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 :إقرار

  

ت لجامعة القدس لنیل درجة الماجستیر وأنها كانت نتیجة أقر أنا مقدمة هذه الدراسة أنها قدم
باستثناء ما أشیر له حیثما ورد، وأن هذه الدراسة أو أي جزء منها لم یقدم  أبحاثي الخاصة،

  . لنیل أي درجة علیا ألي جامعة أو معهد

  

  

  ابتسام خالف: التوقیع

  م7/2011 /23:التاریخ
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  :شكر وتقدیر

على نعمائه، لما غمرني به من فضل وتوفیق إلتمام هذا العمل المتواضع، وصالة  الحمد هللا أوًال وآخراً 
  :وسالم على أشرف أنبیائه، الذي علمنا ما لم نكن نعلم

  
حٌق علّي، وقد بلغت هذه الدراسة نهایتها أن أنوه بفضل من توجها، أستاذي ومشرفي الفاضل الدكتور 

ترام والتقدیر،  لفضله الكبیر في غرس بذور هذه الدراسة، محسن عدس، الذي أتوجه إلیه بكل معاني االح
ودعمه المتواصل لتنمیتها، فكانت ثمرة توجهاته القیمة، ومتابعته وتعاونه، فقد كان إلرشاداته القیمة 
 وحرصه وجدیته، وثقته، األثر الكبیر في تنظیم هذا العمل وٕاتمامه، كما وأعترف له بجزیل الشكر على

وجهده، الذي لم یبخل یومًا علّي فیهما، بارك اهللا في جهوده وسدد خطاه للعلم والخیر  سعة صدره، ووقته
  .دوماً 

  
كما وأسدي بالغ شكري وتقدیري ألساتذتي في برنامج أسالیب التدریس في جامعة القدس، ولكل من 

ا وأقدم شكري كم الدكتور غسان سرحان والدكتور محمد عمران، لتفضلهما بمناقشة هذه الرسالة وٕاثرائها،
ألعضاء لجنة تحكیم أدوات الدراسة من أساتذة جامعات ومشرفین ومعلمین لما قدموه من نصائح 

  .ومالحظات قیمة
  

وال یفوتني أن أقدم شكري إلى مدیریة التربیة والتعلیم في جنوب الخلیل ممثلة بطاقمها، وأخص بالذكر 
یرسامت الثانویة، لما قدموه من عون في تطبیق مدرستي ذكور وبنات بیت عوا الثانویة، وذكور وبنات د

  .  الدراسة

  

  .ولكل من ساهم في إتمام هذا العمل مني كل التحیة والتقدیر

  الباحثة                                                                                          

  ابتسام خالف



 ج 
 

  :ملخص

لیة استراتیجیة قائمة على تدریس العلوم من أجل الفهم في تحقیق الفهم هدفت هذه الدراسة للكشف عن فاع
العلمي وتنمیة عادات العقل لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مدیریة جنوب الخلیل، ولتحقیق هدف 

من طلبة الصف العاشر في أربعة مدارس مختلفة  ) 190(الدراسة ُطبقت على عینة قصدیة مكونة من 
وموزعین على ثمان شعب، ُعینت أربعة منها كمجموعات ضابطة ) ور ومدرستان لإلناثمدرستان للذك(

  .درست بالطریقة االعتیادیة، واألربعة األخرى درست وفق المدخل القائم على التدریس من أجل الفهم

مثلة في ولإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضیاتها، قامت الباحثة  بتصمیم وٕاعداد أدوات الدراسة والمت
اختبار لقیاس مظاهر الفهم، ومقیاس لعادات العقل، وتم التحقق من صدقهما بعرضهما على لجنة من 

 0.83المحكمین، وكذلك تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة كرومباخ ألفا، حیث بلغ لالختبار 
یاسین قبلي وبعدي، وبعد ، وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة التصمیم شبه التجریبي بق0.89وللمقیاس

لقیاس التباین بین المجموعتین التجریبیة  )ANCOVA(انتهاء التطبیق، تم استخدام اختبار تحلیل التغایر
لدراسة الفروق في توزیع  كروسكال والیز واختبار )Z(واختبار)  2χ(والضابطة، كما استخدم اختبار 

واختبار مربع إیتا لقیاس فعالیة  في مستویات الفهم، تكرارات ونسبة طلبة المجموعتین التجریبیة والضابطة
  .االستراتیجیة

 :اآلتیة وقد خلصت الدراسة بالنتائج
وجود فروق دالة إحصائیا في متوسطات الدرجات الكلیة للطلبة في اختبار الفهم العلمي، ومتوسطات 

وعة ولصالح المجموعة تعزى للمجم درجات الطلبة في مظاهر أوجه الفهم، وفي مستویات فهم الطلبة،
أما بالنسبة لمقیاس عادات العقل فقد ظهرت هناك فروق في متوسطات درجات الطلبة في  التجریبیة،

جمیع العادات العقلیة، تعزى للمجموعة ولصالح المجموعة التجریبیة، كما ظهرت فروق في متوسطات 
كیر بتواصل ووضوح ودقة، وجمع البیانات عادة التفكیر بمرونة والتفكیر التبادلي، وتطبیق المعرفة، والتف

باستخدام الحواس، تعزى للجنس، لصالح اإلناث في االثنتین األولیتین ولصالح الذكور في األخریات، 
أیضًا وجدت فروق في متوسطات درجات الطلبة في عادة تطبیق المعرفة تعزى للتقدیر، وفي عادات 

ف تعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس، وظهرت هناك التساؤل وطرح المشكالت واإلصغاء بتفهم وتعاط
فروق في عادة التفكیر التبادلي تعزى للتفاعل بین المجموعة والتقدیر، وعادة التصور واالبداع واالبتكار 
تعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر، وبناء على ذلك توصي الباحثة بضرورة توظیف هذه 

  .  لوم والمباحث األخرىالطریقة كمدخل لتدریس الع



 د 
 

Effectiveness of a Strategy Based on Teaching Science for Understanding on 
Achieving Scientific Understanding & Developing the Habits of Mind Among the 

Tenth Grade Students in Southern Hebron Directorate of Education 

 

Abstract: 

The following study aims to detect the effectiveness of a.strategy based on teaching 
science for understanding on achieving the scientific understanding & developing the habits of 
mind among the tenth grade students in southern Hebron directorate of education. To 
achieve the goals of the study , the strategy was applied on a sample composed of 190 students 
from four different schools, two female schools and two male ones. The students were 
distributed in eight sections, four were chosen to be controlling group taught in the traditional 
way & the other four were chosen to be experimental ones & taught by the entrance based on 
teaching for understanding. To answer  the questions of the study & the related hypothesis, the 
researcher developed a valid & reliable test along side with a scale for the habits of mind, 
construct validity were appropriated whereas reliability amounted 0.83 for the test & 0.89 for 
the habits of mind scale. The researcher adopted the  semi –experimental design with pre-post 
measurement, then the data was treated with the analysis of covariance (ANCOVA), ( 2χ ), (Z), 
Kruskal –Wallis & eta square exam, to measure differences between the groups.  
The study concluded the following results: 
There were significant differences in student total score means of the  understanding exam,  
facets of understanding, & levels of understanding in favor of the experimental group.  
According to habits of mind scale ,there  were  significant differences appeared  in student  
mean score in the scale of habit of mind for all habits in the scale,  in favor of the experimental 
group; also there  were  significant differences in student  mean score in the habits of mind 
concerning (thinking flexibility, thinking independently, applying past knowledge, thinking & 
communicating with clarity & gathering data through all senses) due to gender   in favor of the 
female in the first two & in favor of the male in the last three. The study also revealed that 
there were significant differences in student  mean score in the habit of mind concerning 
(applying past knowledge) due to estimation, and in the habits of mind concerning  
(questioning & posing problems, listening with understanding & empathy) due to interaction 
between group & gender, and in the habit of mind concerning (thinking  independently) due to 
interaction between group & estimation, while there were significant differences in the habits 
of mind concerning (creating ,imagining ,innovating) due to interaction between group, gender 
& estimation. In light 0f this results, it was recommended to apply this method as threshold in 
teaching science & other subjects as well. 
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  الفصــــــــل األول 
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــ

 مشكلة الدراسة وأهمیتها 
  

ــــة .1.1  : المقدمــــ
 
شكلت هذه الثورة  شهد العالم الیوم ثورة معلوماتیة وتكنولوجیة شملت جمیع جوانب حیاة اإلنسان، وقدی

ة، التي سعت لتحسین الواقع ، مما أدى إلى تزاید االهتمام بحركات التطویر التربویتحدیًا للنظام التربوي
التربوي، ورفع مستوى مخرجات التعلیم، وتحسین نوعیته، انطالقا من المتعلم باعتباره فرد یفكر وینتج  
ویبحث ویستقصي، بدال من استالم المعلومات وحفظها، واستظهارها عند الحاجة، تحقیقا ِلفْعِلیة التعلم  ال 

مادة وطریقة،  وبذلك تصبح الغایة األساسیة من التدریس بشكل عام، إْسِمّیته، ودراسة العلم فكرا وعمال، 
وتدریس العلوم بشكل خاص، هي تعلیم األفراد كیف یبنون المعرفة وینتجونها، ال أن یتبنوا التعلم 

  . االستقبالي اآللي، الذي یركز على حفظ المعلومات عن ظهر قلب دون فهم، وتوظیف لها في الحیاة

راهن لتدریس العلوم على المستوى المحلي والعالمي، نجد أنه قائم على مفهوم التغطیة  وبرؤیة الوضع ال
Teaching for Broad Coverageوتركیز اهتمام  ،، حیث یهتم المعلمون بتقدیم كم كبیر من المعرفة

وقد  ،واسترجاعها بصورة آلیة دون فهمها وتضمینها في بنیتهم المعرفیة ،منها قدر المتعلم بحفظ أكبر
إلى افتقار كثیر من الطلبة ) TIMSS(أشارت العدید من البحوث والدراسات، منها ما أكدته نتائج دراسة 

، وتدني مستوى فهم الطلبة المعرفة Ordinary Degree of Understandingلدرجات الفهم العادیة 
 ). 2009طلبة، ( العلمیة والریاضیة بشكل عام 

ریس العلوم على ضرورة استخدام أسالیب تدریسیة حدیثة في العلوم كما یجمع األدب التربوي في تد
لمساعدة الطلبة على اكتساب المعرفة العلمیة بصورة وظیفیة، وذات معنى لحیاتهم، وتدریسها على أساس 
االبتعاد عن التغطیة الكمیة واالهتمام الواسع بالجانب الكمي للمعلومات، على حساب الجانب الكیفي أو 

، ولضمان بقاء أثر التعلم مستمرا مع نمو ) 2003زیتون وزیتون ، ( ي والعمق المعلوماتي المفاهیم



2 
 

المتعلم مدى الحیاة، ینبغي اختیار وتنظیم مدخالت المحتوى التعلیمي بحیث تكون ذات معنى، ودالالت 
 Long-Termتعزز فهم المتعلم، وتحفظ بطریقة متمیزة في الذاكرة بعیدة المدى ومقاصد واضحة،

Memory  ، 2008أبو شریخ ، ( لیسهل استرجاعها وتوظیفها  .(  

من هنا یرى بعض علماء النفس أن نماذج نظریات التعلم االرتباطیة أو االشراطیة التي انبثقت عن 
النظریة السلوكیة، غیر قادرة على تفسیر أنواع التعلم كعملیات الفهم والتفكیر واالستدالل، وٕادراك العالقات 

  ) .2002الحیلة ، ( اطات بین المفاهیم لتحقیق التعلم ذو المعنى، والفهم المطلوبواالرتب

لذا كانت هناك حاجة لظهور نظریات تحاكي كیفیة معالجة وتجهیز المعلومات لدى المتعلم بشكل یساهم 
بحثت في تحقیق الفهم العلمي، واالحتفاظ األكثر دیمومة وفاعلیة بمخرجات التعلم، ومن النظریات التي 

في هذا المجال النظریة البنائیة، والتي یمكن اعتبارها نظریة حدیثة في التعلیم والتعلم تقوم على فكرة 
التدریس من أجل الفهم، الذي ینطلق من كون المتعلم نشطًا وٕایجابیًا ومركزًا للعملیة التعلیمیة  واستمدت 

  :مبادئه من مجموعة من النظریات الحدیثة أهمها
  

حیث تبحث هذه النظریة في المیكانیزمات الداخلیة في الدماغ   :ألوزبل المعرفية التمثیل نظری :أوال
وسیكولوجیة بناء المعرفة، مثل تكوین المفاهیم واكتساب المعرفة الجدیدة، ویرى أوزبل أن التعلم ذو المعنى 

ي البنیات المعرفیة یتحقق من خالل إدراك العالقات واالرتباطات التي تسمح للمتعلم بدمج المعرفة ف
  ).2002زیتون،(السابقة للمتعلم 

  
ركزت على النمو والتطور المعرفي العقلي، والتراكیب  حیث :نظریة البناء المعرفي لبیاجیه:  :ثانیا 

والهیاكل المعرفیة في البنیة العقلیة للدماغ،  وبینت أن البنیة المعرفیة للفرد دینامیكیة ومتغیرة، وقد أشار 
لیشیر لمخططات البنیة المعرفیة، حیث یفهم المتعلم الموقف الجدید في " االسكیمات"ى مصطلح بیاجیه إل

  ). 1996الخلیلي ، (ضوء البنیة المعرفیة السابقة 
  

یرى فیجوتیسكي أن عملیة التعلم ما هي إال عملیة حیث :نظریة البناء االجتماعي لفیجوتیسكي  :ثالثا 
بة،  وأن العامل األكثر أهمیة لبناء المعنى في دماغ المتعلم،هو أهمیة تفاوض اجتماعي بین المعلم والطل

التفاعالت االجتماعیة على مستوى المدرسة والبیئة المحیطة،  وتوجیه المتعلمین نحو فهم وٕاتقان للمهمات 
 ) . 2006الدواهیدي ، ( التعلیمیة 
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ریة حدیثة اهتمت  بمعالجة عملیة تنظیم وهي نظ: نظریة التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبین :رابعا  
المعرفة وحدوث الفهم في الدماغ البشري، من الناحیة السیكولوجیة والناحیة الفسیولوجیة للمتعلم، وتفترض 
أن رحلة البحث عن المعنى وحدوث الفهم لدى المتعلم هي أمر فطري في الدماغ البشري، ُیستنبط من 

ح له بالتفاعل مع اآلخرین، ونمذجة الخبرات التعلیمیة على هیئة التجارب واكتساب الخبرات التي تسم
قوائم وخرائط عقلیة، تشكل نماذج وارتباطات بین مدخالت التعلم بشكل منظم یتیح حدوث الفهم للمتعلم، 

عفانة (  وتكمن وظیفته في إحداث التعلم الذي یستفید منه الفرد في التفاعل مع المواقف الحیاتیة المختلفة
 ). 2009جیش ، وال
  

تؤكد هذه النظریة على فهم المعلومات والموضوعات  Understanding Theory منظریة الفه: خامسا
بهدف إحداث الفهم وتقوم على فكرة تخطیط  والتقویم المطروحة من خالل تصمیم المنهاج وطرق التدریس

اتباع استراتیجیات قائمة و   Backward Designوتصمیم المنهج أو الوحدة الدراسیة بصورة عكسیة  
سلمة هي أن المخ البشري ال یستطیع شرح یت أفكار هذه النظریة على مُ نِ ، بُ على التدریس من أجل الفهم 

،  الیونیسكو للتربیة في الدول العربیة مكتب(أو تصنیف أو تذكر أو إقناع اآلخرین بشيء ال یفهمه 
2008 .( 

 
نظریات تؤكد على أن الفهم العلمي یمكن تنمیته واستثارته عن تستخلص الباحثة مما سبق أن جمیع هذه ال

طریق استراتیجیات موجهة لتطویر العادات العقلیة للمتعلم، وجعلها هدفا رئیسا في مراحل التعلیم، لما لها 
 من دور كبیر في تنظیم المخزون المعرفي، وٕادارة أفكاره بفاعلیة، وتدریبه على إدارة المواقف المختلفة التي

تقوده إلنتاج المعرفة، واالنفتاح على األفكار الجدیدة، وتنمیة الفهم المعرفي العمیق، الذي یساهم في 
  .تحسین تعامالتهم مع السیاقات المختلفة بطرق جدیدة

  
 ،والتي انبثقت عن فكر النظریة البنائیة ،ومن االتجاهات واالستراتیجیات الحدیثة نحو تدریس العلوم 

حیث تؤكد هذه اإلستراتیجیة  ،TfU  Teaching for Understanding -ریس للفهمالتداستراتیجیة 
، انطالقا من كون التعلم الجید هو لیس ملء العقول المتعلم مركزا للعملیة التعلیمیةعلى اعتبار 

 بدال  ،هو الفهم الحقیقي ،الذي یحقق عمق المعرفة،الهدف المحوري للتدریس  مانإ، بالمعلومات والمهارات
  ). Rotta , 2004؛ Newton , 2000(من استقبال المعرفة بشكل سلبي 
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 بعض ظهور جدل المربین حول قصور  ،ومن المبررات التي دعت لوجود مثل هذا المنحى في التدریس
الكتب  بعض حیث أثبتت الدراسات أن محتوى ،الكتب المدرسیة عن تحقیق أهداف المجتمع ومتطلباته

 تحقیق أهداف التعلیم مما یعني عدم ،وتخلو من عمق المعرفة، ائق مفككةالمدرسیة عبارة عن حق
 .)2008؛ خطابیة،2003بكار والیسام،(  المنشودة من منظور البنائیین

  
ففي ، أن الدرجة العادیة من الفهم مفتقدة على نحو روتیني لدى كثیر من الطلبة الدراسات أثبتتكما  

برهنت على أنهم یظهرون  المساقات الجامعیة، في في قسم الفیزیاء دراسة أجریت على طلبة من المتفوقین
  ،ولكن عندما طلب منهم تطبیق هذه المعرفة في سیاقات جدیدة، جیدا في االختبار وأداء◌  فهما، واتقانا

  ).Perkins, 1993(نى لها من هذا الفهم واإلتقان فإن درجة هذا اإلتقان عكست حالة ال مع
 

إن الحكمة المنوطة بالفهم والتي تعني بخلق أجیال واعیة، ومدركة لما یدور حولها لیس هذا فحسب؛ بل 
وقادرة على التصرف في محدثات األمور، تكاد تكون مفتقدة، لغیاب السلوكات والعادات العقلیة التي 

ی وتدریس ا ،هدفًا رئیسًا من أهداف التربیة بات العادات العقلیة االلتفات لهذه تغذیها، لذا فإن لعلوم الذ
والمتناقضات في  األمورللتعامل مع  ،وتنمیته لدى المتعلم طوال حیاته ،تسعى المؤسسات التربویة لتحقیقه

 AAAS( 2061بصورة ناضجة وتلسكوبیة، وهذا ما أكده مشروع القضایا الفكریة والعلمیة واألخالقیة 

,Project 2061 ,1995 ( ومشروع الملكة إلیزابیثQ.E , 2000) (. 

تعمیق   هایتم من خالل والتي ،العادات العقلیة الفهم بتنمیة تنمیة ومن هنا نجد أن التوجهات الحدیثة تربط
لذا البد  ، واالنخراط في المواقف الحیاتیة بكل معانیها،إحساس المتعلم بالمهام التعلیمیة، بما ییسر فهمها

األعسر (للحیاة بكل خبراتها  التي تمتدیة المهام  التعلیمیة الحقیق التعلم نحو أنماط  لنا من توجیه
، ویمتلك الذي یعتبر المتعلم نشطا ،وهذا یتفق مع الهدف العام للتدریس من أجل الفهم) 2000وآخرون، 

فهمه من خالل االنخراط في المواقف التعلیمیة وتطبیقها في سیاقات  بناء قدرات ومهارات تمكنه من
  .) 2008فتح اهللا ، (واقعیة حیاتیة 

في ضوء ذلك كان هناك ضرورة للتوجه نحو استراتیجیة التدریس من أجل الفهم، والتحول من األهداف  
السلوكیة المجزأة، إلى األهداف المفاهیمیة العامة ذات المعنى،  ومن االعتماد الكلي على الكتاب، إلى 

یة،  ومن التغطیة السطحیة للكم أنشطة التعلم التي تتیح العمل وٕاعمال الفكر واالنشغال في المهام الحقیق
الهائل من المعلومات، إلى تغطیة أقل وبعمق وفهم أكبر،  ومن أدوار التقویم الصماء التي تتعامل مع 

 . الدرجات كمقیاس ومؤشر مخادع على التعلم، إلى أدوات التقویم الحقیقي التي تعكس مدى فهم الطلبة
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  :الدراسةمشكلة . .12
 
وجود مؤشرات عدیدة دالة التي واجهت الواقع التعلیمي العربي والعالمي في السنوات األخیرة ، من أكثر التحدیات  

التدریس  وتركیز مؤسسات التعلیم على  ،تحقیق الفهم المطلوبفي على انخفاض كفایات التدریس الحالیة 
التقلیدیة التي تمیل  لالقتصار على األسالیبباإلضافة ، من أجل الفهمبدال من التدریس  ختبارمن أجل اال

لحشو وملء العقول بالمعلومات والحقائق بصور قصریة، واعتبار التحصیل هو المؤشر الوحید لتعلم 
باإلضافة لما أظهرته نتائج التقییم القومي للتقدم التربوي خالل )  & Colly Kabba 2005,(الطلبة 
من % 5أن )  (National Assessment of Educational Progress- NAEP, 2000أبحاثها 

  .واقعیةالطلبة فقط یطبقون ما تعلمونھ في مھام وسیاقات 
  

في فلسطین  )TIMSS(ات الدولیة في العلوم والریاضیات نتائج دراسة التوجهأیضا وهذا ما أكدته  
 عن وجودوالتي كشفت وغیرها من األقطار العربیة، على مدى الدورات األربعة السابقة التي شاركت فیها، 

وقدراتهم على تطبیق  ، في العلوم والریاضیات،یةفجوة كبیرة بین قدرة الطلبة على تعلم المبادئ األساس
  ). 7200 الفلسطینیة، وزارة التربیة والتعلیم( تعلموه لعكس فهم ما  المعرفة

  

وانطالقا  ،على الطلبةومن خالل عمل الباحثة في المجال التربوي وانطالقا من اهتمامها بضرورة التركیز 
لیطبقوا استثارة نشاطهم  من كون المعلم المتدرب والواعي هو الركیزة األساسیة في توجیه تعلم طلبته، و 

ماتعلموه، كان البد من الوقوف عند االستراتیجیات الحدیثة التي تعمق فهم الطلبة للمعرفة العلمیة، وتعزیز 
ه الفرد لتحقیق هذا الفهم، ومن هنا حاولت هذه الشخصیة اإلنسانیة، بتنمیة العادات العقلیة التي توج

الدراسة تحقیق االنسجام مع التوجهات الحدیثة لتدریس العلوم، سعیًا لتحسین مخرجاته وآملة في تطویر 
 .قدراته لیس فقط المعرفیة، بل الشخصیة بشكل عام

 

س العلوم من أجل الفهم في فعالیة استراتیجیة قائمة على تدری"لذا ظهرت هذه الدراسة كمحاولة الستقصاء 
 ".قل لدى طلبة الصف العاشر األساسيوتنمیة عادات الع ،تحقیق الفهم العلمي
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  :أهداف الدراسة.3.1
  

فـــي تحقیـــق الفهـــم ) (TfUإلـــى تقصـــي أثـــر اســـتراتیجیة تـــدریس العلـــوم مـــن أجـــل الفهـــم هـــذه الدراســـة  هـــدفت
ـــدى ، الخلیـــل جنـــوب مدیریـــةساســـي فـــي مـــدارس األ العاشـــرطلبـــة الصـــف  العلمـــي، وتنمیـــة عـــادات العقـــل ل

باعتبارهـــا اســـتراتیجیة حدیثـــة قـــد تفیـــد فـــي تحقیـــق الفهـــم  ولتوجیـــه اهتمـــام معلمـــي العلـــوم لهـــذه اإلســـتراتیجیة،
باإلضـافة لتعریـف الطلبـة بـالطرق التـي تسـاعدهم فـي تعلـم العلـوم ، العلمي، وتنمیة عادات العقل لدى الطلبة

  .العملیةیته ووظیفته وتطبیقاته في الحیاة وٕادراك أهم ،وى العلميالعلمیة والمحت ،وفهم الظواهر
   

 :أسئلة الدراسة .4.1
  

  :األسئلة اآلتیة  عنإلجابة التوصل  هذه الدراسةحاولت الباحثة في 
  

ما أثر استخدام استراتیجیة تدریس العلوم من أجل الفهم في تحقیق الفهم العلمي، لدى  :السؤال األول 
اشر األساسي في العلوم؟ وهل یختلف هذا األثر باختالف الجنس والتقدیر، والتفاعل بینها طلبة الصف الع

  وفقًا لمظاهر الفهم اُلمقاسة؟ 
  

في العلوم في الصف العاشر ) عمیق سطحي، متوسط،( هل یختلف مستوى فهم الطلبة : الثانيالسؤال 
  األساسي باختالف الجنس والطریقة والتقدیر؟

 
ما أثر استخدام استراتیجیة تدریس العلوم من أجل الفهم في تنمیة عادات العقل لدى طلبة  :السؤال الثالث

  .والتفاعل بینها ،والتقدیر، الصف العاشر في العلوم؟ وهل یختلف هذا األثر باختالف الجنس
  
  

     الختبارها عند مستوى الداللة ولإلجابة عن هذه األسئلة، فقد تم تحویلها لثالث فرضیات صفریة،
   )α ≥ 0.05 (.  
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 :فرضیات الدراسة.5.1
  

في متوسطات  ) α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة  :الفرضیة األولى
  .درجات الطلبة في اختبار الفهم العلمي، تعزى لطریقة التدریس والجنس والتقدیر والتفاعل بینها

  
مستویات  متوسطات في )α ≥ 0.05(لة إحصائیًا عند مستوى الداللة ال توجد فروق دا :الفرضیة الثانیة 

  .تعزى للجنس وطریقة التدریس والتقدیر ،فهم طلبة الصف العاشر األساسي في العلوم
  

في متوسطات  )α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة  :الفرضیة الثالثة
  .لیة، تعزى لطریقة التدریس والجنس والتقدیر والتفاعل بینهاأداء الطلبة لمقیاس العادات العق

  

  :أهمیة الدراسة.6.1

ـــــه  ـــــي توجی ـــذي  یمكـــــن أن یســـــهم ف ــه، والــ ـــ ــذه الدراســـــة فـــــي طبیعـــــة الموضـــــوع الـــــذي تناولت ـــــة هـــ ــن أهمی تكمـــ
ــار المعلمـــــین ــاءة،  أنظـــ ـــة وبنـــ ــ ــیة حدیث ــذلك یمكـــــن أن تظهـــــر أهمیتهـــــا مـــــن منطلـــــق إلـــــى نمـــــاذج تدریســـ وكـــ
ــات التـــــي تبحـــــث فـــــي هـــــذا المجـــــال  كونهـــــا مـــــن أولـــــى ـــى حـــــد علـــــم الباحثـــــة  –الدراســـ ویمكـــــن إبـــــراز  -علــ

  :األهمیة البحثیة لهذه الدراسة فیما یأتي 

 Broad Coverage، ضرورة التحول من التدریس بهدف التغطیة الموسعة للمعرفةلتوجیه المعلمین  §
Teaching for   إلى التدریس بهدف الفهم العمیق Understanding Teaching for Deep . 

انطالقا من كون ، من المتوقع أن تسهم مثل هذه الدراسة في إعداد كل من المعلم والطالب للحیاة §
الهدف من العملیة التعلیمیة هو أبعد من مجرد مرمى االختبار، وٕانما تطویر تعلیم العلوم للعمل على 

 .ف مع الحیاة  ومتطلبات العصرإنتاج مواطنین یفهمون العلوم من خالل تطورهم الشخصي، والتكی

من المتوقع أن تفید نتائج الدراسة القائمین على برامج تدریب وتأهیل المعلمین في تبني نظریات الفهم  §
Understanding Theory والتركیز على اإلستراتیجیات التي تحقق الفهم في تدریس العلوم. 

لمناهج ومطورو الكتب المدرسیة في تصمیم من المتوقع أن تفید نتائج هذه الدراسة القائمین على ا §
الوحدات التعلیمیة، بحیث تكون موجهة للفهم، من خالل تنظیم المحتوى بشكل منظم یتیح التركیز على 

 .العمق،  بدال من الكم المعرفي الهائل والمجزأ من الحقائق والمفاهیم
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  :محددات الدراسة .7.1

  :الدراسة بالمحددات اآلتیة  حددت هذه

 .م 2011-2010من العام الدراسي  الثانيالفصل أجریت هذه الدراسة في : دد الزمني المح §
  .جنوب الخلیل تابعة لمدیریة حكومیةأجریت الدراسة في أربعة مدارس : المحدد المكاني  §
 .األساسي في مدیریة جنوب الخلیل العاشرصف ال الدراسة على طلبة اقتصرت: لمحدد البشري ا §
 .الدراسة بالمنهج واألدوات والمعالجات اإلحصائیة المستخدمة حددت: المحدد اإلجرائي  §
بالمصطلحات والمفاهیم اإلجرائیة  وحددت )الحرارة( على وحدة اقتصرت الدراسة: المحدد المفاهیمي  §

 .بهاالخاصة 
  

  :مصطلحات الدراسة. 8.1
  

مل بین عملیات التدریس أسلوب تدریسي ُیكا: Teaching for Understanding التدریس من أجل الفهم
والتصمیم والتقویم للمحتوى، ویركز على صنع المعنى وٕاحداث الفهم، باعتباره الهدف الرئیس والمحوري لناتج 
عملیة التعلم، ویؤكد هذا األسلوب تحدیدا على نشاط المتعلم، ومساعدته الكتشاف الصلة والعالقات 

، واستخدام الطالب وتولید أفكار جدیدة ربطها بتعلیمه السابق،بین الحقائق والمفاهیم والمبادئ، و االرتباطات و 
و تطبیق المعارف والمهارات التي توصل لها لما تعلمه من مفاهیم ومهارات لیواجه مواقف ومشكالت جدیدة، 

 .وسیاقات جدیدة غیر المألوفة لهفي مواقف 

 )Zero Project , 2003 Harvard  ؛Wiggins & Mc Tighe, 2005 ؛Uludag, 2005(   

باعتباره منحى للتدریس ینشغل فیه الطلبة بالممارسات : یمكن تعریف التدریس من أجل الفهم:  إجرائیا
 ومهمات األداء وتصمیم األنشطة المتعلقة بالمحتوى، لتولید المعرفة بطریقتهم الخاصة وصوًال لتحقیق الفهم،

ارك كل من المعلم والطلبة في إعداده، في وفق إجراءات وخطوات محددة ضمن إطار تنظیمي للمحتوى، یش
  .ضوء نظریة الفهم والتصمیم االرتجاعي

عملیة عقلیة تعتمد على عدد من القدرات المتصلة ذات :   Scientific Understanding :الفهم العلمي
نظیم وتخطیط والذي یتیح ت ،والتي تساعد المتعلم على التفكیر العلمي القائم على المعنى ،العالقات المتبادلة

، مما یؤدي إلى احتفاظ أكثر دیمومة لهذه المعلومات ومن ثم سهولة استرجاعها ،المعلومات وتأمل الذات
بحیث تظهر هذه القدرة في  ،والخبرة التعلیمیة ،بقدرة المتعلم على تقدیم معنى المادةویحدد الفهم العلمي 
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وتصویر المشكلة وحلها  ،وتطبیقها في مواقف جدیدة، هاتوضیح المفاهیم واألفكار العلمیة وتفسیرها والتوسع فی
  ). Dona et al.,2005؛ Newton, 2000؛ Christine &David,2000(بطرق مختلفة 

وحدد الفهم العلمي إجرائیا في هذه الدراسة، في ضوء درجات المتعلمین على اختبار الفهم العلمي الذي أعدته 
  :االستجابة على مظاهر الفهم اآلتیة الباحثة، والذي یحدد قدرة المتعلم في 

والذي یتمثل في تقدیم وصف دقیق للظاهرة والحدث العلمي، واألفكار المرتبطة  :Explanationالشرح   - 1
كیفیة حدوث الظاهرة ؟ كیفیة إثبات (به، والتعبیر عنها بإیجاز ووضوح مستخدما مهارتي الترجمة والوصف 

  ) .حدوث الظاهرة العلمیة

لماذا حدثت : ویتمثل في تحدید األسباب والتعرف على األدلة والشواهد مثل: Interpretation یرالتفس - 2
  .الظاهرة ، وما أسباب حدوثها؟ ویتطلب ذلك من المتعلم نسج قصة وافتراض مبررات مقنعة

ویعتبر  ویتمثل في استخدام المعرفة بفاعلیة في مواقف وسیاقات جدیدة ومختلفة،: Application التطبیق - 3
  . هذا المظهر من أبلغ المظاهر داللة على حدوث الفهم بمعناه الحقیقي

تصور المشكلة بطرق مختلفة واالقتراب من حلها من زوایا متعددة،من خالل : Perspective المنظور- 4
تكوین وجهات نظر ناقدة، وبناء استبصارات تجاه الموضوعات واألفكار مستخدما مهارات االستدالل 

  . قرائي واالستنباطي والمنطقياالست

ویهرب من ،یعني القدرة على أن یضع الفرد نفسه مكان األخر :أو التقمص الوجداني  Empathyالتعاطف - 5
 ،أي محاولة فهم شخص آخر والكفاح لبلوغ هذا الفهم، لكي یدرك ردود أفعال اآلخرین ،ردود أفعاله االنفعالیة

جهة نظر شخص آخر والتدریب على استخدام خیال الفرد لیرى ویشعر القدرة على إدراك العالم من و ویشمل 
  . نخرو كما یشعر اآل

ت( القدرة على فهم النفس    Self Knowledgeمعرفة الذات  - 6 ومخاوفه  ه أن یقّدر الفرد مشاعر  )الذا
ج في المعرفة یندمأو إلى فهم مجیز  ،وأفعاله إلى فهم مستنیر تفكیرهتؤدي أنماط الفرد في  ، بحیثودوافعه
ذاته یقیم  و ،ویدرك األسلوب العقلي ونواحي القوة ونواحي الضعف ،الفعالة) Meta Cognition( الفوقیة 

  ).O’Neil, 2005؛   2003جابر ، ( بفاعلیة  هابدقة وینظم

واقتصر مقیاس الفهم العلمي  في هذه الدراسة على مظاهر الفهم األربعة األولى، في حین تم تضمین 
  .رین األخیرین في فقرات مقیاس عادات العقلالمظه
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الدرجة التي یمكن من خاللها تجهیز ومعالجة المعلومات : Levels of Understanding  مستویات الفهم
فإن هناك ثالث مستویات   Cognitive Viewpointإدراكیا لتحقیق الفهم العلمي، ووفق المنظور المعرفي 

 Somewhat or، والمستوى المتوسط أو الفونیمي  Shallowest Levelالمستوى السطحي : للفهم هي

Phonemic Levelوالمستوى األعمق الداللي ،Deepest – Semantic Level  وتم تحدید مستویات ،
الفهم للطلبة إجرائیا  في ضوء استجاباتهم لفقرات اختبار الفهم والمهمات التي تم إرفاقها في اختبار الفهم 

  .(Wiggins & Mc Tighe , 2004 )العلمي 
  

الذكیة التي تقود المتعلم إلنتاج المعرفة بطریقة  تسلوكیانمط من ال:  Habits of Mindالعادات العقلیة
جدیدة، وال یعنى بها امتالك المعرفة والمعلومات بل كیفیة التصرف في هذه المعرفة واستخدامها على النحو 

  ).  2005،  قطامي وعمور( هنیة في المواقف الحیاتیة األمثل بشكل واع یسمح باستثمار الطاقات الذ
  

یمكن تعریف العادات العقلیة بأنها مجموعة من األنماط السلوكیة والمهاریة والتفكیریة، التي تحاول  :إجرائیا 
الدراسة الكشف عنها، لدى طلبة الصف العاشر األساسي في وحدة الحرارة في العلوم، باستخدام مقیاس 

ت الع قلیة الذي أعدته الباحثة بعد استطالعاتها لألدب التربوي، بحیث یتناسب مع طبیعة المادة والطلبة، العادا
المثابرة ، التفكیر بمرونة التفكیر حول التفكیر، تطبیق ( وقد اقتصر هذا المقیاس على العادات العقلیة اآلتیة 

الت، اإلصغاء بتفهم وتعاطف، التفكیر المعرفة في مواقف جدیدة، التفكیر التبادلي، التساؤل وطرح المشك
وقد تم تصمیم أنشطة ) واالبداع واالبتكار، التفكیر والتواصل بوضوح ودقة، وجمع البیانات باستخدام الحواس

الوحدة ومهام األداء، وٕاجراءات تنفیذها بشكل یلبي متطلبات تنمیة هذه  العادات العقلیة وتكاملها مع مظاهر 
  .الفهم الُمقاسة

  
  
طرائق التدریس التي اعتاد المعلمون على اتباعها في تدریس محتوى وحدة الحرارة : ستراتیجیة االعتیادیة اإل

  .للصف العاشر األساسيفي كتاب العلوم  
  
 

طلبة نهایة المرحلة األساسیة اإللزامیة في مرحلة التعلیم األساسي الفلسطیني :  الصف العاشر األساسي
  .عاما 16 - 15میة العاشرة ، وتتراوح أعمار الطلبة في هذه المرحلة بین ویمثلون طلبة السنة التعلی
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  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

ــــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــــ   ـــ

  اإلطار النظري. 1.2

لم تعد عملیة التعلیم والتعلم كما كان ینظر لها مسبقاً، باعتبارها مسرحًا للمعلم یؤدي فیه مقطعًا تراجیدیًا 
ظیفتهم الصمت والتلقي، بل تحول التعلیم إلى آفاق أرحب وأوسع من ذلك، إذ أمام مجموعة من الطلبة، و 

أصبح ُینظر إلیه على أنه عملیة منظمة ینخرط فیها الطلبة بحیویة ونشاط، ویعرضون آرائهم، ویحاور 
    .بعضهم البعض، ویتحملوا مسؤولیة تعلمهم بأنفسهم بمساندة ودعم من المعلم

 یؤكد التربویون لقضایا العلم والتعلیم، ومع تطور البرامج التعلیمیة ومدخالتها،وفي ضوء االهتمام المتزاید 
عدم كفایة التدریس الصفي في المدارس؛ إذ أن الطلبة یطورون مستوى متدني من الفهم، ویحملون معهم 

ة خاملة القلیل من المعرفة لما بعد المدرسة، لذا ال بد من النظر لعملیة التدریس على أنها لم تعد عملی
بل هي عملیة تعنى بتنشیط المعرفة  تعنى بمجرد نقل المعارف وحفظها من ِقبل الطالب بصورة آلیة،

السابقة للمتعلم، وبناء المعرفة واكتسابها، وفهمها، واالحتفاظ بها، وتطبیقها بصورة وظیفیة لتحقیق المنافع 
  ). Gallagher, 2000؛  2007زیتون،  (لإلنسانیة 

د مداخل تدریسیة ُتعنى بتنشیط المعرفة لدى المتعلمین وتطویر الفهم لدیهم، باتت أمرًا فالحاجة لوجو 
العلماء العرب والمسلمون كانوا  ومهمًا، والمتصفح لسجالت التاریخ العربي اإلسالمي، یجد أن   ضروریا

ى ضرورة تربیة حریصون على تبني استراتیجیات إیجابیة بالنسبة للمتعلم، فقد أكد المنهج اإلسالمي عل
العقل والحواس باعتبارهما أدوات للتبصر والتأمل والتفكر، ومما ُذكر أن ابن خلدون في مقدمته، انتقد 
طریقة حفظ القرآن دون فْهم الحفظة للمعاني والدالالت لهذه اآلیات، وشّدد على ضرورة الفهم قبل الحفظ 

ستیعاب، كطریقة المناظرة والمناقشة، والقصة، واالستظهار، ودعا الستخدام أسالیب تقوم على الفهم واال
  ).                                                                          1999أبو جاللة، (وغیرها 
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هذا الفصل تستعرض الباحثة مراجعة لألدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بمشكلة الدراسة  وفي
فعالیة استراتیجیة قائمة على تدریس العلوم من أجل الفهم في تحقیق الفهم العلمي،  :والتي تمحورت حول

  :وتنمیة عادات العقل، وقد قسمت الباحثة أبعاد الدراسة لثالثة محاور 
  . Understanding Understandinفهم الفهم: المحور األول 
  Teaching for Understanding. العلميالتدریس من أجل الفهم والفهم  :المحور الثاني
  . Habits of Mindعادات العقل :المحور الثالث

  
 Understanding Understandingفهم الفهم  .1.1.2

ت  تسیر في اتجاه ل كمحاولة عمدت فیها الباحثة لتبني استراتیجیة التدریس من أجل الفهم، هذه الدراسةظهر
وجعله أكثر  ،التدریس ولعقلنهاألنشطة التعلیمیة  البحث عن بدائل في إطار نموذج التدریس الهادف، لبرمجة

  .لالرتقاء بمستوى التعلیم إلى ما وراء االختبارات واجتیازها ال داخل المدرسة، بلفعالیة، 

 وما الذي تكشف عنه اللغة من معاني الفهم؟ ،ما هي المضامین المختلفة لمعنى الفهم 

معقدًا ومربكًا، فبالرغم من أننا كمعلمین نسعى لتحقیقه  قد یبدو مصطلح الفهم لدى الكثیرین هدفًا تربویاً 
لطلبتنا، ونستهدفه طوال الوقت عندما نسأل طلبتنا بین الفینة واألخرى هل أنتم فاهمون؟ فهل نحن على 

إذا كانت  ،ربما یكون الجواب نعم! بما نسأل، وهل صمت الطلبة یدلل على أنهم فاهمون وفهم◌  وعي◌ 
التي هي أبعد  ، كأحد مخرجات التعلیم،بل نتائج الفهم الحقیقي ،ال نتائج االختبارات ول،النتائج تدعم ما نق

عنه، ال كمعنى عقلي وال  نسألمضلل، وال یحمل معنى الفهم الذي إذا ً من مرمى االختبار، فالسؤال هنا 
نتائج أسئلة لیس مجرد داللة لفظیة، أو مجرد انعكاس لو یحمل معنى أبعد من ذلك،   فهومعنى عملي، ك

مضللة، فاللغة الیومیة تكشف عن مضامین مختلفة لمعاني الفهم، وهذا ما جعلنا بحاجة لفهم الفهم، 
 .وصقل المعاني التي یحملها والكشف عنها

اختلفت المعاني التي یحملها الفهم، وتعددت أراء التربویین حوله، ولكل منهم وجهة نظره، ولكل منه  
ْمَناَھا ل ما حملته هذه المعاني ما ورد في القرآن الكریم في قوله تعالى مبرراته، ولعل أجمل وأكم َفَفھَّ

