتخدام البحىىث اإلجرائىىىوحمايىىة كوكىىب األرض" ، " الحفريىىات وحمايىىة األنىىواع مىىن االنقىىراض " 
( ارتفاعىىًا ممحوظىىًا إذا مىىاقورن التطبيىىق البعىىدى الختبىىار التفكيىىر التىىأممى ) الميىىارات والدرجىىة الكميىىة 

بمستوى تالميذ المجموعة الضابطة  الذين درسوا نفس الوحدتين بالطريقة المعتادة فى التطبيق البعدى 
 الختبار التفكير التأممى ) الميارات والدرجة الكمية ( .

 حيث نجد أنو :                  
وىى قيمة  (،2‚22لممشكمة ( : قيمة " ت" تساوى)بالنسبة لمميارة األولى ) تحديد السبب الرئيس  -0

 ( لصالح المجموعة التجريبية .3.30ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 
( ، وىى 0‚42بالنسبة لمميارة الثانية ) تقديم عدة بدائل لحل المشكمة ( : قيمة " ت " تساوى ) -6

 ح المجموعة التجريبية.( لصال3.30قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

( ، 6‚40بالنسبة لمميارة الثالثة ) إستخدام خطوات منظمة لحل المشكمة (: قيمة "ت" تساوى ) -0
 ( لصالح المجموعة التجريبية.3.30وىى ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

، وىى قيمة ذات  (  3‚24بالنسبة لمميارة الرابعة ) تقييم حل المشكمة (: قيمة " ت " تساوى ) -2
 ( لصالح المجموعة التجريبية .3.30داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

، وىى (  0‚02بالنسبة لمميارة الخامسة ) الوصول الستنتاجات مناسبة ( : قيمة " ت " تساوى) -2
 ( لصالح المجموعة التجريبية .3.30قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

(   ، وىى قيمة 0‚36لمميارة السادسة ) تقديم تفسيرات منطقية ( : قيمة " ت " تساوى ) بالنسبة -2
 ( لصالح المجموعة التجريبية.3.30ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 
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( ، وىىى قيمىة ذات داللىة 3‚20بالنسبة لمقدرة الكمية عمى التفكير التىأممى : قيمىة " ت " تسىاوى ) -2
 ( لصالح المجموعة التجريبية . 3.30وى داللة ) إحصائية عند مست

 

مما يشير إلى وجود فرق دال إحصائيا فى اختبار التفكير التأممى ومياراتو بين متوسطى درجىات       
 المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية .ً 

 وفى ضوء تمك النتيجة ، يتم قبول فرض البحث الذى نص عمى :      
بين متوسطي درجات تالميذ المجموعىو  ( ‚50 ≥)  داللة صائيو عند مستويإحوجد فرق ذو داللو " ي 

 ةميىارات التفكيىر التىأممى لصىالح المجموعى إلختبىارفي التطبيق البعىدي  التجريبية ةوالمجموع الضابطة
 "  . التجريبية
، وذلىىك كمىىا "  η 2حجىىم التىىأثير " ولبيىىان قىىوة تىىأثير المعالجىىة التجريبيىىة تىىم اسىىتخدام مقيىىاس        

                 يوضحو الجدول التالى : 
 ( 2جدول ) 

 " وحجم تأثير البحث اإلجرائى فى تنمية التفكير التأممى η 2قيم "
 حجم التأثير      η 2قيمة        ميارات التفكير التأممى      
 مرتفع         3‚20          تحديد السبب الرئيس لممشكمة    
 مرتفع         3‚60          تقديم عدة بدائل لحل المشكمة     

 متوسط         3‚00           استخدام خطوات منظمة لحل المشكمة
 مرتفع         3‚22           تقييم حل المشكمة       

 مرتفع         3‚02           الوصول الستنتاجات مناسبة     
 متوسط         3‚02           م تفسيرات منطقية تقدي     

 مرتفع         3‚22           الدرجة الكمية        
 

يتضىىح مىىن الجىىدول السىىابق قىىوة تىىأثير البحىىث اإلجرائىىى فىىى تنميىىة ميىىارات التفكيىىر التىىأممى لىىدى        
ن ميىارات التفكيىر التىأممى  " فىى كىل ميىارة مى η 2تالميذ الصف الثىانى اإلعىدادى ، حيىث تراوحىت قىيم "

( ، 3‚22"  الختبىار التفكيىر التىأممى ككىل ) η 2( بينما كان" 3‚22،  3‚00عمى حدة ترواح مابين، )
التفكيىر التىأممي لىدى تالميىذ  ميىارات أن حجم تأثير استخدام البحىث اإلجرائىي فىي تنميىةوىذا يشير إلى 