فهذه اآلیة الكریمة تشتمل على المضامین المختلفة ) 79سورة األنبیاء،( ُسلَْیَماَن َوُكّالً آَتْیَنا ُحْكًما َوِعْلًما
حكم القیقي، فكان الفهم في وحوما یخالطه من تطبیق عملي  لمعنى الفهم  من حكمة وعلم واستبصار،

قلیًال  حیاتنا تأملنا  فلو وفي ذلك رسالة لنا، هنا محاكاة للمعرفة وتطبیقا لها، علیه السالم سلیمانالعادل ل
ولماذا  فهل نحن نبحث عن العلم باسمه؟ أم بفعله؟ القصص، الكثیر من لوجدنا التناقض یصرخ من خالل
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 والتعاون والنظافة ونتعلم العدلفي حیاتنا، نكون صادقین ل هو فهمهالصدق  ال یكون هدفنا من تعلم
  .   وهذا هو الهدف األسمى الذي یسعى العلم لتحقیقه ،وغیرها لنفهم ونطبق معانیها

 )http://www.s3udy.net/tafseer ,20 5/2011/،التفسیر المیسر للقرآن الكریم(
  

یعبر قاموس أكسفورد في اللغة "   understandیفهم"وللكشف عن الدالالت للمعنى اللغوي للفعل 
عن المعاني التي یحملها هذا المصطلح، فتشیر إلى الحكمة أو القدرة على التسامي على  اإلنجلیزیة

وجهات النظر الساذجة، أو غیر المعتبرة، أو غیر المصقولة، بمنحى یعكس التأمل والوعي والبصیرة 
 ).2003جابر،(والحكمة عند التعامل مع المواقف 

فقد تبنى معاٍن عدة للفهم، ارتبط ) The random house dictionary of languge,87( أما قاموس 
باعتباره عملیة عقلیة تتطلب من الفرد إعمال  Cognitive meaningقسم منها بالمعنى المعرفي للفهم 

ي األخرى للفهم العقل في التوضیح والشرح والتفسیر للتوصل لجوهر موقف ما، في حین ارتبطت المعان
 Interpersonalحیث اعتبر الفهم عملیة بینشخصیة  Attitudinal meaningبالمیول واالتجاهات 

للفرد وما تحمله من معان من التعاون والعالقات االجتماعیة،  Self knowledgeترتبط بالمعرفة الذاتیة 
، وأونیل وویجنز ومكتاي والتفاهم الشخصي بین األفراد، وقد اتفق مع هذا الطرح كل من مارتن

)Marten, 1970؛Wiggins& McTighe, 1998  2005,؛ O’Neil.(  

جون دیوي معنى الفهم في كتابه كیف لخص أما المضامین التربویة لمعنى الفهم فقد تعددت،  فقد 
بأنه إكساب الحقائق معنى بالنسبة للمتعلم، وفسر ذلك باعتبار فهم الشيء أو  How to Thinkنفكر
ث أو الموقف یعني أن تراه بعالقاته مع األشیاء األخرى، من حیث كیف یعمل، والنتائج المترتبة الحد

  .) Wiggins& McTighe, 1998( علیه، وما یسببه، واالستخدامات التي یمكن أن یوضع لها 

فقد عرف الفهم على أنه القدرة على في معرض حدیثھ عن األھداف ومستویاتھا،   Bloomأما بلوم
من خالل التطبیق الفاعل لها وتحلیلها وتركیبها  خدام المهارات والحقائق بحكمة وبشكل مناسب،است

ن وتقییمها، ما بطریقة  فأن تفهم یعني أن تعمل شیئاً  عمل شيء صحیح لیس بذاته دلیًال على الفهم، وأ
 موقف معین مع ،عكس قدرة المتعلم على تفسیر سبب مالءمة أو عدم مالءمة مهارة معینة أو معرفة مات

  ).                                                                          Newton , 2000( أو سیاق ما

قدرة األفراد على بأنه الفهم  لمعنى) Perkins, 1998( بیركینزوخالل أبحاثه في جامعة هارفرد توصل 
والتفكیر والعمل الروتیني، حیث تعتمد  ،التعلم الصماألداء المرن والتصرف في المعرفة بمرونة، وتجاوز 

 في حین أن  هاورد غاردنر ،هذه القدرة المرنة على األداء مقابل التذكر الصمي أو مجرد معرفة اإلجابة

http://www.s3udy.net/tafseer
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), 1991 Gardner ( وجهة نظره في كتابه كانت The Understood Mind بأنه استیعاب  حول الفهم
 للتطبیق في مواقف ومشكالت جدیدة بحیث یتمكن الفرد من استحضارها ،المفاهیم والمبادئ والمهارات

  .مرتبطة بحیاته

ومن األعمال الجادة حول الفهم ومضامینه، ما قام به كل من  ویجنز ومكتاي في مشروعهما حول 
واللذان عرفا الفهم على أنه القدرة على نقل ) Wiggins& McTighe, 2005(التدریس من أجل الفهم 

علمه ونطبقه في مواقف أخرى وسیاقات جدیدة، بحیث تتصف عملیة نقل المعرفة باألصالة والمهارة ما نت
  .  والمرونة والطالقة ، ولیس مجرد االتصال بالمعرفة والمهارة التي سبق تعلمها

أن الفهم هو جزء من المعرفة،  )Franklin,1995( وفي محاولة لتوضیح معنى الفهم أشار فرانكلین 
  ر المعرفة ذات مدلول أوسع وأشمل، إال أن هذا المفهوم الضیق لم یالق قبوًال من ِقبل  روزینبیرغباعتبا

)1Rozenberg,198 (،وقد  الذي أشار لكون الفهم متعدد الوجوه وهو أعم وأشمل من مجرد بلوغ المعرفة
وتولید معرفة جدیدة  ،أن الفهم یعني تجاوز المعلومات المعطاةهذا االختالف مبینًا  Brunerأكد برونر 

، باعتبار أن المتعلم یسلك سلوك العالم الصغیر للوصول لمزید من الفهم لألفكار واالستراتیجیات األساسیة
  .) Uludag,2005( خالل بنائه للنتائج بمفرده 

القدرة على عمل االرتباطات لكثیر  من خالل ) Smith 2007,(سمیث الفهم وضمن السیاق نفسه عرف 
، جمع األدلة ،وذلك من خالل الشرح ،أداء مجموعة متنوعة من أنماط التفكیرو اقف والتمثیالت من المو 

  . وتطبیقها في مواقف وسیاقات جدیدة ،طرح األمثلة، إعادة قولبة وتشكیل المعرفة في قوالب جدیدة

عنى عقلي یحمل معنى اجتماعي أو بین شخصي وم) أن یفهم ( وفضًال عن ذلك، فإن الفعل من الفهم هو 
أیضًا، فنحاول دومًا التوصل لفهم األفكار، ولكننا نسعى أیضًا لفهم اآلخرین في سیاق العالقات االجتماعیة 

بل إلى عدة  ،الفهم كمعنى ال یرمز إلى انجاز أو تحصیل واحد وبذلك نستنتج أن والمواقف المختلفة،
الالت المرادفة للفهم كمفهوم، االستبصار ، ومن الدنجازات ویتم الكشف عنها عن طریق األداء والنواتجإ

والحكمة واإلدراك، ومن الخطأ القول بأن الفهم هو مجرد المعرفة لألشیاء األكثر صعوبة أو اعتباره خاصًا 
  ).2003جابر، ( فقط باألذكیاء

وباعتبار الفهم عملیة أساسیة لكل عملیات التطور المعرفي، فقد عرفه كل من قطامي وعمور على أنه 
ملیة معرفیة ذهنیة واعیة، یقوم فیها المتعلم بتولید معنى أو خبرة مع ما یتفاعل به من مصادر معرفیة ع

مختلفة، حسیة كانت أو غیر حسیة، وتهدف هذه العملیة لتطویر معرفة الفرد المخزنة لتولید معلومات 
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وتخزینها بشكل یسمح معرفیًا مع ما لدیه من خبرات، ودمجها  Scaffoldingوخبرات جدیدة وتسقیلها 
  ).2005قطامي وعمور، ( بتمثیل وتذویت الخبرة في بناء معرفي متوازن 

ن السابقة التعریفات استعراض من ویتضح ، باعتباره یرتبط بالقدرة بینها من حیث المفهوم اتفاقاً  هناك أ
 ن معاني النقد والتحلیل،على إدراك المعاني واألبعاد والعالقات الداخلیة والخارجیة لألفكار، وما تتضمنه م

ومن حیث   إیجابیة،كونه عملیة عقلیة تعنى بمعالجة المعرفة بصورة  عملیة حدوثه، من حیثوكذلك 
  .الوظیفة المنوطة بتحقیق الفهم وهي تطبیق المعرفة في سیاقات حقیقیة وواقعیة

نه یشیر للمعنى المعرفي كعملیة وتتبنى الباحثة تعریفًا للفهم بالعودة للمضامین التي تحملها معانیه، على أ
، یتكون من مجموعة من القدرات المتصلة والمترابطة التي تتضمن intellectualعقلیة فكریة داخلیة 

القدرة على التصرف في المعرفة والمهارة بحكمة وبصورة مرنة، تسمح باستخدام وتطبیق هذه المعارف في 
تماعي فیشیر لمقدرة األفراد على إدراك العالم من وجهة مواقف أصیلة وسیاقات جدیدة، أما بالمعنى االج

لذا یحتاج هذا المستوى من  على اعتبار أن هناك وجهات نظر مختلفة بین األشخاص،نظر اآلخرین، 
والقدرة على  واألهداف المختلفة للحوارات غیر المعلنة في المواقف الحقیقیة، ،الفهم إلى استیعاب األسالیب

   .من اإلنصات والتعاطف واالحترامالتمتع بقدٍر كاف 

  :Knowing v.s Understandingالمعرفة مقابل الفھم  

واجه بعض التربویین صعوبة في تحدید الحدود  باعتبار دالالت الفهم تكشف عن الكثیر من األفكار،
ن ) O’Neil 2005,(الوارد في أونیل   وفي هذا المجال أشار بتري ،الفاصلة ما بین الفهم و المعرفة أ

العالقة بین ) Elgin, 1996( ، في حین أكد إلغین "  How & Why"الفهم هو معرفة كیف ولماذا 
ق ذلكباعتبار المعرفة المبررة هي نمط من أنماط الفهم، وقد وضح  ،المعرفة والفهم ن  أساس على الفر أ

واألمثلة والشواهد  ،عرفةما تتضمنه هذه المل فهمهلكن ال یعني ذلك  ،الفرد قد یمتلك معرفة حول أمٍر ما
لكنه ال یعبر  ،عرف الفرد الكثیر من المبادئ الفیزیائیة والكیمیائیة والحیاتیةفقد یَ  ،على ذلك كثیرة ومتعددة

  .في السیاق الواقعي عن هذه المعرفة بفهم واضح

ن المعرفة فالفهم یتضمن المعرفة ولكن ال یمكن الجزم بأ ،الفهم أكثر شمولیة من المعرفة یكونوبذلك  
، فالمعرفة بالشيء قد تتأتى دون حدوث الفهم، ومن هنا نرى أن المعرفة بالشيء منوطة بالفهم الصحیح

تندرج تحت مفهوم أشمل هو الفهم، ولمزید من التمییز بین هذین المفهومین فقد أجمل بارمبي وزمالؤه 
)Barmby et al., 2009  (بین المعرفة والفهم الفروق اآلتیة:    
عرفة ترتبط بالحقائق التي قد تكون صحیحة أو یشوبها بعض النقص، في حین أن الفهم یضفي الم §

 .معنى لهذه الحقائق ویصقلها في صورة نظریات
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المعرفة تنصب على مجموعة من الحقائق والمهارات والكشف عن هذه الحقائق عن ظهر قلب في  §
 .ة ولكن بتجاوز هذه الحقائق حین، أن الفهم ُیعنى باستخدام ما في ذاكرتنا بوعي ویقظ

 .المعرفة تكون صورة مجزأة وغیر مكتملة لألحداث واألشیاء، في حین أن الفهم یكمل هذه الصورة §

لذلك خالل أبحاثهما بالمثال ) Wiggins& McTighe, 2005( وقد أشار كل من ویجنز ومكتاي
ن، كل بالطة فیه تحمل رسمة لو كانت مهمتنا هي تبلیط مساحة معینة من األرض ببالط معی: اآلتي

منفصلة  بحیث یتم تنظیمها بشكل یعطي في النهایة رسمة متكاملة ذات معنى، فلربما لو كان هذا الشكل 
النهائي رسمًا هندسیًا كنجمة مثال، فإن األجزاء التي تحملها كل بالطة منفردة غیر واضحة وال تعطي 

، داللة )الفهم(ینمعنى واضحو صورة  البعض، یعطي بعضهاتنظیمها بجانب ، في حین أن )المعرفة(معنى
  . عن الصورة الجزئیة للمعرفة مقابل الصورة الكلیة للفهم

  

  :Understanding v.s Meaning  الفهم مقابل المعنى

حول الدماغ العالقة بین الفهم ) 2009(الوارد في السلطي والریماوي  Sousaأظهرت أبحاث سوسا 
منهما مكمل لآلخر، وأكدا خالل ذلك أن تأثیر الفهم أكثر من المعنى، فالذاكرة والمعنى، باعتبار أن كل 

العاملة للمتعلم ُتخفض من احتمالیة تخزین العناصر التي لیس لها معنى لألمد البعید، وهذا ما یعاني منه 
هذه  أساتذة الریاضیات الذین ُیعلمون الطلبة صیغ حل المسائل الریاضیة دون تشكیل معنى لتطبیقات

المسائل، مما یجعل هؤالء الطلبة یشعرون بعدم جدوى ما یتعلمون، وبالتالي ما یتم هو فقط عملیة احتفاظ 
  .للمعلومات في الدفتر لحین االختبار، ولیس احتفاظًا في الذاكرة  لالستفادة منها الحقاً 

الخبرات ذات المعنى بالنسبة  وبهذا نجد أنه من الضروري التوجه للمتعلم بتعلیم یحقق الفهم، والتأكید على
للطلبة، لمساعدتهم على تكوین الروابط بین المواضیع، وٕادماج وتكامل المحتوى مع السیاقات الواقعیة، 
 التي ُتشعر الطلبة بالفائدة المستقبلیة للتعلم، فتوفر المعنى والفهم للعناصر المختلفة یزید بدرجة كبیرة من

  ). Baker et al., 2005(بیكر وزمالؤه  دة طویلةاحتمال االحتفاظ والتخزین لها لم

یكتسب أم هل الفهم مُ    ؟وما طبیعة هذا الفهم فطر

 inherentحول طبیعة الفهم أهو قدرات فطریة  واسع بین أوساط علماء النفس المعرفي كان هناك جدل

ability تولد مع الفرد، أم هو قدرات عقلیة داخلیةintellectual faculty نى من ِقبل المتعلم؟ تتحق ُوتب
أن الفهم هو في حقیقته مجموعة من القدرات ) Rosenberg ,1981(ففي هذا السیاق أّكد روزینبرج 

التي تنمو وتتطور بتطور الفرد ووفقًا للسیاق الذي یتم فیه، ویمكن تحقیقه تحت ظروٍف  العقلیة الداخلیة،
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، ى العام ، فالحركة تعني االنتقال من مكان آلخروقد شبه روزینبرج الفهم بالحركة من حیث المعن  ،معینة
إمكانیة تنمیة الفهم وتطویره، وقد  عن وكذلك الفهم فهو قابل لالنتقال من وضعیة لوضعیة أخرى، معبراً 

مع هذا الطرح مبینًا أن الفهم هو مرمى یمكن بلوغه، وهو لیس خاصًا ) (Marten, 1970اتفق مارتن 
لفئة العلیا من الطلبة، بل أن كل متعلم لدیه المقدرة على تشكیل الفهم والمعنى بفئة محددة من األفراد أو ا

الخاص به إذا ما أتیح له ذلك في جو من التشجیع والتعزیز، أما كیردمان المذكور في ویجنز 
فقد شكك في اعتبار الفهم عملیة عقلیة داخلیة، واعتبر أنه ) Wiggins& McTighe, 2005(ومكتاي

سب من خالل الممارسات الیومیة، والتدریبات في المواقف والسیاقات األصیلة، وبین یمكن أن یكت
نظرة توفیقیة باعتبار أن الجوهر العقلي والنفسي  Newton, 2000)( الموقفین، فقد تبنى نیوتن

ة والسیكولوجي للفهم، یتضمن عمل التمثیالت واالرتباطات لظاهرة ما في الدماغ كعملیة فهم داخلیة،وعملی
مكتسبة،فمن الناحیة الفسیولوجیة فإن الدماغ مبرج وراثیًا، ولكن یمكن تعدیله بالخبرة عند التفاعل مع 

  . عناصر البیئة المختلفة التي تساهم في تطور هذه البرمجة

للصف ) Timss(وقد لمست الباحثة ذلك خالل تطبیقها لدراسة التوجهات الدولیة للعلوم والریاضیات 
، حیث قامت بتطبیق الدراسة في مدرستین لإلناث لمدة أسبوعین كاملین بواقع أربع الثامن األساسي

حصص في الیوم للصف، وخالل عملیة التطبیق اعتمدت الباحثة على أدواٍت لتقصي فهم الطالبات 
ومتابعة ذلك خالل طرح المواقف التعلیمیة، لوحظ تجاوب الطالبات ممن هن من المستویات المختلفة 

ر قدرتهم على الفهم، وفي كثیر من الحاالت كانت الطالبات اللواتي هن دون الفئة العلیا أقدر بشكل أظه
  .على التجاوب بطریقة ُتظهر فهما متعمقاً 

 الفهم مقاربة تتضمن التحلیل أم التركیب؟

، تتطلب قدرة الفرد  Analytical approach أن الفهم هو مسألة تحلیل)  Zeif, 1972( أشار زیف  
، وقد "أن تفهم یعني أن تحلل"تحلیل المهمة الموكلة إلیه بوعي وتفهم، وقد عبر عن ذلك بعبارة  على

األفكار  فكفكهمبینًا أن عملیة التحلیل تنطوي على ) Franklin ,1995( فرانكلینعارض هذه الفكرة 
ر من السیاقات الحقیقیة، ، باإلضافة لكون هذا النمط من الفهم یفتقر لكثیألجزاٍء متناثرة تعیق الفهم الكلي

 apparentویعتمد على التحلیل المجرد دون محاكاة الظاهرة، وتكون النتائج فهمًا مزیفًا وظاهریا 

understanding   وقد اعتبر الفھم مسألة تركیب Synthetically approach  حیث یتم ربط األجزاء
 .بصورة كلیةالمتناثرة وٕاخضاع الفهم للسیاق الحقیقي الذي یعطي المعنى 
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منحى توفیقیًا اعتبرت فیه الفهم عملیة   Understanding theoryوبین هذا وذاك فقد تبنت نظریة الفهم
تتضمن التحلیل والتركیب، حیث أن هناك حاالٍت للفهم تتضمن التحلیل، وحاالٍت أخرى تتطلب التركیب 

  ) .2009السلطي والریماوي ، (

حول طبیعة الفهم نجد أن المنحى التوفیقي هو منحى منطقي،  ففهم وبالتمعن في وجهات النظر السابقة 
األجزاء یؤدي لفهم الكل والعكس صحیح، فالتحلیل والتركیب عملیتان تمثالن بناء الفهم، فأجزاؤهما 

 . ووحداتهما واحدة وما یمیزهما هو طبیعة االرتباطات في التركیب

 
  Bloom Taxonomy & Understanding Goals   مستویات بلوم وأھداف الفھم

بدءًا بالمستویات السهلة ستة مستویات مرتبة  تضمن تصنیف بلوم لألهداف التربویة في المجال المعرفي 
،  الفهم،  المعرفة: ( مكون منتسلسل هرمي ، في إلى المستویات األعلى من حیث درجة الصعوبة

فقد بین أن الفهم هو هدف منشود لكنه سيء  ،موعند إشارته للفه)  التطبیق ، التحلیل ، التركیب والتقویم
 ، في ضوء حقیقة أنه ال یوجد معنى واضح أو اتفاق على معنى محدد لهذا الهدف في وقته، والتحدید

، یلیها Translationلكنه أشار  لكون عملیة الفهم تتم داخل دورة سیكلوجیة داخلیة تبدأ بالترجمة 
أبو ( Understandingویكون عائد هذه الدورة الفهم  Predictingثم التنبؤ ، Interpretationالتفسیر
 .)1999جاللة 

في تحلیل نقدي لكتاب بلوم لألهداف ) Wiggins & McTighe, 2005( ویرى كل من ویجنز ومكتاي
القصد من نما كان إ Cognitive Domain Taxonomy of Educational Objectivesالمعرفیة  

في حین نجد أن التربویین وواضعي  ،یف األهداف وفق درجات الفهموراء هذا التصنیف هو تصن
في مناهجهم كنتیجة للتحذیرات الواردة  قد احترسوا من استخدامهم لمصطلح الفهم كفعل سلوكي ،المناهج

بالتعبیر  comprehensionمصطلح  تم إعادة صیاغة هرم بلوم باستبدالوقد  ،في كتاب بلوم لألهداف
  .أوسع وأكثر داللة ومعنى العتقاده أن هذا المفهوم understanding عنه بمصطلح الفهم

 لتطویر العلوم إلى أن أصدرت الجمعیة األمریكیة غامضًا ومحظور استخدامه" یفهم"وقد ظل الفعل أن  

)American Association for the Advancement of Science – AAAS,1993 ( كتابًا حول
یصف فیه المؤلفون صیاغة  Benchmarks for Science Literacyومالعالمات الهادیة في العل

یدرك، یستوعب، یفهم   :أهداف مرحلیة لتعلیم العلوم وتقویمها، تضمن أفعاال متدرجة تدل على الفهم منها
یقدر، ومنها بدأت نظرة مطوروا المناهج تلتفت لهذا المجال من األهداف وفي أنماط التعلم والتدریس 

  .صبحت العدید من المعاییر التربویة تحدد الفهم بشكل منفصل عن المعرفةالشائعة، وأ
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متطلبًا سابقًا للتطبیق والتحلیل والتركیب، أي أن الفرد یتمكن  الفهم ه یعتبرأن نجد بلومالتمعن في هرم ب
بنا ، وفي ضوء تجار الفهممعاني ولكن في ضوء ما سبق حول  من التحلیل والتركیب إذا تمكن من الفهم، 

فكثیر  لتحقیق الفهم، مرافقةوالتقییم هي متطلبات  والتركیب أن التطبیق والتحلیل تجد الباحثة مع الطلبة،
من المبادئ والقواعد ال یتمكن الطلبة من فهمها، إال بعد تحلیلها وتركیبها وتقییم ما تحتویه، لذا فإن 

 :بحیث یتضمن ثالث مستویات هيالباحثة ترى أنه من األفضل إعادة اختزال هرم بلوم المعرفي 
 .وتتضمن عملیة تذكر المعلومات واستذكارها: Knowledgeالمعرفة  §
 .ویتضمن التطبیق والتحلیل والتركیب والتقویم: Understandingالفهم  §
 ویتضمن اإلنتاج غیر العادي أو االختراعInvention   Creation &اإلبداع واالختراع §

 . یبین ذلك) ب.أ- 1.2(والشكل 
 

 
 
  
  
  
  
 

 هرم بلوم المعرفي المقترح  : ب- 1.2هرم بلوم المعرفي           شكل : أ-1.2شكل                
               

وفي هذا الطرح تكون الباحثة قد اتفقت مع النظرة التوفیقیة التي انبثقت عن نظریة الفهم التي صممها كل 
ة تحلیل وتركیب، وباعتباره عملیة تطبیق من حیث من ویجنز ومكتاي حول طبیعة الفهم باعتباره مسأل

المفهوم، كذلك یمكن سد الفجوة أو الثغرة حول الطبیعة المجزأة لألهداف المعرفیة باعتبارها تحقق مراٍم 
منفصلة وقصیرة المدى، فدمج مستویات التحلیل والتركیب والتقییم ضمنیًا ترشد المتعلم لربط وتطبیق ما 

  . قعیة وحقیقیةتعلمه في سیاقاٍت وا
  

في معرض حدیثه عن قصور برامج التعلیم واستراتیجیاته في كثیر من ) 1999(الحیلة وهذا ما أكده  
الذي یركز على األهداف المجزأة قصیرة المدى، وعدم  للتمزقإنما یرجع بشكل رئیس  ،مجاالت المحتوى

ري لمدة أقصاها االختبار، دون سق  لبشك ربطها باألهداف العامة بعیدة المدى ، وبالتالي وكأننا نعلم
  .وجعله أساسا للمعرفة السابقة أو للتطبیق الحیاتي، التفكیر في نقل أثر التعلم
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  :أنواع الفهم

  :والمعاني التي یحملها، منهاظهرت أنواعًا مختلفة للفهم في ضوء المضامین 
 
معارف والمهارات التي ویتضمن هذا الفهم حصیلة ال Cognitive Understanding الفهم المعرفي §

باعتباره عملیة عقلیة تتطلب من الفرد إعمال العقل في  یمتلكها األفراد نتیجة مرورهم بخبرة معینة،
 ).O’Neil 2005,(التوضیح، والشرح، والتفسیر، للتوصل لجوهر موقف ما وتطبیقه 

 
ر الفهم حیث اعتب Understanding Interpersonal)بینشخصي(الفهم بالمعنى االجتماعي  §

عملیة بینشخصیة، وما تحمله من معان من التعاون والعالقات االجتماعیة، والتفاهم الشخصي بین 
لذا یحتاج  الفهم على اعتبار أن هناك وجهات نظر مختلفة بین األشخاص، ویقوم هذا النوع من األفراد،

ت غیر المعلنة في المواقف واألهداف المختلفة للحوارا ،هذا المستوى من الفهم إلى استیعاب األسالیب
 .والقدرة على التمتع بقدٍر كاف من اإلنصات والتعاطف واالحترام الحقیقیة،

والفهم في  ،الحكمةفي  الحیاةفي مقال له حول الفهم، أن ) 2011(سوسانمنظور فلسفي فقد عبر ومن 
وبسبب   ،البشریة جیالاألهدفًا تسعى لتحقیقه جمیع  كان ومازال بناء الفهم وبلوغ الحكمة، العقل وان

من المجتمعات  أوسعنطاق  إلىوبالنظر  ،فلت حضارات بكاملهاأو وأهلكت أمم، انهزمت جیوش  همانقص
ننجد  ،واألمم الطبیعیة، قد تطورت على في كو◌ن العلوم  لحكمة العقل یظهر جلّیاو  للفهم االفتقار أ

التي تنشأ بین الثقافات إنما ترجع   اعاتإذا ما نظرنا إلى النز ف حساب فهم اإلنسان ألخیه اإلنسان،
  .ولیس لقلة المعرفة لدى كل طرف ،لالفتقار لمثل هذا النوع من الفهم

  
من أنواع الفهم الذي تحدثه الروایة القصصیة من مخاطبة لوجدان المتعلم وعقله، حیث  :الفهم القصصي  §

ا یتخللها من عملیات عقلیة لدى الطلبة في تحدث تنوعًا معرفیًا لدى الطلبة من خالل األفكار والحوادث، وم
الربط والتحلیل، والتفسیر، والتقویم، وهذا من أجمل وأفضل أنواع الفهم لعملیة االحتفاظ بالمعلومات ونقل 

 ). 2008الصیفي ،(أثر التعلم 
 
على  یساعد لهاالسرد الواضح ف ،دمجهو ن القصة الجیدة تعلم وتثقف وتستحوذ على اهتمام المستمع أ كما

فهي تساعدنا على أن نتذكر حیاتنا ، وال تكون مجرد حقائق مبعثرة وأفكار مجردة، العثور على المعنى
تسامیا في القصص واألمثال نى،  وتوجد أعمق المعاني وأكثرها وحیاة اآلخرین ونضفي علیها مع

  ).2003 جابر،( التي تعد من مرتكزات األدیان جمیعا ،والحكایات الرمزیة



21 
 

  Narrative Understandingتعرض الطلبة للقصة خالل دراستهم، یمكنهم من الفهم الروائيكما أن 

ثراء عقلي في ذهنه، ویجعله أكثر قدرة على استدعاء عناصر الفهم المختلفة  الذي یضفي للمتعلم 
  .)2004عدس ، (والتصرف بالمعرفة بمرونة 

في تنمیة الفهم، فیعود لكون القصص تتصف أما عن سبب كون مثل هذا المنحى أدوات تعلیمیة فعالة 
بالتحدید والتنظیم السردي الذي یجذب انتباه الطلبة، كما أن غموضها وعمقها یعطینا مساحة للتفكیر 
والتأمل وبناء عادات العقل اإلیجابیة، باإلضافة لسبب أخر وهو أن استخدام مثل هذا المنحى في التعلیم 

  ). O’Neil , 2005( اد ما بین المعلم والطلبةیعني اختزال حالة الخوف واالرتع
  
لم تقتصر عملیة الفهم على ما ُیقرأ بل تتعدى ذلك إلى كل شيء ُیستقبل عن طریق :  فهم الموقف  §

أن درجة الفهم للفرد تزداد حینما یواجه بموقف من مواقف التعلم، ) 1999( الحواس وأشار أبو جاللة 
في كثیر من ف ،مضمونه،  ویعد فهم الموقف عملیة بالغة الفائدةحیث یتفهم جمیع متغیراته وصوًال ل

الحاالت هو الشاهد الحقیقي على تطبیق المعرفة في سیاق عملي واقعي، وهذا بدوره یمكن اإلنسان من 
المواقف الجدیدة إلى  مضاعفة معارفه وصنع معاني لهذه المعارف، ویبنى من خاللها الفهم الذي سیحول

 ). Newton, 2000؛Wiggins & McTighe, 1998( ُمعتادة مواقف
 

یحتاج إلى بذل جهد  ،بصورة صحیحة هدفًا تدریسیًا رئیساً  المتعلم یعد تشكیل المفهوم لدى :فهم المفهوم  §
وتحلیله وتحدید الطریقة المناسبة لتدریسه، والتأكد من تشكیله لدى  علیه،كبیر من المعلم في التعرف 

، فقد أكد نوفاك الوارد في زیتون ذهنه هذه الصورة بشكل صحیح فيتكوین یة یتم فهم عمل الطالب، ولكي
أن عملیة فهم الطلبة للمفاهیم العلمیة یتم من خالل التمثیل الحادث بین المفاهیم السابقة للمتعلم، ) 2002(

ال بد  للمفاهیم الجدیدة في صورة هرمیة، وبذلك  Correlative subsumptionوعملیة االندراج الترابطي
 .) 2005أبو حمور،(، وتوظیفه للمستوى اإلدراكي للطالب لیتمكن من استیعابه بةمناس أن تكون المفاهیم

 

  :، وكیف یمكن تحقیقھ كیف یحدث الفھم
  

والقدرة   ،حتى یتحقق الفهم فإن ذلك یتطلب إمكانیة تمثیل وربط المعلومات والمفاهیم معا في شبكة معرفیة
وتؤثر خبرة التعلم على الكیفیة التي یبني بها المتعلم  ،في العقل للمعرفةوصور على خلق نماذج عقلیة 

الفهم الناتج بدرجة التمثیل  مستوىویتحدد  ،واستخدامها في إنتاج شبكات موسعة من المعرفة ،التمثیالت
جید  للمعلومات، وعدد وقوة االرتباطات داخل هذه الشبكات، حتى تصبح المعرفة الجدیدة مرتبطة بشكل
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یبني معاني معرفته  یحقق مستوى جیدًا من الفهم عندماكما أظهرت الدراسات أن الفرد ، بالمعرفة الموجودة
كما یدرك أنماط المعرفة ذات المغزى ویراقب  ،بصورة كلیة ویربطها بالسیاق الذي یظهر تأثیرها فیه

، ن الدلیل لتأكید صحة المعرفةویبحث ع، نشاطه أثناء التفكیر في األداء لیساعده في تنظیم انتباهه
  ).2009 ،طلبة( ویتمیز في طریقة وصفه للمعلومات وترجمتها وتفسیرها 

  
كما أن تنظیم المعرفة وتجمیعها في وحدات كبیرة وذات مغزى، واختزال أجزاء المعلومات والمعارف مع 

المعلومات في صورة  إیجاد العالقات بین المعلومات لبناء ارتباطات ذات معنى،  باإلضافة لتجمیع
مخططات عقلیة یؤدي إلى إنتاج مسارات أكثر وفي كل مسار یتاح للمتعلم االقتراب من المعلومات 

أوضحت بحوث الذاكرة أنه إذا حدث تجمع للمعلومات بشكل ذو مغزى مع  وبهذا الخصوصالمطلوبة، 
  ).1995، الزیات( هملیة توظیفحدوث ارتباطات بین هذه التجمعات كفیلة إلحداث الفهم الجید، وتفعیل ع

  
تسهل إیجاد  Cognitive Schemataأن وضع الخبرات وتنظیمها في صورة مخططات معرفیة كما 

ویسهل دمجها في البناء المعرفي للمتعلم واسترجاعها عند  ،لهاالممثل  المعرفيالعالقات بین البناء 
م تساعده على حفظها وفهمها ونقلها مألوفة لدى المتعل Context، كما أن  وجود سیاقات  الحاجة

  ).1998قطامي وقطامي، (للمواقف الجدیدة 

یحدث التعلم للطلبة من خالل تنظیم  Mental Constructionوتنظر البنائیة للفهم كنتیجة لبناء عقلي
اهات والمعتقدات واالتج ،كما أن التعلم یتأثر بالسیاق ومواءمة المعلومات الجدیدة مع المعلومات الحالیة،

عملیة الفهم وكیفیة تحقیقه من )  ,. Paker et  al 2005( ، وفسر بیكر وزمالؤه) 2002زیتون ،( للمتعلم
خالل االرتباطات التي یصنعها المتعلم عند بناء معرفته الحالیة وطریقة إدخالها ودمجها مع معارفه 

  .السابقة

یة السیكولوجیة، یحدث الفهم في الدماغ أما من منظور نظریة التعلم بالدماغ ذي الجانبین فمن الناح
البشري طبقًا لدالئل المعنى، ولیس طبقًا للعالقات بین المفاهیم أو المكونات التي تتضمنها، وبذلك تقدم 

  ).2009عفانة والجش،(شبكات الترابطات للمعاني تنظیمًا كفیًال بتحقیق الفهم العلمي

فهم هو في األساس یعتمد على الترابطات التي تربط أن هناك اتفاق على أن ال ترى الباحثةمما سبق 
والتي تعتمد  ،والطریقة التي تنظم بها هذه االرتباطات وقوتها ،المواضیع في الشبكات  المعرفیة في الذاكرة

أي تنظیم المعلومات األقل ترابطا في وحدات ذات  ؛Organizationفي األساس على عملیة  التنظیم 
ویأخذ التنظیم شكلین إحداها التجمیع  ،دراك الوحدات بین العالقات المعرفیةمعنى تتطلب من الفرد إ

من خالل ربطها مع ما هو متماثل في  الفهمالذي یتضمن إحداث  Semantic Groupingالداللي 
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وفیها یحاول الفرد تصنیف المادة إلى فئات ، والشكل الثاني الذي تتضمنه هو التصنیف البناء المعرفي،
، وذلك في البناء المعرفي للفرد مع توظیفها لالستخدام نةبحیث تصبح مكو   ، Categorizationنوعیة 

                                                                            ). Rulin, 2006( من منظور رولین 

عل، ومدى عمق المعرفة المتوفرة لتحقیق الفهم العلمي یجب على المعلم أن یكتشف ما یعرفه المتعلم بالفو 
لدیه،  وكیف تتالءم هذه المعرفة مع المعلومات الجدیدة التي یتم تعلمها، ویتطلب الكفاح من أجل الفهم 
التحرك إلى ما وراء المعرفة وعملیة استظهارها، بل ال بد من األخذ بعین االعتبار المعرفة السابقة 

، وهذا ما أكده لجدیدة مع أفكاره الموجودة في بنائه المعرفي مسبقاً للمتعلم، وتدعیم عملیة تكامل المعرفة ا
  ).(Heibert et al., 1889 هایبیرت وزمالؤه

كما یتطلب تحقیق الفهم ادعاءات واستنتاجاٍت تستند ألدلة وبیانات تثبت استیعاب الطلبة للمواضیع و 
عرفة یحتاج لمجرد التذكر واالسترجاع تولید ترابطاٍت وصالٍت جدیدة للمادة، في حین نجد أن تحقیق الم

مجال محتوى المساق : للحقائق، وهناك الكثیر من النقاط التي یمكن أن تؤثر في عملیة تحقیق الفهم منها
الدراسي، أولویات المادة، المستوى العمري للطلبة، الوقت المخصص للوحدة، اتجاهات الطلبة والمعلمین، 

  ).Uludag, 2005(مل الفیزیقیة كفایات المعلمین المهنیة، والعوا

االهتمام  منه، والذي یتطلب هذا العالم المتعلم یبني الفهم مع عالمه بالتفاعل مع ومن منطلق أن
، لذا ال بد من التحول إلى استراتیجیات ق المعرفة السابقة ورؤیته الخاصةبالمعلومات الجدیدة في سیا

ألفكار الجدیدة، واالنهماك في عملیة تحلیل ما وراء معرفیة تدریسیة تتیح للمتعلم تولید قائمة موسعة من ا
الفهم العلمي یرتبط بخمسة أشكال من النشاط العقلي  تحقیق لهذه األفكار بشكل فاعل،  وقد وجد أن

  :تتضمن

من خالل ربط المعرفة الجدیدة بما یفهمه المتعلم من معرفة : بناء العالقات وفیها یتم بناء المعاني: أوال
  .بدمجها في الشبكات المعرفیة ،ة، وابتكار أبنیة معرفیة متكاملة وثریةمسبق

  
الخاصیة األكثر أهمیة للتعلم من أجل الفهم هي خاصیة تولید :  تطبیق وتوسیع المعرفة العلمیة: ثانیا 

لیة المعرفة، من خالل انهماك المتعلم في عملیات تعلم نشطة تسمح له ببناء واختبار وتنقیح النماذج العق
التي یشكلها، بحیث یستطیع تطبیقها في سیاقات جدیدة وغیر مألوفة مثل تشكیل المفاهیم، وحل المسائل 

  .العلمیة، وفهم المعاني والتي یكون لها أثر كبیر في تحقیق الفهم العلمي
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ه، وذلك والتي تتطلب من المتعلم الفحص الواعي ألداءاته أو تحركاته وأفكار :  التفكیر في الخبرة: ثالثا 
عند حل المشكالت غیر المألوفة، حیث یتضمن حل المشكلة الفحص الواعي للعالقة بین المعرفة 

  . المتوافرة لدیه وشروط الموقف المشكل
  

عن والتعبیر إذا كانت قدرة المتعلم على االتصال : التعبیر بوضوح حول ما  یعرفھ الفرد بالفعل:رابعا 
نها مؤشر للفهم، ألنها تتضمن قدرته على نقل معرفته لآلخرین سواء أفكاره بوضوح هي هدف التعلیم، فإ

بشكل لفظي أو مكتوب أو من خالل بعض الوسائل مثل الصور، واألشكال، أو النماذج بهدف تعزیز 
األفكار التي یطرحها، وأحیانا قد یجد المتعلم صعوبة في أن یعبر لفظیا عن أفكاره المرتبطة بموضوع أو 

فة، ولكن من خالل كفاحه في التعبیر لفظیا عن أفكاره وبخاصة في سیاق من الرموز أو مهمة غیر مألو 
   .النماذج العلمیة فإنه یطور القدرة على التأمل والتفكیر والفهم

  
في بنائه المعرفي  من  لفهمه حیث یتضمن الفهم بناء المتعلم، بناء المعرفة العلمیة الخاصة بھ: خامسا 

  .ستثماره الشخصي خالل نشاطه الخاص وا
  ) .Newton, 2000؛  Uldag ,2005؛ Wiggins & McTighe , 2005؛  2009طلبة ، ( 

  :Levels of understanding مستویات الفهم

ت أولداغ  وهو لیس  حقیقة كون الفهم مجموعة من القدرات المتصلة والمتدرجة، ) , Uludag 2005(أكد
حیث السذاجة والسطحیة والعمق، بناء على ذلك حددت وٕانما یتفاوت من  مسألة صواب مقابل خطأ،

ویتمیز   Naive الساذج  تضمنت الفهم ،درجة العمق التي یحققها الفرد أربعة أنماط للفهم من حیث
 یبلغ یتسم بالوصف أكثر مما یتسم بالتحلیل واإلبداع، ویكون هذا الوصف مشوشًا وال ا،ً سطحی بكونه فهماً 

ی   Noviceالمبتدئ ، والفهم مدروسة ةكونه فكرة منظمة أو نظری نتاجًا الفرد خالله  یمكن أن یظهر الذ
والفھم الُمتمرس  ،معینًا بعد التدریب على مهارات میكانیكیة وٕاجراءات محددة، أو مداخل معینة

Apprentice  مع حكم  ،على األداء الحسن في سیاقات مألوفة وبسیطة بالقدرةوالذي یتسم فیھ الفرد
على استخدام فیتسم فیھ الفرد بالقدرة  Masterالُمتقن والبارع ، أما الفهم ود وتدریب بسیطشخصي محد

  .كیف فهمه جیدًا في السیاقات الجدیدة غیر المألوفة وذات المهام الصعبةالمعرفة والمهارة بطالقة، ویُ 

ت یأخذ ثالث بوجه عام یفترض الباحثون في مجال علم النفس المعرفي أن مستوى معالجة المعلوماو
وهذه المستویات هي نفسها اقترحها كل ) 1995الزیات ،( مستویات، ینتج عنها ثالثة  أنواع من الفهم 

فقد اتفقا على وضع قائمة متدرجة لمستویات  )Wiggins& McTighe,1998( من ویجنز ومكتاي
  :وتضمنت هذه المستویاتعالج بها المعلومات تُ الفهم في ضوء الكیفیة التي 
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وفي هذا المستوى تعالج المعلومات وفقا : Surface- Level الفهم السطحي أو الهامشي :أوال
فینصرف الطالب بانتباهه واهتمامه  ،أو حسب صفاتها الشكلیة الخارجیة، لخصائصها الفیزیقیة السطحیة

ص ذاته في ویتجه نحو تعلم الن أكثر من االهتمام بمعانیها ودالالتها، ،إلى شكل المادة موضوع التعلم
محاولة لحفظه وتذكر تفاصیله بصورة صماء، ومن أمثلته حفظ التعریفات العلمیة عن ظهر قلب دون 

  .إدراك معانیها  وتكون النتیجة الفهم السطحي
  

 Phonemic أو المستوى الفونیمي Somewhat- Deeper Level الفهم عند المستوى المتوسط:ثانیا 

Level :  مصاحبًا  ویكونفقا لخصائصها وذلك بعد تمام التعرف علیها وتصنیفها، وفیه تعالج المعلومات و
ومن أمثلته  أو وٕایجاد أوجه التشابه واالختالف العالقات الجدیدة،لفرص ضئیلة الكتشاف األفكار وبناء 

دون إحداث ترابطات بینها  ا،تناول المفاهیم العلمیة على مستوى التعریف مع إدراك الخصائص الممیزة له
  .ین غیرها من المفاهیموب

حیث ینصرف اهتمام المتعلم إلى :  Deep- Level Processing عند المستوى العمیق الفھم:ثالثا
معنى المادة وموضوع التعلم وترابطاتها، والعالقات القائمة بین مكوناتها، حیث یوجه انتباه المتعلم نحو 

 ،ل التعرف على األفكار والمبادئ األساسیةالمحتوى المقصود وداللته، ویحاول الوصول للمعنى من خال
  .وتكوین روابط مع المعلومات السابقة مما یحقق الفهم العمیق

بل باإلمكان االتجاه من المستوى السطحي   ،ذكره أنه لیس هناك مستوى ثابت من الفهمومن الجدیر 
باعتبار التعلم  العمیق،خصائص التعلم الناتج عن الفهم السطحي و ) 2007(للمستوى العمیق، ویحدد علي

الناتج عن الفهم السطحي یتضمن اكتساب المعرفة بصورة سلبیة ترتبط بإعادة أجزاء المحتوى وتذكر 
یحقق تفاعال نشطًا ونقدیا مع محتوى  الحقائق بطریقة روتینیة، في حین أن التعلم الناتج عن الفهم العمیق

وربطها بالخبرات السابقة، ویكون  ،فكار والشواهدالمادة ویتضمن استخدام مبادئ التنظیم لتجمیع األ
التي تصبح أكثر احتمالیة للتذكر واالسترجاع والتطبیق و  ،التركیز على األنماط المعرفیة ذات المغزى

   .واالستخدام في مجاالت جدیدة

أكثر كفاءة  یسمح للفرد بمعالجة األنماط بشكل ،كما أن الفهم العمیق لالرتباطات البنائیة للمعرفة العلمیة
قادرا على إظهار أداءات الفهم المتمثلة في  بحیث یكون ،وفاعلیة، وأن یراقب نشاطه أثناء حل المشكلة

وال تشكل هذه األداءات الفهم بل تساعد في بنائه، فاالنهماك  ،التوضیح وٕاعطاء األمثلة والتطبیق والتبریر
لفرصة للمتعلم ألن یكتشف الفهم الخاطئ وٕاعطاء أمثلة تعطي ا ،في أداءات مثل التفسیر والتمثیل

أي كیفیة بناء المعرفة وتشیید  Knowledge Engineering ما یعرف بهندسة المعرفة وتحقیق ،وتنقیحه
  .)Perkins, 1992(  كأساس لتحقیق الفهم أبنیتها الفرعیة
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  The quality of understanding ما هي نوعیة الفهم الذي نسعى لتحقیقه
  

المؤسسات التعلیمیة  یطمح المربون في نوعیة الفهم الذي  )Osborne , 2007(الوارد في   حدد غاردنر
  :لتحقیقه بالنقاط اآلتیة

لقد ورد السؤال اآلتي في اختبار  :فهم یتعدى االستجابات النمطیة التي تقیسها االختبارات التحصیلیة §
كم عدد الحافالت التي یحتاجها (یات في الصف الثامن في الریاض الطلبةقومي لتقییم مستوى وتحصیل 

 الطلبةجندیا، لقد أجاب ما یقرب من ثلثي  36إذا كانت سعة الحافلة الواحدة  ،جندیا 1128الجیش لنقل 
فلم یفكر هؤالء الطلبة في حل هذا السؤال في سیاق واقعي إلعطاء  ) 12حافلة والباقي  31(في الصف 

 .مطي لالختباروهذا ما نعنیه بالفهم الن  ،32اإلجابة 
 ،في حال وجود معرفة سابقة تتعارض مع المعرفة الحالیة ،یوازن بین التطور والصراع المعرفيفهم  §
 .ضع الحقائق المجزأة في إطار أوسعو یعتمد على و 

 .Beyond knowing  فهم متصل ومستمر طوال الوقت، ویحمل رسالة أبعد من مجرد المعرفة §

اذج عقلیة غنیة ومثیرات ویتعامل مع وجهات النظر متفتح ومتبصر یعتمد على نم  فهم §
 .Consider Multiple Perspective  &Rich Mental Modelsالمختلفة

 

  :حقائق تتعلق بالفهم
في معرض حدیثه عن الفهم مجموعة من الحقائق التي تتعلق به  )Perkins, 1988( حدد بیركینز

ن :تضمنت عدة اعتبارات منها  The Achievement of  الوجوهتحقیق الفهم متعدد  أ
Understanding is Multifacetedوھذا یرتبط مع أوجھ الفھم التي اقترحتھا نظریة الفھم ،.  

ن   The Achievement of Understanding existsوالعمقتحقیق الفهم یختلف في الدرجة وكذلك أ

in varying degree &depths ،،تحقیق الفهم یعتمد بدرجة ن وأ وھذا یؤكد وجود عدة مستویات للفھم
 یشكل بناء النظام المعرفيحیث  ،وطریقة بنائنا لنظام تفكیرنا، كبیرة على نظام معتقداتنا وخلفیتنا المعرفیة

 السابق من أفكار ومعتقدات ومفاهیم ومبادئ  وتصورات صورة كلیة لكیفیة رؤیتنا للعالم من حولنا،
سوء (أكثر المعتقدات تأثیرًا في هذا الفهم ما یعرف بالفهم البدیل وبالتالي طبیعة فهمنا لهذا العالم، ومن 

، ومن والمفاهیم البدیلة التي یكون الطلبة قد حملوها خالل حیاتهم )misunderstandingالفهم 
 بذلكو  یعتمد على طبیعة الموقف والسیاق الذي تتم فیه contextual الفهم سیاقياالعتبارات األخرى أن 

ولكن عملیة تقییمه  ،الفهم ُیقاسباإلضافة العتبار آخر مهم وهو أن ، ستوى النمائي للمتعلمیعتمد على الم
  .تتطلب الدلیل الذي ال یمكن الحصول علیه بأنماط التقییم التقلیدیة

  



27 
 

  :Teaching for Understandingالتدریس من أجل الفھم . 2.1.2

 ،والقضایا  العلمیة ،م وتحلیل  التاریخ الحاضرفه علكان هناك حاجة ماسة إلعداد طلبة لدیهم المقدرة 
المعرفة لوحدها غیر كافیة لتحقیق فوامتالك المهارات الكاملة لالنخراط في الحیاة العملیة ومتطلباتها العصریة، 

إعداد طلبة  ، لذا فإنالفهم بمعناه الحقیقي، وبالتالي ال یمكن توظیفها في حل مشاكل وقضایا العصر الحدیثة
من مهندسین ومعلمین  ،في میادین العمل التطبیقي وغیره ةأفاق واسعو  عاداٍت عقلیة ممیزة، ن ولدیهممحترفی

والذي هو أسمى ما  تحقیق الفهم والتفاهم اإلنساني، شغل تفكیر التربویین، للبحث عن أطر لوشعراء وعلماء
سكو اإلقلیمي للتربیة في الدول مكتب الیونی( .للحد من الصراعات السائدة بین الشعوب تسعى إلیه البشریة

  .) 2008 ،العربیة

وكانت محاوالت المربون في اآلونة األخیرة جادة للبحث عن طرق أفضل لتحسین مخرجات العملیة 
 Zeroفي مشروع الصفر  وهارولد غاردنركل من دیفید بیركنز التعلمیة، فجاءت محاوالت  -التعلیمیة

project والفهم، سباقة في  حول تطویر الذكاءات المتعددة )2000- 1991(في جامعة هارفارد األمریكیة
كل ما هو جدید لعملیة التعلم، وتطویر أسالیب التقویم والتعلم من أجل الفهم، والتدریس الفارق وتنمیة تقدیم 

   . التفكیر اإلبداعي والناقد، في جمیع الموضوعات الدراسیة في المراحل التعلیمیة المختلفة

وهو رئیس جمعیة التعلیم الحقیقي، واتحاد إصالح التعلیم في Wiggins كل من ویجنز وتواصلت جهود
وهو مدیرًا لمؤسسة التقویم في ماریالند، اللذان عمال معًا لتطویر  Mc Tighe والیة نیوجرسي، ومكتاي 

كان ثمرة هذه برامج للتدریس من أجل الفهم، معتمدین على التغذیة الراجعة من أالف المربین حول العالم، و 
   Design  Teaching for Understanding byالمجال الجهود تألیف سلسلة من الكتب في هذا 

مع إمكانیة تقدیم استمارات لتخطیط الدروس ومراجعتها باالعتماد  باإلضافة لطرح موقع للتبادل االلكتروني،
  .) http:ubdexchange.org(على قاعدة بیانات قابلة للبحث لكل الوحدات المنهجیة 

ولفهم األساس الذي یقوم علیه التدریس من أجل الفهم نجد أنه منحى للمنهج والتعلیم والتقویم، ومصمم 
لجعل الطلبة ینخرطون في مهمات أدائیة، لتعزیز نقل أثر التعلم وتقدیم إطار عمل یساعد الطلبة على فهم 

  ار المهمة الكبرى القائمة في المحتوىالمهارات والحقائق المنفصلة عن سیاقها، والكشف عن األفك
وتولید أفكار  ،یعتبر فیه المتعلم مركزا للنشاط یتمیز بقدرة على عمل االرتباطات بین األفكارو التعلیمي، 

، كما ُینظر تطبیق المعارف والمهارات التي توصل لها في مواقف وسیاقات جدیدة غیر المألوفةو  ،جدیدة
  . )et al.,2005  Mintzes (ه مصمم ومطور ومقیم للمحتوى للمعلم في هذا المنحى على أن
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لذلك تنصب استراتیجیة التدریس من أجل الفهم، على عملیة تولید وصنع المعنى لما یتم تعلمه، 
باستحضار الخبرات والتمثیالت التي یتم تخزینها ومعالجتها الستقبال تمثیالت جدیدة بصورة حیویة 

ي الطرح والتوضیح وتولید األسئلة واألفكار، على نحٍو یسهم في إنتاج ونشطة، یشارك فیها المتعلم ف
  ).2005قطامي وعمور، (معرفة جدیدة  

متطلبات المرتبطة بطرق التعلیم ال تلك التدریس من أجل الفهم یتطلب من المعلم والمتعلم تجاوزكما أن 
 ،ملة وعمیقة لموضوع المادةفهي تتطلب من المعلم أن یكون قادرا على امتالك معرفة شا، المباشر

وأیضا المهارة في   ،ومعالجتها وتمثیلها في أنشطة التعلم مستخدماً  استراتیجیات التدریس من أجل الفهم
إدارة المعرفة وٕادارة الصف بطریقة تتیح تنشیط تعلم الطالب ألن ینتقل من مرحلة استخدام المعرفة إلى 

  ).2003،جابر () تخترعأن تفهم یعني أن (مرحلة ابتكار المعرفة 

في كتابه التدریس من أجل الفهم، إلى حاجة المدارس للتعلیم من )  Perkins, 1993( وقد أشار بیركینز
أجل فهم أعمق، واستخداٍم نشط للمعرفة كجزء من عملیة التعلم، وحتى یتحقق هذا الفهم علیهم تصمیم 

ذه المهام على شكل أداءات تحقق الفهم مهمات تتطلب التفكیر بالمواضیع ذات العالقة، وتصمیم ه
understanding performance ،بأنها مهام بعیدة عن النمطیة  :وقد وصف بیركنز نوعیة هذه المهام

الحالي ومستویات التطور المأمولة للمتعلم  المعرفي وتوازن ما بین المستوى Stereotypical ألوفةمال
حة وتسمح للتعبیر عنها بوجهات نظر مختلفة، وتمثیالت متعددة  وكذلك فإن هذا النوع من المهام تكون مفتو 

multiple representation.  

  :Understanding Theory نظریة الفهم 

وباعتباره لیس هدفُا وحیدُا بل هو مجموعة من القدرات المترابطة  كعملیة متعددة األبعاد، بالنظر للفهم
القول أن هذا یفهم وذاك ال یفهم، فنقول أن فالن یفهم  ببعضها بعضًا، وكونه مسألة درجة أي ال یمكن

الریاضیات إلى حٍد ما، أو بدرجة بسیطة، ولیست أبیض أو أسود ولكنها تدرجات من الرمادي، كما في 
، فمن المنطقي تحدید هذه األبعاد والنواحي المختلفة للفهم )یعرف أو ال یعرف(المعنى المقابل للمعرفة 

تعكس  Six Facets of Understanding الفهم من خالل ستة أوجه للفهم  والتي فسرتها نظریة
  :الدالالت المختلفة له، وهي بمثابة مؤشراٍت دالة على حدوثه

ونعني به تقدیم نظریات متطورة ورسوم توضیحیة، تطرح وصفًا مبررًا یتسم :Explanationالشرح :أوال◌ 
بحیث یوضح كیف تعمل األشیاء وما ) ة لماذا، وكیفمعرف(بسعة المعرفة لألحداث والتصرفات واألفكار

مضامینها، ویقدم أسبابًا متبصرة ومعقولة تستند لنظریات، ومبادئ مدعمة بأدلة وبراهین مستخدمًا عاداٍت 
 .عن فهٍم عمیق متماسك ومشخصن السطحیة، ویكشف عقلیة واعیة ومنظمة، تتعدى النظرات
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معرفة الحقائق بل التوصل أیضًا الستنتاجات بشأن لماذا  والفهم في ضوء هذا الوجه، هو لیس مجرد
والنظر لما هو  حدثت وكیف، مع تقدیم أدلة ومنطق معین، وتقدیم روابط وشروحات تتسم بتبصر عمیق

أبعد من المعلومات المتاحة، لنقیم روابط وعالقات بینها وتحویلها لبناء متماسك، صانعین بذلك نظریة 
التفاحة لدى نیوتن لم تكن مجرد حدٍث عابر وحقیقة غیر ُمفسرة، بل ُبني على قابلة للتطبیق، فسقوط 

أساسها نظریات عدة في الفیزیاء الحدیثة كحركة المذنبات واألجرام المختلفة، وهذا ما نعنینیه بقولنا نظریة 
  .قابلة للتطبیق

كاإلویتضمن  :Interpretation التفسیر: ثانیاً  یقة لمعنى النصوص والسیطرة المتقنة والعم درا
وتقدیم روایات وترجمات وقصص ذات معنى ومدلول، فنسج القصة الجیدة وسردها،  واألحداث والبیانات،

إن عملیة بناء المعاني وامتالك  یشركنا في األحداث وتساعدنا على التذكر وربط األحداث ببعضها بعضًا،
ناء عادات عقلیة مستقلة مثل الكبار، باإلضافة القدرات التفسیریة في المواد الدراسیة ُیمكن الطلبة من ب

  .وقراءة مابین السطور المتالكهم معرفة مباشرة بتاریخ خلق المعرفة وصقلها

هو االستخدام الواقعي واألصیل لألفكار، والعملیات والمعارف بفاعلیة في :Application التطبیق: ثالثاً 
المنظور أن تكون فاهمًا یعني أن تكون قادرًا على مواقف جدیدة وفي سیاقات حقیقیة مختلفة، فمن هذا 

استخدام المعرفة في مواقف وسیاقات حقیقیة، أما المضامین والدالالت التعلیمیة والتقویمیة للتطبیق كوجه 
  .   للفهم، یستلزم تأكیدًا على التعلم المستند إلى أداء وُیتوج بمهمات حقیقیة

ه الوعي بوجهات النظر المختلفة، وتمییزها وتحلیلها تحلیًال ناقدًا ونعني ب : Perspectiveالمنظور :رابعاً 
لتمییز المقبول منها، فامتالك رؤیة ووجهات نظر نقدیة ومستبصرة، وتمثل المشكلة بطرق مختلفة ومقاربة 
حلها من زوایا مختلفة ینمي عادات عقلیة ظاهرة وممیزة لألفراد، وبالمعنى النقدي للمنظور یتضمن 

ظر بدالالت ُتظهر شكًال من أشكال التبصر من منظور غیر مسبوق، ویكشف عن مساحات وجهات ن
ناقدة لمعتقداتهم وأفكارهم، غیر األفكار المطروحة أو الظاهرة، واستیعاب وجهات النظر الكامنة خلف أراء 

  .المعلم والكتاب المقرر
  

كان الشخص اآلخر وتبتعد عن أن تتفهم اآلخر أن تضع نفسك م :Empathyالتقمص العاطفي :خامساً 
ردود أفعالك لكي تتفهم ردود أفعال اآلخرین، والمشاركة الوجدانیة المتمثلة في القدرة على الوصول لداخل 
مشاعر شخص آخر ونظرته للعالم، وهذا لیس استجابة وجدانیة بل محاولة منضبطة ألن یشعر كما 

نا مكانه، یعتبر الخیال الفكري والعقلي أساسًا یشعر اآلخرون، ونرى من داخل نظرة الشخص، ونضع أنفس
    . Meeting of Mindsللفهم، للمساعدة على تنوع التفكیر،والشعور بهم بما یحقق سمة تالقي العقول 
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هي الحكمة المتمثلة في معرفة المرء لجهله، وكیف :Self- knowledge أن تمتلك معرفة ذاتیة:سادساً 
فهمه إیجابًا وسلبًا، وكیف تشكل هویتي من أنا،  ما هي وجهات نظري،  تؤثر أنماط تفكیره وسلوكه على

وما هي حدود فهمي،ما الذي ال أفهمه؟ بحیث یندمج في تفكیر فوق معرفي ویدرك نقاط قوته ونقاط 
ضعفه، ویتأمل بانتظام بمعنى تعلمه وخبراته، ویعكس هذا الوجه قدرتنا على تنظیم أنفسنا وتقویمها ذاتیًا، 

كیر في تفكیرنا، وتعتبر من أهم العادات العقلیة التي یجب تنمیتها عند الطلبة بحیث یصبحوا قادرین والتف
 2003جابر، ( .على التقصي بطریقة واعیة للطرق التي نرى بها العالم أبعد من رؤیتنا ألنفسنا

  .)  Uludag, 2005 ؛Wiggins & McTighe , 2005؛

  :Principles of TfUمبادئ التدریس من أجل الفهم 

یقوم علیها مجموعة من المبادئ التي ) Talber & Mc.Laughlin , 1993(حدد تالبر والغهلین 
  ):Perkins,1998( التدریس من أجل الفهم، وهي في األساس تتكامل مع الحقائق التي أدرجها بیركینز

أبنیة معرفیة  المتعلم كائن حي له :Personal construction meaning البناء الشخصي للمعنى §
وأن عملیة بناء المعنى للفهم یجب أن تتم  ینبغي تنظیمها على هیئة هیاكل ذات معنى في بنیته الدماغیة،

 .الل البناء الذاتي للمعرفة نتیجة التفاعل المباشر بینه وبین العالمي الخارجي خ من ِقبل المتعلم نفسه،

حیث یتعلم  على الطریقة التي یتم التنظیم بها، التعلم هو عملیة تنظیم للمعرفة، ویحدث الفهم بناء §
الطالب كلما بذل جهدًا ذهنیًا ومعرفیًا، وكلما تحول من السلبیة إلى اإلیجابیة واستخدام قدراته الذهنیة في 

 .تولید حلول للقضایا والمشكالت
  Prior Experience & Prior Knowledgeتفحص الخبرات والمعرفة األولیة المسبقة للمتعلم  §

 .والخبرة السابقة متطلب أساسي لبناء الفهم، وربط المعلومات الجدیدة بالمعرفة السابقة
ات محسوسة بدال التعلم یتطلب خبر   : Shared & Contextual Learningالتعلم السیاقي والمشارك  §

التعلم (، إضافة لذلك فإن المتعلمین یعمقون معارفهم من خالل الخبرات المشاركة من تقدیمات مجردة
تاالستقصاء ،التعاوني والمناقشات  .) 2009، أبو ریاش وآخرون( ... ) ا

 الفهم،  Scaffoldingمساند ومصمم للتعلم یساعد الطلبة على بناء وتسقیل  المعلم باعتباره ُمدرب، §
وغرفة الصف باعتبارها مجتمع یتشارك فیه الجمیع نحو تحقیق الفهم، أما الكتاب فهو جزء مرن من 

  .ج ولیس المنهاج ككل،ال یمكن التقید بحرفیته ولكن ال بد من البحث عن ما یستحق الفهم فیهالمنه

ویقوم هذا النمط من التعلم على احترام إنسانیة المتعلم وتحویله من عضویة خاملة وساكنة إلى عضویة 
  قبلهافكرة ومبادرة نحو تخطیط مستذات أهداف تسعى نحو تحقیق شخصیة فعالة، م ،نشطة وفعالة

                                                               ).2000قطامي وقطامي ،(
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  :The dimension of understanding   أبعاد الفهم

وتمثل كل ما  Knowledge المعرفة: وفي إطار التدریس للتعلم بالفهم،  ُحددت له أربعة أبعاد تمثلت في
وتتضمن التحقق من تطبیق  :Purposesالغایات، و ن أفكار ومبادئ وحقائقتتطلبه المواقف التعلیمیة م
النوافذ التي یتم من خاللها التفاعل مع المعرفة وهي  Methodsالطرائقو  ،المعرفة بشكل یحقق الفهم

 كانت أم شمل كافة المهام التي تعزز الفهم  لدى المتعلم بصریةتو  :Forms النماذجاألهداف،لتحقیق 
  .)Gardner, 1999( مزیةور أم  حسیة

  تصمیم التدریس إلحداث الفهم 

جوهر نظریة تنظیم الفهم    Understanding by Design (UbD)یُعد التصمیم بھدف إحداث الفھم 
وتؤكد هذه النظریة على فكرة  التي تركز على أن التعلم ال یتوقف عند مجرد حفظ المعلومات وتردیدها،

بالنهایة ما لتخطیط لمنهج أو وحدة امنحى ، ویبدأ Backward Designالتخطیط والتصمیم العكسي 
ثم  ،ویسیر في تخطیطه باتجاه تحقیق هذه النتائج ،المتمثلة في النتائج المستهدفة المتصورة في العقل

وفي النهایة یحدد المعلم  تحدید األدلة الالزمة لتحدید النتائج باالعتماد على أدوات تقویم حقیقیة وصادقة،
  .Wiggins & Mc Tighe , 2005 )( ستراتیجیات واألسالیب التي تحقق ذلكاال

حینما أشار بأن  إن فكرة التصمیم العكسي تعود في جذورها لما وصفه رالف تایلور قبل خمسین عامًا،
األهداف النهائیة یجب أن یتم البدء بها بشكل یسمح بتخطیط األنشطة التعلمیة وتطویرها بطریقة ترجح 

إلى  1945الذي ُنشر عام ) How to solve it(في كتابه المشهور  Polyaهداف، وكذلك أشار هذه األ
، مبینًا أن حل مشكلة ما ال یلزم أن تكون عبقریاً  ،فكرة التفكیر بشكل عكسي كاستراتیجیة لحل المشكالت

ثم نسأل أنفسنا ، بل یجب التركیز على الغایات المنشودة لتصور الوضع النهائي الذي نرغب أن نكون فیه
  ).2003جابر،(تبدأ من أي نقطة 

یمكن النظر للتخطیط العكسي على أنه  تحلیل هادف ومقصود یقوم على اعتباراٍت أساسیة، بعكس ما 
تحدید  على هو معتاد في التخطیط العادي، حیث یتم  االنطالق من األهداف للنتائج، فهذا المدخل یركز

بدًال من  ،ول إلیها، ویمكن أن نسمیه التخطیط المرتكز على النتائجالنتائج المرغوبة التي نسعى للوص
  . على أهداٍف مجزأة ودروٍس منفصلة وأنشطة ثابتة التخطیط المرتكز على المحتوى الذي یركز

ومن االعتبارات التي دعت لجعل منحى التخطیط العكسي على أنه من أفضل المسارات التي یمكن أن 
ه یقتضي منا جعل أهدافنا ومعاییرنا واقعیة ومحددة وعملیة، ویمكن تطبیقه في أي نسلكها خالل الرحلة، أن

مجال بصرف النظر عن األهداف التعلیمیة أو المرحلة الدراسیة، فهو یساهم في إیجاد نقاط االلتقاء بین 
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وتقییٍم موثوق فیه، المنهج والتخطیط والنتائج المرغوبة والتقویم، وهذا یضفي تعلمًا یقود لمنهٍج أكثر تماسكًا 
  :كما هو مبین في المخطط اآلتي

  

  مراحل تخطیط الوحدة التعلیمیة وتصمیمها للفهم : 2.2شكل 

یختلف هذا المنحى في التدریس عن غیره باعتباره ینطلق من إعادة تصمیم الوحدة أو المنهج، وتمر هذه 
  :العملیة في ثالث مراحل كما یأتي

  : المرغوبة حدد النتائج: المرحلة األولى

تتطلب هذه المرحلة مراجعة المحتوى والمعاییر الوطنیة التي انبثق منها، ومن ثم غربلته بناًء على  
ما الذي یجب أن یعرفه الطلبة، وأن یفهموه، وماهو المحتوى الذي یستحق الفهم، : األسئلة المدخلیة اآلتیة

تطلب من المخططین أن ینظروا فیما یرید ، فهي تEnduring Goalsما هي نقاط وأهداف الفهم الباقیة 
الطلبة أن یفهموا، ومن ثم صیاغة ذلك الفهم على شكل أسئلة  وتحدید أهداف الفهم واألسئلة األساسیة 

  .له
 یتطلب وهذا، الدراسیة الوحدة في أو المنهج، في تحقیقها المطلوب النتائج تحدید في هذه الخطوة یتمو 

ن لمرادا الفهم مستوى بالضرورة تحدید   .الطلبة إلیه یصل أ
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ی العلمي المحتوى ضوئها في یخطط التي الفهم مستویات عن اآلتي الشكل ویعبر  المنهج في سیدر  الذ
  .الوحدة في أو

  مستویات تخطیط المحتوى التعلیمي للوحدة: .23شكل 

  :یتكون الشكل من ثالث حلقات تتضمن 

التي تعتبر األفكار الرئیسة في المحتوى الدراسي للوحدة   وتضم المفاهیم والمعارف:  الحلقة الصغرى: أوال
وتتمیز هذه المعارف بأنها ذات قیمة للمتعلم وقابلة للتطبیق في مواقف حیاتیة جدیدة تتعدى حجرة الدراسة  

  ). Enduring  Understanding( والتي ستظل في ذاكرة المتعلم 
  

وتتمثل في المفاهیم )  Important to Know(وتضم المعلومات المهمة : الحلقة الوسطى: ثانیا
والتي تعتبر من المتطلبات الالزمة لیتمكنوا من األداءات المعرفیة   ،المبادئ والقوانین، الحقائق ،األساسیة

  .والمهارات المطلوبة في الحلقة الصغرى 
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المعلومات  تستحق أن  ثرائیة ترتبط بموضوع التعلم ، ومثل هذهإتتضمن معلومات :  الحلقة الكبرى:ثالثا 
   .یعرفها الطلبة ، ولكنها لیست ضروریة لفهم األفكار الرئیسة

  ):مؤشرات الفهم( حدد األدلة المقبولة : المرحلة الثانیة

یتم في هذه الخطوة تحدید المؤشرات التي تؤكد للمعلم والمتعلم أنه قد فهم ما یقدم له من موضوعات، 
صًبا على تجمیع األدلة المتنوعة، التي تدل على حدوث التعلم المطلوب ویكون تفكیر المعلم الُمصّمم من

سواء من خالل الحوارات، المشروعات الفردیة والجماعیة، مهام األداء، األداءات العملیة، ملفات االنجاز  
  .والتقییم الذاتي

الفهم، وأنماط وتتطلب هذه المرحلة من المخططین مجموعة من أسالیب التقویم لجمع أدلة على تحقیق 
التعلم المرغوب فیه، وبالتالي فإن هذا المنحى یشجع المعلمین ومخططو المناهج أن یفكروا كأشخاص 
مَقّومین قبل أن ُیْقدموا على تخطیط وحداٍت ودروس معینة، فمن البدایة علیهم أن یحددوا نقاط الفهم 

  . المرغویة

التخطیط للتدریس من أجل الفهم ال بد من عند  :یةخطط للخبرات التعلمیة والتعلیم: المرحلة الثالثة 
ومستواها والمهارات واألنشطة الالزمة، باإلضافة لألفهام التي  االلتفات لعدة أمور منها المعرفة السابقة،

أربع عوامل تساهم ) Gardner, 1999( وقد حدد غاردنر یجب على الطلبة تحقیقها على المدى البعید،
التعلم بالخبرة من المواقف : جل الفهم بالنسبة للمعلمین في المدارس تمثلت فيفي إنجاح التدریس من أ

الناجحة خالل عملیة التدریس، والتدریب والتمرس للمهنة، والتعلم من األحداث المتناقضة والمتعارضة مع 
  .الحدس، واختیار األطر والنماذج التي تسهل عملیة الفهم

وهو النموذج  مدخال للتدریس من أجل الفهم ) Perkins & Blythe , 1994(  وقد حدد بیركینز وبالیت
ی ویمتاز هذا النموذج بأنه یتطلب من الطلبة  ،للوحدةاعتمدته الباحثة كمدخل الستراتیجیة التدریس  الذ

القیام بإنجازات تتطلب إعمال الفكر في مجال معین، مثل تقدیم الدالئل وٕاعطاء األمثلة، والتطبیق والتعمیم 
، ویؤكد )1996(اكاة، والتعبیر عن الموضوع بطرق جدیدة، وٕانجاز مهمات تدل على الفهم، الخلیلي والمح

  : هذا النموذج على التدریس من أجل الفهم ویقوم على أربع مراحل هي

  :Generative Topics  تولیدیةال موضوعاتال :أوال◌ 
والتفاعل، واالتصال، وتبادل وجهات النظر وتتضمن جمیع القضایا والمواضیع والمفاهیم واألفكار، وأنماط 

الداعمة للطالب و التي توفر ما یكفي من العمق واألهمیة إلحداث فهم قوي للطلبة، وتتمثل في المعرفة 
التي تنمي قدرات المتعلمین في التفكیر المعرفي، وابتكار أفكار ومعرفة جدیدة، من معارف نوعیة وصقل 

هذه  تتصف، و یجابیة وعمل تجارب إبداعیة وحل قضایا جدیدةوتكوین اتجاهات إ ،ذكاوات خاصة
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صالت متنوعة  وتربطها Core of Discipline بأنها أساسیة وتمثل جوهر المادة المطروحة الموضوعات
مفتوحة ، باإلضافة لكونها على اهتمام الطلبة وتفكیرهم وتستحوذ ة،الدراسی حثاالمب فيالمواضیع بغیرها من 

  .) 2009، أبو ریاش وآخرون(  الفهم تعلمین وتوجیههم نحوتثیر تفكیر المو 

ف الفهم  :ثانیاً     Understanding Goalsأهدا

ف تمثل هذه ی، المنشود الفهم شكل األهدا ، وهذا النمط الطلبة عند لتحقیقه المولدة الموضوعات تسعى الذ
وجهة للحیاة، وهي أهداف م Unit-Long Understanding Goalsمن األهداف باق مع المتعلم 

ویتم تحدیدها بعد  ،دراسة شاملة وعمیقة هایتطلب وضعو ولیست أهداف سلوكیة مجزأة قصیرة المدى، 
یجب أن یمثل إجابات  لها التخطیط ، أمامعرفة نقطة البدایة، وتحدید نقطة النهایة المتوخى الوصول لها

ما هي الجوانب ؟ أو في نهایة العام ،ماذا أرید من طالبي أن یحققوا في نهایة الوحدة: لألسئلة اآلتیة
ما هي مالمح الفهم التي نرید من الطلبة  ؟الهامة من الموضوعات التولیدیة التي یجب على الطلبة فهمها

 ؟ما هي المعاییر التي یمكن من خاللها معرفة مدى فهم الطلبةو  ؟أن یحققوها

:Understanding Performance اثالث  األداء الذي یبین الفھم:   

بمهام  خالل القیام من وذلك  للموضوع، فهمهم مدى بیان إلى تهدف أنشطة في الطلبة إشراك ذلك ویتطلب
 من وغیرها مالحظته واستنتاجه، تم ما وصف أو ذلك، حول مقال كتابة أو دراسته، تم لما عملي عرضأداء ل

  .الطلبة عند الفهم إلى تشیر التي األنشطة

 Application Orientedالمهام الموجهة للتطبیق:ثالث فئات للمهام التعلیمیةوقد حدد مارازانو وزمالؤه  

Tasks ، وتركز هذه المهام على تطبیق المعرفة بحیث تكون مصممة لحل مشكلة أو لإلجابة عن سؤال
 له أهمیة للفرد ولإلنسانیة، وتمثل هذه المهام أرقى وأقوى أنواع التعلیم الذي یحقق الفهم، والمهام طویلة

وهي مهام قد تمتد لفترة طویلة في الفصل الدراسي، وال تعتمد على : Long- Term Tasksالمدى
محتوى واحد بعینه، بل على عالقة بكل ما تعلمه الطالب طیلة حیاته، والمهام الموجهة للطالب  

Student –Directed Tasks : ،ویشترك في هذا النوع من المهام یكون المتعلم مسؤوال عن بناء المهمة
المعلم في تحدید النقاط الهامة للموضوع، واستخدام كل ما یلزمهم من مناظرات ومناقشات وعرض 
وتوضیح للنتائج بكافة الوسائل الممكنة، وقد اعتمدت الباحثة على المهام الموجهة للتطبیق والمهام 

  ). 1999سر ، األع(الموجهة للطالب في دراستها، بعد اطالع الطلبة والمعلمون على ماهیتها 
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 :  Ongoing Assessmentالمستمر التقویم: رابعًا  

 عملیة في النظر إلعادة الفرص وتوفیر الراجعة، للتغذیة وأنماط لإلنجاز محاكاة وضع ذلك ویتطلب
 من أو زمالئهم، أو معلمهم من الراجعة التغذیة على الطلبة یحصل وقد نهایتها، إلى بدایتها من التدریس

مناقشة اآلراء ووجهات النظر  و إعطاء التغذیة الراجعة للطلبة بشكل مستمر، بهدف الذاتي یمالتقو  خالل
الهدف من عملیات التقویم السابقة هو لیس فقط لمجرد ، و تعدیل مسار عمل الطلبة نحو األهداف، لالمختلفة

راستها على سلسلة من ، وقد اعتمدت الباحثة في دوضع االختبارات والدرجات ولكن للتأكد من تحقیق الفهم
أنماط التقویم الحقیقي، تمثلت في االختبارات، تقدیرات وسجالت األداء المختلفة، والعروض العملیة 

  . والمشاریع البحثیة

هذه المرحلة بكتابة قائمة باألنشطة، والتفكیر في الخیارات المناسبة بشأن أسالیب التعلیم،  تدعیم كما تم
لیات، واإلجراءات والمواد المرجعیة الالزمة وفق ما یسمى بعناصر وأنشطة التعلم من حیث العم

WHERETO ،وهي مجموعة من المعاییر التي تحدد جدوى الخطة التي تم تنفیذها في هذه المرحلة ،
  : وفیمایلي وصف لداللة كل حرف منها بالنسبة للتخطیط للفهم

W :Where  باإلضافة لتوضیح وتبریر أهداف الفهم، ، إلى أین  تتجه الوحدة ولماذا هذا االتجاهویشیر
هذا االعتبار یحدد الخلفیة التي جاء منها الطلبة من حیث معرفتهم القبلیة، اهتماماتهم ومشاكلهم ونقطة  فإن

  .البدایة
  
 H  :Hook   هذا  یبحث، و طوال الوحدة ذلكوالحفاظ على  الطلبة،اهتمام انتباه و جذب ویشیر لضرورة

الجذب القویة والمثیرة للفكر وتنمیة حب االستطالع النغماس الطلبة فیها بحیویة،  االعتبار في أدوات
إن أفضل طریقة لخلق االهتمام بموضوع ما، هو جعله یستحق "ونشاط دون ملل، ولدعم ذلك أشار برونر 

المقترحة  ، ومن االعتبارات"المعرفة، وشد تفكیر المتعلم في مواقف خارج نطاق التعلم لتطبیقات هذا الموقف
االنغماس في مشكالٍت وتحدیات وقصص وأحجیات تحتاج إلثارة :إلثارة اهتمام الطلبة وتفكیرهم العقلي

عقلیة، ولیس فقط معرفة علمیة، وطرح قضایا مثیرة للتفكیر، مثل الحقائق الغریبة واألحداث واألفكار 
تتمثل في أنشطة عقلیة مرتبطة المتعارضة مع الحس البدیهي، وتقدیم خبرات صادمة منطویة على خبرة 

  .بالخارج، ویتعین على الطلبة فیها أن یواجهوا عقبات ومشكالت بصفة شخصیة وكمجموعات إلنجازها 
  
E: Equipالطلبة بالخبرات واألدوات والمعرفة واإلجراءات الضروریة لتحقیق األهداف  ویشیر لتزوید

شخصي، حیث یكون التعلم المرتبط بالفهم أكثر عمقًا ، وأفضلها الخبرات ذات الصلة باالرتباط الاألدائیة
  .إذا ُأقیمت صالت شخصیة بین الطلبة والمواضیع قید الدراسة لتقصي مسألة تثیر اهتمامهم
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R: Rethink ،Reflect ،Revise )الجانب من المعلمین  یتضمن هذا) تأمل ،أعد التفكیر،راجع
التي تعتبر متطلبات سابقة  ،المهارات وعادات العقلو  ،وتحدید أنواع المعرفة ،تجهیز الطلبة لألداء

  .والتأمل في التقدم ،بالفرص الكافیة إلعادة التفكیردهم تزویو  ،للوصول لفهٍم ناجح
  
E :Evaluate :والتأكید على ، إتاحة الفرصة للطلبة لتقییم تقدمهم وتقویم أنفسهم ذاتیاً  :قیّم العمل والتقدم

 ،)التفكیر فوق معرفي( المنهج من خالل تعوید الطلبة التفكیر في تفكیرهم دمج مهارات الحوار الذاتي في
  .والتعود على عاداٍت عقلیة ذات صلة مثل المثابرة والتحكم بالتھور

T : :Tailoredكیف سنمایز التعلیم الستیعاب االحتیاجات النمائیة والمواهب : تكییف وشخصنة العمل
إبراز هذه االحتیاجات واإلعداد بشكل مناسب لعكس المواهب  وكیف سنساعدهم على المختلفة للطلبة،

  .واالهتمامات واالحتیاجات الفردیة

O :Organized :كیف سننظم خبرات التعلیم والتعلم  :نظم عناصر الخطة على نحو یحقق أقصى فاعلیة
  .المناسب للوصول للحد األقصى من الفهم العمیق على نحو یزید انهماك الطلبة بالشكل

كمن أهمیة هذه المعاییر في كونها تساهم في تحسین جودة نواتج التعلم باستمرار، عندما یشارك وت
المعلمون في إجراء مراجعة منظمة لخططهم وخطط زمالئهم، حیث یتبادلون من خالل ذلك التغذیة 

دة أدلة التقویم كمرجع أثناء التخطیط للتأكد من جو  تستخدمالراجعة والتحسینات المناسبة، باإلضافة لكونها 
وجدوى أهداف الفهم، ولضبط جودة الخطط المستكملة إلقرارها قبل توزیعها على معلمین آخرین لتطبیقها 

Uludag,2005).(  

لقد الحظ العدید من المربین أن فكرة التخطیط العكسي للفهم هي مسألة تنسجم مع الفطرة السلیمة عندما  
ادة لرسم الركن األساسي العملي للفهم عن طریق التخطیط من یطبقونها، ومن هنا بدأت المحاوالت الج

خالل بناء استمارة تخطیط تهدف لتعزیز عادات العقل المناسبة لتحقیق فهم للطبة، وتجنب العادات 
العقلیة التي تستند لكل من التدریس من أجل االختبار والتغطیة للمنهاج، وتتكون استمارة الفهم الواردة في 

، من مجموعة من األسئلة األساسیة في التخطیط تشمل مختلف المجاالت، وتقود )5( ملحق دلیل المعلم 
المعلم إلى مختلف عناصر الفهم، حیث تقدم إطارًا أولیًا وصورة كلیة وشاملة للتخطیط العكسي بما في 

لتخطیط ذلك خطة المهمة األدائیة، باإلضافة لتوفیرها إلمكانیة  تحقیق انسجام وتوافق بین مراحل ا
العكسي من حیث أسالیب التقویم واألنشطة التعلمیة واألهداف المحددة، أیضًا یمكن أن تستخدم هذه 

  ).Wiggins & Mc Tighe , 2005(االستمارة لمراجعة الوحدات التعلیمیة 

  



38 
 

  :أدوات التخطیط
لتقود تفكیر المخطط أداة ذكیة توفر أكثر من مكان لكتابة األفكار علیها، تعتبر استمارة التخطیط للفهم 

طوال عملیة التخطیط فتجسید عناصر الفهم في عملیة التخطیط في أدوات مناسبة یقدم تأثیرًا ثابتًا لتحسین 
  :األداء في المهام المعرفیة، وتشتمل هذه االستمارة على العناصر اآلتیة

شتق من معاییر هي األهداف الرسمیة الطویلة األمد التي ت: Enduring Goalsاألهداف الباقیة 
المحتوى واألهداف العامة للدولة، وتقدم بطبیعتها مبررًا لألهداف القصیرة األمد، وتشیر في العادة إلى 

  .خلیط معقد من األهداف األكادیمیة الحقیقیة، المفاهیمیة،اإلجرائیة، ، والمستندة ألداء بارع

بالنسبة لمادة والتي تمثل جوهر أو لب األكثر أهمیة  المواضیع هي  Big Ideaالفكرة الكبرى األساسیة
الموضوع، بحیث تعمل كأداة مفاهیمیة لشحذ التفكیر وتعمل على تولید معرفة جدیدة وربط األجزاء 
المنفصلة ببعضها بعضًا، وتتمیز مثل هذه األفكار بأنها تستحق أن یعرفها المتعلم، ویفهمها، بل أن فهمها 

لمستقبل، ویمكن اعتبارها محور التثبیت الذي ترتكز علیه باقي المعارف ُیعد أساسًا لبناء معرفة جدیدة في ا
لتأسیس الفهم المطلوب، ویتم اختیارها خصیصًا بسبب قدرتها على تفسیر الظواهر، باإلضافة لكونها تقدم 
مسحًا شامًال للعلوم، كذلك فإنها تعكس مدى الحاجة للتركیز على األفكار األصغر ذات األولویة، 

امها لصیاغة التعلیم والتقویم، ومن األمثلة على األفكار الكبرى في العلوم رموز العناصر فهي تلزم واستخد
  . لمراحل متقدمة لكتابة صیغ بعض المركبات الكیمیائیة، وٕاكمال المعادالت الكیمیائیة وتطبیقاتها العملیة

د لنوع خاص من األسئلة التي وهي أسئلة تولیدیة بطبیعتها، وتقو : Main Questionاألسئلة األساسیة 
تؤدي إلى استقصاء وجدل، ولیس لها إجابة واحدة، وتفضي الستنتاجات تثیر نقاشًا حیویًا وتقصیًا عمیقا 
وفهمًا مستدامًا، وتركز على األداءات النهائیة، ومثل هذه األسئلة یسمح للطلبة للتفكیر على نحو مماثل 