خطىىوات منظمىىة لحىىل المشىىكمة ، تقىىديم تفسىىيرات  المرحمىىة اإلعداديىىة مرتفعىىًا، ماعىىدا بعىىدي : اسىىتخدام
فإنىو يقابىل ‚( 02أنو إذا كانت قيمة مربع إيتىا تسىاوى )حيث  منطقية ، فقد كان حجم التأثير متوسطًا ،

ذا كانت قيمة مربع إيتىا تسىاوى )‚ 32حجم التأثير =  فإنىو ‚( 32، مما يدل عمي حجم تأثير مرتفع ، وا 
 (6333". ) صالح مراد ،  ا يدل عمي حجم تأثير متوسط، مم‚ 232يقابل حجم التأثير = 

 



 

 دامعة بوزسعيد –جملة نلية الرتبية                                           824                                م    2017 يونيو – العصسونو الجانيالعدد 

 

وفى ضوء تمك النتيجة يتضح فعاليىة إسىتخدام البحىث اإلجرائىى فىى تنميىة ميىارات التفكيىر التىأممى      
مىىن أسىىئمة  األولوبىىذلك يكىىون الباحىىث قىىد أجىىاب عىىن السىىؤال لىىدى تالميىىذ الصىىف الثىىانى اإلعىىدادى  ، 

لىدى  التفكيىر التىأمميميىارات مية استخدام البحىث اإلجرائىي فىي تنميىة البحث والذي ينص عمي " ما فاع
 .تالميذ المرحمة اإلعدادية ؟ 

 

ناديىة سىمعان لطىف اهلل ، عفىاف عطيىة عطيىة ،  ( دراسةوتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج        
مسىتوياتو لىدى الطىالب ( والتى استيدفت قياس فعالية برنامج مقترح فى تنمية التفكير التأممى و 6334

 .  المعممين بالفرقة الرابعة بكمية التربية شعبة العموم البيولوجية والجيولوجية باستخدام البحث اإلجرائى
والتىىى أوضىىحت فعاليىىة ( Halim, etal, 2010,28-70وكىىذلك تتفىىق مىىع نتىىائج دراسىىة  حمىىيم )      

ى  تنميىىة التأمىىل وحىىل مشىىكالت تىىدريس البحىىث اإلجرائىىى التشىىاركى بىىين المشىىرف والطالىىب والمعمىىم فىى
 .الفيزياء لممرحمة الثانوية 

 

 : تفسريالهتائر اخلاصة بالتفهري التأملى 

من خىالل ماأظيرتىو النتىائج مىن فعاليىة البحىث اإلجرائىى فىى تنميىة ميىارات التفكيىر التىأممى لىدى       
 تالميذ الصف الثانى اإلعدادى ، يمكن أن ترجع تمك الفعالية إلى :

التقىىىارير  –التسىىىجيالت السىىمعية والبصىىرية  –اسىىتخدام أدوات البحىىث اإلجرائىىىى ) المعمىىم النظيىىر   -0
الذاتية ( ساىم بشكل كبير فى التبصر والتأمل ومراجعة الباحث لممارساتو الصفية بشكل مستمر ؛ 

تفكيىىر ممىا يسىاعد عمىىى تجويىد الباحىث واتقانىىو لتمىك الممارسىىات ؛ ممىايؤدى إلىى تنميىىة ميىارات  ال
 التأممى لدى التالميذ ، فالمعمم المتأمل ينتج متعممين متأممين .

إتاحىىة الفرصىىة لمتالميىىذ لممارسىىة التفكيىىر والتأمىىل ، فنجىىد أن البحىىث اإلجرائىىى يعتمىىد أساسىىًا عمىىى  -6
التبصر والتدبر فيما يقوم بو المعمم من ممارسات تدريسية مما ينعكس إيجابًا عمى التالميىذ فينمىى 

 ميارات التفكير التأممى .لدييم 

طرح األسئمة ) المشكالت ( تثير لدى التالميذ العديد من التساؤالت واالستفسارات ، ممىا يسىيم فىى  -0
 تنمية ميارات التفكير التأممى .

مالحظىىة اسىىتماع التالميىىذ أثنىىاء اإلجابىىة عىىن األسىىئمة واألنشىىطة المثيىىرة لمتفكيىىر والتأمىىل الموجىىودة  -2
تمميذ ، والتى تنمى ميىارات التفكيىر التىأممى لىدييم ، وربمىا يرجىع ذلىك إلىى أن ىىذا بكراسة نشاط ال

 النوع من األسئمة لم يألفو التالميذ من قبل ، مما ساىم فى تنمية ميارات التفكير التأممى لدييم . 
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 : توصيات البشح 

 فى ضوء ماأسفر عنو البحث من نتائج ، يمكن تقديم التوصيات التالية :       
 أواًل : بالنسبة لممعممين :

اإلىتمام بالبحوث اإلجرائية والتدريب عمى استخدامو، وتوفير الظروف المالئمة الستخدامو فى  -0
 الصف المدرسى .