المفاهیم األساسیة، و أساس الغرض واألهداف المتوخاة،  تبنى هذه األسئلة علىلتفكیر الخبراء، و 
ی : والسیاق التطبیقي للمفاهیم والمهارات، ویمكن توضیح ذلك من خالل المثال اآلتي ،واالستراتیجیة الذ

، لماذا )المفهوم األساسي( فسؤالنا حول كیف تعرف بأنك تفهم ما تقرأ) فهم المقروء(یتضمن الفهم القرائي 
، كیف یتصرف القراء الجیدون عندما ال یفهمون )الغرض واألهمیة( د مدى فهمك باستمرارق◌ یجب علیك تفَ 

  ).سیاق االستخدام (، متى یجب علینا أن نستخدم استراتیجیات عالجیة )االستراتیجیة(النص

أن المنحى األفضل لتطبیق مثل هذه األسئلة هو التعلم بالبحث، حیث ) 2003(وقد أكد عفانة ونبهان
الوحدات الدراسیة والمواضیع المشكلة لها في صورة أسئلة أساسیة یمثل المحتوى أجوبة لها، ومن ثم  تنظم

تصمم المهام األدائیة والتقویمیة التي ترتبط بهذه األسئلة، مع طرح المجال إلضفاء الصفة الشخصیة 
أو فلسفة تعلیمیة؛ علیها، والهدف من اتباع مثل هذا المدخل، لیس مجرد مطلب جمالي أو آیدولوجي، 
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وٕانما التعود على طرح األسئلة الثاقبة، التي ترقى لتولید المعرفة، والفهم والتخلص من سلطة الكتاب 
المقرر وادعاءات المعلم التي تؤخذ كمسلمات، وهذا یعطي للمتعلم فرصًا للبحث عن إجابات منطقیة 

  ). االختراع الفهم یعني( اه بیاجیه بقوله معتمدًا على منظومة من التطبیقات لبناء الفهم، وهذا ما عن

ونظریات في صورة أفكار  ،ومبادئ ،یتكون من مفاهیم: Enduring Understandingالفهم الباقي 
ومفیدة  ومثل هذه األفهام تعمل على إقامة صالٍت حیویة، وذات أولویة لفهم الخبرات الماضیة، ،منظمة

الفهم العام وهو ذلك الفهم الذي یتجاوز تفاصیل وحدة ما لتعالج : للتعلم، وهناك نوعان من األفهام الباقیة
أو  صلة بموضوع معین،وهو فهم ذو  ،تبصرات أوسع قابلة لالنتقال لمراحل متقدمة، والفهم الموضوعي

  .ا وهي تركز على التبصرات الخاصة والمحددة التي نرید من الطلبة امتالكه مادة دراسیة،
)Wiggins & Mc Tighe, 2008؛O’Neil,2005 ؛Uludag, 2005  2003، جابر؛.( (  

  :هل الفهم ُیقاس وما الدلیل على حدوثه، الفهم والتقویمالتدریس من أجل 

المنبثق عن النظریات القدیمة بأننا من غیر المحتمل أن نحقق هدف الفهم، ولیس هناك ما  یستند الجدل
فإذا كان الفهم یتعلق بتكوین معنى للحقائق ونقل  ،یدل علیه، إال أن النظریات الحدیثة دحضت هذا الجدل

المعرفة إلى مشكالٍت ومهماٍت، فإن الحصول على دلیل لهذا الفهم یعني ابتكار أسالیب تقویم مناسبة 
للفهم، بحیث یتضمن الدلیل على الفهم تقویم قدرة الطلبة على استخدام معرفتهم بعمق، وتطبیقها في 

هدفُا وحیدُا بل هو مجموعة من القدرات المترابطة ببعضها بعضًا، ویتم  مواقف حقیقیة،  فالفهم لیس
الكشف عن هذه القدرات  في ضوء نظریة الفهم، من خالل ستة أوجه مختلفة من التحویل تسمى أوجه 

  ). Newton , 2000؛ Loxley et al., 2010( الفهم

اختبارات توضح تكرار المعلومات  أن قیاس الفهم ال یتضمن مجرد) Gardner, 1991(وقد أكد غاردنر
التي تم تعلمها، بل یتضمن التطبیق المناسب للمفاهیم والمبادئ في صورة مهمات أدائیة ومشكالت تعكس 
هذا الفهم، كما أن مالحظة الطلبة ومتابعة ملفات أعمالهم، تقدم قیاسًا دقیقًا للفهم، فقیاس مخرجات الفهم 

  Authentic Performanceة حقیقیة، تعتمد على تطبیق أدائي أصیلإنما تتم إذا قمنا بتقییمات مستمر 

تصف سلسلة ) 6(ملحق ،Rubricsمستمر، وحددت الباحثة مجموعة من القواعد المتدرجة للتقییم و
حیث تعكس هذه القواعد تدریجا متصًال لمستویات الفهم ابتداًء من الفهم ب ،خطوات التقدم لمظاهر الفهم

  ).Wiggins& McTighe, 2005( العمیقالساذج وحتى الفهم 

الفهم المختلفة،ُحددت مجموعة من اإلجراءات للكشف عن بلوغ الفهم لكل منها، فللكشف  هرالتقییم مظو  
 طرح نماذج لعرضلتقییم من خالل وا ،ال بد من استخدام الحوار والتفاعل لدى الطلبة، الشرحعن مظهر 

مهام أدائیة محوریة متكررة لتقییم ما إذا كان الفهم قد أصبح  كذلك استخدام ،شروحاتهم وتبریر مسوغاتهم



40 
 

، أما مظهر األفكار المحوریة على وجه الخصوصحول وهذا یتطلب تصمیم مهام  وتعمقًا، ،أكثر تقدماً 
التفسیر فیمكن تقییمه من خالل قدرة الطالب على نسج قصة متماسكة ومدعمة، وتجنب الدوجماطیة 

الواحدة الصحیحة، وٕانما الوعي بما وراء الفكرة أو النظریة، ولتقییم مظهر التطبیق التعسفیة؛ أي اإلجابة 
ال بد من استخدام تطبیقات حقیقیة تتطلب من الطلبة استخدام المعرفة في سیاقات أصیلة، أما مظهر 

میته، المنظور، فیتطلب من الطلبة اإلجابة عن السؤال ما أهمیة هذا؟ وذلك یعني إدراك مغزى الشيء وأه
كذلك أن تمتلك منظورًا یعني أن تمتلك القدرة على التحرك بین وجهات النظر المختلفة وأن تتبنى وجهة 
نظر دفاعیة، و ناقدة، أما مظهر التقمص الوجداني أو التعاطف فُیقّیم من خالل قدرة الطالب على أن 

لذات فیتطلب ذلك من الطلبة یضع نفسه في موضع اآلخر، واستخدام الخیال العقلي، أما مظهر معرفة ا
تقییمًا ذاتیًا، ویتطلب ذلك من الطلبة كتابة مذكراتهم، واصفین فیها كیف  تقییم ماضیهم ، وعملهم الحالي

   .Wiggins, 1993) (یظهر عملهم، وما هي جوانب تحسنهم، وما هي أكثر التحدیات التي واجهتهم 

ولیس كوسیلة أساسیة لوضع العالمات، والبد من التأمل یجب التفكیر في التقویم كأدلة لتحقیق النتائج، 
في طبیعة التساؤالت المطروحة، حتى نكون مقومین جیدین للفهم، البد من انتقاء األدلة التي نحتاج إلیها 
لنحقق الفهم، وتحدید السمات المحددة، التي یجب أن نتفحصها كمؤشرات للفهم، ومدى صدقها وثباتها 

  :لفهما والدالة على تحقیق ومن األدلة المقترحةفهم، في تحدید مستویات ال

وهي تحدیات تتضمن سیاقًا حقیقیًا أو تمثیلیًا یعكس القضایا والمشكالت التي تتراوح : المهمات األدائیة §
في طولها من المهمات القصیرة إلى المشاریع الطویلة، وأفضل المهمات األدائیة التي توضع ضمن 

یحاكي الطرق التي ُتختبر فیها معرفة الشخص وقدراته في مواقف حقیقیة،  سیاق واقعي، في سیناریو
ومثل هذه المهام یتطلب تقدیرًا وتجدیدًا واستخدامًا للمعرفة والمهارات بحكمة، تتطلب من الطالب یمارس 

ف المادة عمًال وتقصیًا ولیس إعادة سرد أو تكرار، وتحاكي المواقف األساسیة في الحیاة الشخصیة بأهد ا
لها معنى، تتیح فرصًا مناسبة للتدرب والممارسة واالستعانة بالمصادر للحصول على تغذیة راجعة بشأن 

 .) Osborne et al., 2007؛ 2005فرج ، ( األداءات والنواتج وصقلها

وهي عبارة عن أسئلة أو مشكالت مفتوحة تتطلب من الطالب التفكیر  :األسئلة األكادیمیة االستقصائیة §
قدي،ال أن یسترجع المعلومات فقط وٕانما هي أسئلة تنطوي على تحلیل وتركیب وتقییم، ومثل هذه بشكل ن

  .األسئلة یتطلب عادة شرحًا ودفاعًا عن اإلجابة المطروحة

 .وهي أشكال تقویمیة تتكون من أسئلة تركز على المحتوى وقد تكون موضوعیة أو مقالیة: الختباراتا  §
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وهي أدلة تستند إلى محكات وتتكون من مقیاس متصل ومتدرج  :Rubricمقاییس مستوى األداء  §
یصف كل سمة خاصة بكل نقطة، ممیزًا درجات الجودة والبراعة ومستویات الفهم المطلوب، وهناك 

وهي مقاییس تقدم صورة كلیة لعمل الطالب ویعطي عالمة : المقاییس الكلیة: نوعان من مقاییس األداء
اء، المقیاس التحلیلي لمستوى األداء فیقسم الناتج أو األداء إلى أبعاد أو سمات وتقدیر واحد للناتج واألد

واضحة، ویحكم على كل منها على حدة، بشكل مستقل وهي األفضل في تقویم الفهم، ألن جودة التغذیة 
مة الراجعة المقدمة للطالب ذات فعالیة، وهو المقیاس الذي اعتمدته الباحثة في دراستها، على شكل قائ

 ).2007زیتون ،)( 7، 6(متصلة المالحق  Rubricأداء 

  :التدریس من أجل الفهم ونقل أثر التعلم

تعالت المناشدات لتجاوز التعلم عن ظهر القلب واالسترجاع الصم بهدف االختبار، وذلك ألن الطلبة 
ل إلدراك األنماط حتى الممیزین منهم أظهروا إخفاقًا في نقل أثر التعلم لذلك كانت المطالبات بالتحو 

والعالقات المختلفة التي تواجهنا كأشكال المشكالت المختلفة، وهذا یتطلب تدریبًا على استنتاج وتولید 
األفكار األساسیة الكبرى التي تعتبر ضروریة لحدوث عملیة انتقال أثر التعلم في مواقف وسیاقات أخرى، 

تؤثر في آلیة انتقال أثر  )Bransford et al., , 2000(ألن هذه األفكار، كما أشار برانسفورد وزمالئه 
التعلم ودرجة الفهم التي حققها األفراد، ال بما حفظوه من حقائق أو اتبعوه من إجراءات جامدة، وأن 

  .محاولة تغطیة العدید من الموضوعات بسرعة كبیرة  تعیق التعلم من أجل الفهم وانتقال أثر التعلم

 Idea  Inertوالجامدةعام لمفهوم األفكار الخاملة )100(بل ق  Whitehead هید وایتأشار  كذلك 

 أو دمجها في تولیفاٍت جدیدة، األفكار التي تستقبل فقط في الدماغ دون اإلفادة منها أو اختبارها، وھي
بل هو مواءمة وتعدیل وتكییف  فالتحدي الحقیقي لیس مجرد استحضار ما في الذاكرة من معلومات،

، لذا نجد أن الفهم یتطلب القدرة على أداء العمل بنشاط وعمق وبصیرة، كما لمواقف المختلفةاألفكار مع ا
یتطلب القدرة على التقویم الذاتي والتبریر والنقد للمواقف، لتدعیم نقل أثر التعلم، وهو الرسالة  التي نسعى 

وتطبیقاته المختلفة وخصوصًا أن لتحقیقها في مدارسنا ومؤسساتنا التعلیمیة، لتیسیر عملیة التعلم الالحق 
األبحاث أظهرت أن التعلم من أجل الفهم یزید من احتمال نقل أثر التعلم مقارنة باالستراتیجیات األخرى 

   ).Heibert et al. , 2002(التي تعتمد على مجرد حفظ المعلومات 

أن تكون قادرًا على استخدام كما أشار بلوم لذلك عند مناقشته مهارتي التطبیق والتركیب بأن الفهم یعني 
المعرفة بحكمة وفاعلیة، وتنقل أثر ما تعلمته في السیاق، وأن تطبق المعرفة والمهارة في مهماٍت ومواقف 
حقیقیة، بحیث یكون هذا الفهم مرناً، ولیس جامدًا یستند فقط للتذكر واالسترجاع اآللي، ذو العمر الزمني 

  ). 2003جابر ( القصیر
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  )  PCK TfU &(ل الفهم والمعرفة بالمحتوى البیداغوجي التدریس من أج
  

حول المعرفة بالمحتوى البیداغوجي للمعلمین من طبیعة العالقة ) O’Neil 2005 ,(تحققت أونیل 
بالمحتوى  ظهرت خاللها أن المعلمین الذین یمتلكون معرفة سطحیةأ ، فقدوالتدریس من أجل الفهم

ویمیلون عادة الستخدام استراتیجیات  ،البحث عن استراتیجیات فاعلةهم أقل أهتمامًا ب PCKالبیداغوجي
نمطیة تركز على الحفظ والتلقین، في حین أن المعلمین الذین یتمتعون بمعرفة بیداغوجیة عالیة هم أقدر 

  .على تطبیق استراتیجیات تحقق الفهم

لفهم بأنه شخص یفكر ویصنع هذا وقد وصف بییه جونز وزمالؤه صفات المعلم االستراتیجي الذي یدرس ل
القرار على الدوام، ویعتمد على قاعدة وافرة من المعرفة وباعتباره نموذجًا ووسیطًا للتعلم في الصف، 
ویأخذ هذا المعلم بالحسبان المتغیرات التي تشكل معطیات التدریس األربعة األساسیة على األقل في 

دة التي یراد تعلمها،المهمة المعیاریة المتمثلة في خصائص المتعلم، الما( تطویر تدریسه والتي تشمل 
حیث یصف في كثیر من الحاالت مجرى عملیة التفكیر ) األهداف والنتائج، واالستراتیجیات التعلمیة

وبوصفه وسیطًا یتدخل بین المتعلم والبیئة التعلیمیة، فالمعلم ال یعلم المحتوى فحسب وٕانما أیضًا 
  .)1988جونز وزمالؤه ،( المحتوى لیكون التعلم قابًال للفهم ونقل أثر التعلم االستراتیجیات التي یتطلبها

  

  :الفهم المنهاج والتدریس من أجل
  

معظم الكتب المدرسیة للطالب نظرة مبسطة لكٍم كبیر من الحقائق وتغطیة العدید من الموضوعات، تقدم 
میاء لهذه المقررات ألنهم مقیدون دون الخوض بشكل معمق في تفاصیلها، ویبرر المربون التغطیة الع

باختبارات وطنیة واختبارات موحدة، على مستوى المنطقة، وأنهم ال یمتلكون الجرأة والمجازفة باستخدام 
  . استراتیجیاٍت غیر المعتادین علیها

 وخالل مراجعة لكتب العلوم والریاضیات للمرحلتین المتوسطة والثانویة، أكدت الجمعیة األمریكیة لتقدم
قّیم جمیع كتب العلوم في المرحلة  2061ضعف شدید في بنائها، كما أن مشروع ) AAAS(العلوم 

المتوسطة وانتقدها باعتبارها ملیئة بالحقائق المعزولة التي ال تستحق التقدیر، وملیئة بشكل مفرط 
  ) .2007زیتون، ( بالعبارات االصطالحیة السطحیة

ي على عیوب رهیبة ولیس محكمة اإلعداد، بالطبع لیس هذا هل یعني ذلك أن الكتب المدرسیة تنطو 
المغزى وراء تحلیل الكتب دراستها، إنما الهدف الرئیس توجیه األنظار لكون هذا الكتاب هو أداة ولیس هو 
المنهج، وعلیه فإن دور المعلم هو لیس تغطیته بحرفیته وٕانما تكییف هذا الكتاب بالشكل األمثل لتحقیق 
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یة مادة ولتحقیق الفهم بالشكل المطلوب ال بد للمعلم من موازنة فكرة تغطلیمیة، األهداف التع
 ،وهذا من شأنه تحقیق فائدتین الفهم المطلوب،مستوى  مقابل ،لموسعةا  Material Coverageالتعلم

ق الفعال فائدة الفهم العمیق والمعرفة العمیقة بالمنهاج والمادة ، والفائدة الثانیة تتحقق إمكانیة التطبی
المنهاج على شكل أسئلة أساسیة تنظیم  ،لذا البد من Beyond the Context  السیاق للمعرفة فیما وراء

وتجنب التغطیة العمیاء للمنهج، وتشجیع الطلبة على اإللتزام بالتقصي الحقیقي، والنقاش والتفكر، وحل 
هدف من التعلیم بل هو وسیلة، فمعرفة المشكالت، والبحث والمناظرة، فتعلم المحتوى واتقانه لیس هو ال

  .المحتوى ینظر لها على أنها أدوات ومادة الكفایة العقلیة والفكریة التي یمكن االستفادة منها مستقبالً 

وللتوجه نحو منهاج علمي یحقق الفهم ظهر منحى التدریس من أجل الفهم ، الذي طبق في معظم  
أكثر ظهورًا في التخصصات العلمیة، لما تتصف به هذه  التخصصات العلمیة واألدبیة، لكن دوره كان

المواضیع من درجة من التجرید والتعقید، فمعظم محاوالت ودراسة التربویون كانت حول تدریس العلوم 
  (Barmby et al.,2009)والریاضیات من أجل الفهم 

  
میة بالغة وممیزة لفهم ذلك  فكثیر من األبحاث موجهة نحو تدریس العلوم لما لها من أه وال عجب في

سلوك العالم الطبیعي وتفسیر الظواهر، كما أن حركة التقدم العلمي والتطور التكنولوجي مرهونة بهذه 
العلوم، لذا كان هناك نداءات متعالیة في الكثیر من الدول للنظر لمناهج العلوم وٕاعادة صیاغتها، بشكل 

یكا وبریطانیا بعد إرسال المركبة الفضائیة الروسیة یحدث الفهم لألجیال المستقبلیة، كما حدث في أمر 
سبوتنیك للفضاء، وما تبع ذلك من حراك حول التعلیم ومخرجاته، وفي نفس المجال حدد كل من توماس 

لماذا یتوجب علینا أن نرفع من سویة الفهم العلمي : السؤل اآلتي) 2009( ودیورانت الواردین في سالمة 
 :ة مفصلة ضمن خطة تربط كافة الجوانب كمایليفي العلوم؟ وكانت اإلجاب

 .توجد عالقة بین مستوى الفهم العام للعلوم والمستوى االقتصادي لألمة : الناحیة االقتصادیة §
 .یعتبر فهم العلوم مفیدًا لتطویر الجوانب الصحیة واألمنیة والعسكریة والرفاهیة: الناحیة المنفعیة §
 .ذو فائدة في اتخاذ قرارات والمشاركة في حوارات حول القضایا ففهم العلوم: الناحیة الدیموقراطیة §
 .ُیعد الفهم العام للعلوم هو المعزز لدعم الثقافات والروابط الموجودة بین العالم: الناحیة االجتماعیة §
 .ففهم العلوم یفتح النوافذ النجازات الحضارة والنتاجات الثقافیة الحضاریة: الناحیة الثقافیة §
  
  

  Challenges that Faceted TfUالتي تواجھ التدریس من أجل الفھم  التحدیات
فكیف یمكننا أن نحقق الفهم إذا  التحدي األساسي للتدریس للفهم هو كیف یمكننا التعامل مع المنهاج،

كانت المقررات الدراسیة تطرح مجلداٍت من المعرفة بال سیاق، كذلك االعتقاد بأن التدریس من أجل الفهم 
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افق مع معاییر المحتوى ومع االختبارات الموحدة، والمتطلع لحیثیات هذا المنحى سرعان ما یدحض ال یتو 
هذا االعتقاد، إذا ما انطلقنا في تخطیطینا وتدریسنا بشكل صادق، فبالعودة لخطة المنهاج الفلسطیني 

یمكن لمثل هذا  األول نجد أنه أبرز األفكار العامة وأهداف الفهم بشكل واضح، فعلى العكس من ذلك
المنحى أن یردم الفجوة ما بین األهداف العامة للمنهاج بعیدة المدى، وأهداف الوحدة من خالل تحقیق 

  ).1998وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة، ( التكامل واالنسجام بینهما

وذلك من خالل  ومن التحدیات التي باتت تعیق فهم الطلبة هو التركیز على التغطیة في المنهاج،
محاوالت المعلمین إلنهاء المادة بعرضها صفحة صفحة دون التفكیر في امتالك الطلبة لفهم ماتعلموه 
فعًال من هذا الكم الهائل من المحتوى، ودون أن یستخلصوا ثمارًا فكریة لهذه الوحدة، فهو ال یرقى سوى 

قد أطلق على مثل هذا التعلیم التدریس إلى مجرد المرور المتسارع للمادة دون تكوین المعنى لها، و 
  ).Shulman, 1987؛ 2009طلبة، (بالذكر، حیث یوظف الكتاب المقرر كمصدر أولي للتعلم 

كذلك فإن هناك اتجاه مقلق هو أن ُجل اهتمام الطلبة ومعلمیهم وأولیاء أمورهم منصب  للتركیز على  
ارات التحصیلیة،  دون االكتراث بما حقق هذا الدرجات والعالمات التي یحصل علیها الطالب في االختب

المتبعة في  Memorizationالتشبث باألسالیب التقلیدیة التلقینیة الطالب من تعلٍم وفهم لما تعلم، كما أن 
  .هي من أكثر عقبات البحث عن الفهم وتحقیقه وعدم اإلیمان باالقتالع عنها والتقویم، التدریس

ى أنها تتعلق بسوء الفهم حول األدوار لكل من المعلمین والطلبة والمنهاج، والمتمعن في هذه التحدیات یر  
ن) Wiske, 1997(أكد وسكي  فقد وفي دراسة ، هي من أكثر أعداء تحقیق الفهم األسالیب التقلیدیة أ

حول تدریس العلوم للفهم، بین أن الطرق التقلیدیة المتبعة لم تعد ) Gallagher,2000( أجراھا غالغھیر 
عدم جدوى التغطیة التقلیدیة للمادة في تحقیق  كذلك أكد برونر، درة على تحقیق الفهم لطلبة العلومقا

الفهم، وتكوین المعنى النشط المطلوب من المتعلم، فالتغطیة السطحیة وأسالیب التعلیم المباشر یؤؤالن 
أن التعلیم  .Mintzes et al), (1997وكذلك بین مینتز وزمالئه لنسیان المادة وعدم االحتفاظ بها،

الهادف هو التعلیم الذي یسعى للنوعیة، ولیس للكمیة، وللمعنى، ولیس للتلقین والحفظ، وللفهم أكثر من 
تلبي  ضرورة انخراط المعلمین في استراتیجیاتل Wilson , 1998)(ولسون  كما ودعا مجرد المعرفة،

 .الفهم للطلبة

بحیث توجه نحو النتاجات المرغوبة  ،اط تفكیرنا في التدریسعلینا كمربین ومخططین أن نعاود أنملذا  
لیحمل معه الطالب حصیلة من المعرفة بعد  ،للتركیز على النتائجونتحول في تركیزنا من المدخالت 

كذلك تغییر الدور الذي ینظر به المعلم للكتاب باعتباره المصدر الرئیس  التخرج من المدرسة أو الجامعة،
دون وجود اعتبارات لصقل وتشكیل هذا المحتوى، وكأننا نتعامل مع قالٍب جامد وعلى  والوحید للمعرفة
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لذا  الطلبة أن ینصبوا ویتشكلوا وفق هذا القالب دون اعتبارات لمیولهم واهتماماتهم ومستویات معرفتهم،
التفكیر في علینا أن نتعامل مع المنهاج بمرونة ونعتبره مجرد داعٍم للمعرفة، ونتقصى األفكار ونعید 

  .العدید من العادات التي لها ِقدسیة الِقدم بخصوص المنهج والتعلم والتقویم

 أهمیة التدریس من اجل الفهم 
  

األنظار لمثل هذا المنحى بعدما أثبتت الكثیر من الدراسات عدم جدوى ما تعلمه الطلبة خالل اتجهت 
المعرفة باتت مجرد أداء لفظي یفتقر  سنواتهم الطویلة في حل أبسط المشكالت التي تواجههم، وأن

للمعنى، لذا ال بد من أن ُنَعقلن التعلیم من خالل تحدید معاییر للمحتوى وٕایجاد األسالیب الكفیلة بتحقیق 
 .الفهم في ذهن الطالب، لتساعده في نقل األفكار والحلول دون تبخر المادة بانتهاء االختبار

  
یة التدریس من أجل الفهم  باعتباره یختلف بشكل درامیتیكي أهم) Uludag,2005( وقد أوجزت یلداج 

عن أنماط التدریس المباشر وهذا االختالف أظهر األهمیة البارزة له، والتي تمثلت في صنع الحس  
sense making وصنع المعنى ،meaning making التعلم بإضفاء صفة الحیویة والنشاط  لعملیة

  openness to theاالنفتاح على العالم الخارجي ، و Knowledge buildingوبناء المعرفة  ،علیها

outside world، ودعم العادات فلم تعد عملیة التعلم مغلقة داخل غرفة الصف أو أسوار المدرسة ،
من خالل أیجاد جیل واٍع یعي ما یقول ویعي ما  supporting habits of mindالعقلیة للمتعلمین 

ضافة لكون التدریس من أجل الفهم یعمق الفهم الذي یظل رصیداً  للمتعلم، باإل) O’Neil, 2005(یفعل 
ویمكن أن ینتقل لمواقف أخرى جدیدة خارج المدرسة، ویوظفه في التعامل مع مشاكل مشابهة في مواقف 

 ). 2008الهاشمي والدلیمي ، (أخرى 

  
أعرب المعلمون عن بالغ اهتمامهم  وخالل مقابلة الباحثة للطلبة والمعلمین الذین ُطبقت معهم الدراسة،

وارتیاحهم لتطبیق هذه االستراتیجیة، باعتبارها تفتح المجال للطلبة للمشاركة وبناء المعنى وبالتالي مساندة 
المعلم في تحمل أعباء العملیة التعلیمیة، وقد وصفت إحدى المعلمات المناخ الصفي خالل التطبیق بأنه 

ان هناك سباق على إعطاء األفضل عند طرح وتعیین المهام مناخ علمي تفاعلي وتفاوضي، وك
التعلیمیة، أما الطالبات فقد عبرن عن ارتیاحهن وشعورهن بأنهن طالبات فاعالت ولدیهن أدوار مختلفة  

 ).  8( في حصة العلوم، على عكس ما كّن معتاداٍت علیه في السابق ملحق 
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  :Habits of Mindالعادات العقلیة . 2.3.1
  

لقد كانت الفلسفة التي تبنتها عادات العقل قوامها تعلیم وتعلم أوسع، وأكثر شموًال مدى الحیاة، ففي حین 
أن االستراتیجیات التقلیدیة تركز على اإلجابات الصحیحة، فإن العادات العقلیة تركز على كیف یسلك 

كالتحلیل، والتصنیف،  الطالب عندما ال یعرف اإلجابة الصحیحة، والتمرس على مهارات التفكیر،
والمعالجة، وهي مهاراٍت  معرفیة وذهنیة مهمة، ولكن األهم من ذلك هو اإلدمان على ممارسة هذه 

  .المهارات إلى أن تصبح آلیة، وبذلك یطلق علیها عادة ذهنیة، فیما یعرف بالعادات العقلیة
  

اللذان بدأت أبحاثهما حول  )Costa & Kallick( ارتبط مفهوم العادات العقلیة بكل من كوستا وكالیك
ضرورة اكتشاف وخالل الدراسات التي قاما بها تم التأكید على م، 1982السلوكات الذكیة لألفراد عام 

ن واستكشاف عادات العقل، وتفعیلها، وتقییمها وتوثیقها، وتكامل عادات العقل واستمراریتها، إیمانًا منهم  أ
 في إیجاد جیل واٍع مستعد لمجابهة الحیاة، وذات تأثیر كبیر ،قلمثل هذه السلوكات تتطلب انضباطًا للع

، وھي في طبیعتھا "Habits of Mindعادات العقل " هذه السلوكاتوقد اتفقا على تسمیة مثل 

  ).2010(مجموعة من المھارات والمیول والمواقف والتجارب السابقة صبري 

الهدف الذي یطمح إلیه األفراد، إال أن هذا ال یكفي  بالرغم من أن اكتساب المعرفة وتعمیقها للمتعلم كان
باتت متطلبًا ضروریًا ) Rotta,2004( إلعداد جیل للحیاة، لذا فإن تنمیة العادات العقلیة كما بینها روتا 

لیس فقط لتنمیة الجوانب المعرفیة وقدرات الطلبة وتحسین التفكیر والفهم لدیهم، بل أن تنمیتها یساعد في 
خزون المعرفي للمتعلم، وٕادارة أفكاره بفاعلیة، وتدریبه على تنظیم الموجودات بطریقة جدیدة، تنظیم الم

وغیر مألوفة، لحل المشكالت والتعامل مع المواقف المختلفة بحكمة ووعي، لالرتقاء في الحیاة، وفهم ما 
  .یدور حوله من أحداث

إذ ال بد من التأكید  ت أمرًا في غایة األهمیة،إن تعلیم عادات العقل في مدارسنا ومؤسساتنا التعلیمیة با
على المهارات والقدرات التي ترتكز على الشخص نفسه، بدًال من حشو أدمغة الطلبة بالحقائق 
والمعلومات، وذلك لیتمكنوا من صنع قراراتهم بأنفسهم لیكونوا قادرین على التصرف المنطقي والتفكیر 

  . فقط داخل أسوار المدرسة بل في الحیاةالناقد، الذي یمكنهم من النجاح لیس 

ینظر البعض لعادات العقل على أنها ذكاء تحولي، فعندما یقوم الفرد بتطویر عادات العقل إنما یقوم 
بعملیات االنتباه والمالحظة، والتعرف على الخصائص، ومكونات األشیاء ثم البدء بتحویلها معًا في 
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ویكرر ذلك إلى أن یتطور لدیه تصور ومخزون ذهني على صورة  عالقات، یتدرب على ممارستها أدائیًا،
  ).2005قطامي وعمور ،(طاقة معرفیة 

لثالثة ) 2008( وقد تعددت وجهات النظر واالتجاهات حول مفهوم العادات العقلیة، وقد قسمها فتح اهللا  
  :اتجاهات

تي تقود المتعلم ألفعال تكون نتیجة یرى أن العادات العقلیة نمط من السلوكیات الذكیة ال: االتجاه األول
  .الستجابة الفرد إلى أنماط معینة من المشكالت،والتساؤالت التي بحاجة إلى تفكیر وبحث وتأمل

یرى أن العادات العقلیة تركیبة تتضمن صنع اختیارات حول أي األنماط للعملیات الذهنیة : االتجاه الثاني
واجهة مشكلة ما، أو خبرة جدیدة، تتطلب مستوى عال من التي ینبغي استخدامها في وقت معین،عند م

  . المهارات، الستخدام العملیات الذهنیة بصورة فاعلة، وتنفیذها، والمحافظة علیها

یرى أن العادات العقلیة هي الموقف الذي یتخذه الفرد بناء على مبدأ أو قیم معینة، حیث : االتجاه الثالث
فید أكثر من غیره من األنماط، ویتطلب ذلك مستوى من المهارة یرى الشخص أن تطبیق هذا الموقف م

  .في تطبیق السلوك بفاعلیة والمداومة علیه

نمط فكري  هي:ومن خالل استقصاء الباحثة للمفاهیم السابقة استخلصت التعریف اآلتي للعادات العقلیة
التحسین، من خالل ابتكار قابل للتعدیل و  یوجه سلوك المتعلم بصورة ذكیة وواعیة، ویقود لفعل منتج

المعرفة وتطبیقها، لالستفادة منها في حل المشكالت والتعامل مع المواقف المختلفة بحكمة ووعي، وفهم 
وتتطلب معرفة كیفیة استخدام المعرفة ولیس امتالكها، فهي نمط یقود إلى  لما یدور حوله من أحداث،

 .  نتاجهاإنتاج وابتكار المعرفة ولیس استذكارها أو إعادة إ

  :تصنیفات عادات العقل

لما كانت العادات العقلیة محط اهتمام وتركیز علماء النفس المعرفي، تعددت التصنیفات التي تناولت هذا 
الذي قسم العادات العقلیة إلى  Hyrleتصنیف هایرل  :ومنها )Iff, 2001؛  2008فتح اهللا،( المجال

  :ثالثة أقسام
 .طرح األسئلة، والمهارات العاطفیة، ومهارة ما وراء المعرفة: لعادات اآلتیةخرائط التفكیر ویتفرع منها ا §
 .اإلبداع، المرونة، حب االستطالع، وتوسیع الخبرة: العصف الذهني ویتفرع منها §
 .المثابرة، التنظیم، الضبط والدقة: منظمات الرسوم ویتفرع منها §

االنفتاح العقلي، العدالة العقلیة، : ة أقسام هي فقد قسم العادات العقلیة إلى أربع Danielsأما دانیال 
  .االستقالل العقلي، والمیل لالستفسار أو االتجاه النقدي



48 
 

عادات العقل (، مكونات البعد الخامس )2000(وقد صنف مارازانو وزمالؤه المذكور في األعسر 
قدرات الشخصیة، واالندماج في إلى االنفتاح العقلي، الوعي بالتفكیر، والوعي بحدود المعرفة، وال) المنتجة

  .                مهام حلولها غیر مباشرة

قائمة بست عشرة عادة للعقل، وقد تبنت الباحثة ) Costa & Kallick , 2000( كما قدم كوستا وكالیك

  :عشر من ھذه العادات العقلیة، كمتغیرات تابعة في دراستھا وتشمل

 : Persisting المثابرة.1

ومضبوطة،  د على مواصلة العمل على المهام أو المشاریع استنادًا الستراتیجیات محددةوهي قدرة الفر 
وتتضمن االلتزام بالعمل وٕاكماله حتى نهایته، واالستمرار فیه وتقلیبه للوصول لألفضل، ومواجهة 

ة بحیث  یتمكن من السیطرة على عملیاته الذهنی التحدیات وعدم االستسالم عند االصطدام بعائق ما،
في ضوء ، ویتطلب ذلك من المتعلم االلتصاق بالمهمات طیلة الوقت التفكیر في حل مشكلة ما،خالل 
، وقد وصف كوستا وكالیك أن تعلیم عادة المثابرة كفیل بتنمیة التفكیر النقدي واضحةو  مرنة خطة

نظر لألمور من زاویة المنفتح، والمرونة في بناء النظریات الذهنیة ورفضها، وصوال للنظریة المناسبة، وال
  .أوسع خالل محاوالت التوصل للحلول

 :Managing Impulsivityالتحكم بالتهور.2

وهي قدرة الفرد على التأني والتفكیر واإلصغاء للتعلیمات قبل البدء بحل المشكالت، واالبتعاد عن 
رعة والتلقائیة، بل البد من األحكام الفوریة والقفز للنتائج، وتتضمن هذه العادة االبتعاد عن الردود المتس

 .التأمل والهدوء والتمعن في وجهات النظر المختلفة قبل طرح وجهة نظره

 Metacognition (:Thinking About Thinking):(التفكیر فوق المعرفي(التفكیر حول التفكیر.3

ه وأفعاله، والتأمل في وتعني أن یتعرف الفرد على معارفه، وأن یكون واعیًا ألفكاره، واستراتیجیاته، ومشاعر 
ى األفكار تولیدو  تفكیره وتقییمه، وضبط العملیات الذهنیة واإلحساس بسیرها في العقل،  المتعلمین، لد

ن المتعلمون یشعر عندما وخاصة  الوعي یعطیهم وهذا مراجعة، إلى یحتاج ما قضیة في تفكیرهم أ
 .صحیح هو ما إیجاد في والمحاولة الدماغیة بقدراتهم

 :  Striving for Accuracyاح من أجل الدقةالكف.4

ومراجعة القواعد والمعاییر التي یجب السیر في  ،مرات عدة خطط العملوتشیر إلى القدرة على تفحص 
 المستمرة وبلوغ ذلك یتطلب من الفرد الممارسة ،واإلتقان ضوئها للوصول لعمل بأعلى مستویات من الدقة
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كاف، إذ ال بد من صویب السهم نحو الهدف أو بالقرب منه غیر فت ومهنیة عالیة ، ،والعمل بحرفیة
 .التصویب نحو قلب الهدف

  

 : Listening with Understanding &Empathy اإلصغاء بتفهم وتعاطف.5

وتقدیر الصمت عندما یتحدث اآلخرون، فاإلصغاء هو بدایة الفهم  الحیوي والنشط، وتتمثل في االستماع 
، وضبط ردوده من خالل قراءة العقول وعقد المقارنات وتصفیة الحلول بآرائهلتحكم الذي یمكن الفرد من ا

 . والتروي عند إصدار األحكام والتخلي عن التعصبیة والتحیز غیر المبرر
  

 :Taking Responsible Risks اإلقدام على مخاطر مسؤولة.6

م الطاقات للوصول ألبعد مدى واستخدا ،وتحمل المسؤولیات الجسیمة ،وتشیر إلى اقتحام المخاطر 
، فاألفراد الفعالون هم والتحدي وعدم الخوف من الفشل ،ما وراء الحدود المستقرة إلىواإلنطالق  ممكن،

ال بد من توفیر بیئة آمنة للطلبة عادة هذه الولضمان تعلیم  ،الذین یعتبرون الفشل بدایة نجاحهم وتقدمهم
النظر المختلفة، وكثیر من من العلماء السابقین اتسموا بهذه  وتقبل وجهات ومتحررة من إصدار األحكام

العادة العقلیة، فرحلة ابن بطوطة، ومجازفة عباس بن فرناس وجراة بیل غیتس وغیرهم لم تكن مجازفات 
واهیة، بل انطوى علیهاء نظریات ومعارف متقدمة، فاإلشارة لمثل هذه النماذج في تعلیم الطلبة من شأنه 

  .لى درجة من الوعي وعدم الجبن وتخطي الحواجز واتخاذ القرارات المناسبة حیال األمورأن یجعلهم ع
  

 :Thinking Flexibilityبمرونةالتفكیر .7

واستخدام طرق متعددة وأفكار  وتشیر للمقدرة على قراءة وجهات النظر المتعددة من جوانب مختلفة، 
الذهنیة الجامدة، والتفكیر ببدائل، وخیارات وحلول متحولة وغیر تقلیدیة في حل المشكالت، وكسر األطر 

 .ووجهات نظر متعددة ومختلفة، مع قابلیة للتكیف مع المواقف المختلفة

  : Questioning & Posing Problems التساؤل وطرح المشكالت.8

اء عالقات وتشیر هذه العادة العقلیة لمقدرة الفرد على تولید أسئلة مختلفة لسد الفجوات التي لدیه، وبن
وارتباطات بین ماهو مدرك وما هو غیر واضح بالنسبة لهم، كما تعتبر مهارة طرح األسئلة من خصائص 

 .األشخاص الفعالین الذین یسعون دائمًا لحل المشكالت
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  : Applying Past Knowledge to Newتطبیق المعرفة السابقة على مواقف جدیدة .9

من التجارب والخبرات السابقة، واالستفادة منها في خالص المعنى قدرة الفرد على استتمثل ذلك في تو  
وقد أشار كل من كوستا وكالیك للجسر ، لتوظیفها في مواقف جدیدة ،تطویر الخبرات المستقبلیة والطارئة

كرمز لهذه العادة العقلیة باعتباره حلقة وصل ورابط الختصار الطریق بین المعارف والخبرات السابقة 
  . الجدیدةوالتجارب 

  

 :Thinking &Communicating with Clarity &Precisionودق  ةالتفكیــر والتواصــل بوضــوح .10
وتتطلـب هــذه العـادة العقلیــة مـن الفــرد التفكیـر قبــل التحـدث والتعبیــر عمـا یفكــر بـه بعبــارات وكلمـات بســیطة 

كبیــرًا فــي هــذا المجــال، إذ واضــحة، مفهومــة ودقیقــة، واالبتعــاد عــن الحشــو غیــر الــالزم، وتلعــب اللغــة دورا 
تسـهم فـي تحســین الخـرائط الذهنیــة، وتحقیـق الفهــم العلمـي، فاللغـة الدقیقــة مـاهي إال انعكــاس للفهـم والتفكیــر 
ـــــــن  ـــر المضــــــــطرب وعـــــــــدم الفهــــــــم وقـــــــــد ثمــ ـــــــا هــــــــي إال انعكـــــــــاس للتفكیــــــ ــــطربة مــ الســــــــلیم، واللغـــــــــة المضــــ

تدور  (vygotsky)فیجوتسـكي  ، وزالرمـ ، الشـفهي الحـوار ، الرسـم ، الكتابـة ، اللغـة ( النفسـیة األدوا
 .المتعلم من نبعت التي البدایة نقطة باعتبارها) اإلشارات

  

  Gathering Data Through all Sensesجمیع الحواس  جمع البیانات باستخدام.11

تهدف هذه العادة العقلیة لتنمیة القدرات الحسیة وتوظیف جمیع الحواس في عملیة بناء المعرفة، على 
ل منظوماٍت حسیة یترجمها العقل ألنماٍط ذهنیة وأفكار مبدعة، وتؤكد هذه العادة على ضرورة شك

استخدام أكثر من حاسة في عملیة التعلم وعدم تعطیلها خالل جمع البیانات، وكذلك فإن إشراك أكبر 
ة لتقبل الخبرة عدد من الحواس، یعني توسیع الخبرة وزیادة تفصیالتها، وبالتالي زیادة العملیات الذهنی

  .واالحتفاظ بها
 

  :Creating ,Imagining, Innovatingاإلبداع والتخیل واالبتكار.12

تتطلب هذه العادة العقلیة من الفرد االنفتاح على البیئة وتصور الحلول للمشكالت بطرق غیر مألوفة، 
متعددة، وتولید بدائل  والتعامل مع عدد كبیر من البدائل وتصور المواقف ومكوناتها في عالقات ذهنیة

 .متنوعة للتعامل مع المواقف المختلفة انطالقًا من تصورات وخیال واسع
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  :Responding with Wonderment & Aweاالستجابة باندهاش ورهبة .13

ترتبط هذه العادة العقلیة بتقصي األسباب وراء القضایا واالستمتاع بإیجاد الحلول لها، فهي تدمج الفضول 
، واالبتهاج والمتعة في فهم األحداث وتفسیرها، وهذا ما یعطي المتعلم الدافع الذي یحركه للتفكیر، واإلثارة

 .  والمثابرة، والتعلم مدى الحیاة

  Thinking Independentlyالتفكیر المتبادل .14

وٕانجازاتهم،  تعنى هذه العادة العقلیة قدرة الفرد على تبریر األفكار واختبارها بمشاركة اآلخرین أفكارهم،
في نظریة )  (vygotskyوالتعاون معهم في انجاز المهمات بكفاءة وفاعلیة، وهذا ما أكده فیجوتسكي

 الثقافي التفاعلحیث بین أن  الیومیة؛ الممارسة في بل الدماغ في یوجد ال الوعي الثقافة االجتماعیة، أن
 المستوى على الثقافي الطفل طورت مدى ویظهر اإلدراك، تطویر في الرئیس لعاملا هو االجتماعي
  .الطفل داخل یظهر ذلك وبعد الناس بین أوال◌  فیبدأ الفردي، المستوى على والحقاً  ،أوال◌  االجتماعي

 
   Remaining Open to Contentious Learningاالستعداد للتعلم المستمر .15

رمز كل من كوستا وكالیك لذلك التعلم طوال الوقت والبحث الدائب هو شعار هذه العادة العقلیة، وقد 
بالباب المفتوح على العالم الخارجي والذي یشع نورًا تعبیرًا عن ظلمة الجهل، ودعوة للبحث والتنقیب في 
العالم الخارجي عن هذا النور والتخلص من الظلمة، ولیس أدل على ذلك من سجالت التاریخ اإلسالمي 

  .الحافلة بالترحال في طلب العلم والبحث عنه

  :Finding Humorحس الدعابة .16

تعتبر هذه العادة العقلیة من المهارات التفكیریة المتقدمة التي تسعى إلیجاد تصورات ذهنیة متقدمة، 
وعالقات جدیدة والفرد الذي یتمتع بحس الدعابة یعتمد على التصور المجازي والتشبیهات وتآلف األشتات 

ت تمیزه بالقدرة على التالعب باأللفاظ والصور لتصبح فكاهیة في إیجاد معاني غیر مألوفة، وهذه السما
  . وذات معنى في نفس الوقت

؛ 2010صبري، ؛2007الكركي، ؛2006؛ ثابت، 2002الحارثي، ؛ 1998مارازانو وآخرون،(
Marshale, 2004 ؛Moony,1997  ؛William et., al, 2006.( 
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  :عادات العقل ومهارات التفكیر

أن العالقة بین مهارات التفكیر والعادات العقلیة والعملیات المعرفیة، هي عالقة هرمیة  بین كوستا وكالیك
، فإتقان مهارات التفكیر المتمثلة في التصنیف، والتفسیر والتعمیم، )3.3(كما هو موضح في الشكل

وسع، أطلق والتجریب، وغیرها أمرًا ضروریًا من أجل االنتقال لمستویات ذهنیة وعملیات معرفیة أكثر وأ
المالحظة والمقارنة، : مثل  Cognitive Operationعلیها مارازانو وزمالؤه بالعملیات المعرفیة 

والتفسیر التي تلزم التخاذ القرار وحل المشكالت، والفرد الذي یمتلك مهارات التفكیر والعملیات المعرفیة، 
ات عقلیة ناضجة، عند تطبیق هذه المهارات هو فرد یتمتع بالیقظة العلمیة، والحساسیة الفكریة، ولدیه عاد

للطاقات  والعملیات المعرفیة، وٕاذا ما اتسمت هذه العادات العقلیة بالنضج الكافي لتحقیق التوازن
والمشاعر والدوافع، كدافعیة اإلنسان لإلتقان والفاعلیة، ومقدرته على التكیف، ورغبته الفطریة في التعایش 

 .لك حاالت العقلمع الناس، عندها یطلق على ذ
  ).William et al,2006؛  Moony,1997؛  Marshale,2004؛  2010صبري ،( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 العالقة بین عادات العقل ومهارات التفكیر:4.2شكل 
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 :تنمیة عادات العقل
  

ي یؤكد أن ظهر االهتمام بالعادات العقلیة كهدفُا تعلیمیًا ، في ظل األبحاث التي أظهرت أن الواقع التعلیم
التالمیذ یفتقرون الستخدام العادات العقلیة في معظم النشاطات التعلیمیة التعلمیة، حیث أشار بعض 
التربویین لضرورة تنمیة عادات العقل من خالل مناهج التعلیم، وارتأت الباحثة في هذه الدراسة تنمیة 

لفهم، وهي استراتیجیة حدیثة تستند عادات العقل بتبني استراتیجیة قائمة على تدریس العلوم من أجل ا
للفلسفة البنائیة وتهتم بالتدریس النشط، وتهدف إلى فهم المتعلم للمعرفة العلمیة، وكیفیة إنتاجها 

  ).  2008( واستخدامها بصورة وظیفیة، وهذا ما تؤكد علیه العادات العقلیة حجات
  

إنما یتم في بیئة تفكیریة تشیر إلى حول تنمیة عادات العقل ) 2005( وفیما ذكر عن قطامي وعمور 
سلوك یعمق التفكیر، ویدعو للتأمل واالهتمام باآلخرین، بحیث ینخرط فیها الطلبة في االكتشافات، وحل 

 :المشكالت، وصنع القرار، وتستند البیئة التفكیریة التي تنمي العادات العقلیة على المستنیرات اآلتیة

ة على امتالك مهارة التفكیر، حیث أثبتت الدراسات أنه بإمكان جمیع أن جمیع الطلبة لدیهم القدر :أوال◌ 
 .الطلبة أن یطوروا مهارات تفكیرهم من خالل التدریب على هذه المهارات

 
ویتحقق ذلك :التفكیر هو هدف تربوي یجب السعي لتحقیقه عن طریق إتقان الطلبة لعادات العقل:ثانیاً 

تراتیجیات محددة وتوجیه األهداف التربویة لألنماط والسلوكات من خالل بناء محتوى المنهج، وتبني اس
  .الذكیة التي تنمي تفكیرهم

  
فاالعتماد على المعلومات المجردة والنظریة دون التعامل مع : مراعاة مراحل النمو المعرفي للطلبة: ثالثا

ة عادات العقل، ولكي األنشطة والمواد المحسوسة، والممارسات واألفعال الواقعیة التي من شأنها تنمی
نضمن تطویر هذه العادات، وحتى یتمكن الطلبة من فهمها یجب أن تتناسب هذه األنشطة والمواد مع 

  .مراحل نمو الطلبة
 

ویتم ذلك من خالل : إیجاد بیئات صفیة تفكیریة متجاوبة تشعر المتعلم بالقبول وخالیة من التهدید: رابعا
م باآلخرین ومشاعرهم، وتقدیر ثقة الطلبة بأنفسهم وتشجیعهم على إنتاج إیجاد بیئة مفعمة بالفكر واالهتما

  ).2005قطامي وعمور، (أفكار ذات معنى
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ویمكن للمعلمین توفیر هذه البیئة خالل ممارساتهم التعلیمیة بإعطاء الطلبة الفرصة والمهلة التفكیریة 
فترة الصمت الكافیة بعد طرح السؤال الكافیة لبلورة أفكارهم، حیث أشارت الدراسات أن إعطاء الطلبة 

سوف یشجعهم على التفكیر وٕایجاد حلول مقنعة، كذلك فإن غرفة الصف التي یسودها مناخ آمن، 
واحترام ألراء الطلبة من ِقبل المتعلمین والمعلمین، هي بیئة مالئمة للتفكیر واإلبداع، وتنمیة عادات 

لمرونة، ویتیح لهم اإلقدام على صنع القرارات والنقد الذاتي العقل، والمعلم الذي ُیشعر طلبته بالتعاطف وا
البناء، والتقبل الحیادي إلجابات الطلبة دون سخریة أو استهزاء، وتوفیر البیئة التعلیمیة الغنیة بالمثیرات، 
وتعریضهم لمشكالت تتحدى قدراتهم التفكیریة، هو معلم یشجع على تنمیة العادات العقلیة والمهارات 

  )Gurung et al.,2005( یریة في بیئة خالیة من التهدیدالتفك
  

ومن اإلجراءات التي تساعد المعلم على تنمیة العادات العقلیة للمتعلم وتعزیزها، حتى یصبح األداء 
تحدید الهدف المعرفي، والوجداني، واألدائي، : الذهني عادة، ال بد من أن یمر بالعملیات األدائیة اآلتیة

المعرفیة والوجدانیة، واألدائیة بینها، ومن ثم تحدید المهارات وتكرارها بدرجة كبیرة إلى أن  وٕایجاد الروابط
  ). Bergman, 2007(تصبح ممارسة اعتیادیة 

  
ومن المداخل لتنمیة العادات العقلیة استخدام األسلوب القصصي واألحداث فمن خالل سرد مجموعة من 

شخصیات، یعتبر إحدى الوسائل واألسالیب الستعراض األمثلة التي یحتذى بها، وعرض تجارب ال
العادات العقلیة، وقد أشار بلوم أن القصص والحكایات تعتبر أسالیب یمكن عن طریقها تمریر كل القیم 
والعادات واألفكار، المرتبطة بثقافات المجتمع، كما أن استخدام بعض المواقف التي تتعلق بالعادات 

متبعة إزاء معالجة هذه المواقف، كما أن المشكالت األكادیمیة، التي ُتقدم من العقلیة، وطرح األسالیب ال
تعتبر أداة أخرى من األدوات  والتي ُتطرح للمتعلمین خالل محتوى تعلیمي منظم، لبعض المواضیع،

كما المهمة واألساسیة في تنمیة وتعزیز العادات العقلیة، خاصة تلك المرتبطة بالتفكیر الناقد واالبتكار، 
والنقاش المنطقي، أدوات أساسیة لتنمیة  Socratic Dialogue أن أسلوب المناظرة والحوار السقراطي

  ).Guetnheir ,1997  (العادات العقلیة

  :تنظیم المنهاج في ضوء عادات العقل

یعتبر تعلیم عادات العقل ضروري الرتباطها بشكل عام بحاجات المجتمع، ومتطلباته، فتطویر مهارات 
تحلیل، والتفكیر المنطقي وحل المشكالت، یعتمد بشكل أساسي على تطویر عادات العقل التي ینبغي أن ال

تستند إلیها المناهج ، فاالهتمام بما یتعلمه المتعلم، وكیف یتعلمه، ولماذا یتعلمه، یتیح الفرصة لجعل 
بشكل أفضل، وقد ُلخصت التعلم ذا معنى، ویساعد الطلبة على تشكیل إدراكهم، وفهم محتوى المنهاج 
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نتاجات التعلم عند اتخاذ القرارات حول المنهاج واستراتیجیات التقییم من خالل أربع مكونات رئیسة 
  ).Costa& Kallick ,2009(المعرفیة، وعادات العقل  األنشطة، المحتوى، العملیات:هي

وفي ضوء ذلك  لبة تعلمها،أما تصمیم المحتوى فیتطلب معرفة المبادئ والمفاهیم التي یتوقع من الط
تطرح التساؤالت حول طبیعة األنشطة التي تساعد الطلبة على الفهم، وال بد للتخطیط للمهام التي نرید 
من الطلبة انجازها أن تكون مبنیة على أساس المهارات العقلیة، واستراتیجیات التفكیر والتخطیط بعید 

قل أمر مهم لتحقیق النجاح في المهمة وعدم إعادة المدى، ولضمان نجاح ذلك فإن استخدام عادات الع
 ).2005عمور،(استنساخ المعرفة بصورة تقلیدیة

  :األهمیة التربویة للعادات العقلیة ودور تدریس العلوم في تنمیتها

یعد تنمیة العادات العقلیة هدفًا رئیسًا من أهداف التربیة وتدریس العلوم، فقد أكد مشروع تعلیم العلوم لكل 
اثنتي عشرة عادة عقلیة ینبغي أن یؤكد تدریس العلوم  AAAS - Project 2061 (1995( مریكییناأل

تنمیتها، وغرسها في المتعلمین أثناء تدریس العلوم فعملیة اكتساب المعلومات مهم جدا، ولكنه لیس أهم 
ي مهارتهم العقلیة، هدف لعملیة التعلم، فمن الضروري أن یكتسب التالمیذ بعض العادات العقلیة التي تنم

  .التي تساعدهم استغالل الطاقات الكامنة للعقل الالزمة لتعلم الخبرة التي یحتاجونها للمستقبل

أن أهمیة تنمیة العادات العقلیة یرجع لكونها تنظر للذكاء ) 2008(وقد أورد تیشمان الوارد في فتح اهللا 
ارات المعرفیة، باإلضافة لكونها تشكل مجموعة نظرة تركز على الشخصیة، وتؤكد المواقف والعادات والمه

 .من السلوكیات الفكریة التي تدعم الفكر النقدي واإلبداعي، ضمن المواضیع المدرسیة

كذلك ترتبط العادات العقلیة باالتجاهات واالدراكات، ولها تأثیر كبیر على اكتساب المعلومات وتطویرها 
ستخدام المعرفة بصورة ذات معنى،  بهذا عندما تكون العادات للفرد، كما تؤثر على أسلوبه وقدرته على ا

العقلیة سالبة أو ضعیفة، فإنها تعیق قدرات الطالب وٕامكاناته للتعلم، وعندما تكون موجبة وقویة فإنها ترفع 
 (Bayer, 1991)وتحسن من مستوى وقدرات التعلم

على استخدامها، والمضي في تنمیتها، یمكننا  كما أن العادات العقلیة ذات أهمیة بالنسبة لألفراد، فالتدرب
من فهم أفضل ورؤیة أوسع للعالم من حولنا، فاألفراد عندما یهتمون بوضع الخطط لسلوكیاتهم وبجمع 
المعلومات الالزمة إلنجاز مهمة ما، ویسعون للبحث عن الدقة والوضوح، ویقحمون أنفسهم في أمور قد 

ل  بأقصى طاقة، هم أفراد یتمتعون  بتفتح عقلي، وعادة ینظرون یبدو من الصعب الوصول لحلها، والعم
 ).2008حجات،( لألمور نظرة ثاقبة وبعین أوسع
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 :الفهم وعادات العقلالتدریس من أجل 

بعادات عقلیة معینة مثل المثابرة واإلقبال على التحدیات الصعبة وغیرها، هي أهداف  أن یتصف الطلبة
تنمیتها، وٕاضفاء المرونة الشخصیة، وتجنب العقم الفكري، وال بد للطلبة متضمنة یسعى التدریس للفهم ل

من امتالك العادات والمهارات التمكینیة، فالكیفیة التي ینمي بها األفراد فهمهم ویعمقونه حول عادة من 
عادات العقل، تختلف عن الكیفیة التي یتم بها تنمیة معلومات معبرة عن حقائق، ولكنها تتالقى مع 

فكار األساسیة والجوهریة، كما أن تنمیة الفهم یعتمد على االتجاهات وعادات العقل المتفتحة، كالضبط األ
الیقظة، : الذاتي، وتحمل المسؤولیة والتأمل، وقد حدد دیوي العادات التي تتطلب تنمیة الفهم وهي 

فكیر ال یكفي لتنمیة المرونة، حب االستطالع، تجنب الدوجماطیة، وأكد أن التدریب على مهارات الت
مفكرین ناضجین ذوي تفكیر عمیق، إذ ال بد من تطویر وتنمیة عاداتهم العقلیة التي تالئم على نحو 

  ).2003(أفضل تنمیة الفهم جابر 

  :نقاط االلتقاء بین عادات العقل والفهم

لمختلفة، وال یكون العادات العقلیة الفرصة لألفراد للتعبیر عن أفكارهم وطرح األسئلة والقضایا اتتیح 
االهتمام مركزًا على اإلجابات الصحیحة فحسب، بل الكیفیة التي یتصرف بها الفرد عندما ال یعرف 

 توسیع قاعدة الفهمإن اإلجابة ومراقبة عملیة إنتاجه للمعرفة، أكثر من عملیة مراقبة استذكاره للمعرفة، 
كارنا في موضعها الصحیح من جسم المعرفة یتطلب منا أن نؤكد دون ملل على ضرورة وضع معارفنا وأف

البشریة المنظمة، وأن ننظر بجدیة إلى خطورة ما نجهله حول كل قضیة من القضایا المعاصرة فال بد من 
الهدف األساسي من كل ف ،وسرعة استیعاب المتغیرات الهائلة التي تجتاح العالم ،إكسابهم المرونة الفكریة

یس أن نتمكن من سرد المعلومات عن ظهر قلب، ولكن أن نحاول ترشید ما نتلقاه من تعلیم وتدریب، ل
أحكامنا العقلیة، التي نستند إلیها في كل القرارات التي نتخذها في جمیع مجاالت الحیاة  وهذا یعني أن 

ت على التربیة والتعلیم استهداف تكوین  وتدریب الذهن على االستفادة من تلك  ،العقل المثقفعادا
  )2008؛ فتح اهللا،2003جابر،(تحقق فهم أصیل  في بلورة رؤیة خاصة متماسكة الموضوعات

  
ونستخلص الحدیث بضرورة االهتمام بتنمیة الفهم والعادات العقلیة ألبنائنا ولطلبتنا، والعمل على تذویتها 

كار فیهم، لصقل نوعیات بشریة، بقیم علمیة وأخالقیة، قادرة على تبني وجهات النظر السلیمة، واألف
  . الناقدة، وتتحمل المسؤولیة خالل مشوارهم في هذه الحیاة
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  الدراسات السابقة.4.2
  

نظرًا ألهمیة البحث عن استراتیجیات حدیثة لتحسین نوعیة التدریس بشكل عام، وتدریس العلوم بشكل 
تعلم خاص لمساعدة الطلبة على فهم المعرفة العلمیة وتطبیقها بصورة وظیفیة، لضمان بقاء أثر ال

استقصاء فاعلیة استراتیجیة قائمة على تدریس  مستمرا مع نمو المتعلم مدى الحیاة، حاولت هذه الدراسة
 العلوم من أجل الفهم في تحقیق الفهم العلمي وتنمیة عادات العقل لدى طلبة الصف العاشر األساسي

  .في مدارس مدیریة جنوب الخلیل
  

الفهم قد حظي  للباحثة أن موضوع تدریس العلوم من أجلتبین   األدب التربويخالل مراجعة  ومن 
حتى أن بعض الجامعات مثل جامعة هارفرد  ،السنوات األخیرةالباحثین األجانب في باهتمام كبیر لدى 

وفي ضوئه ُفتح قسمًا للتدریس من أجل الفهم ) مشروع الصفر( قد تبنت مشروعا كامًال في هذا المجال
لهذا في حین لم یكن  إلتاحة المجال للدراسة في هذا القسم عن ُبعد، كترونیاباإلضافة لتصمیم موقعا إل

 لها التي الدراسات بعض باستعراض ةالباحث تقام وقد ساط العربیة،في األو  ُیذكر صدىً الموضوع 
 الدراسة بموضوع عالقتها حسب تقسیمها تم نتائجال لعرض وتسهیالً  الحالیة، الدراسة بموضوع عالقة

  :محورین إلىوحسب تسلسلها الزمني 
  

   :الدراسات التي تتعلق بالتدریس من أجل الفهم: األول المحور.1.4.2
  

لفهم ا من أجل دراسة حول تأثیر تطویر برنامج مهني لتدریس العلوم) Heller , 2010(أجرى هیلر 
هدفت هذه الدراسة للكشف عن أثر برنامج تطویري للمعلمین الذین  ،الطلبة  في العلومعلى تحصیل 

 2009یدرسون علوم المرحلة الوسطى وأثر ذلك على أداء طلبتهم، أجریت هذه الدراسة في ربیع 
وقد اعتبر المعلم هو وحدة  في ست مناطق تعلیمیة في كالیفورنیا وأریزونا،، 2010واستمرت لربیع 

متطوعا من المعلمین الذین یدرسون المجموعات  )120( تعلیمیةال المناطققد اشترك في و  ینة،المعا
فقرة ) 25(وتمثلت أدوات الباحث في اختبارین أحدها للمعلمین تكون من  ،والتجریبیة للطلبة الضابطة

علوم لتحلیل من االختیار من متعدد، تضمنت فقراته المعرفة البیداغوجیة للمحتوى واستخدام محتوى ال
فقرة من نوع  )25(كون أیضا من تواختبار آخر للطلبة حول وحدة القوة والحركة  ،أنماط التفكیر للطلبة
،بینت النتائج أن المعلمین ذوي المعرفة الجیدة في محتوى العلوم وأسالیب االختیار من متعدد
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تشجیع الطلبة على اإلجابة مقدرة على طرح أسئلة ضمن المستویات العلیا و ھم أكثر ) PCK( التدریس
والتفكیر والمناقشة والتطبیق، كذلك هم أكثر مقدرة على مواجهة الصعوبات وتحلیلها وتحسن مستوى 
فهمهم وأدائهم، في حین أن المعلمین ذوي المعرفة القلیلة بالمحتوى البیداغوجي بالعادة هم أكثر تخبطا 

  .وعشوائیة
  

الستقصاء ) Mancuso , 2010( لمي دراسة أجراها مانكوزو ومن الدراسات التي تناولت الفهم الع 
 األحداث المتناقضة للظواهر في تعزیز مشاركة الطلبة في البحث العلمي استراتیجیة قائمة على فاعلیة

فالفهم ألتحقیق و  ، اعتمد الباحث على لصفوف المرحلة األساسیة الوسطىالعامة  العلوم هدا
 مواضیعكمدخل لبناء وفهم المادة العلمیة، لثالث وحداٍت علمیة تضمنت استراتیجیة التغییر المفاهیمي 

تكونت عینة الدراسة من ثالث شعب من صفوف  ،)الكثافة ، نظریة الحركة الجزیئیة ووحدة الغازات(
تمحور حول دور الطلبة في تصمیم وقد أعد الباحث برنامجًا تدریبیا المرحلة األساسیة المتوسطة، 

ة العلمیة وفق االستراتیجة، ُطبق على أحد الشعب في حین درست باقي الشعب المادة واألنشط
باستراتیجیات مختلفة، وقد تمثلت أدوات جمع البیانات بالتسجیالت الصوتیة لكل درس، ملف أعمال 
الطلبة الكتابیة، تقاریر المعلمین التأملیة، مالحظات المعلمین المباشرة، باإلضافة إلجراء مقابالت شبه 

حیث  ،باالعتماد على مبادئ اإلحصاء الكیفيتحلیلها إحصائیًا تم جمع البیانات  وبعد، ركبة للطلبةم
أهمیة هذه اإلستراتیجیة في زیادة دافعیة الطلبة واهتمامهم وانسجامهم في المادة العلمیة  أظهرت النتائج

  .طرق العادیةمما ترتب علیه تحقیق الفهم ألهداف المادة في زمن أقل فیما لو طرحت بال
  
  
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى فعالیة برامج تعلیمیة )  Thomas , 2009( دراسة توماس  

مصممة لتوضیح آلیة تدریس طلبة الصف الرابع األساسي ومساعدتهم على فهم محتوى العلوم في 
واستقصاء التغیرات قیاس مدى فهم الطلبة للمحتوى  :وحدة الطقس، وقد أخذت هذه الدراسة اتجاهین
حیث  )الكمي والكیفي(اتبع الباحث المنهج المختلط  ،التي أجریت على طرق تفكیر وممارسات المعلم

أما عینة ، والمنهج الكیفي ،مما دعا الباحث الستخدام المنهج التجریبي كانت أسئلة الدراسة متنوعة
ین للصف الرابع األساسي بالتعیین الدراسة فقد تم اختیار المجموعتین التجریبیة والضابطة لشعبت

موعتین التجریبیة والضابطة لصالح وقد أشارت نتائج الدراسة لوجود فروق بین المج، العشوائي
  .محتوى وعلى ممارسات المعلم وطریقة تفكیره لالمجموعة التجریبیة الذین أظهروا تقدما في فهمهم ل
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تركیز على مدى فهم معلمي المرحلة األساسیة دراسة هدفت إلى ال )Walters , 2009( أجرى ولترز 
في ضوء تطویر ) PCK(الوسطى في الریاضیات لجوهر المحتوى والمعرفة بأسالیب تدریس المحتوى 

برامج التنمیة المهنیة، وقد اختیرت عینة الدراسة بشكل عشوائي  تكونت من ثالث معلمین، وطبقت 
حظات، وقد أظهرت النتائج أن المعلمین الذین یمتلكون أدوات الدراسة التي تتمثل في المقابالت والمال

معرفة بالمحتوى وأسالیب تدریسه هم أكثر مقدرة على توقع الصعوبات ومواجهتها  وطرح أسالیب 
  . للمادةالطلبة  فهم عالجیة تساهم في تحسین مستوى

  

التشابهي ومستویات  الستقصاء أثر التفاعل بین استراتیجتي التفكیر) 2009(وفي دراسة أجراها طلبة
تجهیز المعلومات في تحقیق الفهم المفاهیمي وحل المسائل الفیزیائیة، لدى طالب الصف األول ثانوي 
في محافظة القلیوبیة في مصر،اعتمد الباحث على المنهج التجریبي باختیار عینة قصدیة تكونت من 

طالبًا ) 56(یة تكونت من طالبًا من طالب األول ثانوي موزعین على مجموعتین تجریب) 114(
طالبًا،حیث قام الباحث بإعداد برنامجًا تدریبیًا وقام بتطبیق أدوات الدراسة ) 58(وضابطة تكونت من 

القبلیة والبعدیة والتي اشتملت على اختبار الفهم، اختبار حل المسائل الفیزیائیة لقوانین نیوتن في 
استخدام تحلیل التباین الثنائي، كشفت النتائج عن وجود الحركة، وبعد جمع البیانات وتحلیلها إحصائیا ب
للمعالجة التجریبیة لصالح الطلبة الذین ) α≥ 0.05( فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

التوضیح ،التفسیر ،التطبیق، (درسوا باستراتیجیة التفكیر التشابهي في تحقیق الفهم الكلي بأبعاده 
فهم وحل المسائل الفیزیائیة، وفي ضوء ذلك اقترحت الدراسة ضرورة استخدام على اختباري ال)المنظور

  .استراتیجیات التدریس التي تتیح للمتعلم الفرص الكافیة لتعمیق الفهم العلمي وتوظیفه

  

كشف عن كیفیة اكتساب مجموعة من المعلمین للدراسة هدفت ) Kanter , 2008( كانترأجرى كما 
كیفیة حدوث عملیة اكتساب  توضیحمن خالل إعدادهم، حیث تم  المعرفيى المبتدئین معرفة المحتو 

ومدى انعكاس ذلك المعرفة لدى المعلمین المبتدئین أثناء تعلمهم لمبادئ القوى الفیزیائیة في العلوم، 
تكونت عینة الدراسة من مجموعتین من الطالب المسجلین في مساق السنة األولى على تدریسهم للفهم، 

والمجموعة معلمًا ) 44(ود إلى شهادة الدراسات العلیا في التربیة ، وبلغ عدد المجموعة األولى التي تق
لمساعدة عینة  ،معلما، وقد تم تصمیم مجموعة من األنشطة التي تتعلق بموضوع الدراسة )30(الثانیة 

قالدراسة في تولید أفكار تتعلق بالعوامل التي یمكن أن تؤثر في الطفو و  ك لتطویر واكتشاف وكذل الغر
قفرضیاتهم حول تخصیص بعض الموضوعات للطفو وبعضها اآلخر  ، كما تم إجراء مقابالت الغر
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خذ كل أعلى النشاط باإلضافة إلى  الطلبةوتوجیه أسئلة استهدفت االنعكاسات الشخصیة لمالحظات 
ة عدم الثبات على و أظهرت نتائج الدراس. من مخرجات المساق وعملیة التعلم نفسها بعین االعتبار

قالمجموعتین حول الطفو  طلبةالمعلومة لدى  مما ،وخصوصا فیما یتعلق بفكرة القوى الفیزیائیة  والغر
معرفة المادة الدراسیة أثرت سلبا عدم یشیر إلى وجود ضعف في معرفة المادة الدراسیة، وأظهرت أن 
  . الدراسیةفي معرفة المحتوى البیداغوجي نظرا لوجود ضعف في فهم المادة 

  

لتطویر قدرات معلمي مدارس المرحلة الثانویة لفهم ) Pareja , 2007(ضمن محاولة أجراها باریجا
من معلمي األحیاء المنتسبین ) 4(أبعاد عملیات التدریس واستراتیجیاته، وهي دراسة حالة ركزت على 

سسة التعلیم القومي لبرنامج تدریس الصف الثاني عشر ضمن برنامج تطویر تعلیم األحیاء في مؤ 
)National science foundation( ،إلعداد  كوادر علمیة متخصصة وذات محتوى بیداغوجي جید،

قادر على فهم المحتوى العلمي ونقله للطلبة بالشكل األمثل، استمر البرنامج لمدة عام انخرط فیه 
تحقق الفهم العلمي لدى الطلبة المعلمین في سلسلة من األنشطة التعلیمیة واستراتیجیات التدریس التي 

ونقل أثر التعلم، وخلصت الدراسة بعد مالحظة أداء المعلمین في ممارساتهم التدریسیة وتدریباتهم، 
بالعدید من النتائج أهمها أن مستوى فهم معلمو األحیاء الستراتیجیات التدریس وأسالیبه قد تطورت 

على مستوى الجامعات وفي التخصصات  لألحسن، وأوصى الباحث بإتباع مثل هذه اإلجراءات
  .األخرى

  

لمعرفة أثر الجنس وٕاستراتیجیة ) Baser& Geban,2007(هدفت دراسة كل من وبیزر وغیبان 
التغییر المفاهیمي على فهم مفاهیم الحرارة في علوم الصف السابع في تركیا، مقارنة بالطریقة التقلیدیة 

طالبا ) 72(المنهج التجریبي وتكونت عینة الدراسة من  واتجاهاتهم نحو العلوم، استخدم الباحثان
یدرسون من ِقبل نفس المعلم، وتم اختیار المجموعتین التجریبیة والضابطة بالتعیین العشوائي، واستخدم 
تحلیل التغایر المصاحب كأسلوب إحصائي لتحلیل البیانات ، وأظهرت النتائج أثر لطریقة التدریس 

  .یة ، بینما لم یكن هناك أثر للجنس في الطریقة واالتجاه نحو العلوملصالح المجموعة التجریب

   
هدفت الختبار أثر استخدام بعض استراتیجیات ما وراء المعرفة )2007(وفي دراسة أخرى قام بها علي

في تعلیم الكیمیاء على مستوى تجهیز المعلومات وبقاء أثر التعلم لدى طلبة الصف األول ثانوي 
طالبًا موزعین ) 64(المنهج التجریبي لتطبیق الدراسة على عینة قصدیة تكونت من  زراعي،مستخدما
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طالب ،وقد أعد الباحث اختبارًا تحصیلیًا لوحدة ) 32(طالب وضابطة) 32( على مجموعتین تجریبیة
المركبات العضویة،وتم جمع البیانات وتحلیلها من خالل التحلیل الكیفي للبروتوكوالت المكتوبة خالل 

ستجابات الطلبة على االختبار باإلضافة للتحلیل الكمي،وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة ا
إحصائیة من حیث مستوى تجهیز المعلومات وبقاء أثر التعلم لصالح المجموعة التجریبیة،هذا وقد 

ئمة على أوصت الدراسة بإعداد المعلمین وتدریبهم على االهتمام بمستویات تجهیز المعلومات القا
  . المعنى لتحقیق الفهم العمیق

  

للمقارنة بین استراتیجة قائمة على التدریس من أجل ) William , 2006( كما هدفت دراسة ولیام 
الفهم واإلستراتیجیة التقلیدیة من حیث األثر على مستوى الفهم العلمي والمعرفة والمعتقدات ومدى 

طلبة المرحلة الثانویة العلیا في معهد الدیانات في سان  تطبیق تعالیم الدین المسیحي في الحیاة لدى
 من الطلبة الذین تم تقسیمهم لمجموعتین تجریبیة وضابطة،) 106(داییغو، تكونت عینة الدراسة من 

طبق الباحث اختبار قبلي  ُقسم لمجاالت تهدف لقیاس المعرفة، الفهم، درجة المعتقدات، ومدى تطبیق 
البرنامج التجریبي تم استخدام هذا االختبار كمقیاس  تنفیذات واقعیة، وبعد المعرفة في مواقف وسیاق

وجود أثر ذي داللة إحصائیة  عن بعدي تمهیدًا لجمع البیانات وتحلیلها إحصائیًا، حیث كشفت النتائج
للبرنامج التدریبي القائم على استراتیجیة التدریس من أجل الفهم في ) α≥ 0.05( عند مستوى الداللة

وذلك لصالح المجموعة التجریبیة،في حین  الدینجال المعرفة والفهم  وتطبیق المعرفة لتعالیم ومبادئ م
  .كانت استجابة الطلبة على مجال المعتقدات ذات داللة أعلى لدى أفراد المجموعات الضابطة 

  

لوم من فعالیة نموذج استقصائي في تدریس الع هدفت إلى تقصيدراسة )  2006 (أجرت أبو حمور   
ىأجل الفهم  طالبات الصف السابع األساسي في األردن، مقارنة بالطریقة االعتیادیة، اتبعت الباحثة  لد

طالبة موزعة على ) 50(المنهج التجریبي ،حیث اختیرت عینة الدراسة  بصورة قصدیة وتكونت من 
بطة بشكل عشوائي، وقد وقد تم اختیار المجموعتین التجریبیة والضا ،طالبة في كل شعبة )25(شعبتین 

أحدهما لقیاس التغیر المفاهیمي، واآلخر لتطبیق المفاهیم  ،تم جمع البیانات من خالل إعداد اختبارین
 استخدمت الباحثة اختبار تحلیل التباین األحادي لتحلیل البیانات، وقد أظهرت، العلمیة في الحیاة

االعتیادیة في اختبار التغیر المفاهیمي وفي  النتائج تفوق المجموعة التجریبیة على مجموعة الطریقة
أوصت الدراسة بأهمیة تضمین النموذج االستقصائي في تدریس ،تطبیق المفاهیم العلمیة في الحیاة

العلوم لكافة المراحل، وضرورة تأهیل المعلمین قبل الخدمة وفي أثنائها بتضمین هذا النموذج في 
   .ممارساتهم التربویة
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لكشف عن معتقدات معلمي العلوم ما قبل الخدمة حول ل ) Uludag, 2005 (اج هدفت دراسة یلد 
تدریسهم للفهم وانعكاس هذه المعتقدات على ممارساتهم التدریسیة في غرفة الصف خالل عملیة 

 ، واتبعت الباحثةتكونت عینة الدراسة من تسعة من المعلمین الملتحفین بجامعة أمریكیة، التدریس
مقابلة المشاركین ومالحظتهم مرتین أثناء  ، حیث تمأسلوب التثلیث في جمع المعلوماتو المنهج الكیفي 

  videotaped lessonsكذلك  تحلیل الدروس المسجلة بالفیدیو ،التطبیق ضمن خطة معدة لهم
أظهرت نتائج الدراسة تناسقا بین  ) reflective journals( والرحالت التأملیةوالبحوث اإلجرائیة 

خدمة، جمیع المعلمین المشتركین الذین تم مقابلتهم مع معتقدات المعلمین الذین هم ضمن ال معتقدات
حیث دلت النتائج أن  بین الممارسات التدریسیة وتشكیل المحتوى، ولكن كان هناك اختالف كبیر

لفهم، عنى بالتدریس لغالبیة المشاركین لم یكونوا على وعي باالستراتیجیات النشطة والفعالة التي تُ 
وكذلك أظهرت هذه الدراسة االهتمام القلیل من قبل المعلمین المشاركین في اإلعداد للتدریس وتطویره  
وأوصى الباحث بضرورة تطویر برامج إلعداد المعلمین للتدریس للفهم، وتوجیهها مباشرة لمخاطبة 

  .الفهمممارسات المعلمین الجامدة وبناء قاعدة معرفیة تمكنهم من التدریس من أجل 
  

دراسة هدفت إلى للتعرف على الوسائل واألسالیب الممكنة   ) , O’ Neil 2005(أجرت أونیل 
للتدریس من أجل الفهم في المرحلة الثانویة ، اتبعت الباحثة المنهج التحلیلي الكیفي والنظریات المجدرة 

Grounded theory  ثانویة تم اختیارها مدرسة ) 13(في جمع المعلومات، وتكونت عینة الدراسة من
بصورة قصدیة، ركزت الباحثة على المقابلة لطلبة ومعلمي العلوم في المدرسة، وخلصت الدراسة بأن 
التدریس للفهم یتوقف على المشاركة الفعلیة واالنخراط الجدي للطلبة في مهام األداء والتأمل في 

من المعلمین بالتدریس الغرضي  المواقف المختلفة، وكذلك یتطلب تحقیق ذلك اعتقاد وٕایمان صارم
  .  والمعرفة البیداغوجیة العامة) P C K(الهادف، والتزود بمعرفة كلیة للمحتوى البیداغوجي 

  
  
للكشف عن التفاعل بین بعض استراتیجیات ما وراء المعرفة ) 2005(كذلك هدفت دراسة رمضان 

یر الناقد لدى تلمیذات الصف األول ومستویات تجهیز المعلومات في تنمیة المفاهیم العلمیة والتفك
إعدادي في مادة العلوم في مصر، ولتطبیق الدراسة اختارت الباحثة عینة قصدیة  ُقسمت لمجموعتین 

طالبة ُتدرس باإلستراتیجیة ) 46(طالبة تدرس باستراتیجیة التساؤل الذاتي وضابطة) 46(تجریبیة 
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باًر للمفاهیم العلمیة واختبارًا للتفكیر الناقد باإلضافة التقلیدیة، ولغرض جمع البیانات أعدت الباحثة اخت
لمقیاس مستویات تجهیز المعلومات، وبعد جمع البیانات استخدمت الباحثة تحلیل التباین للتصمیم 

للمقارنات المتعددة بین المجموعات، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة ) ت(العاملي، واختبار 
اختبار المفاهیم والتفكیر الناقد لصالح المجموعة التجریبیة والتطبیق البعدي، وقد  إحصائیًا على كل من

أوصت الدراسة ضرورة اهتمام معلمي العلوم باستخدام استراتیجیات تعتمد على نشاط المتعلم وتحویله 
  .من متلقي سلبي إلى عضو فعال ونشط

  

في استقصاء ) التكاملي والتقلیدي( ن دراسة هدفت لمقارنة مدخلی) Khishfe , 2004(أجرت كیشیف 
طالبًا وطالبة ) 129(العالقة بین فهم الطلبة للسیاق العلمي وطبیعة العلم، تكونت عینة الدراسة من 

من طلبة  الحادي ) 40( من طلبة الصف العاشر و) 40(من طلبة الصف التاسع، و) 49(منهم 
شعبة تجریبیة من كل صف لتدرس وفق  عشر موزعین على ستة شعب، شعبتین لكل صف، وتم تعیین

المدخل التكاملي لوحدة علمیة في مجال علوم البیئة للتاسع والكیمیاء للعاشر واألحیاء للحادي عشر، 
لذلك، واعتمدت االستبیان المفتوح  وقد أعدت الباحثة برنامجًا تدریبیا ،أسابیع) 6(استمرت الدراسة لمدة 

عد، جمع البیانات، وبعد تدریس المجموعة التجریبیة وفق البرنامج المُ كأداتین لوالمقابالت شبه المركبة 
أظهرت النتائج تحسنًا واضحًا في أداء الطلبة للمجموعات التجریبیة  جمع البیانات وتحلیلها إحصائیاً  تم

مقارنة بالمجموعات العادیة،كما أظهرت دور هذه اإلستراتیجیة في تحقیق الفهم للسیاق العلمي خالل 
  .المقاربات في تدریسهم مستقبالً  باستخدام مثل هذه لمعلمیناوقد أوصت الباحثة حدات المختلفة، الو 

  

دراسة حول فاعلیة تدریس العلوم باستراتیجیة التشبیھات على ) Lin et al.1997,(أجرى لین وزمالؤه 

تم تقسیمهم  ساسيمن طلبة الصف الثامن األ) 105(،وقد تكونت عینة الدراسة من فھم المفاھیم العلمیة
التجریبي تم تطبیق البرنامج  طالبًا وطالبة،) 36( وضابطة طالبا وطالبة  ) 69(لمجموعتین تجریبیة 

اعتمد الباحثون اختبارًا للمفاهیم العلمیة لوحدات الضغط والكثافة كأداة  على أفراد المجموعة التجریبیة،
لمجموعات التجریبیة على أفراد المجموعات لجمع المعلومات، وقد دلت النتائج على تفوق أفراد ا

الضابطة في االختبار البعدي، كما بینت النتائج أن استجابات أفراد المجموعات التجریبیة حققت فهما 
  . علمیًا واضحًا خالیًا من المفاهیم البدیلة التي أظهرها أفراد المجموعات الضابطة
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ل تدریس العلوم من أجل الفهم وزیادة دافعیة دراسة حو  ) Anderson، 2003(وقد أجرى آندرسون 
التعلم، طبقت على عینة من طلبة العلوم في جامعة میتشیغن، وهدفت هذه الدراسة للتعرف على 
األسالیب التي تؤهل معلم العلوم لیكون معلما ناجحا،  لیحقق الفهم ویزید من دافعیة الطلبة للتعلم، وقد 

ثیة لمجموعة من الطلبة، وأعد في ضوء ذلك خطة لتدریس العلوم، استخدم الباحث المقابالت كأداة بح
ورصد استجابات الطلبة التي كانت تتعلق بمحتوى العلوم، وقد خلص الباحث باستنتاجات هامة إلعداد 
الفرد للقرن الحادي والعشرین، تضمنت ضرورة توفیر تعلیم جید النوعیة یركز على العمق أكثر من 

علوم الحیاة ، العلوم الفیزیائیة والكیمیائیة وعلوم ( بین مجاالت العلوم األساسیة  الكم، وتعزیز التكامل
وأّكد على ضرورة االلتزام بتطویر خبرات الطلبة من خالل التدریب والممارسة العملیة ) األرض والفضاء

لمي، بشكل بحیث یتیح ذلك بناء األفكار وتولیدها بطرق منظمة من خالل التأمل والتحري والتحقیق الع
یتیح اتصال هذه العلوم مع الجانب التكنولوجي التطبیقي، ودعا المعلمین إلى ضرورة تطویر ممارساتهم 

 . التعلیمیة وعادات العقل بشكل یحقق التعلم ذو المعنى لخلق مجتمعات ثقافیة

  

لبحرین دراسة حول مدى ارتباط مناهج العلوم في التعلیم العام بمملكة ا) 2003(أجرى الخلیلي  
بالحیاة، من وجهة نظر عینة من طلبة جامعة البحرین من التخصصات العلمیة واألدبیة، هدفت 
الدراسة إلى تحدید مدى شعور الطلبة بارتباط العلوم التي درسوها بحیاتهم ومدى استعانتهم بها في فهم 