اإلستفادة من دليل المعمم المعد فى البحث الحالى ؛ كدليل عممى لممعممين يساعدىم فى إعادة  -6
 أىداف مادة العموم لمصف الثانى اإلعدادي.   تخطيط األنشطة العممية ؛ بشكل يجعميا تحقق 

اإلستفادة من اختبار التفكير التأممى فى البحث الحالى ؛ لتنمية ميارات التفكير التأممى لتالميذ   -0
 الصف الثانى اإلعدادى . 

خضاعيا لمفحص الدائم    -2 اإلىتمام باستخدام أدوات البحث اإلجرائى فى ممارستيم التدريسية ، وا 
 عمى تجويد القيام بعممية التدريس لدييم . مما يساعد

 توفير مصادر تعمم متنوعة ، لتمبية احتياجات وقدرات وميول التالميذ فى تعمم العموم .  -2
خمق مناخ إجتماعى تعميمى يشجع عمى إثارة الموىبة والتفوق ، ويشجع عمى نمو سمات فى  -2

ط العالقة اإلجتماعية الحسنة بين الشخصية تساعد فى تنمية التأمل والتفكير وذلك من خالل نم
 التالميذ والمعمم .

ضرورة عقد دورات تدريبية لممعممين ؛ لتدريبيم عمى استخدام خطوات البحث اإلجرائى لتنية  -2
 التفكير التأممى لدييم .

 تشجيع معممى العموم عمى الممارسة التأممية لمعممية التدريسية ، وتنظيميا ومتابعتيا . -3

 النسبة لمخططى المقررات الدراسية :ثانيًا : ب
  .إثراء محتوى الكتب الدراسية باألنشطة العممية التى تعمل عمى تنمية التفكير التأممى لدى التالميذ -0
معالجة مقررات العموم بتضمينيا خبرات تعميمية مربية تتصف بالعمق واإلتساع ، وتناسب قدرات   -6

اقف التعميمية المثيرة لعقوليم وقدراتيم ، وتحثيم عمى واحتياجات التالميذ ، وتسيم فى تييئة المو 
تاحة الفرص المالئمة ليم لمقيام ببعض الممارسات التى تشبع  البحث والتقصى واإلكتشاف ، وا 
رغباتيم واحتياجاتيم العقمية وتثير تفكيرىم ، وذلك بيدف تمبية اإلحتياجات التعميمية لدى التالميذ 

 شكالت التعميمية لدييم .، وتنمية القدرة عمى حل الم
التنوع فى أنماط المشكالت العممية ، والتى تنمى التفكير والتأمل لدى التالميذ ، وبخاصة تمك   -0

 المشكالت مفتوحة النياية .
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  : حبوخ ودزاسات مكرتسة 

 فى ضوء نتائج ىذا البحث يمكن أن تنبثق البحوث والدراسات التالية :  
 معممى العموم عند إستخدام البحث اإلجرائى ، وكيفية التغمب عمييا . دراسة الصعوبات التى تواجو -0
دراسة فعالية استخدام البحث اإلجرائى فى تنمية ميارات التفكير اإلبداعى والتحصيل الدراسى لدى  -6

 تالميذ المرحمة اإلعدادية .
تو فى تنمية برنامج مقترح لتدريب معممى العموم عمى إستخدام البحث اإلجرائى وقياس فعالي -0

 الجوانب المعرفية واألدائية لدييم .
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 ساد  امل

 أواًل : املساد  العسبية :

( : فعالية استخدام شبكات التفكير البصرى فى تنمية التحصيل 6302أميرة الدسوقى محمد ) -0
 والتفكير التأممى لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية فى مادة العموم ، رسالة ماجستير غير

 منشورة ، كمية التربية ، جامعة المنصورة . 
( : استخدام مدخل البحث اإلجرائى فى تحسين ممارسات معممى 6303أميرة محمد أبازيد محمد ) -6

الجغرافيا ومعتقداتيم التدريسية ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة 
 االسكندرية .

دراسة تحميمية لدور مقررات العموم فى تنمية ميىارات كىل مىن (: 6302محمد مختار)  حمدأ ييابإ -0
التفكير العممي  والتفكير الناقد وتفاعل ذلك بين متغير الجنس والموقع الجغرافى لدى طمبة 

ية لمتربيىىة العمميىىة، المجمىىىد ، الجمعيىىة المصىىر  مجمىىة التربيىىة العمميىىىةالمرحمىىة الثانويىىة ، 
 .  22-0:  ، ص ص6302، العدد الثالث،مايو (02)

 العالقىىىو بىىىين التفكيىىىر التىىىأممى والتحصىىىيل لىىىدى عينىىىو مىىىن الطىىىالب (:6332زيىىىاد أمىىىين بركىىىات ) -2
ةالعموم مجمىى ، ةيموغرافيىىدال فىىى ضىىوء بعىىض المتغيىىرات ةالعامىى ةالثانويىىالجىىامعيين وطىىالب 

 .64 -0 : ص ص ( ،2) العدد المجمد السادس ، ، التربوية والنفسية ، البحرين
( : األسىىاليب اإلحصىىائية فىىى العمىىوم النفسىىية والتربويىىة واإلجتماعيىىة ، 6333مىىراد )  صىىالح أحمىىد -2

 .623القاىرة ، األنجمو المصرية ، ص 
( : تحميل بيانات البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية ، القاىرة ، دار 6333صالح الدين عالم ) -2

 الفكر العربى . 
عىىىىدد المعمىىىىم وتكامىىىىل النظريىىىىة(: 6302عبدالسىىىىالم مصىىىىطفى عبىىىىد السىىىىالم )  -2  تىىىىدريس العمىىىىوم وا 

 ، القاىرة ، دار الفكر العربى .6، طوالممارسة
(: أثىىر اسىىتخدام اسىىتراتيجية المتشىىابيات فىىى تنميىىة عمميىىات 6303عبىىد العزيىىز جميىىل القطىىراوى )  -3

العمىىم وميىىارات التفكيىىر التىىأممى فىىى العمىىوم لىىدى طىىالب الصىىف الثىىامن األساسىىى ،رسىىالة 
 جستير غير منشورة ، كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة .ما

(: برنامج مقترح لتدريب معممات اإلقتصاد المنزلى عمى اسىتخدام 6302لمياء شوقت عمى أحمد ) -4 
البحىث اإلجرائىى وقيىاس فعاليتىو فىى تنميىة الجوانىب المعرفيىة واألدائيىة لىديين واتجاىىاتين 

، ابريىىل ، ص ص 32، جامعىىة المنصىىورة،العدديىىة التربيىىةمجمىىة كمنحىىو البحىىث اإلجرائىىى، 
024- 623. 
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 ( : تحميىىل البيانىىات اإلخصىىائية باسىىتخدام البرنىىامج اإلحصىىائى6332محمىىود ميىىدى البيىىاتى ) -03

SPSS   23، عمان  ، دار الحامد لمنشر والتوزيع ، ص . 
فىى  L.F.U)السىتخدام) (: فاعمية نموذج إديمسون لمتعمم من أجىل ا6300مدحت محمد صالح ) -00

تنمية بعض ميارات التفكير التأممى والتحصىيل فىى مىادة العمىوم لىدى طىالب الصىف الثىانى 
المتوسىىىط بالمممكىىىة العربيىىىىة السىىىعودية ، مجمىىىىة التربيىىىة العمميىىىىة ، العىىىدد األول ، ينىىىىاير 

 م.6300
يمىىو ونعممىىو ، (: التفكيىىر أنماطىىو ونظرياتىىو وأسىىاليب تعم6306ناديىىة حسىىين ، منتيىىى مطشىىر )  -06

 عمان ، دار صفاء .
( : برنىامج تىدريبى مقتىرح لتنميىة التفكيىر 6334نادية سمعان لطف اهلل ، عفىاف عطيىة عطيىة ) -00

الجمعيىة المصىرية  التأممى ومسىتوياتو لىدى الطالىب معمىم العمىوم ، مجمىة التربيىة العمميىة ،
 . 20-0ص: م ، ص 6334، سبتمبر  2، العدد  06، المجمد لمتربية العممية 

(: فعالية التدريس التبادلى فى تحصيل مادة العموم وتنمية التفكير 6333نجاح السعدى عرفات ) -02
فوق المعرفى والىدافع لإلنجىاز لىدى تالميىذ المرحمىة اإلعداديىة ، المىؤتمر السىنوى الثالىث ، 

تحىديات كمية التربية النوعيىة ، تطىوير التعمىيم النىوعى فىى مصىر والىوطن العربىى لمواجيىة 
 إبريل ، جامعة المنصورة . 03-4) رؤى استراتيجية ( ، سوق العمل فى عصر العولمة 
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