ن خالله استبیانا محدود وتفسیر الظواهر الطبیعیة، اتبع الباحث المنهج الوصفي التحلیلي ، واستخدم م
طالبا وطالبة متخصصین في المجاالت ) 119(اإلجابة وفق سلم رباعي،  وقد تألفت عینة الدراسة من 

العلمیة واإلنسانیة، وقد دلت النتائج على وجود اتفاق في استجابات الطلبة من التخصصین فیما طرح 
ما درسوه من علوم یساعدهم على فهم  من الطلبة أن% 89علیهم من قضایا،  حیث بینت النتائج أن 

الظواهر الطبیعیة، وأن ما یزید عن ُثلثْیهم شعروا أن موضوعات العلوم التي درسوها ترتبط بحیاتهم وأن 
  . أكثر من ثالثة أرباعهم استعانوا بها في فهم الظواهر الطبیعیة وتفسیرها

  

المعلمات على القیام بدور /ات الطالباتإلى معرفة قدر دراسة هدفت )  2003( وقد أجرت بكار والیسام 
 ،تدریبًا في ضوء مبادئ البنائیین) 23(مم ولتحقیق هدف الدراسة صُ  ،المطورة لمحتوى الكتب المدرسیة

) 13( عینة الدراسة وكان عدد الطالبات ،في جامعة الملك سعودطبقت الدراسة في مادة تطویر المنهج 
تم تصمیم مقیاس من خمس مستویات ، بدور المطورةوالختبار قدراتهن على القیام  ،طالبة

 ،المعلمات بدور المطورة من وجهة نظرهن الخاصة/من قیام الطالبات الفوائدأما عن  )rubric(لإلنجاز
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كتساب المعرفة باالعتماد على الذات؛ وا الدور في ممارسة التعلیم ذي المعنى هذاعن قیمة  فقد عبرن
م والتدریس التلقیني؛ تنمیة مفاهیم عدیدة ، ا أو تقویمهاعدم قبول أي أفكار دون تحلیله تجنب التعلم الصَّ

بینت الدراسة أن محتوى الكتب الدراسیة یركز على  كذلكفي تطویر الكتب المدرسیة كاألسكیما، 
الحقائق المفككة ، لذا یكمن دور المعلم في إعادة بناء الوحدات المكونة للمحتوى من أجل  تحقیق 

  .المعنى والتدریس من أجل الفهم التعلم ذو
  

للتعرف إلى فاعلیة استراتیجیة قائمة على االستقصاء ) Morabito,2002( هدفت دراسة مورابیتوكما 
الموجه واالستقصاء المفتوح في تطویر الفهم والمهارات االستقصائیة لطلبة الثامن في العلوم 

شعب ، حیث تأكد ) 9(وطالبة موزعین على طالبًا ) 164(والتكنولوجیا، تكونت عینة الدراسة من 
الباحث من ضبط الظروف الدخیلة التي یمكن أن تؤثر على نتائج الدراسة كالعمر والمستوى التحصیلي 

معلمین بحیث تم تدریس شعبة علوم ) 3(والخلفیة االجتماعیة لهم، قام بتطبیق البرنامج التدریبي 
قصاء المفتوح، وخلصت الدراسة بتفوق البرنامج التدریبي باالستقصاء الموجه وشعبة تكنولوجیا باالست

  .في تطویر الفهم والمهارات االستقصائیة

  

ى الشائعة الفهم أخطاء على التعرف إلى ) 2002( هدفت دراسة الفرا   في التاسع الصف طالب لد
 لبعض ئالخاط الفهم تصویب تحسین في المعرفیة الخرائط استخدام وأثر المقررة، الكیمیاء وحدة

ی الجدول  وحدة (في المتضمنة الكیمائیة المفاهیم  ختباراً ا الباحث وأعد )الكیمیائیة والمحالیل الدور
 المكونة الوصفیةالدراسة  عینة على طبقه ، فقرة )40( ومكون متعدد من االختیار نوع من تشخیصیاً 

، یونس خان محافظة في علیا أساسیة مدارس ستفي  التاسع الصف تالمیذ من تلمیذاً  ( 319 ) من
 طبق ثم الدراسة، وحدة في المتضمنة الكیمیائیة للمفاهیم الخاطئ الفهم انتشار عن النتائج أسفرت وقد

 خان ذكور مدرسة من تلمیذاً  ( 45 ) من المكونة التجریبیة الدراسة عینة على المعرفیة الخرائط أسلوب
  .الكیمیائیة للمفاهیم الخاطئ الفهم في جزئي تحسن عن أیضاً  النتائج وأسفرت لالجئین اإلعدادیة یونس

إلى تحدید دور التقییم في توجیه المعلمین للطرق التي )   Teargust,1999(هدفت دراسة تیرغست
طالبا في ) 23(تدعم التدریس والتعلم من أجل الفهم ، وقد طبقت هذه الدراسة على عینة تكونت من 

یع خالل تدریس وحدة الصوت،اعتمد الباحث المنهج التفسیري الصف الثامن األساسي لمدة ثالث أساب
، أما أدوات الدراسة فقد تمثلت بالمالحظات المسجلة بالفیدیو والمقابالت التي )دراسة حالة ( التحلیلي

كانت تتم بعد كل درس، وقد أكدت نتائج الدراسة أهمیة التقییم المستمر والمتكامل في الكشف عن مدى 
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خالل االستجابات الشفویة، وأن هناك دور كبیر لنوعیة التقییم المستخدم في إدماج فهم الطلبة من 
الطلبة في الدروس وتطویر معرفتهم وفهمهم للمفاهیم العلمیة، باإلضافة الستخدامه في تعدیل إجراءات 
المعلمین من خالل تصمیم المحتوى والوحدات التعلیمیة، بشكل یسمح بإدماج التدریس مع التقییم 

  .لتحسین تعلم العلوم 

  

دراسة هدفت إلى تطویر وحدة تعلیمیة في الكیمیاء وتدریسها من )  Garneit , 1988(أجرى غارنیت 
 12، 11(أجل الفهم للمرحلة الثانویة في غرب استرالیا، وقد اعتمد الباحث نموذجین لتدریس الصفین

ستمرت الدراسة لخمسة أسابیع، استخدم حیث  طبق الدراسة معلمین من ذوي الخبرة والكفاءة ،وا) علمي
الباحث المنهج التفسیري ، واعتمد الطریقة اإلثنوغرافیة  وأسلوب التثلیث في جمع المعلومات باعتبار 
المالحظة والمقابلة للمعلمین والطلبة وكذلك تطبیق استبانة علیهم، بالرغم من اختالف المعلمین 

تقارب وتشابه في أداء طلبة كل منهما، حیث اعتمد كل  المطبقین للدراسة إال أن النتائج  أظهرت
 .منهما على أسالیب فاعلة تم التركیز من خالها على مهام األداء لتحقیق الفهم للطلبة 

 

دراسة هدفت لتقصي مدى فهم المعلمین لطبیعة العلم خالل ) Forawi,1996(تناول فوراوي 
هم، كما عمد الباحث الستخدام المدخل االستقصائي استراتیجیاتهم التدریسیة وأثر ذلك على فهم طلبت

للعینات التجریبیة، في حین ُتدرس المجموعات الضابطة بالطرق التقلیدیة، اشتملت عینة الدراسة على 
معلمین من بیئاٍت مختلفة في تطبیق الدراسة على عینة مكونة من ) 8(معلمین وطلبة، حیث شارك 

شهور ،اتبع الباحث خاللها ) 4( العاشر،استمرت الدراسة لمدة  طالبًا وطالبة من طلبة الصف) 320(
إجراءات كمیة ونوعیة كأدواٍت لجمع البیانات تضمنت االختبارات والمقابالت والمالحظات والتسجیالت 
بالفیدیو من قبل الباحث، وقد أشارت نتائج الدراسة أن المعلمین الذین یمتلكون فهمًا عمیقًا لطبیعة العلم 

وا فهمًا واضحًا لطلبتهم،كما أن المجموعات التي ُطبق علیها المدخل االستقصائي أظهرت نتائج قد حقق
  . فارقة في تحقیق الفهم لطبیعة العلم، مقارنة مع المجموعات التقلیدیة
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  : الدراسات المتعلقة بعادات العقل:المحور الثاني .2.4.2 

  

تراتیجیة قائمة على تفعیل عادات العقل في اكتساب إلى استقصاء أثر اس) 2010(هدفت دراسة صبري
المعرفة والممارسات الغذائیة لدى طلبة الصف العاشر األساسي في فلسطین على عینة تكونت من 

الذین تم تقسیمهم لمجموعتین تجریبیة وضابطة،وقد أعدت الباحثة برنامجًا  طالبًا وطالبة،) 122(
تبار المعرفة الغذائي ومقیاس الممارسات الغذائیة كأداتین لجمع تدریبیا لتفعیل عادات العقل وطبقت اخ

البیانات، وبعد تدریس المجموعة التجریبیة وفق البرنامج المعد، تم جمع البیانات وتحلیلها إحصائیًا 
أظهرت النتائج وجود فروق ذات )-ANCOVA 2- Way(باستخدام تحلیل التباین الثنائي المصاحب 

، الستراتیجیة التدریس القائمة على تفعیل عادات العقل) α≥ 0.05( ستوى الداللةداللة إحصائیة عند م
وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى للجنس في المعرفة الغذائیة،بینما لم یكن هناك أثر یعزى 

الخدمة وقد أوصت الباحثة بعقد دورات تدریبیة مكثفة للمعلمین أثناء  ،للتفاعل بین اإلستراتیجیة والجنس
  .لتشجیعهم على استخدام استراتیجیة عادات العقل وتضمینها في المناهج

  

هدفت إلى استقصاء درجة امتالك عادات العقل والفاعلیة الذاتیة ) 2008(وفي دراسة أجراها حجات 
لدى الطلبة في األردن، وارتباطها ببض المتغیرات الدیموغرافیة، حیث تم اختیار عینة عشوائیة طبقیة 

طالب وطالبة من الصفین السابع والعاشر األساسي، ولغرض جمع البیانات ) 1000( ونت من تك
استخدم الباحث أداتان تمثلت األداة األولى في مقیاس لعادات العقل والثانیة مقیاس للفاعلیة الذاتیة، 

د دورات تدریبیة وأشارت النتائج المتالك الطلبة لدرجة مرتفعة من العادات العقلیة، وأوصت الدراسة بعق
للمعلمین في المراحل الدراسیة المختلفة بهدف تمكینهم من فهم أعمق لعادات العقل ومجاالت تطبیقها 

  .في الصفوف الدراسیة

  

دراسة هدفت للتعرف إلى فاعلیة نموذج أبعاد التعلم لمارزنو في تنمیة )  2008( أجرى  فتح اهللا 
لیة لدى طلبة الصف السادس في السعودیة، وتم اختیار االستیعاب المفاهیمي، وبعض العادات العق

، واشتملت أدوات الدراسة على اختبار في االستیعاب ) 71(عینة الدراسة بصورة قصدیة تكونت من 
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المفاهیمي ومقیاس العادات العقلیة ، وقد أشارت نتائج الدراسة لوجود فروق دالة إحصائیا بین نتائج 
  .طة على المقیاسین لصالح المجموعة التجریبیة المجموعتین التجریبیة والضاب

  

فاعلیة برنامج تدریبي مستند إلى عادات العقل في تنمیة التفكیر الناقد )  2007(كما استقصت الكركي 
الذین تم  طالبًا وطالبة من طلبة السنة األولى،) 60(لدى طلبة جامعة مؤتة، وشملت عینة الدراسة 

ابطة وتم تطبیق البرنامج على أفراد المجموعة التجریبیة،وقد طبقت تقسیمهم لمجموعتین تجریبیة وض
الباحثة اختبار كالیفورنیا المعدل للبیئة األردنیة كاختبار قبلي وبعدي، وبعد جمع البیانات وتحلیلها 

،أظهرت النتائج وجود أثر ذي داللة )ANCOVA(إحصائیًا باستخدام تحلیل التباین المصاحب 
للبرنامج التدریبي المستند لعادات العقل في تنمیة التفكیر ) α≥ 0.05( الداللة إحصائیة عند مستوى

  .الناقد وذلك لصالح المجموعة التجریبیة
  

للتعرف إلى فاعلیة تطبیق برنامج تدریبي من ِقَبل ) Bergman, 2007(هدفت دراسة أجراها بیرغمان 
ریسیة على عاداتهم العقلیة وممارساتهم معلمین للعلوم في المرحلة الثانویة خالل ممارساتهم التد

وقد اعتمد  معلمین،) 10(السلوكیة،ومدى تحقیقهم لألهداف التعلیمیة، وتكونت عینة الدراسة من 
المالحظات ،استبیان،المقابالت،واستبیان للطلبة للتعرف إلى : الباحث األدوات خالل جمع البیانات

قدمًا في تحقیق األهداف التعلیمیة للطلبة ، كذلك بین مدى تحقق األهداف،وقد أظهرت نتائج الدراسة ت
التحلیل الكیفي تقدمًا في أنماط عاداتهم العقلیة وأنماط فهمهم،وتحقیق التعلم ذو المعنى للمحتوى من 

لذا أوصت الدراسة بضرورة تدریب المعلمین على مثل هذه  خالل تطویر مهاراتهم ومعرفتهم،
  .االستراتیجیات

  
إلى بحث فاعلیة برنامج تدریبي مستند إلى عادات العقل في تنمیة حب ) 2006( بتهدفت دراسة ثا

طفًال موزعین ) 38( االستطالع المعرفي والذكاء االجتماعي لدى عینة من أطفال الروضة بلغ عددهم 
على مجموعتین تجریبیة وضابطة،وبعد جمع البیانات وتحلیلها أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

بین متوسط أداء المجموعتین على مقیاس حب االستطالع ) α≥ 0.05( ئیة عند مستوى الداللة إحصا
المعرفي والذكاء االجتماعي لصالح المجموعة التجریبیة ،وقد أوصت الباحثة بتبني برنامج تطویر 

  .عادات العقل لدى طلبة المراحل التعلیمیة جمیعها
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هدفت لمقارنة بعض العادات العقلیة لدى ) 2006 (وفي دراسة أجرتها كل من الصباغ والجعید 
طالبا وطالبة من ) 90(مجموعتین من الطلبة األردنیین والسعودیین المتفوقین، تكونت عینة الدراسة من 

فقرة، اشتقت من األدب التربوي )  64( المتفوقین من البلدین، واستخدمت الباحثتان استبانة مكونة من 
حلیل النتائج تم استخدام تحلیل التباین الثنائي، وبناء على هذا التحلیل المختص بعادات العقل، ولت

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات الطلبة األردنیین والسعودیین لصالح 
الطلبة السعودیین، كما دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات الطلبة الذكور 

، وأوصت الدراسة القائمین على برامج المتفوقین ضرورة االلتفات لتدریب الطلبة على عادات واإلناث
  .العقل كقیمة شخصیة واجتماعیة ، تحول المجتمع إلى مجتمع متطور 

  

الستقصاء عادات العقل الشائعة لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا ) 2006(  كما هدفت دراسة نوفل
   ولتحقیق هدف الدراسة طبق مقیاس عادات العقل المكون من  في األردن، في مدارس وكالة الغوث

طالبًا وطالبة ) 834(عادة من عادات العقل على عینة الدراسة المكونة من ) 16(فقرة تمثل ) 80( 
في ثالث مستویات دراسیة هي العاشر ) عاٍل ،متوسط ، متدني ( یمثلون مستویات التحصیل الثالثة 

: من، وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر عادات العقل شیوعًاً  لدى الطلبة هي على الترتیبوالتاسع والثا
بالتهور،المثابرة،الكفاح من أجل الدقة،االستعداد الدائم للتعلم المستمر،التفكیر التبادلي،واإلصغاء  التحكم

تعزى للجنس  بتفهم وتعاطف، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في اكتساب عادات العقل
  .ومتغیر التحصیل ومتغیر المستوى الدراسي

  

إلى استقصاء أثر برنامج تدریبي قائم على عادات العقل في المواقف ) 2005(وهدفت دراسة عمور 
الحیاتیة في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي لدى طلبة المرحلة األساسیة، تكونت عینة الدراسة من 

الذین تم تقسیمهم لمجموعتین تجریبیة وضابطة، وقد ُقدم  ألساسي،من طلبة الصف السادس ا) 160(
واستخدمت الباحثة أداتین لجمع البیانات في  البرنامج التدریبي للمجموعة التجریبیة وفقًا لعادات العقل،

واختبار تورانس المعدل لقیاس قدرات الطلبة  برنامج تدریبي قائم على عادات العقل،:هذه الدراسة هما
وأظهرت النتائج بعد جمع البیانات وتحلیلها،وجود فروق ذات  ،)األصالة المرونة، الطالقة،( اعیةاإلبد

في مهارات التفكیر اإلبداعي بین متوسط أداء ) α≥ 0.05( داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
ین متوسط ولم تظهر الدراسة أیة فروق ذات داللة إحصائیة ب المجموعتین لصالح المجموعة التجریبیة،

  . أداء المجموعتین حسب الجنس
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إلى تقصي مدى توافر عادات العقل لدى طلبة دراسة هدفت ) Marshal , 2004 (مارشال  وأجرت
طالبًا وطالبة من ) 60( المراحل الدراسیة العلیا في الریاضیات، لدى عینة من الطلبة بلغ عددهم 

طبیق مقیاسًا لعادات العقل الستة عشر التي حیث تم ت) 1(الطلبة الذین یخضعون لمساق ریاضیات 
كأداة لجمع البیانات ومالحظة مدى التطور  )Costa Bena & Kallick( طورها كوستا وكالیك 

الحادث في سلوك الطلبة خالل الفصل الدراسي،وبعد جمع البیانات بطرق إحصائیة وصفیة واستداللیة 
ر نسبي في العادات العقلیة لدى الطلبة، في حین أظهر وتحلیلها أظهر تحلیل النتائج الكیفیة وجود تطو 

فروقًا إیجابیة لدى الطلبة في األداء البعدي على مقیاس عادات ) ت( التحلیل الكمي باستخدام اختبار
العقل، مما یدل على فاعلیته في تطویر العادات العقلیة لدى الطلبة خالل ممارساتهم في دراسة 

  .الریاضیات

  

ف◌   هدفت دراسةكما  فاعلیة استخدام معاییر تدریس العلوم لتنمیة عادات العقل  الختبار) Iff,2001( إ
تكونت عینة الدراسة من طلبة  لدى طلبة المرحلة األساسیة الوسطى، استخدم الباحث المنهج الكیفي،

تخدم واس ،الصف السابع األساسي،حیث أعد الباحث برنامجًا تدریبیًا لتفعیل عادات العقل لدى الطلبة
استمارة ومقیاسًا لمقارنة متوسط أداء الطلبة القبلي والبعدي، تم تطبیق البرنامج التدریبي على الطلبة 
من ِقبل معلمین، وبعد جمع البیانات وتحلیلها إحصائیًا أوصت الدراسة بضرورة تطبیق هذه البرامج 

  . لتطویر تدریس العلوم مستقبالً 

  

مشروعا لتنمیة عادات العقل لدى الطلبة ) Project Q.E , 2001(تبنت مدارس الملكة الیزابیث 
وقد استمر  ،باإلضافة لمشاركة أولیاء األمور في ذلك بمشاركة جمیع الطلبة والمعلمین في المدرسة،

حیث تم تطویر برامج تدریبیة مناسبة ولجمع البیانات تم ) سنة دراسیة( البرنامج لمدة  ثمانیة أشهر 
ت العقل أحدهما لطلبة المرحلة األساسیة الدنیا واآلخر لباقي الطلبة في المدرسة، إعداد مقیاسین لعادا

باإلضافة لتحلیل مهام األداء واألعمال التي كانت توكل للطلبة،خالل التطبیق،وقد أظهرت نتائج 
یهم التطبیق تقدمًا واضحًا في سلوك الطلبة حول تعاملهم مع المعرفة العلمیة وتجاوبهم مع معلمیهم ووع

بما یحیط بهم من مواقف،كما أن دافعیتهم للتعلم كذلك كانت أفضل من قبل،وكذلك أظهرت استمارة 
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الدراسة  هذا وقد أوصتأولیاء األمور انعكاس هذا البرنامج باإلیجاب على سلوك الطلبة في البیت، 
  . تطبیق البرنامج في مرحلة ثانیة وتدعیم استخدامه في مدارس أخرىب
  

للتعرف إلى أثر خبرات الطفولة في األسرة في تطویر المعرفة ) Mooney,1997(موني هدفت دراسة 
وتم  ،)كیفي–كمي( العلمیة وتنمیة عادات العقل العلمیة لدى الطلبة، وقد اتبع الباحث المنهج المختلط 

دم واستخ لتطبیق الدراسة علیهم، من طلبة المرحلة الثانویة العلیا، )10( منمكونة اختیار عینة 
وقد خلصت الدراسة لوجود أثر كبیر  لمقابالت الطلبة،) الفینومینولوجي(المقابالت والتحلیل الظاهراتي 

للطفولة على تنمیة العادات العقلیة العلمیة لدى الطلبة،وأن لألسرة والبیت الدور األكبر في تشكیل هذه 
في  )outdoor experience( یة الخارج دورًا مهمًا للخبرات العادات، وكذلك أظهر التحلیل الكیفي

تتعدیل هذه  وتطویرها،وقد أوصت الدراسة بضرورة إدراج العادات العقلیة العلمیة في البرامج  العادا
  .التعلیمیة

  
دراسة  حالة حول اعتبارات طلبة الصف الخامس األساسي  )Guenyher,1997 (أجرى غوینهیر

البعد وقد تم تبني  واإلبداعي والفوق معرفي، لعادات العقل من خالل فحص أنماط تفكیرهم الناقد
حیث تكونت ، )دراسة الحالة( مارازانو ألبعاد التعلم، واستخدم الباحث المنهج الوصفيالخامس لنموذج 
أسابیع ،أما أدوات جمع البیانات فقد ) 6(طالبًا وطالبة،واستمرت الدراسة لمدة ) 22(عینة الدراسة من 

 oralالشفویة  واالستجابات ،journalsصحائف العمل تمثلت في المالحظات، تحلیل
responses سجالت التعلم،learning logs والمشاریع واألبحاث، وبعد جمع البیانات بطرق،

إحصائیة وصفیة واستداللیة وتحلیلها أظهر تحلیل النتائج الكیفیة وجود تطور في العادات العقلیة لدى 
  .البداعي وفوق المعرفيالطلبة، وفي أنماط تفكیرهم الناقد وا
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  :تعقیب على الدراسات السابقة  3.4.2

ف بالنسبة  :لألهدا
:  لتبني برامج مهنیة لتطویر المعلمین للتدریس من أجل الفهم مثل دراسة الدراسات بعض هدفت 1.

)Heller , 2010 ؛Walters, 2009 ؛Canter,20080؛ Pareja ,200؛Uludag, 2005 (.  
ض الدراسات األخرى لبعض االستراتیجیات التي تحقق الفهم العلمي والفهم بع هدفت بینما 2.

 Geban ؛Thomas,2009؛Mancuso,2010:(المفاهیمي مثل دراسة كل من
&Beizer,2007؛William ,2006؛O’Neil, 2005   ؛ Anderson,2003؛Teargust ,1999   

  Kisheive , 2004   ، ؛    الفرا 2006؛ أبوحمور ، 2007؛علي ،  2009؛ طلبة ، 2005؛ رمضان
،2002.(  

 بعض الدراسات تناولت تطویر وتصمیم الوحدات التعلیمیة للمحتوى الدراسي لُیدرس للفهم مثل .3
  ).Garneit , 1988؛ 2003؛ بكار والیسام ، 2003الخلیلي ،:( دراسة كل من 

ي مدى امتالك الطلبة لهذه أما بالنسبة للدراسات المتعلقة بعادات العقل فقد هدف بعضها لتقص.4
؛  2006، نوفل ، 2007الصباغ والجعید ، ؛ 2007فتح اهللا ، ؛2008حجات ، ( العادات مثل دراسة 

Marshall , 2004 ؛ Moony , 1997 ( في حین هدفت باقي الدراسات لمعرفة أثر هذه العادات
  ).ط التفكیر المختلفةحب االستطالع، وأنما ،الذكاءات المتعددة، على متغیرات منها التحصیل

تشابهت الدراسة الحالیة مع بعض الدرسات السابقة من حیث الهدف العام مثل دراسة 
)Uludag,2005 ، O’Neil, 2005( ،شمولیتها  في حین تمیزت هذه الدراسة عن غیرها من حیث

وتصمیم  لألهداف السابقة حیث تبحث في استراتیجیة قائمة على الفهم، وقد تضمن ذلك إعادة تطویر
الوحدة التعلیمیة بطریقة تتناسب مع االستراتیجیة المقترحة، كذلك تمیزت بمتغیراتها التابعة والتي تمثلت 

في حین اقتصرت غالبیة الدراسات  تنمیة عادات العقلو  )هرم المعرفة العلمیة ( في تحقیق الفهم العلمي
  .على تحقیق الفهم المفاهیمي

  
 :المختارة للعینة بالنسبة

 اختار اآلخر البعضو  طلبة المدارس والجامعات،  من الدراسة عینة الدراسات من مجموعة تارتاخ
 . معلمین ضمن الخدمة، واختارت إحدى الدراسات طلبة الروضة عینة لها

طلبة الصف العاشر األساسي وهذا یتفق مع  من الدراسة عینة اختیار تم فقد الحالیة للدراسة بالنسبة
  ).Khishfe , 2004، 2010صبري ،( من عینة الدراسة لكل
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ت بالنسبة  :الدراسة ألدوا
معظم الدراسات األجنبیة اعتمد أدوات نوعیة لجمع البیانات تمثلت في المقابالت والمالحظات 
والتصویر  بالفیدیو، في حین اعتمدت الدراسات العربیة على أدوات كمیة تمثلت في االختبارات، أما 

فقد اعتمدت الباحثة أدوات كمیة تمثلت في اختبار للفهم ومقیاس للعادات العقلیة بالنسبة لهذه الدراسة 
مدعمة بأدوات نوعیة تمثلت في التحلیل الكیفي لبروتوكوالت الطلبة واستجاباتهم انطالقًا مما أكده كل 

 .في أبحاثهما حول التدریس من أجل الفهم) Wiggins& Mchtigh, 2008( من ویجنز ومكتاي 

 :الدراسة لمنهج ةبالنسب
في حین غالبیة الدراسات العربیة ) كمي،نوعي(غالبیة الدراسات األجنبیة اعتمدت البحث المختلط 

 . تناولت البحث الكمي والمنهج التجریبي

   .مدعما ببیانات نوعیة التجریبي المنهج الحالیة الدراسة اتبعت وقد

  :المتعلقة بالدراسات السابقة للنتائج بالنسبة

ت األجنبیة والعربیة على حد سواء، فعالیة االستراتیجیات المتبعة في تحقیق الفهم  الدراسات جمیع أكد
منحى جدید لتحقیق الفهم  استخدام في السابقة الدراسات عن الحالیة الدراسة اختلفتالعلمي للمفاهیم ،

 هي حدیثة تراتیجیةاس باعتماد) لهرم المعرفة العلمیة، مفاهیم، مبادئ،  نظریات، تعمیمات( العلمي
التي  -حد علم الباحثة-تدریس العلوم من أجل الفهم، كذلك تعتبر هذه الدراسة هي األولى عربیًا على 

 . بحثت في أثر التدریس من أجل الفهم في تنمیة عادات العقل وتحقیق الفهم العلمي

عرفتهم م وأهمیة أدوار المعلم تأكید األدب التربوي السابق والدراسات السابقة على أهمیة  مما سبق نالحظ
، باإلضافة لالهتمام األجنبي الكبیر بتدریس العلوم من أجل الفهم ،كما تبین أن  باألسالیب التدریسیة

لتدریس بإستراتیجیة ا  واقع المعرفة إلى هناك قصورا واضحا في الدراسات واألبحاث العربیة التي تتعرف
أما هذه  تبحث في هذا المجال على وجه الخصوص، بیة فلم یكن هناك دراسات عر   ،من أجل الفهم

، باستراتیجیه تدریس العلوم من أجل الفهمالدراسة فتمتاز عن الدراسات السابقة في أنها تناولت المعرفة 
المبحث الذي تناولته     فهي تختلف من حیث  تنمیة الفهم العلمي وبعض عادات العقل،في  اوتوظیفه

الفهم  اختبار بنود صیاغة في السابقة الدراسات من الدراسة هذه في الستفادةا تموقد  ،ومن حیث الهدف
 ،بالتدریس من أجل الفهم الخاص النظري اإلطار بناء فيمنها  االستفادةومقیاس عادات العقل كما تم 

  .المناسبة اإلحصائیة األسالیب ختیارال باإلضافة
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 الفصل الثالث 
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ   ـــــ

 
   :طریقة الدراسة وٕاجراءاتها 

 في المتبع البحث منهج شملت والتي الدراسة هذه في تباعهاا تم التي اإلجراءات الفصل هذا یتناول
وكیفیة  ،واألدوات التي أعدتها الباحثة اختیارها، وأسلوب الدراسة وعینة لمجتمع ووصف الدراسة،

 التي ائیةاإلحص والمعالجة وٕاجرائها، الدراسة تنفیذ كیفیة على یحتوي كما وثباتها، صدقها التحقق من
  .البیانات تحلیل في استخدمت

 :منهج الدراسة.1.3

ة المنهج التجریبي لهذه الدراسة، واتبعت التصمیم شبه الباحثت استخدم الدراسة طبیعة ضوء في
 . بقیاسین قبلي وبعدي) ضابطة  –تجریبیة ( لمجموعتین ل التجریبي

 

  :مجتمع الدراسة .2.3

التابعة لمدیریة جنوب  الحكومیة المدارس في األساسي لعاشرا الصف طلبة في الدراسة مجتمع تمثل
م، والبالغ  عددهم  2011/ 2010 للعام الثاني الدراسي الفصل في العلوم مادة یدرسون والذین ،الخلیل

ات قسم إلحصائی وفقا◌ توزیع أفراد المجتمع، وذلك ) 1.3(طالبًا وطالبة، ویبین الجدول ) 5170( 
  .م 2011/  2010ریة للعام الدراسي التخطیط التابع للمدی
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  .م 2010/2011تبعًا لعدد المدارس والشعب والجنس لعام  الدراسة مجتمع توزیع :1.3جدول

  عدد الطلبة  عدد الشعب  عدد المدارس  نوع المدرسة

  2133  77  30  ذكور
  2366  82  29  إناث

  671  12  26  مختلطة
  5170  171  85  المجموع

  
  :عینة الدراسة.3.3

ختیار عینة الدراسة بطریقة قصدیة، حیث تمثلت بمدرستین للذكور هما مدرسة ذكور دیر سامت تم ا
الثانویة، ومدرسة ذكور بیت عوا الثانویة، ومدرستین لإلناث هما مدرسة بنات دیرسامت الثانویة 

معلمین في حیث تتوافر اإلمكانیات لتطبیق الدراسة، باإلضافة لخبرة ال ومدرسة بنات بیت عوا الثانویة،
من كل مدرسة عشوائیا لتمثل المجموعة التجریبیة،  شعبتینال تعیین إحدى تم وقدمجال التدریس، 

  :والشعبة الثانیة لتكون ضابطة لها، والجدول اآلتي یبین وصفًا لتوزیع أفراد عینة الدراسة
  

  توزیع أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة في عینة الدراسة : 2.3جدول
  

  المجموع  المجموعة  رسةالمد
  الضابطة  التجریبیة

  39  19  20  ذكور دیر سامت الثانویة
  51  23  28  بنات دیر سامت الثانویة
ــة   44  21  23  ذكور بیت عـوا الثانویـ
  56  29  27  بنات بیت عـوا الثانویـــة

  190  92  98  المجموع
   
 
  



76 
 

 :الدراسة أدوات.4.3

ف لتحقیق ثر استخدام استراتیجیة التعلم من أجل الفهم في تحقیق الفهم واستقصاء أ الدراسة، أهدا
ت بإعداد ةالباحثت قام العلمي، وتنمیة عادات العقل، في اختبار الفهم  تمثلت والتي، الدراسة أدوا
باإلضافة   استمارة تقویم أداء الطلبة في االختبار وتحدید مستوى فهمهم العلمي، مقیاس عادات العقل،

  :لمرافق للوحدة، وقد تم إعداد هذه األدوات وفق اإلجراءات اآلتیةلدلیل المعلم ا

  :المادة التعلیمیة.5.3

حیث  الثاني، الدراسي الفصلالعاشر األساسي  للصف العلوم كتاب من الحرارة وحدة ةالباحث تاختار 
تزان والفصل الثاني االتضمن الفصل األول كمیة الحرارة، ل، فصو  ثالثة على الوحدة توزعت مواضیع

    .والفصل الثالث تمدد المواد بالحرارة الحراري،
   :لألسباب اآلتیة مناسبة ألغراض الدراسة الوحدة هذه ةالباحث اعتبرت وقد

 یتعرض حیث ،بفروع العلوم المختلفة مرتبطة ومعارف علمیة وفرعیة أساسیة مفاهیم من هتتضمن ما §
 .المختلفة التعلیمیة مراحلهم في لدراستها الطلبة
 ،التطبیقیة العملیة الحیاة في تستخدم أنها حیث الوحدة، في هذه المتضمنة العلمیة المواضیع أهمیة §

 . اإلنسانیة األنشطة مجاالت من كثیر وفي
باإلضافة لوجود بعض المفاهیم البدیلة ة، الوحد هذهل لبة للمفاهیم األساسیةالط قصور في فهم  وجود §

 .بها تقام التي االستطالعیة الدراسة نتائج حثة وعمل البا خالل من وذلك لدى الطلبة
العلوم من أجل الفهم   وحدات عدم مراعاة غالبیة المعلمین كیفیة تدریس اتضح للباحثة خالل عملها §

  .للحفظ والنظر للمادة على أنها مجرد حقائق وٕاجراءات نمطیة ُتدرس
  

فق اإلستراتیجیة المقترحة، مع الحفاظ على بناًء على ذلك ارتأت الباحثة إعادة تصمیم وتطویر الوحدة و 
 ؛ Newton , 2000( .المادة والموضوعات الواردة فیها، استنادًا لألدب التربوي في هذا المجال

Baird,  2004؛ Wiggins & McTighe, 2005؛ Mintzs et al. , 2005 ( .  

  :اورها حول الموضوعكما تم التنور بما ورد في العدید من الدراسات السابقة والتي دارت مح
, 2005    ؛    Uludag, 2005 ؛  Anderson  ,2003  ؛  Morabito, 2002 ؛ 2009طلبة، (

O’ Neil  ؛ William , 2006 ؛Mahendra , 2009  ؛Mancuso , 2010  (  



77 
 

   ویجنزمع كل من  استمارات تخطیط الدروس،باإلضافة لتواصل الباحثة خالل إعداد خطة الوحدة، و 

Wiggins     وهو رئیس جمعیة التعلیم الحقیقي، واتحاد إصالح التعلیم في والیة نیوجرسي، ومكتاي 

Mc Tighe  وهو مدیرًا لمؤسسة التقویم في ماریالند، اللذان عمال معًا لتطویر برامج للتدریس من أجل
ل التدریس ، وهو موقع للتبادل العلمي حو ) http:ubdexchange.org(الفهم، عبر الموقع اإللكتروني 

  .من أجل الفهم مع مربین من جمیع أنحاء العالم
  

وفي ضوء ذلك تم تحدید اإلطار العام لدلیل المعلم للوحدة، وٕاجراءات التدریس، ومصادر التعلم المختلفة 
وفیمایلي وصف لإلجراءات التي خاللها تم . وأوراق العمل ومهام األداء واألنشطة التعلیمیة الالزمة

ت ا   :لدراسةإعداد أدوا
 

  :)دلیل المعلم( المادة التعلیمیة .1.5.3

وضع خطة تفصیلیة للوحدة تشتمل على عدد الحصص والفترة الزمنیة الالزمة لموضوعات الوحدة تم  §
 ). 5 (وذلك موضح في دلیل المعلم ملحق

 :تضمن ذلكو تحلیل محتوى الوحدة  §

  .تحدید األهداف العامة للوحدة .1
  .ونسبها المئویة توزیعها ألهداف معرفیة ووجدانیة ونفسحركیة،و لوحدة األهداف الخاصة لد تحدی.2
  ).حقائق،مفاهیم، مبادئ وقوانین، تعمیمات ونظریات( استخالص مكونات هرم المعرفة العلمیة .3
  .  تحدید قائمة للمفاهیم العلمیة الواردة في الوحدة وداللتها العلمیة.4
  .ق نظریة التصمیم االرتجاعيفهم وفإعداد برنامج تصمیم الوحدة لل.5
  .عرض اإلطار النظري الستراتیجیة تدریس الوحدة من أجل الفهم. 6
مهام األداء، (مذكرات تدریس الوحدة والتي تضمنت إجراءات التدریس والتدریبات المرافقة للوحدة  بناء.7

 .)ملف أوراق العمل باإلضافة لمصادر التعلم الداعمة األنشطة العملیة،
  

  ). 5 (رت تفاصیل كل ذلك في دلیل المعلم ملحق وقد ظه
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  :وثبات تحلیلها صدق المادة التعلیمیة.1.1.5.3

، منهم من ) 9 (للتحقق من صدق المادة التعلیمیة تم عرض دلیل المعلم على عشرة محكمین ملحق 
افة یحملون درجة الدكتوراة في تدریس العلوم، ومشرفین تربویین ومختصین في المناهج، باإلض

لمدرسین ذوي خبرة ویمارسون عملیة التدریس للصف العاشر األساسي، وذلك للتأكد من مدى مالءمة 
تم مذكرات التدریس ومدى دقة الصیاغة اللغویة، وفي ضوء المالحظات التي وردت من المحكمین 

 Scientific Debate  بالمناظرات العلمیة یعنىتصمیم نشاط تعلیمي  حولإضافة بعض االقتراحات 

مع اإلبقاء على جمیع األنشطة  Science Argumentation وأنشطة تعلیمیة تعنى بالجدل العلمي
  . ومهام األداء المقترحة

كما تم التحقق من ثبات تحلیل محتوى المادة العلمیة للوحدة من خالل تكرار التحلیل عبر الزمن، حیث 
د عملیة التحلیل األولي، وقد تم تحدید نسب قامت الباحثة بإعادة تحلیل فصول اختیرت عشوائیًا، بع

، وهي نسبة یمكن االستئناس بها في ضوء النسبة %)94( الثبات ومعامل الثبات الكلي والذي بلغ 
  %).80(المحكیة التي حددتها الباحثة لمقارنة النتائج وهي 

  :اختبار الفهم العلمي.2.5.3

متمثلة في الشرح، التفسیر،  التطبیق، والمنظور،       قامت الباحثة ببناء اختبار لقیاس مظاهر الفهم ال
وقد تكون االختبار من شقین، الشق )  30( حیث بلغت عدد فقراته في صورته النهائیة  )1(ملحق

األول من نوع االختیار من متعدد ذي األربع بدائل، والشق الثاني مفتوح یكتب فیه الطلبة سبب 
ومن خاللها ُیظهر الطلبة مدى فهمهم للمادة التعلیمیة، فالمتعلم اختیارهم لإلجابة في الشق األول، 

یظهر قدرة شارحة عندما یقدم نظریات تستند لحجج وشواهد مقنعة، تتعدى المعطیات المعطاة، أما 
القدرة التفسیریة فتظهر من خالل تحدید األسباب وتحلیل الدالالت والمعاني، وتقدیم قراءات خصبة 

الكشف عن القدرة التطبیقیة من خالل استخدام المعرفة في سیاقات واقعیة لذلك، في حین یمكن 
وأصیلة، وتم الكشف عن مظهر المنظور من خالل مدى امتالك الطلبة لوجهات نظر ناقدة، وتصور 

  .قائمة بهذه المظاهر ودالالت كل منها) 6(المواقف والمشكالت من زوایا متعددة، ویتضمن ملحق

  :ختبار فقد مرت بالمراحل اآلتیةأما خطوات إعداد اال
ف تحدید .1 التعرف على مدى فاعلیة البرنامج المطبق في تحقیق الفهم  وهو االختبار، من الهد

 .العلمي للطلبة في وحدة الحرارة
  :یليوفق المواضیع ومظاهر الفهم كما )2(، ملحقإعداد جدول مواصفات االختبار .2
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  . ة للوحدةحصر عدد الحصص والوزن النسبي للفصول المكون §
  .األهداف المعرفیة الوحدة  ى من مستویاتمستو العدد والوزن النسبي لكل تحدید  §
ف  ى من مستویاتمستو العدد والوزن النسبي لكل تحدید  §   .للوحدة الوجدانیةاألهدا
ف  ى من مستویاتمستو العدد والوزن النسبي لكل تحدید  §  .للوحدة النفسحركیةاألهدا
  .بار في ضوء جدول المواصفات الُمعدصیاغة فقرات أسئلة االخت:3
ن فقرات االختبار صیاغة عند الباحثة راعت وقد  للمحتوى شاملة، و ودقیقة علمیاً  لغویاً  سلیمة تكون أ

الشرح ، ( المستویات التي سیقیسها االختبار تغطي ، ومكونات هرم المعرفة العلمیة، و المحدد العلمي
، وقد ُوزعت أسئلة االختبار للطالب والعقلي الزمني لمستوىل مناسبةو  )التطبیق، التفسیر، المنظور 

  :  حسب أوجه الفهم على فقرات االختبار وفقًا لمجاالت المحتوى كما هو مبین في الجدول اآلتي

  الفھم ومظاھرتوزیع فقرات االختبار حسب موضوعات المحتوى : 3.3جدول 

صل
الف

  

  المحتوى

ص
ص

الح
دد 

ع
  

أوجه توزیع األسئلة حسب مستویات 
  الفهم

موع
مج

ال
ي   
نسب

ن ال
وز

ال
رات

للفق
  المنظور  التطبیق  التفسیر  الشرح  

ول
األ

  

  % 7  2  -   1  -   1  1  درجة الحرارة وكمیة الحرارة
  % 7  2  -   1  -   1  2  السعة الحراریة والحرارة النوعیة
  %10  3  -   -   2  1  1  درجة الحرارة وحركة الجزیئات 

ني
الثا

  
  %16.5  5  1  1  2  1  2  طرق انتقال الحرارة 

  % 3  1  -   -   -   1  1  االتزان الحراري
  %13  4  2  1  -   1  2  تغیر حاالت المادة 

لث
الثا

  

  % 7  2  -   -   1  1  1  تمدد المواد الصلبة بالحرارة
  %10  3  -   1  1  1  2  تمدد الموائع بالحرارة 

  %16.5  5  3  1  1  -   1  تغیر كثافة السوائل بالحرارة 
  % 10  3  -   2  -   1  2  تطبیقات على تمدد المواد 

  30  6  8  7  9  15  المجموع
  %100  فقرة

%33  15  الوزن النسبي لمظاھر الفھم  23%  27%  17%  100%  
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  :صدق االختبار.1.2.5.3
محكمًا من ذوي ) 21( للتحقق من صدق االختبار تم عرضه على مجموعة من المحكمین بلغ عددهم

وذلك لمراجعة  ) 9 (علمین  ملحق الخبرة واالختصاص من أساتذة جامعات ومشرفین تربویین وم
فقرات االختبار والحكم على مدى مالءمة مستوى الفقرات وصیاغتها اللغویة، وقامت الباحثة بإجراء 
التعدیالت واإلضافات التي اتُفق علیها، والتي كانت حول طول بعض الفقرات، وللتأكد من مالءمة 

 كمحاولة أولیةبة الصف العاشر األساسي،من طل) 10(اشتملت على  عینةاالختبار تم عرضه على 
  .ومدى وضوحها لهملمعرفة مدى تناسب فقراته 

فقرة، موزعًة حسب موضوعات الوحدة، ومظاهر ) 30(وقد تكون االختبار في صورته النهائیة من 
  : الفهم المختلفة

  : توزیع أرقام فقرات االختبار حسب موضوعات الوحدة ومظاهر الفهم: 4.3جدول 

صل
الف

  

  أرقام الفقرات حسب مستویات أوجه الفهم  المحتوى

موع
مج

ال
  المنظور  التطبیق  التفسیر  الشرح  

ول
األ

  

  2  -   17  -   1  درجة الحرارة وكمیة الحرارة

  2  -   24  -   19  السعة الحراریة والحرارة النوعیة

  3  -   -   10، 7  20  درجة الحرارة وحركة الجزیئات 
ني

الثا
  

  5  8  6  11، 9  29  طرق انتقال الحرارة 

  1  -   -   -   27  االتزان الحراري

  4  21،25  13  -   12  تغیر حاالت المادة 

لث
الثا

  

  2  -   -   23  26  تمدد المواد الصلبة بالحرارة

  3  -   22  4  15  تمدد الموائع بالحرارة 

، 14، 5  30  16  -   تغیر كثافة السوائل بالحرارة 
18  5  

  3  -   28،3  -   2  تطبیقات على تمدد المواد 

  30  6  8  7  9  مجموع الفقرات       

  :ثبات االختبار. 2.2.5.3
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طالبة من مجتمع الدراسة وخارج عینتها، ثم ) 30( مكونة من بق االختبار على عینة استطالعیةط◌  
، وتم إیجاد معامل ارتباط بیرسون  test- retestاألولأعید تطبیقه بعد أسبوعین من زمن التطبیق 

م حساب معامل الثبات بطریقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرومباخ ، وكذلك ت)0.78(الذي بلغ 
  ). 0.83(ألفا، حیث وجد أن معامل الثبات بلغ 

 :معامل الصعوبة لالختبار. 3.2.5.3

بناًء على العینة االستطالعیة  ولالختبار ككل تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار
  ):1999( التي أوردها عبدهاآلتیة وفقا للمعادلة 

  %)100)* عدد الطلبة الكلي/ عدد الطلبة الذین أجابوا إجابة خاطئة = (معامل الصعوبة 
  %) 45( ، بمتوسط كلي بلغ % )65 - %25( وقد تراوحت قیم معامل الصعوبة لفقرات االختبار بین 

ت جمیع فإن وعلیه  المختصون یقرره حسبما من الصعوبة المعقول الحد في كانت حیث مقبولة الفقرا
  . والتقویم القیاس في
  

  :معامل التمییز. 4.2.5.3

بناًء على العینة  ولالختبار ككل، لكل فقرة من فقرات االختبارالتمییز  كذلك تم حساب معامل
  .)1999عبده، ( اآلتیة االستطالعیة وفقا للمعادلة

  %100)* ن)/ دن  -عن= ( تم
  .ذین إجاباتهم صائبةعدد طلبة الفئة العلیا ال : ع ن
  .عدد طلبة الفئة الدنیا الذین إجاباتهم صائبة :د  ن

  .مجموع طلبة أفراد المجموعتین: ن 
  

  % ) 55(، بمتوسط كلي بلغ % )75 - % 35( وقد تراوحت قیم معامل التمییز لفقرات االختبار بین 
ت جمیع فإن وعلیه  في المختصون یقرره حسبما التمییزمن  المعقول الحد في كانت حیث مقبولة الفقرا

  .والتقویم القیاس
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  :االختبار زمن. 5.2.5.3

ی الوقت خالل من لالختبار المناسب الزمن تقدیر تم لالختبار االستطالعي التطبیق بعد  استغرقه الذ
ن وتبین، طالب آخر وزمن االختبار، أنهى طالب أول   .دقیقة ) 50( هو لالختبار المناسب الزمن أ

  
   :وتحدید مستوى فهمهم أداء الطلبة في االختبار تقییم استمارة .6.2.5.3

كشف عن مستوى فهم الطلبة وكیفیة معالجتهم للقضایا العلمیة المتمثلة في مواضیع وحدة الحرارة   لل
وذلك باالعتماد  )6(لتقییم أداء الطلبة، ملحق  rubricأعدت الباحثة استمارة على شكل قائمة تقدیر 

ب ال   . تربوي والدراسات السابقةعلى األد

 & Wiggins؛ 2003؛ جابر،  2007؛ علي ،  2009؛ طلبة ، 2000؛ مارازانو،1998الزیات ،( 

McTighe, 2005  ؛Wiggins & McTighe, 2008.( 

وفي ضوء ذلك تم تحدید مستوى فهم الطلبة العلمي من خالل الطریقة التي یتبعها الطالب عند إجابته 
وحة لفقرات االختبار، حیث حددت الفقرات بعنایة لتظهر فیما إذا كانت معالجة على األسئلة المفت

الطلبة للمعلومات مجرد عملیة تكرار واسترجاع لها بدون معنى، وانصراف اهتمام الطالب إلى شكل 
، أم كانت عملیة إدراكه للمعنى وٕایجاد أوجه )فهم سطحي ( المادة موضوع التعلم أكثر من داللتها 

، أم تتطلب إیجاد السیاق الداللي ذو المعنى والبحث عن )فهم متوسط ( ه واالختالف بین المهام التشاب
 ).2007(علي ) فهم عمیق ( العالقات والروابط التي تمثل جوهر الفكرة  الذي تطبق فیه هذه المعرفة 

  
تفریغھا في قائمة  وقد تم االعتماد على ھذه القائمة في عملیة تصحیح الشق الثاني من األسئلة ، وثم

الشرح، ( لكل من مظاهر) سطحي ، متوسط ، عمیق( فهم الطلبة لمستوى Rubric تقدیر مكممة
 ).7(وفقًا لمعاییر استجاباتهم على فقرات االختبار ملحق ) التفسیر، التطبیق، والمنظور

  :تصحیح اختبار الفهم العلمي. 7.2.5.3
  :على الفقرات كمایلي  الطلبة إجابات قییمتو  لكیفیة تصحیح اختبار الفهم تم وضع آلیة

 .إعداد قائمة المعاییر المتعلقة بإجابات الفقرات والتي في ضوئها ستحدد عالمة الطالب ومستوى فهمه §

التي یكتبها الطلبة أثناء Inductive Analysis) ( التحلیل الكیفي للبروتوكوالت بالطریقة االستقرائیة §
ة تبریر إجاباته لفقرات االختبار، في ضوء قائمة معاییر متدرجة وصفهم لطریقة التعبیر عن كیفی
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وتفریغ ) 6(ملحق  ،Scale For Understanding Levels Rubricلمظاهر الفهم ومستویاته 

 ).7(ملحق  ،النتائج في قائمة قواعد تقدیر

ورة كمیة ترجمة البیانات الكیفیة بصالتقدیر الكمي الستجابات الطلبة على االختبار، من خالل  §
  :، بحیثبالدرجة التي حصل علیها الطلبة في االختبار

  ).فهم سطحي( یحصل الطالب على عالمة إذا كانت معالجته للمعلومة سطحیة . 1
  ).فهم متوسط( یحصل الطالب على عالمتان إذا كانت معالجته للمعلومة متوسطة. 3 
  ). فهم عمیق( لومة عمیقةكانت معالجته للمع یحصل الطالب على ثالث عالمات إذا. 4 

ما یقرره المختصون ، وفق  أما المدى المعتمد لكل مستوى من مستویات الفهم، فقد تم تحدیده وفق
 ).2008(رشید  :اآللیة اآلتیة

    60=  30- 90= الحد األدنى –الحد األعلى = المدى للعالمات 
    20=  60/3= عدد المستویات /المدى= طول الفترة 

  .الختبارل والمدى المعتمد لكل مستوى من مستویات الفهم ي یبین العالماتوالجدول اآلت

  .الختبارل والمدى المعتمد لكل مستوى من مستویات الفهمتقسیم العالمات : 5.3جدول
 

 مستوى الفهم الخیار للفقرة

 عمیق متوسط سطحي مستوى الفهم
 3 2 1 العالمة
 90 - 71 70 - 51  50 - 30 المدى

تالعدد الكل  90 مجموع العالمات 30 ي للفقرا
 90 الحد األعلى 30 الحد األدنى

  

على مجاالت المحتوى والفصول المكونة للوحدة، ومجاالت مظاهر  عالماتالمفصل لل توزیع الأما 
  ).  3 (الفهم، فهي موضحة في الملحق 
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  :مقیاس عادات العقل. 3.5.3

  
ت  ها لعشٍر منوكان تخصیص، تابع لهذه الدراسةارتأت الباحثة دراسة العادات العقلیة كمتغیر  العادا

هي األوضح في التصنیف لْكونها )  & Kallick,2009  Costa ( العقلیة التي طوره كوستا وكالیك
وما ورد في هذه القائمة من  ،كذلك لوجود تكامل مابین مظاهر الفهم الستة ،والتعریف من غیرها

ت    .عقلیة عادا
  

المختلفة للعادات العقلیة لدى طلبة الصف العاشر األساسي، قامت الباحثة ببناء للتعرف على األنماط 
  فقرات مقیاس عادات العقل في صورته األولیة،  وذلك بعد الرجوع لألدب التربوي والدراسات السابقة

؛ مارازنو وآخرون ، 2006؛ ثابت،  2007؛ الكركي ،  2010؛ صبري ، 2005قطامي وعمور ،( 
؛    Guenther , 1997؛   & Kallk, 2009   Costa ؛ 2006اغ وآخرون ، ؛ الصب 1998

Ciccon , 2009  ؛Mathews& Keating, 1995     ؛Lous & Robert , 1991 ؛ Ritchie 
 ؛Bergman , 2007 ؛ Adams , 2006 ؛Duncan , 2008 ؛Strober , 2006 ؛  2006

Marshall , 2001؛ Hayes& Smith & Eich , 2005؛ J.Iff , 2001؛ ( Mooney , 1997. 
  
  

تعاد) 10(فقرة و◌زعت على ) 30(من  النهائیةوقد تكون المقیاس في صورته   تتضمن ،عقلیة ا
المثابرة، التفكیر بمرونة، التفكیر حول التفكیر، تطبیق المعرفة السابقة، التفكیر (  :المجاالت اآلتیة

التفكیر والتواصل ، الكفاح من أجل الدقة، تعاطفو  بتفهم اإلصغاء ،التساؤل وطرح المشكالت، التبادلي
ت ) جمع البیانات باستخدام الحواس، التصور واإلبداع واالبتكارودقة،  بوضوح ت العادا وقد وزعت فقرا

، والجدول اآلتي یبن )4(العقلیة عشوائیًا من حیث ترتیبها ضمن مقیاس لیكرت ُرباعي التدریج ملحق 
  :قیاس عادات العقل العشرةتوزیع الفقرات على مجاالت م

  
  
  
  
  
  



85 
 

  توزیع الفقرات على مقیاس عادات العقل  : 6.3جدول 

ت  المجال  الرقم   أرقام الفقرا
  9  5  1  المثابرة  1
  17  16  4  التفكیر بمرونة  2
  20  10  3  التفكیر حول التفكیر  3
  21  12  6  تطبیق المعرفة السابقة  4
  23  15  14  التفكیر التبادلي  5
  29  28  8  رح المشكالتالتساؤل وط  6
  18  11  7  اإلصغاء بتفهم وتعاطف  7
  19  13  2  التفكیر والتواصل بوضوح ودقة  8
  30  26  22  التصور واإلبداع واالبتكار  9
  27  25  24  جمع البیانات باستخدام جمیع الحواس  10

  

  :صدق مقیاس عادات العقل. 1.3.5.3

ي االختصاص وهم من أساتذة الجامعات، للتحقق من صدق المقیاس تم عرضه على مجموعة من ذو 
من أجل إبداء مالحظاتهم حول المقیاس من حیث مدى مالءمة الفقرات  ) 9 (ومشرفي العلوم ملحق 

للمجاالت وصیاغتها اللغویة ووضوحها، وبعد دراسة مالحظات المحكمین تم حذف فقرتین لعدم 
  .وضوحها، وتوضیح صیاغة بعض الفقرات المركبة وتبسیطها

من طلبة ) 10(لتأكد من وضوح العبارات ودقة صیاغتها تم تطبیقه على عینة أولیة مكونًة من ول
الصف العاشر األساسي، وُطلب منهم تحدید العبارات غیر واضحة بالنسبة لهم، وتم أیضًا حساب 

 SPSSة معامل االتساق الداخلي للفقرات، لتحدید أقل الفقرات ثباتًا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائی
وفي ضوء ذلك تم إعادة صیاغة بعض العبارات التي لم تكن دقیقة، لرفع ثباتها، قبل تطبیقها فعلیًا 

فقرة تم دمجها وتوزیعها ) 30(وبهذا تكونت الصورة النهائیة للمقیاس من  على العینة االستطالعیة،
  .عشوائیًا من حیث ترتیبها داخل المقیاس
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  :العقل ثبات مقیاس عادات. 2.3.5.3 

من ثبات المقیاس بتطبیقه على عینة استطالعیة،وكذلك من خالل حساب االتساق الداخلي تم التحقق 
  ).0.89(باستخدام معادلة كرومباخ ألفا والتي بلغت

  :المقیاس زمن. 3.3.5.3

تم تقدیر الزمن المناسب للمقیاس من خالل متوسط الزمن الالزم الستجابات الطلبة في العینة 
  .دقیقة)  20( العیة والذي ُقّدر االستط

  :الدراسة تطبیق إجراءات .6.3 

  :بعت الباحثة الخطوات اآلتیة خالل تطبیقها الدراسةات

 واسعة تكوین خلفیة في منها لالستفادة الحالیة، بالدراسة المتعلقة والدراسات األدبیات على االطالع §
 .الفرضیات وصیاغة البحث موضوع عن

مراجعة محتوى و التعلیمیة المتمثلة في وحدة الحرارة للصف العاشر األساسي،  تحلیل محتوى المادة §
ثاني للوكیمیاء الحادي عشر علمي وكتاب الثقافة العلمیة  وحدة الحرارة في كتاب علوم الصف السابع ،

  .عشر أدبي، لتحدید المعرفة القبلیة والمعرفة المتطلبة للطلبة مستقبالً 

   كذلك وضع قائمة بأهداف الوحدة األول، يرجوع لخطة المنهاج الفلسطیناألهداف العامة بالد تحدی §
  ).1998وزارة التربیة والتعلیم ، ( 

تصمیم الوحدة للتدریس من أجل الفهم وتحدید الخطوات الالزمة إلجراء ذلك، وحصر المواقف  §
 .ام األداء وملف أوراق العمل لذلكالتعلیمیة واألنشطة ومه

لذي تكون من ثالثة أجزاء،الجزء األول احتوى على مقدمة اشتملت على مالحق إعداد دلیل المعلم ا §
تحلیل المحتوى للمادة التعلیمیة والخطة الزمنیة، الجزء الثاني اشتمل على الجانب النظري التعریفي 
الستراتیجیة التدریس من أجل الفهم، وتضمن خطوات التدریس وٕاجراءاته، والجزء الثالث اشتمل على 

  .)مهام األداء، أوراق العمل ، األنشطة العملیة( د اإلثرائیة الموا

 .التحقق من صدق الدلیل بعرضه على مجموعة من المحكمین ذوي الخبرة §
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 بعرضهما على صدقهما من التأكد وتم وبناء مقیاس عادات العقل، ،الفهم العلمي اختبار إعداد §
  .المتخصصین المحكمین من مجموعة

مدرسة بنات  منطالبة  )30( من مكونة استطالعیة بار تم تطبیقه على عینةثبات االخت من للتحقق §
 .و حساب معامل الثباتبین كل تطبیق  ونصف سبوعینأدار السالم الثانویة مرتین بفاصل زمني 

 )30 (من مكونة استطالعیة عینة على للتحقق من مقروئیة ثبات مقیاس عادات العقل تم تطبیقه §
بین كل تطبیق، وتم  ونصف بفاصل زمني أسبوعین مرتین ریسة الثانویةطالبة من مدرسة بنات ك

 .حساب معامل الثبات

 تدریسها یتم إحداهما ضابطة مجموعتین؛ إلى عشوائیاً  وتقسیمها قصدیة، بصورة الدراسة عینة اختیار §
وقد تم  فهم،وفقًا الستراتیجیة التدریس من أجل ال تدریسها یتم تجریبیة واألخرى االعتیادیة، بالطریقة

اختیار هذه المدارس لتوفر اإلمكانیات الالزمة إلجراء الدراسة، باإلضافة لخبرة المعلمین الطویلة في 
 .ولدیهم الرغبة والدافعیة للتحدیث في ممارساتهم التدریسیة مجال التدریس واإلدارة الصفیة،

، تم خاللها مناقشة الدلیل تدریب المعلمین على تطبیق الدراسة من خالل سلسلة من اللقاءات معهم §
كذلك تم عرض حصة صفیة  ،والخطوات الالزم اتباعها في التدریس، والمصادر والمواد الالزمة لذلك،

وتمت مناقشة أبعاد اإلستراتیجیة في ضوء ذلك، وقد  أمامهم باستخدام اإلستراتیجیة من قبل الباحثة،
 . تقانها قبل تطبیقها فعلیاً هناك فرصة للمعلمین للتدرب على اإلستراتیجیة إل تكان

 في والتجریبیة وذلك كلها الضابطة الدراسة عینة على القبلي ومقیاس عادات العقل االختبار تطبیق §
  .التجربة بدایة

 التي الطریقة حسب مجموعة كلل البحث لمجموعتي تطبیق البرنامج التدریبي الستراتیجیة التدریس  §
  .بها تدریسها یجب

حاولت الباحثة التواجد خاللها مع المعلمین  ،امج التدریبي لمدة أربعة أسابیعاستمر تطبیق البرن §
 .لالطالع أوًال بأول على مجریات سیر األمور، وتوفیر كل ما یلزم من دعٍم للمعلمین

  .للمجموعتین في نفس الفترة الزمنیة تطبیق اختبار الفهم البعدي، ومقیاس عادات العقل  §
 . ورصد النتائج لمعالجتها إحصائیاً  ،ات الدراسةدو ألجمع البیانات الكمیة  §
 .واالقتراحات التوصیات ووضع ومناقشتها، النتائج، تفسیر §



88 
 

  :متغیرات الدراسة.7.3

  :المتغیر المستقل
 .)االعتیادیة، استراتیجیة التدریس للفهم( التدریس وهي بمستویین طریقة  §
  ).یفممتاز ، جید جدًا، جید، ضع( التقدیر وله أربع مستویات §
 .الجنس وله مستویان §

  
  :المتغیر التابع

وتم قیاسه من خالل مظاهر الفهم التي أظهرها الطلبة على الفقرات المفتوحة  ومستویاته الفهم العلمي §
، وتم تقدیرها كمیا Inductive Analysisفي االختبار والتي تم تحلیلها بصورة كیفیة استقرائیة 

 . الختباربالدرجة التي حصل علیها الطلبة في ا
 .عادات العقل وتم تحدیدها من خالل الدرجة التي حصل علیها الطلبة في مقیاس عادات العقل §

  
  :تصمیم الدراسة.1.7.3
  .بقیاسین قبلي وبعدي ) ضابطة  –تجریبیة ( لمجموعتین ل التصمیم شبه تجریبي اعتمد
  : حیث 

E  :المجموعة التجریبیة.  

. المجموعة الضابطة:        C    

.الختبارات القبلیة والبعدیة المستخدمةا  O2 ,O جملة   1  

. المعالجة وتشیر الستراتیجیة التدریس للفھم:  X  

  

  اإلحصاء المستخدم .2.7.3

جمعت البیانات ورصدت وعولجت باستخدام برنامج الرزم اإلحصائیة  ،لإلجابة عن أسئلة الدراسة
SPSS)   (ة لعالمات مجموعتي الدراسة،كذلك تم لحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاری

واإلجابة عن أسئلة لمقارنة متوسطات أداء الطلبة   )ANCOVA(استخدام تحلیل التغایر المصاحب 
– Kruskal  واختبار كروسكال والیز Man-Whitney، واختبار مان ویتني  2χ اختبارالدراسة، و 

Wallis إیتا إلیجاد حجم األثر، لحساب التكرارت والنسب المئویة، واختبار مربع.  
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نتائج الدراسة: الفصل الرابع   

ـــ ــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ ـــ ــ ــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــ ــ ــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــ ــ ـــــ ـــــــــــ ـــــ ــ ــ ـــــــــ ــــــــــــــ ــ ــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــــ ــ ــ ــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــ  

التي تم الكشف عنها حول فعالیة االستراتیجیة القائمة على تدریس  للنتائج سیتم في هذا الفصل عرض
العلوم من أجل الفهم، في تحقیق الفهم العلمي، وتنمیة عادات العقل لدى طلبة الصف العاشر 
األساسي، مرتبة حسب األسئلة الواردة فیها، باالعتماد على التحلیالت اإلحصائیة الوصفیة واالستداللیة 

  .ةالالزم

  
النتائج المتعلقة بالسؤال األول . 1.4  

 
ما أثر استخدام استراتیجیة تدریس العلوم من أجل الفهم في تحقیق الفهم العلمي، : السؤال األول 

لدى طلبة الصف العاشر األساسي في العلوم؟ وهل یختلف هذا األثر باختالف الجنس وطریقة 
  هر الفهم اُلمقاسة؟ التدریس والتقدیر، والتفاعل بینها وفقًا لمظا

:وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضیة اآلتیة  

 
في متوسطات الفهم العلمي لدى  )α ≥   0.05(ال توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة 

. طلبة الصف العاشر في العلوم، تعزى للجنس وطریقة التدریس والتقدیر، والتفاعل بینها  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة في  الستقصاء هذه الفرضیة، ُحسبتو 
االختبارین القبلي والبعدي، حسب متغیرات المجموعة والجنس والتقدیر، وكانت النتائج كما هي مبینة 

  ).1.4(في الجداول 
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بار الفهم المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للدرجة الكلیة لعالمات الطلبة في اخت: 1.4جدول
.القبلي والبعدي في العلوم، موزعة حسب المجموعة والجنس والتقدیر  

 
 

 االختبار القبلي االختبار البعدي
االنحراف  المتغیرات العدد

 المعیاري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 التجریبیة 98 40.57 15.08 46.66 15.35
 الضابطة 92 32.59 3.88 44.49 11.32 المجموعة

 المجموع 190 36.80 11.93 45.65 13.62
 الذكور 83 32.33 3.73 47.10 13.75

ناثاإل 107 39.93 14.47 44.60 13.50 الجنس  
 المجموع 190 36.80 11.93 45.65 13.62
 ممتاز 25 41.96 16.61 50.96 16.43

 التقدیر
 جید جداً  31 39.84 12.49 53.06 14.81
 جید 57 35.96 10.71 45.30 12.39
 ضعیف 77 34.37 10.04 40.82 10.84
 المجموع 190 36.80 11.93 45.65 13.62

 
 

 تم )α ≥ 0.05(ولمعرفة فیما إذا كانت الفروق الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
الفهم في العلوم،  اختبارلمعالجة عالمات الطلبة في ) ANCOVA( اختبار تحلیل التغایر استخدام

  .) 2.4(كما هو مبین في الجدول 
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للدرجات  الكلیة الختبار الفھم العلمي، حسب ) ANCOVA( نتائج اختبار تحلیل التغایر : 2.4جدول
 .المجموعة والجنس والتقدیر والتفاعل بینھا

 

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   ) ف( قیمة 
  الداللة

  000. 15.92 2163.05 1.00 2163.05  قبلي

 *000. 8.61 1169.78 1.00 1169.78  المجموعة
 590. 300. 40.32 1.00 40.32  الجنس
 *000. 16.65 2262.80 3.00 6788.40  التقدیر

 660. 190. 26.07 1.00 26.07  الجنس*المجموعة
 *050. 2.62 355.37 3.00 1066.11  التقدیر*المجموعة

 *020. 3.38 459.04 3.00 1377.12  التقدیر* الجنس
 *0.05 2.64 358.33 3.00 1074.98  التقدیر*الجنس*المجموعة

   135.88 173.00 23507.47  الخطأ
    190.00 440405.00  المجموع

  
، وأن مستوى الداللة )0.30(المحسوبة لمتغیر الجنس ) ف( أن قیمة ) 2.4(یتضح من الجدول 

مما یعني أنه ال توجد فروق دالة  )α ≥ 0.05(وهذه القیمة أعلى من مستوى الداللة ) 0.59(یساوي 
المحسوبة ) ف(إحصائیًا في أداءات الطلبة في اختبار الفهم بین الذكور واإلناث، كذلك فإن قیمة 

ى من قیمة وهي أعل) 0.66(وأن مستوى الداللة یساوي ) 0.19(للتفاعل بین المجموعة والجنس تساوي
  .مما یدل على أنه ال یوجد فروق تعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس )α ≥ 0.05(مستوى الداللة 

  
المحسوبة لمتوسطي درجات الطلبة حسب المجموعة ) ف( نجد أن قیمة ) 2.4(وبالعودة للجدول 

 ≤ α(لة      وهذه القیمة أقل من مستوى الدال) 0.00(، وأن مستوى الداللة یساوي )8.61(تساوي 
 ، أي أنه هناك  فروق دالة إحصائیًا في أداء الطلبة في العلوم تختلف باختالف المجموعة،)0.05

الذي یبین ) 3.4(وهذه الفروق كانت لصالح المجموعة التجریبیة، كما هو موضح في الجدول 
  . المتوسطات الحسابیة المعدلة لكل مجموعة
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دلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة ، والخطأ  المعیاري المتوسطات الحسابیة المع: 3.4جدول 
.لمتغیر المجموعة   

 المجموعة المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 التجریبیة 47.97 1.40
 الضابطة 43.42 1.48

المحسوبة للفرق بین متوسطي تقدیر طلبة المجموعات ) ف( أن قیمة ) 2.4(كما ویالحظ من الجدول 
، وهذه القیمة أقل من )0.00(، وأن مستوى الداللة عندها )16.65(والضابطة تساوي  التجریبیة

، أي أن هناك  فروق دالة إحصائیًا في أداء الطلبة في العلوم تختلف )α ≥ 0.05(مستوى الداللة 
 باختالف التقدیر، ولمعرفة مصدر الفروق بین التقدیرات،  فقد تم إجراء المقارنات البعدیة باستخدام

  ).  4.4( كما هو مبین في الجدول) LSD( اختبار

  .لداللة الفروق بین تقدیرات الطلبة في اختبار الفهم العلمي) L SD( نتائج اختبار ) 4.4(جدول 

) ب-أ(  فرق المتوسطات مستوى الداللة ) ب( التقدیر  )أ ( التقدیر   
 جید جدا 2.10- 1.00

 ممتاز
 جید 5.66 0.41 

 ضعیف *10.14 0.01
 ممتاز 2.10 1.00

 جید *7.77 0.05 جید جداً 
 ضعیف *12.25 0.00
 ممتاز 5.66- 0.41

 جید جداً  *7.77- 0.05 جید
 ضعیف 4.48 0.31
 ممتاز *10.14- 0.01

 جید جداً  *12.25- 0.00 ضعیف
 جید 4.48- 0.31

لمصادر هذه الفروق نجد أن  داللة الفروق بین تقدیرات الطلبة، وبالنظر)  4.4( تبین نتائج جدول
هناك فروقًا ظاهرة بین التقدیر ممتاز والتقدیر ضعیف لصالح الممتاز، وكذلك بین التقدیر جید جدًا مع 

  .لصالح التقدیر جید جداً ) جید، ضعیف( التقدیرین 
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  والتقدیر التفاعل بین المجموعة
، وأن )2.62(المجموعة والتقدیر  المحسوبة للتفاعل بین) ف(، نجد أن قیمة ) 2.4(بالعود للجدول 

مما یدل على أنه یوجد  )α ≥ 0.05(وهي ضمن قیمة مستوى الداللة ) 0.05(مستوى الداللة یساوي 
یبین ) 5.4(فروق دالة إحصائیًا للتفاعل بین المجموعة والتقدیر، ولمعرفة مصدر الفروق فإن الجدول 

  .الفهم حسب التفاعل بین المجموعة والتقدیرالمتوسطات المعدلة لمتغیر أداء الطلبة في اختبار 
المتوسطات المعدلة واألخطاء المعیاریة للدرجات الكلیة في اختبار الفهم حسب التفاعل  :5.4جدول 

  .بین المجموعة والتقدیر

 الخطأ المعیاري المتوسط المعدل التقدیر  المجموعة

  التجریبیة

 3.78 52.28 ممتاز
 3.41 58.96 جید جداً 

دجی  51.69 2.43 
 1.72 41.80 ضعیف

 3.21 52.61 ممتاز  الضابطة
 2.45 54.52 جید جداً 

 2.17 39.55 جید
 2.61 35.39 ضعیف

) 58.96(الحسابي ألفراد المجموعة التجریبیة ذوي األداء جید جدًا  أن المتوسط) 5.4(ُیظهر الجدول 
عة، یلیه األفراد ذوي األداء ممتاز ثم جید ثم وهو أعلى من المتوسطات الحسابیة لباقي أفراد المجمو 

ضعیف، وكذلك نجد أن المتوسط الحسابي لألفراد ذوي التقدیر جید جدًا في المجموعة الضابطة،أیضًا 
نتیجة التفاعل بین ) 1.4(ویظهر الشكل هو األعلى، یلیه التقدیر ممتاز فالتقدیر جید والتقدیر ضعیف، 

، ویتضح منه التفوق ألفراد المجموعة التجریبیة ذوى األداء جید جدًا، نیاً متغیري المجموعة والتقدیر بیا
جید، ضعیف، على أفراد المجموعة الضابطة، حیث متوسطاتهم كانت أعلى، في حین نلحظ تقارب 

  .كبیر لمتوسطات األفراد ذوي التقدیر ممتاز في المجموعتین
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  .لمتوسطات الدرجات الكلیة الختبار الفهم العلمي دیرالتفاعل بین متغیري المجموعة والتق :1.4شكل 

  والتقدیر الجنسالتفاعل بین 

،وأن )3.38(المحسوبة للتفاعل بین الجنس والتقدیر تساوي) ف(نجد أن قیمة ) 2.4(بالعودة للجدول 
مما یدل على أنه یوجد  )α ≥ 0.05(وهي أقل من قیمة مستوى الداللة ) 0.02(مستوى الداللة عندها 

یبین ) 6.4(روق دالة إحصائیًا للتفاعل بین الجنس والتقدیر، ولمعرفة مصدر الفروق فإن الجدول ف
  . المتوسطات المعدلة للدرجات الكلیة ألداء الطلبة في اختبار الفهم حسب التفاعل بین الجنس والتقدیر

هم حسب التفاعل بین المتوسطات المعدلة واألخطاء المعیاریة ألداء الطلبة في اختبار الف: 6.4جدول 
  .الجنس والتقدیر

 الخطأ المعیاري المتوسط المعدل التقدیر  الجنس

  الذكور

 3.32 47.16 ممتاز
 2.85 58.68 جید جداً 

 2.67 45.56 جید
 2.40 40.49 ضعیف

 3.93 52.70 ممتاز  اإلناث
 2.94 48.85 جید جداً 

 2.09 44.54 جید
 1.88 39.62 ضعیف
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وهو أعلى ) 58.68( الحسابي لألفراد ذوي األداء جید جدًا یساوي  أن المتوسط) 6.4(ل ُیظهر الجدو 
من المتوسطات الحسابیة لباقي أفراد مجموعات الذكور، یلیه األفراد ذوي األداء الممتاز الذین كان 

تذو  اإلناث الحسابیة ألفراد مجموعات ، في حین كانت المتوسطات)47.16(متوسطهم الحسابي   ا
لباقي أفراد مجموعات اإلناث، أعلى من المتوسطات الحسابیة  وهي) 52.70( تساوي ممتاز تقدیرال

وبشكل عام كانت المتوسطات الحسابیة للطلبة الذكور في جمیع التقدیرات أعلى من المتوسطات 
اإلناث الحسابیة للطالبات اإلناث باستثناء الطلبة الذكور ذوي األداء الممتاز، مقارنة مع الطالبات 

  .نتیجة هذا التفاعل)   2.4( ذوات التقدیر الممتاز، ویظهر الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  .التفاعل بین الجنس والتقدیر لمتوسطات الدرجات الكلیة الختبار الفهم العلمي: 2.4شكل 

  
  والتقدیر والجنس التفاعل بین المجموعة

، )2.64(لمجموعة والجنس والتقدیر المحسوبة للتفاعل بین ا) ف(، نجد أن قیمة )2.4(بالعود للجدول 
مما یدل على أنه  )α ≥ 0.05(وهي ضمن قیمة مستوى الداللة ) 0.05(وأن مستوى الداللة یساوي 

یوجد فروق دالة إحصائیًا للتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر، ولمعرفة مصدر الفروق فإن الجدول 
ة في اختبار الفهم حسب المجموعة والجنس یبین المتوسطات المعدلة لمتغیر أداء الطلب) 7.4(

  .والتقدیر
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المتوسطات المعدلة واألخطاء المعیاریة ألداء الطلبة في اختبار الفهم حسب التفاعل بین ) 7.4(جدول 
  .المجموعة والجنس والتقدیر

  
 الخطأ المعیاري المتوسط المعدل التقدیر الجنس  المجموعة

 ذكر  التجریبیة

 4.99 48.17 ممتاز
 4.99 63.83 جید جداً 

 3.86 48.11 جید
 2.67 42.52 ضعیف

 أنثى  التجریبیة

 5.46 47.00 ممتاز
 4.62 49.00 جید جداً 

 3.15 44.33 جید
 2.31 42.00 ضعیف

 ذكر  الضابطة

 4.32 43.62 ممتاز
 4.62 41.29 جید جداً 

 3.53 37.50 جید
 4.62 32.29 ضعیف

  الضابطة

 أنثى

متازم  43.17 4.99 
 3.68 39.82 جید جداً 

 2.73 37.90 جید
 3.15 35.53 ضعیف

) ذكور وٕاناثاً ( من الجنسینأن المتوسطات الحسابیة ألفراد المجموعات التجریبیة ) 7.4(ُیظهر الجدول 
، جید،  ممتاز( كانت للطلبة ذوي التقدیر جید جدًا أعلى من المتوسطات الحسابیة للطلبة ذوي التقدیر

) ذكور وٕاناثاً ( في حین كان المتوسطات الحسابیة ألفراد المجموعة الضابطة  من الجنسین،  )ضعیف
، بشكل عام )جید جدًا، جید، ضعیف(ذوي التقدیر الممتاز أعلى من المتوسطات الحسابیة للتقدیرات

) جدًا، جید، ضعیف ممتاز، جید(نالحظ أن متوسطات الطلبة في المجموعة التجریبیة ذوي التقدیرات 
  . أعلى من المتوسطات المناظرة لها لطلبة المجموعة الضابطة
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  :مظاهر الفهم
، تم حساب المتوسطات لفحص أثر المعالجة على تحقیق الفهم للطلبة وفقًا لمظاهر الفهم اُلمقاسة

الشرح ، (الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة لكل مظهر من مظاهر الفهم
حسب متغیرات المجموعة والجنس والتقدیر ، وكانت النتائج  موزعة حسب ) تفسیر،التطبیق،المنظورال

  . مجاالت مظاهر الفهم الُمقاسة، كما هو مبین الحقاً 
  

 مظهر الشرح
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمظهر الشرح في مقیاس الفهم القبلي والبعدي  : 8.4جدول 

  .زعة حسب المجموعة والجنس والتقدیرفي العلوم، مو 

 االختبار القبلي االختبار البعدي
االنحراف  المتغیرات العدد

 المعیاري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 التجریبیة 98 11.97 4.37 14.00 4.75
 الضابطة 92 9.94 1.30 13.17 3.22 المجموعة

 المجموع 190 11.01 3.44 13.61 4.12
 الذكور 83 9.81 1.11 13.92 4.07

ناثاإل 107 11.85 4.20 13.39 4.16 الجنس  
 المجموع 190 11.01 3.44 13.61 4.12
 ممتاز 25 12.67 4.48 14.84 5.09

 التقدیر
 جید جداً  31 11.90 3.82 15.61 4.51
 جید 57 10.81 3.09 13.49 3.87
یفضع 77 10.21 2.88 12.41 3.31  
 المجموع 190 11.01 3.44 13.61 4.12

ُیالحظ وجود فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس أداء ) 8.4(بعد قراءة الجدول
الطلبة في مظهر الشرح، في مقیاس الفهم في العلوم بین مجموعات عینة الدراسة حسب متغیرات 

  .المجموعة، والجنس، والتقدیر
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 ، تم )α ≥ 0.05(ا كانت الفروق الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ولمعرفة فیما إذ
في مقیاس  في مظهر الشرح لمعالجة عالمات الطلبة) ANCOVA( اختبار تحلیل التغایر استخدام

  .) 9.4(الفهم في العلوم، كما هو مبین في الجدول 
  

یر الفھم العلمي في مظھر الشرح حسب لمتغ) ANCOVA( نتائج اختبار تحلیل التغایر : 9.4جدول

  .المجموعة والجنس والتقدیر والتفاعل بینھا

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 *000. 22.09 276.73 1.00 276.73  قبلي
 *000. 10.37 129.96 1.00 129.96  المجموعة

 290. 1.14 14.31 1.00 14.31  الجنس
 *000. 14.59 182.75 3.00 548.25  التقدیر

 370. 810. 10.18 1.00 10.18  الجنس*المجموعة
 080. 2.82 35.31 3.00 105.94  التقدیر*المجموعة

 0.06 2.68 33.53 3.00 100.58  التقدیر* الجنس
 070. 2.35 29.46 3.00 88.37  التقدیر*الجنس*المجموعة

   12.53 173.00 2167.24  الخطأ
    190.00 39151.00  المجموع

وأن  قیمة مستوى ) 1.14(المحسوبة لمتغیر الجنس هي ) ف( أن قیمة ) 9.4(نالحظ من الجدول 
، مما یعني أنه ال توجد فروق )α ≥ 0.05(وهذه القیمة أكبر من مستوى الداللة ) 0.29(الداللة تساوي 

ظهر الشرح في اختبار الفهم بین الذكور واإلناث، كذلك فإن قیمة دالة إحصائیًا في أداءات الطلبة في م
المحسوبة للتفاعل بین المجموعة والجنس، والتفاعل بین المجموعة والتقدیر، والتفاعل بین الجنس ) ف(

) .352، 2.68 ،2.82 ،0.81(والتقدیر وللتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر، هي على التوالي 
وهذه القیم أكبر من قیمة  )0.07، 0.06، 0.37،0.08(لة المقابلة لها تساوي وقیم مستوى الدال

أنه ال توجد فروق دالة إحصائیًا في أداءات الطلبة في مظهر الشرح  ، أي)α ≥ 0.05(مستوى الداللة 
  .تعزى لها
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هي و  ،)0.00(وأن مستوى الداللة یساوي  )10.37(المحسوبة للمجموعة هي ) ف( بینما نجد أن قیمة
مما یدل على وجود فروق دالة إحصائیا في أداء الطلبة في  )α ≥ 0.05(أقل من قیمة مستوى الداللة 

حیث ) 10.4(مظهر الشرح یعزى للمجموعة، لصالح المجموعة التجریبیة، كما هو مبین في الجدول 
وسطها وهو أكبر من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة حیث مت) 15.39(كان متوسطها الحسابي

  ).12.85(یساوي 
  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة ، والخطأ  : 10.4جدول 
   .المعیاري لمتغیر المجموعة في مظهر الشرح

 المجموعة المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 التجریبیة 15.39 0.42
 الضابطة 12.85 0.44

وأن مستوى الداللة  )14.59(وبة لمتغیر التقدیر في مظهر الشرح هي المحس) ف( كذلك نجد أن قیمة
مما یدل على وجود فروق دالة  )α ≥ 0.05(وهي أقل من قیمة مستوى الداللة  ،)0.00(یساوي 

یبین المتوسطات الحسابیة ) 12.4(إحصائیا في أداء الطلبة في مظهر الشرح یعزى للتقدیر، والجدول 
  .سة حسب متغیر التقدیرالمعدلة لمجموعات الدرا

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة حسب متغیر التقدیر في مظهر ): 11.4(جدول  
  .الشرح

 التقدیر المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 ممتاز 15.80 0.75
 جید جدا 16.79 0.63
 جید 13.58 0.49
 ضعیف 11.69 0.49

  

كما ) LSD( رات، فقد تم إجراء المقارنات البعدیة باستخدام اختبارولمعرفة مصدر الفروق بین التقدی
  ).12.4(هو مبین في الجدول 
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  .لداللة الفروق بین تقدیرات الطلبة، في مظهر الشرح) LSD( نتائج اختبار : 12.4جدول 

  
) ب-أ(  فرق المتوسطات مستوى الداللة ) ب( التقدیر  )أ ( التقدیر   

 جید جدا 0.77- 0.47
زممتا  
 جید 1.35 0.16 

 ضعیف *2.43 0.01
 ممتاز 0.77 0.47

 جید *2.12 0.02 جید جداً 
 ضعیف *3.20 0.00
 ممتاز 1.35- 0.16

 جید جداً  *2.12- 0.02 جید
 ضعیف 1.08 0.13
 ممتاز *2.43- 0.01

 جید جداً  *3.20- 0.00 ضعیف
 جید 1.08- 0.13

  

حیث أن هناك فروق عند مقارنة   ،الفروق بین تقدیرات الطلبةداللة )  12.4(تبین نتائج جدول 
مع التقدیر  جداً  التقدیر جیدوكذلك عند مقارنة  ،لصالح األخیرین) جید جدا، ممتاز(ضعیف مع  التقدیر

  .جداً  جیدلصالح التقدیر ) جید(
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 التفسیر مظهر
  

هر التفسیر في اختبار الفهم القبلي المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمظ: 13.4جدول
.والبعدي في العلوم موزعة حسب المجموعة والجنس والتقدیر لمظهر التفسیر  

 
 االختبار القبلي االختبار البعدي

االنحراف  المتغیرات العدد
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 التجریبیة 98 9.59 3.59 11.49 4.12
 الضابطة 92 7.80 1.39 10.70 3.10 المجموعة

 المجموع 190 8.75 2.91 11.12 3.69
 الذكور 83 7.71 1.26 11.42 3.74

ناثاإل 107 9.48 3.47 10.91 3.65 الجنس  
 المجموع 190 8.75 2.91 11.12 3.69
 ممتاز 25 9.88 4.00 12.68 4.01

 التقدیر
ا◌ جید جد 31 9.81 2.86 12.87 3.66  
 جید 61 8.54 2.77 11.16 3.62
 ضعیف 73 8.06 2.37 9.77 3.13
 المجموع 190 8.75 2.91 11.12 3.69

  

یتبین وجود فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس أداء ) 13.4(بعد قراءة الجدول
دراسة حسب متغیرات الطلبة في مظهر التفسیر في مقیاس الفهم في العلوم بین مجموعات عینة ال

  .المجموعة، والجنس، والتقدیر

 تم )α ≥ 0.05(ولمعرفة فیما إذا كانت الفروق الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
في مقیاس  في مظهر التفسیر لمعالجة عالمات الطلبة) ANCOVA(اختبار تحلیل التغایر  استخدام

  .) 14.4(ل الفهم في العلوم، كما هو مبین في الجدو 
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لمظھر التفسیر في اختبار الفھم حسب ) ANCOVA( نتائج اختبار تحلیل التغایر : 14.4جدول

   .المجموعة والجنس والتقدیر والتفاعل بینھا

 

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 080. 3.05 34.06 1.00 34.06  قبلي
 *030. 4.53 50.69 1.00 50.69  لمجموعةا

 790. 070. 0.80 1.00 0.80  الجنس
 *000. 10.34 115.60 3.00 346.81  التقدیر

 760. 100. 1.06 1.00 1.06  الجنس*المجموعة
 060. 2.55 28.47 3.00 85.42  التقدیر*المجموعة

 360. 1.08 12.07 3.00 36.20  التقدیر* الجنس
 090. 2.16 24.18 3.00 72.53  قدیرالت*الجنس*المجموعة

   11.18 173.00 1933.77  الخطأ
    190.00 26592.00  المجموع

 
المحسوبة لمتغیر الجنس، والتفاعل بین المجموعة والجنس ) ف( أن قیمة ) 14.4(ُیالحظ من الجدول 

المجموعة والجنس ،والتفاعل بین المجموعة والتقدیر، والتفاعل بین الجنس والتقدیر، والتفاعل بین 
وأن  قیم مستوى الداللة )  2.16،  1.08، 2.55، 0.10،  0.07(  والتقدیر هي على التوالي هي 

وهذه القیم أكبر من مستوى الداللة    ) 0.09، 0.36، 0.06،  0.76، 0.79(المقابلة لها تساوي 
)α ≥  0.05(بة في مظهر التفسیر في ، مما یعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائیًا في أداءات الطل

  .اختبار الفهم تعزى لهذه المتغیرات

 ،)0.03(وأن مستوى الداللة یساوي  )4.53(المحسوبة لمتغیر المجموعة هي ) ف( بینما نجد أن قیمة
مما یدل على وجود فروق دالة إحصائیا في أداء  )α ≥ 0.05(وهي أقل من قیمة مستوى الداللة 

أن هذا الفرق  لصالح المجموعة ) 15.4(للمجموعة، ویبین الجدول  الطلبة في مظهر التفسیر یعزى
وهو األكبر مقارنة مع  متوسط المجموعة الضابطة ) 11.49(التجریبیة حیث كان متوسطها الحسابي 

  ).10.70(الذي یساوي 



103 
 

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة ، والخطأ )  15.4(جدول 
   .یاري لمتغیر المجموعة في مظهر التفسیرالمع

 

 الخطأ المعیاري
 المجموعة المتوسط الحسابي

 التجریبیة 11.49 0.37
 الضابطة 10.70 0.40

  

 )0.00(وأن مستوى الداللة یساوي  )10.34(المحسوبة لمتغیر التقدیر هي ) ف( كذلك نجد أن قیمة
یدل على أنه یوجد فروق دالة إحصائیا في أداء مما  )α ≥ 0.05(وهي أقل من قیمة مستوى الداللة 

یبین المتوسطات الحسابیة المعدلة ) 16.4(الطلبة في مظهر التفسیر یعزى للتقدیر، والجدول 
  .لمجموعات الدراسة حسب متغیر التقدیر

  
المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة حسب متغیر التقدیر في مظهر ) 16.4(جدول  

   .التفسیر

 

 التقدیر المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 ممتاز 12.68 0.70
 جید جدا 12.87 0.63
 جید 11.16 0.46
 ضعیف 9.77 0.42

  

كما هو ) LSD(ولمعرفة مصدر الفروق بین التقدیرات، فقد تم إجراء المقارنات البعدیة باستخدام اختبار
  ). 17.4( موضح في الجدول
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  .لداللة الفروق بین تقدیرات الطلبة، في مظهر التفسیر) LSD(ر نتائج اختبا) 17.4(جدول 

  

) ب-أ(  فرق المتوسطات مستوى الداللة ) ب( التقدیر  )أ ( التقدیر   
 جید جدا 0.19- 0.84

 ممتاز
 جید 1.52 0.07 

 ضعیف *2.91 0.00
 ممتاز 0.19 0.84

 جید *1.71 0.03 جید جداً 
 ضعیف *3.10 0.00
 ممتاز 1.52- 0.07

 جید جداً  *1.71- 0.03 جید
 ضعیف *1.38 0.03
 ممتاز *2.91- 0.00

 جید جداً  *3.10- 0.00 ضعیف
 جید *1.38- 0.03

  
  

داللة الفروق بین تقدیرات الطلبة، حیث أن هناك فروق عند مقارنة التقدیر )  17.4(تبین نتائج جدول 
  لتقدیرات ممتاز، جید جدًا، جید، وكذلك عند مقارنةلصالح ا) ممتاز، جید جدًا، جید( ضعیف بالتقدیر

  .جید لصالح التقدیر جید جداً  مع التقدیر جید جداً  التقدیر
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  مظهر التطبیق

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمظهر التطبیق في اختبار الفهم القبلي : 18.4جدول
  .والتقدیروالبعدي في العلوم موزعة حسب المجموعة والجنس 

  
 االختبار القبلي االختبار البعدي

االنحراف  المتغیرات العدد
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 التجریبیة 98 11.06 4.60 12.65 4.43
 الضابطة 92 8.56 1.16 11.87 3.38 المجموعة

 المجموع 190 9.88 3.65 12.29 3.98
 الذكور 83 8.57 1.16 12.84 4.04

ناثاإل 107 10.79 4.44 11.89 3.91 الجنس  
 المجموع 190 9.88 3.65 12.29 3.98
 ممتاز 19 10.96 4.66 13.92 4.79

 التقدیر
 جید جداً  34 10.48 3.61 14.06 4.18
 جید 56 9.72 3.34 12.12 3.66
 ضعیف 81 9.37 3.48 11.07 3.40
 المجموع 190 9.88 3.65 12.29 3.98

 
  

ُیالحظ وجود فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس أداء ) 18.4(بعد قراءة الجدول
الطلبة في مظهر التطبیق في مقیاس الفهم في العلوم بین مجموعات عینة الدراسة حسب متغیرات 

  .المجموعة، والجنس، والتقدیر

 تم ،)α ≥ 0.05(ات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ولمعرفة فیما إذا كانت الفروق الظاهریة ذ
في مقیاس  في مظهر التطبیق لمعالجة عالمات الطلبة) ANCOVA( اختبار تحلیل التغایر استخدام

  .) 19.4(الفهم في العلوم، كما هو مبین في الجدول 
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التطبیق  لمتغیر الفھم العلمي في مظھر) ANCOVA(نتائج اختبار تحلیل التغایر : 19.4جدول

  .حسب المجموعة والجنس والتقدیر والتفاعل بینھا

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 000. 17.23 202.58 1.00 202.58  قبلي
 *000. 9.01 105.90 1.00 105.90  المجموعة

 860. 030. 0.35 1.00 0.35  الجنس
 *000. 13.04 153.30 3.00 459.89  رالتقدی

 640. 220. 2.62 1.00 2.62  الجنس*المجموعة
 *020. 3.24 38.06 3.00 114.17  التقدیر*المجموعة

 0.06 2.72 32.03 3.00 96.10  التقدیر* الجنس
 070. 2.38 27.99 3.00 83.97  التقدیر*الجنس*المجموعة

   11.76 173.00 2034.39  الخطأ
    190.00 32225.00  المجموع

 

المحسوبة لمتغیرات الجنس والتفاعل بین المجموعة والجنس،  )ف( أن قیم ) 19.4(یتضح من الجدول 
، 0.03(والتفاعل بین الجنس والتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر، هي على التوالي 

وهذه القیم ) 0.07، 0.06، 0.64، 0.86(، وقیم مستوى الداللة المقابلة لها)2.38، 2.72، 0.22
مما یدل على أنه ال یوجد فروق دالة إحصائیًا تعزى  )α ≥ 0.05(جمیعًا أعلى من قیمة مستوى الداللة 

  . لهذه للمتغیرات

  

وهي  ،)0.00(وأن مستوى الداللة یساوي  )9.01(المحسوبة للمجموعة هي ) ف( بینما نجد أن قیمة
مما یدل على وجود فروق دالة إحصائیا في أداء الطلبة في  )α ≥  0.05(أقل من قیمة مستوى الداللة 

ق) 20.4(مظهر التطبیق تعزى للمجموعة، ویظهر الجدول  ن هذه الفرو لصالح المجموعة التجریبیة،  أ
  .حیث كان متوسطها الحسابي هو األكبر

  



107 
 

 ة، والخطأ المعیاريالمتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابط:  20.4جدول 
   .لمتغیر المجموعة في مظهر التطبیق

 

 المجموعة المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 التجریبیة 14.65 0.40
 الضابطة 12.87 0.43

وهي أقل  )0.00(وأن مستوى الداللة یساوي  )13.04(المحسوبة للتقدیر هي ) ف( كذلك نجد أن قیمة
مما یدل على أنه یوجد فروق دالة إحصائیا في أداء الطلبة في  )α ≥ 0.05(من قیمة مستوى الداللة 

مظهر التطبیق یعزى للتقدیر، ولمعرفة مصدر الفروق بین التقدیرات، فقد تم إجراء المقارنات البعدیة 
 ). 19.4( كما یظهر في الجدول) LSD( باستخدام اختبار

  رات الطلبة، في مظهر التطبیقلداللة الفروق بین تقدی) LSD( نتائج اختبار ) 21.4(جدول 

) ب-أ(  فرق المتوسطات مستوى الداللة ) ب( التقدیر  )أ ( التقدیر   
 جید جدا 0.14- 0.89

 ممتاز
 

 جید *1.80 0.05
 ضعیف *2.85 0.00
 ممتاز 0.14 0.89

 جید *1.94 0.02 جید جداً 
 ضعیف *2.99 0.00
 ممتاز *1.80- 0.05

 جید جداً  *1.94- 0.02 جید
 ضعیف 1.05 0.12
 ممتاز *2.85- 0.00

 جید جداً  *2.99- 0.00 ضعیف
 جید 1.05- 0.12

حیث أن هناك فروق عند مقارنة التقدیر  ،داللة الفروق بین تقدیرات الطلبة)  19.4(تبین نتائج جدول 
ر جید جدًا مع لصالح التقدیر ممتاز، وكذلك هناك فروق عند مقارنة التقدی) جید، ضعیف( مع  الممتاز

  .لصالح التقدیر جید جداً ) جید، ضعیف( 
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  التفاعل بین المجموعة والتقدیر

) 3.24(المحسوبة للتفاعل بین المجموعة والتقدیر تساوي) ف(نجد أن قیمة ) 19.4(بالعودة للجدول
 مما یدل على أنه )α ≥ 0.05(وهي أقل من قیمة مستوى الداللة ) 0.02(وأن مستوى الداللة یساوي 

یوجد فروق دالة إحصائیًا للتفاعل بین المجموعة والتقدیر، ولمعرفة مصدر الفروق فإن الجدول 
  .یبین المتوسطات المعدلة لمتغیر أداء الطلبة في اختبار الفهم حسب المجموعة والتقدیر) 22.4(

اختبار المتوسطات المعدلة واألخطاء المعیاریة ألداء الطلبة في مظهر التطبیق في ) 22.4(جدول 
   .الفهم حسب التفاعل بین المجموعة والتقدیر

 

 الخطأ المعیاري المتوسط المعدل التقدیر  المجموعة

  التجریبیة

 0.93 14.86 ممتاز
 0.85 16.04 جید جداً 

 0.75 14.46 جید
 0.77 11.44 ضعیف

 1.10 14.73 ممتاز  الضابطة
 0.84 14.06 جید جداً 

 0.59 10.12 جید
 0.55 9.70 ضعیف

الحسابي ألفراد المجموعة التجریبیة ذوي األداء جید جدًا  أن المتوسط) 22.4(ُیظهر الجدول 
وهو أعلى من المتوسطات الحسابیة لباقي أفراد المجموعات التجریبیة، یلیه األفراد ذوي ) 16.04(

دیر ممتاز في األداء ممتاز ثم جید، ثم ضعیف، في حین كان المتوسط الحسابي لألفراد ذوي التق
المجموعات الضابطة، هو األعلى، یلیه التقدیر جید جدًا فالتقدیر جید والتقدیر ضعیف، بشكل عام 

  . كانت متوسطات طلبة المجموعة التجریبیة أكبر من المتوسطات المناظرة لها في المجموعة الضابطة
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المنظور: المظھر الرابع   

فات المعیاریة لمظهر المنظور في اختبار الفهم القبلي المتوسطات الحسابیة واالنحرا: 23.4جدول
  .والبعدي في العلوم موزعة حسب المجموعة والجنس والتقدیر

 االختبار القبلي االختبار البعدي
االنحراف  المتغیرات العدد

 المعیاري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

ةالتجریبی 98 7.95 3.22 8.52 3.01  
 الضابطة 92 6.29 0.65 8.74 2.54 المجموعة

 المجموع 190 7.16 2.52 8.63 2.79
 الذكور 83 6.24 0.67 8.92 2.86

ناثاإل 107 7.81 3.08 8.41 2.74 الجنس  
 المجموع 190 7.16 2.52 8.63 2.79
 ممتاز 19 8.46 3.86 9.52 3.51

 التقدیر
 جید جداً  36 7.65 2.83 10.52 3.35
 جید 54 6.89 1.98 8.53 2.24
 ضعیف 81 6.73 2.01 7.56 2.09
 المجموع 190 7.16 2.52 8.63 2.79

 
 
 

ُیالحظ وجود فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس أداء ) 23.4(بعد قراءة الجدول
یرات المجموعة، الطلبة في مظهر المنظور في مقیاس الفهم، بین مجموعات عینة الدراسة حسب متغ

  .والجنس، والتقدیر

 استخدام ، تم )α ≥ 0.05(ولمعرفة فیما إذا كانت الفروق الظاهریة دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة 
في مقیاس الفهم في  في مظهر المنظور لمعالجة عالمات الطلبة) ANCOVA(اختبار تحلیل التغایر

  .) 24.4(العلوم، كما هو مبین في الجدول 

  



110 
 

لمتغیر الفھم العلمي في مظھر المنظور ) ANCOVA(نتائج اختبار تحلیل التغایر : 24.4جدول

 .حسب المجموعة والجنس والتقدیر والتفاعل بینھا

مجموع   التباینمصدر 
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 000. 14.25 80.05 1.00 80.05  قبلي
 *010. 7.13 40.09 1.00 40.09  المجموعة

 180. 1.78 10.00 1.00 10.00  الجنس
 *000. 13.10 73.61 3.00 220.83  التقدیر

 110. 2.59 14.54 1.00 14.54  الجنس*المجموعة
 080. 2.28 12.79 3.00 38.36  التقدیر*المجموعة

 *010. 4.03 22.63 3.00 67.88  التقدیر* الجنس
 *010. 4.28 24.05 3.00 72.15  التقدیر*الجنس*المجموعة

   5.62 173.00 971.96  الخطأ
    190.00 15333.00  المجموع

 
 

وأن  قیمة مستوى ) 1.78(المحسوبة لمتغیر الجنس هي ) ف( أن قیمة ) 24.4(ُیالحظ من الجدول 
ق ، مما یعني أنه ال توج)α ≥ 0.05(وهذه القیمة أكبر من مستوى الداللة ) 0.18(الداللة تساوي  د فرو

دالة إحصائیًا في أداءات الطلبة في مظهر المنظور في اختبار الفهم بین الذكور واإلناث، كذلك الحال 
) ف(بالنسبة للتفاعل بین المجموعة والجنس، والتفاعل بین المجموعة والتقدیر حیث كانت قیمة 

هذه القیمة أكبر من و  )0.08، 0.11(وقیمة مستوى الداللة ) 2.28،  2.59(المحسوبة على التوالي 
، مما یعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائیًا في أداءات الطلبة في مظهر )α ≥ 0.05(مستوى الداللة 

  .المنظور في اختبار الفهم تعزى لهذه التفاعالت

وهي  ،)0.01(وأن مستوى الداللة یساوي  )7.13(المحسوبة للمجموعة هي ) ف( بینما نجد أن قیمة
ى الداللة أقل من قیمة مست مما یدل على وجود فروق دالة إحصائیا في أداء الطلبة في  )α ≥ 0.05(و

أن هذه الفروق كانت لصالح المجموعة ) 25.4(مظهر المنظور تعزى للمجموعة، ویبین الجدول 
  .التجریبیة ذات المتوسط الحسابي األكبر
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ریبیة والضابطة، والخطأ المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التج)  25.4(جدول 
  .لمتغیر المجموعة المعیاري

 المجموعة المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 التجریبیة 9.74 0.30
 الضابطة 8.52 0.28

 )0.00(وأن مستوى الداللة یساوي  )13.10(المحسوبة لمتغیر التقدیر هي ) ف( كذلك نجد أن قیمة
مما یدل على أنه یوجد فروق دالة إحصائیا في أداء  )α ≥ 0.05(وهي أقل من قیمة مستوى الداللة 

الطلبة في مظهر المنظور تعزى للتقدیر، ولمعرفة مصدر الفروق بین التقدیرات، فقد تم إجراء المقارنات 
  ). 26.4( كما یظهر في الجدول)  LSD( البعدیة باستخدام اختبار

 .دیرات الطلبة، في مظهر المنظورلداللة الفروق بین تق) LSD( نتائج اختبار ) 26.4(جدول 
) ب-أ(  فرق المتوسطات مستوى الداللة ) ب( التقدیر  )أ ( التقدیر   

 جید جدا 1.00- 0.16
 ممتاز

 
 جید 0.99 0.11
 ضعیف *1.96 0.00
 ممتاز 1.00 0.16

 جید *1.99 0.00 جید جداً 
 ضعیف *2.95 0.00
 ممتاز 0.99- 0.11

ا◌ جید جد *1.99- 0.00 جید  
 ضعیف *0.96 0.04
 ضعیف ممتاز *1.96- 0.00

 جید جداً  *2.95- 0.00 
 جید *0.96- 0.04

ممتاز هناك فروق عند مقارنة التقدیر ، فداللة الفروق بین تقدیرات الطلبة)  26.4(تبین نتائج جدول 
) ید ، ضعیفج( جید جدًا مع تقدیر   لصالح ممتاز، وكذلك هناك فروق عند مقارنة) ضعیف( مع  

  .لصالح التقدیر جید جدًا، وهناك فروق عند مقارنة التقدیر جید مع التقدیر ضعیف لصالح التقدیر جید
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  والتقدیر الجنسالتفاعل بین 

، وأن )4.03(المحسوبة للتفاعل بین الجنس والتقدیر تساوي) ف(نجد أن قیمة ) 24.4(بالعودة للجدول 
مما یدل على أنه یوجد  )α ≥ 0.05(ل من قیمة مستوى الداللة وهي أق) 0.01(مستوى الداللة عندها 

فروق دالة إحصائیًا للتفاعل بین الجنس والتقدیر في مظهر المنظور، ولمعرفة مصدر الفروق فإن 
یبین المتوسطات المعدلة لمتغیر أداء الطلبة في اختبار الفهم حسب التفاعل بین ) 27.4(الجدول 

  .ظورالجنس والتقدیر لمظهر المن

المتوسطات المعدلة واألخطاء المعیاریة ألداء الطلبة في اختبار الفهم حسب التفاعل ) 27.4(جدول 
  .بین الجنس والتقدیر لمظهر المنظور

 الخطأ المعیاري المتوسط المعدل التقدیر  الجنس

  الذكور

 1.02 13.29 ممتاز
 1.06 14.77 جید جداً 

 0.81 12.86 جید
 0.72 11.71 ضعیف

 1.15 14.73 ممتاز  اإلناث
 0.90 13.56 جید جداً 

 0.65 11.66 جید
 0.58 10.65 ضعیف

وهو أعلى ) 14.77(الحسابي لألفراد ذوي األداء جید جدًا یساوي  أن المتوسط) 27.4(ُیظهر الجدول 
لذین كان من المتوسطات الحسابیة لباقي أفراد مجموعات الذكور، یلیه األفراد ذوي األداء الممتاز ا

تذو  اإلناث الحسابیة ألفراد مجموعات ، في حین كانت المتوسطات)13.29(متوسطهم الحسابي   ا
لباقي أفراد مجموعات اإلناث، أعلى من المتوسطات الحسابیة  وهي) 14.73( تساوي ممتاز التقدیر

توسطات وبشكل عام كانت المتوسطات الحسابیة للطلبة الذكور في جمیع التقدیرات أعلى من الم
الحسابیة للطالبات اإلناث باستثناء الطلبة الذكور ذوي األداء الممتاز، مقارنة مع الطالبات اإلناث 

  :نتیجة هذا التفاعل)   3.4( ذوات التقدیر الممتاز، ویظهر الشكل
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  .التفاعل بین الجنس والتقدیر لمظهر المنظور: 3.4شكل 

 

  تقدیروال والجنس التفاعل بین المجموعة
  

)  4.28(المحسوبة للتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر ) ف(نجد أن قیمة ) 24.4(بالعود للجدول 
مما یدل على  )α ≥ 0.05(وهي أقل من قیمة مستوى الداللة ) 0.01(وأن قیمة مستوى الداللة تساوي 

عرفة مصدر الفروق فإن أنه یوجد فروق دالة إحصائیًا للتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر، ولم
یبین المتوسطات المعدلة لمتغیر أداء الطلبة في اختبار الفهم حسب التفاعل بین ) 28.4(الجدول 

  .المجموعة والجنس والتقدیر
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المتوسطات المعدلة واألخطاء المعیاریة ألداء الطلبة في اختبار الفهم لمظهر المنظور ) 28.4(جدول 
  .والجنس والتقدیرحسب التفاعل بین المجموعة 

  
 الخطأ المعیاري المتوسط المعدل التقدیر الجنس  المجموعة

 ذكر  التجریبیة

 1.00 10.50 ممتاز
 1.00 13.33 جید جداً 

 0.77 8.80 جید
 0.53 7.81 ضعیف

  التجریبیة

 أنثى

 1.10 9.67 ممتاز
 0.93 9.29 جید جداً 

 0.63 8.53 جید
 0.46 7.46 ضعیف

 ذكر  طةالضاب

 0.87 9.57 ممتاز
 0.93 8.71 جید جداً 

 0.71 7.47 جید
 0.93 7.03 ضعیف

  الضابطة

 أنثى

 1.00 9.23 ممتاز
 0.74 9.17 جید جداً 

 0.55 8.15 جید
 0.63 7.00 ضعیف

  

ذكور ( من الجنسینأن المتوسطات الحسابیة ألفراد المجموعات التجریبیة ) 28.4(ُیظهر الجدول 
المناظرة لها، وبالنظر لمتوسطات  أعلى من المتوسطات الحسابیة ألفراد المجموعات الضابطة) ٕاناثاً و 

الذكور في المجموعة التجریبیة، نجد أن الذكور الذین تقدیرهم جید جدا كانت متوسطاتهم هي األعلى، 
  . تجریبیةفي حین حازت الطالبات ذوات التقدیر ممتاز على المتوسط األعلى في المجموعة ال
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 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني.2.4

في العلوم في الصف العاشر األساسي ) سطحي عمیق، متوسط،( هل یختلف مستوى فهم الطلبة
  باختالف الجنس والطریقة والتقدیر ؟

  :وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضیة اآلتیة

في مستویات فهم طلبة الصف  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة 
  .العاشر األساسي في العلوم تعزى للجنس وطریقة التدریس والتقدیر

 
الختبار هذه الفرضیة تم إیجاد التكرارات المالحظة ودالالت الفروق لمستویات الفهم باستخدام اختبار 

2χ   واختبار مان ویتنيMan-Whitney لحساب قیمة Z  ي المجموعة وقراءة داللة الفروق لمتغیر
الختبار داللة الفروق لمتغیر   Hلحساب قیمة Kruskal –Wallis  والجنس، واختبار كروسكال والیز

   .والبعدي التقدیر، في االختبارین القبلي
  

 2χ التكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفروق لمستویات الفهم ونتائج اختبار :29.4جدول 

  .ة في االختبار القبليلمتغیر المجموع )Z(وقیمة 

Z  
مستوى 
 الداللة

2χ 
درجة 
 الحریة

المجموعة 
 الضابطة

المجموعة 
 التجریبیة

  التكرارات
  والنسب المئویة

مستوى 
 الفهم

2.39 

0.05 
 

5.83 
 

2 
 التكرار 174 89 85

 سطحي
 النسبة %100 %51 %49

0.02 
 

5.58 
 2 

 متوسط التكرار 11 7 4
ةالنسب %100 %64 %36  

مستوى 
 الداللة
0.02 

0.03 7.14 
1 

 عمیق التكرار 5 2 3
 النسبة %100 %40 %60

 
18.55 5 

 المجموع التكرار 190 98 92
  النسبة %100 %52 %48
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التكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفروق لمستویات الفهم باستخدام اختبار  :30.4جدول 
2χ  وقیمةZ لمجموعة البعديلمتغیر ا.  
  

Z  
مستوى 
 الداللة

2χ 
درجة 
 الحریة

المجموعة 
 الضابطة

المجموعة 
 التجریبیة

  التكرارات
  والنسب المئویة

مستوى 
 الفهم

3.43 

0.01 
 

4.51 
 

2 
 التكرار 61 19 42

 سطحي
 النسبة %100 %31 %69

0.02 
 

4.34 
 

2 
 متوسط التكرار 105 62 43

ةالنسب %100 %59.0 %41.0  
مستوى 
 الداللة
0.00* 

0.04 5.71 1 
 عمیق التكرار 24 17 7
29%  النسبة %100 %71 

 
 5 

 التكرار 190 98 92
 المجموع

 النسبة %100 %52 %48
  

التكرارات والنسب المئویة وداللة الفروق لمستویات الفهم لمتغیر )  30.4، 29.4(یظهر الجدوالن 
ختبارین القبلي والبعدي، حیث بلغت قیمة التكرارات ألفراد المجموعة المجموعة التجریبیة في اال

) 2، 7،  89(في االختبار القبلي ) سطحي ، متوسط ، عمیق( التجریبیة مرتبة حسب مستویات الفهم 
وهذا یعني أن ) 17، 62، 19( وكانت القیم المناظرة لها ضمن نفس المجموعة في االختبار البعدي 

ن یمتلكون فهمًا سطحیًا قد انخفض لصالح كل من الفهم المتوسط والعمیق، حیث نجد عدد الطلبة الذی
من مجموع الطلبة قد تحولوا عن الفهم السطحي، وقد بلغت نسبة الطلبة الذین  % 71أن ما نسبته 

  %.21.4،  وأن نسبة الطلبة الذین تبنوا مستوى الفهم العمیق %78.6تبنوا مستوى الفهم المتوسط 

التكرارات والنسب المئویة وداللة الفروق لمستویات الفهم لمتغیر )  31.4، 30.4(هر الجدوالن كما یظ
المجموعة الضابطة في االختبارین القبلي والبعدي، حیث بلغت قیمة التكرارات ألفراد المجموعة 

) 3، 4، 85(في االختبار القبلي ) سطحي ، متوسط ، عمیق( الضابطة مرتبة حسب مستویات الفهم 
وهذا یعني أن نسبة ) 7، 43، 42( وكانت القیم المناظرة لها لنفس المجموعة في االختبار البعدي

الطلبة الذین یمتلكون فهمًا سطحیًا قد انخفض لصالح كل من الفهم المتوسط والعمیق، حیث نجد أن 
توسط، وأن تبنوا مستوى الفهم الم) 90%(من الطلبة قد تحولوا عن الفهم السطحي، منهم %)  47(
مع المجموعة التجریبیة نجد أن هناك فارق  النسبتبنوا المستوى العمیق، وبمقارنة هذه %) 0.09(
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ملحوظ حیث كانت الزیادة تجاه التحول من المستوى السطحي فالمتوسط فالعمیق في المجموعة 
بین مستویات  مما یدل على أنه یوجد فروق الضابطة أقل بكثیر منها في حالة المجموعة التجریبیة،
  .فهم الطلبة تعزى للمجموعة، ولصالح المجموعة التجریبیة

ن) 3.43(بلغت  لالختبار البعديالمحسوبة  Z قیمة ویتضح كذلك أن  عندهاقیمة مستوى الداللة  وأ
مما یعني وجود فروق دالة ) α ≥ 0.05(وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) 0.00(

  .ن التجریبیة والضابطة بشكل عام في مستویات الفهمإحصائیا بین المجموعتی
نجد أنها دالة لكل مستوى من مستویات الفهم، وقیم مستوى الداللة عندها،  )2χ(وبمقارنة قیم  

فروق بین طلبة المجموعتین التجریبیة والضابطة في مستوى الفهم لوجود  مما یشیر إحصائیا،
، وكذلك األمر بالنسبة للمستوى المتوسط فقیمة ) 0.01(السطحي،حیث ساوت قیمة مستوى الداللة 

وكذلك األمر بالنسبة لمستوى الفهم العمیق الذي بلغت قیمة مستوى  ،)0.02(مستوى الداللة عنده 
  .)0.04( الداللة عنده

  
 2χالتكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفروق لمستویات الفهم ونتائج اختبار  :31.4جدول 

   .لمتغیر الجنس في االختبار القبلي  Zوقیمة 

Z  
مستوى 
 الداللة

X2 
درجة 
 الذكور اإلناث الحریة

  التكرارات
  والنسب المئویة

مستوى 
 الفهم

2.10 

0.64 
 

4.27 
 

 التكرار 174 76 98 2
 سطحي

 النسبة %100 %44 %56
0.19 

 
1.71 

 
 متوسط التكرار 11 5 6 2

 النسبة %100 %45 %55
ى مستو 

 الداللة
0.04 

 عمیق التكرار 5 2 3 1 4.69 0.58
 النسبة %100 %40 %60

 
10.67 5 

 المجموع التكرار 190 83 107
  النسبة %100 %44 %56

  
  



118 
 

التكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفروق لمستویات الفهم باستخدام اختبار  :32.4جدول 
2χ  وقیمةZ االختبار البعدي لمتغیر الجنس في.  

Z  
مستوى 
 الداللة

2χ 
درجة 
  التكرارات الذكور اإلناث الحریة

  والنسب المئویة
مستوى 

 الفهم

0.20 

 التكرار 55 27 28 2 6.33 0.04
 سطحي

%51 42%  النسبة %100 
 متوسط التكرار 109 45 63 2 6.32 0.04

 النسبة %100 %42 %58
مستوى 
 الداللة
0.84 

 عمیق التكرار 27 11 16 1 0.00 0.99
59%  41%  النسبة %100 

 
12.65 5 

 المجموع التكرار 190 83 107
  النسبة %100 %44 %56

التكرارات والنسب المئویة وداللة الفروق لمستویات الفهم لمتغیر الجنس ) 32.4،31.4(یظهر الجدوالن 
  التكرارات للطلبة الذكور مرتبة حسب مستویات الفهم  في االختبارین القبلي والبعدي ، حیث بلغت قیمة

وكانت القیم المناظرة لها لنفس المجموعة ) 2، 76،5(في االختبار القبلي ) سطحي، متوسط، عمیق( 
من الطلبة الذكور كانوا یمتلكون فهمًا سطحیًا %) 59(وهذا یعني أن) 27،45،16(في االختبار البعدي

منهم تبنوا لمستوى الفهم العمیق، في االختبار %) 18(هم المتوسط ولمستوى الف%) 81(تبنى منهم 
  . البعدي

وعند مقارنة التكرارات والنسب المئویة وداللة الفروق لمستویات الفهم في مجموعة اإلناث في  
سطحي، متوسط ، ( االختبارین القبلي والبعدي، نجد أن قیمة التكرارات مرتبة حسب مستویات الفهم 

وكانت القیم المناظرة لها لنفس المجموعة في االختبار البعدي ) 6،3، 98(االختبار القبلي في ) عمیق
طالبة تبنین %) 81(طالبة تحولن عن الفهم السطحي منهن %) 64(وهذا یعني أن) 16، 63، 28( 

ك من الطالبات تبنین مستوى الفهم العمیق، في االختبار البعدي، وكذل%) 18(مستوى الفهم المتوسط و
 وهي قیمة) 0.84(وأن قیمة مستوى الداللة عندها تساوي  )0.20(المحسوبة بلغت  Zنجد أن قیمة 

أي أنه ال یوجد فروق في مستویات الفهم تعزى  )α≥ 0.05(دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  غیر
أنها دالة   دنجلكل مستوى منها، وقیم مستوى الداللة عندها،  )2χ(للجنس بشكل عام، وعند مقارنة قیم 

لوجود  مما یشیرعند مستوى الفهم السطحي والمتوسط، وغیر دالة عند المستوى العمیق،  إحصائیا،
غیر  )2χ(في حین كانت قیمة  ،والمتوسط في مستوى الفهم السطحي الذكور واإلناثفروق بین طلبة 

  .)0.09(  ة عندهمستوى الداللبین الذكور واإلناث، حیث  بالنسبة لمستوى الفهم العمیق دالة
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ودالالت  2χالتكرارات المالحظة والنسب المئویة لمستویات الفهم باستخدام اختبار  :33.4جدول 
   .لمتغیر التقدیر في االختبار القبلي Hوقیمة  كروسكال ویلزالفروق لمستویات الفهم باستخدام اختبار 

H  مستوى
 الداللة

2χ  درجة
تالت ممتاز جید جداً  جید ضعیف الحریة   كرارا

 والنسب المئویة
مستوى 

 الفهم

2.39 
 

 سطحي التكرار 174 23 28 54 69 6.0 8.23 0.22
 النسبة %100 %13.2 %16.1 %31 %39.7

0.23 8.08 6.0 
 متوسط التكرار 11 1 2 2 6

 النسبة %100 %9 %18 %18 %55
 مستوى
 الداللة
0.50 

 عمیق التكرار 5 1 1 1 2 1.0 0.09 0.77
 النسبة %100 %20 %20 %20 %40

 
16.23 13 

 المجموع التكرار 190 25 31 57 77
 النسبة %100 %13 %16 %30 %41

 
ق  2χالتكرارات المالحظة والنسب المئویة لمستویات الفهم باستخدام اختبار :34.4جدول  ودالالت الفرو

  .البعدي لمتغیر التقدیر في االختبار Hوقیمة كروسكال ویلز لمستویات الفهم باستخدام اختبار 
  

H 
مستو
ى 

 الداللة
2χ 

درجة 
  التكرارات ممتاز جید جداً  جید ضعیف الحریة

 والنسب المئویة
مستوى 

 الفهم

4.11 
 سطحي التكرار 55 11 6 18 20 6.0 8.23 0.22

%36.4 %32.7 %10.9  20%  النسبة  %100 

رالتكرا 111 10 20 36 45 6.0 8.08 0.23  متوسط 
 النسبة  %100 %9 %18 %32 41%

 مستوى
 الداللة
0.25 

 عمیق التكرار 24 4 7 7 6 1.0 0.09 0.77
 النسبة  %100 %17 %29 %29 %25

 المجموع التكرار 190 25 33 61 71 13 16.23 
 النسبة  %100 %13 %17 %32 %38

ب المئویة وداللة الفروق لمستویات الفهم لمتغیر التقدیر التكرارات والنس) 34.4،33.4(یظهر الجدوالن 
في االختبارین القبلي والبعدي ، حیث بلغت قیمة التكرارات للطلبة ذوي التقدیر ممتاز حسب مستویات 

وكانت القیم المناظرة لها لنفس ) 23،1،1(في االختبار القبلي ) سطحي ، متوسط ، عمیق( الفهم 
ی التقدیر في االختبار الب من الطلبة كانوا %) 48(في االختبار البعدي وهذا یعني أن) 4، 10، 11(عد
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تبنوا مستوى الفهم العمیق، %) 25(لمستوى الفهم المتوسط و%) 75(یمتلكون فهمًا سطحیًا تبنى منهم 
  .في االختبار البعدي

  
ي، متوسط، سطح(كما بلغت قیمة التكرارات للطلبة ذوي التقدیر جید جدًا حسب مستویات الفهم  

وكانت القیم المناظرة لها عند نفس التقدیر في االختبار البعدي ) 28،2،1(في االختبار القبلي ) عمیق
%) 82(من مجموع الطلبة كانوا یمتلكون فهمًا سطحیًا تبنى منهم %) 67(وهذا یعني أن) 20،7، 6( 

  .يمستوى الفهم العمیق، في االختبار البعد%) 18(مستوى الفهم المتوسط و
  

سطحي ، ( كذلك نجد أن قیمة التكرارات للطلبة ذوي التقدیر جید  قد بلغت حسب مستویات الفهم 
، 36، 18( وكانت القیم المناظرة لها لنفس التقدیر ) 1، 2، 54(في االختبار القبلي ) متوسط ، عمیق

سطحیًا تبنى منهم  من مجموع الطلبة كانوا یمتلكون فهماً %)59(في االختبار البعدي وهذا یعني أن) 7
  .لمستوى الفهم العمیق، في االختبار البعدي%) 0.06(لمستوى الفهم المتوسط و%) 94(

  
سطحي ، متوسط ، ( كما نالحظ أن قیمة التكرارات للطلبة ذوي التقدیر ضعیف حسب مستویات الفهم 

في ) 6، 45، 20(  وكانت القیم المناظرة لها لنفس التقدیر) 2، 6، 69(في االختبار القبلي ) عمیق
من مجموع الطلبة كانوا یمتلكون فهمًا سطحیًا تبنى منهم %)69(االختبار البعدي وهذا یعني أن

  .لمستوى الفهم العمیق في االختبار البعدي%) 20(لمستوى الفهم المتوسط و%) 80(
 كال ـــــ والیز لداللة الفروق بین التقدیرات حسب اختبار كروس) H(نجد أن قیمة  33.4وبالعودة لجدول 

Kruskal –Wallis  وهذه القیمة غیر دالة ) 0.25(وأن قیمة مستوى الداللة عندها ) 4.11(قد بلغت
، أي أنه ال یوجد فروق في مستویات الفهم  تعزى للتقدیر، )α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائیا،

وق أیضا بین التقدیرات المختلفة لكل ومستویات الداللة المصاحبة لھا انعدام ھذه الفر )2χ(وتشیر قیم 
  .مستوى من مستویات الفھم
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  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث.3.4
 
  

ما أثر استخدام استراتیجیة تدریس العلوم من أجل الفهم في تنمیة عادات العقل لدى : السؤال الثالث
ختالف الجنس وطریقة التدریس ، طلبة الصف العاشر األساسي في العلوم؟ وهل یختلف هذا األثر با

  . والتقدیر، والتفاعل بینها
  

  :وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضیة اآلتیة
  

في متوسطات درجات العادات العقلیة  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة 
  .التفاعل بینهالدى طلبة الصف العاشر في العلوم، تعزى للجنس وطریقة التدریس والتقدیر، و 

  
حسب متغیرات  حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریةوالستقصاء هذه الفروق تم 

المجموعة والجنس والتقدیر،  للمجاالت المختلفة لعادات العقل، والتي تضمنت عشرة من العادات 
فكیر بمرونة، التفكیر المثابرة ، الت: ( ،وهي)Costa & Callick( العقلیة التي طورها كوستا وكالیك

حول التفكیر،تطبیق المعرفة السابقة،التفكیر التبادلي،التساؤل وطرح المشكالت، اإلصغاء بتفهم 
  .وتعاطف،التفكیر والتواصل بوضوح ودقة،التصور واالبداع واالبتكار،جمع البیانات باستخدام الحواس

  

  : عادة المثابرة
  

متوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، لعالمات الطلبة ،حسبت العادة المثابرة في الفرضیة لتقصي
  ).35.4( حسب متغیرات المجموعة والجنس والتقدیر،وكانت النتائج كما في الجدول
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، لقیاس عادة ةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة القبلیة والبعدی :35.4جدول 
  .والتقدیر والجنس  المثابرة حسب المجموعة

   

 االختبار القبلي االختبار البعدي
االنحراف  المتغیرات العدد

 المعیاري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 التجریبیة 98 2.22 0.51 3.25 0.55
 الضابطة 92 3.48 0.53 3.43 0.42 المجموعة

 المجموع 190 3.34 0.54 3.84 0.49
 الذكور 83 2.86 0.89 3.31 0.55

ناثاإل 107 2.75 0.94 3.36 0.53 الجنس  
 المجموع 190 2.80 0.92 3.34 0.54
 ممتاز 19 2.91 0.80 3.26 0.46

 التقدیر
 جید جداً  36 2.46 1.02 3.30 0.60
 جید 54 2.84 0.93 3.42 0.52
 ضعیف 81 2.87 0.89 3.32 0.55
 المجموع 190 2.80 0.92 3.34 0.49

  

وجود فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس عادة ) 35.4(نالحظ من الجداول
المثابرة بین مجموعات عینة الدراسة حسب متغیر المجموعة والجنس والتقدیر، ولمعرفة فیما إذا كانت 

ر تحلیل اختبا استخدام تم ،)α ≥ 0.05(الفروق الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
لعادة المثابرة، وكانت النتائج كما هو مبین في الجداول  لمعالجة عالمات الطلبة) ANCOVA(التغایر
   :اآلتیة
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لمتغیر عادة المثابرة حسب المجموعة ) ANCOVA(نتائج اختبار تحلیل التغایر : 36.4جدول 
  .والجنس والتقدیر والتفاعل بینھا

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 0.52 0.41 0.11 1.00 0.11  قبلي
 *0.02 5.66 1.53 1.00 1.53  المجموعة

 0.77 0.15 0.04 1.00 0.04  الجنس
 0.75 0.41 0.11 3.00 0.33  التقدیر

 0.26 1.27 0.34 1.00 0.34  الجنس*المجموعة
 0.20 1.57 0.43 3.00 1.28  التقدیر*المجموعة

 0.46 0.87 0.23 3.00 0.70  التقدیر* الجنس
 0.57 0.67 0.18 3.00 0.55  التقدیر*الجنس*المجموعة

   0.27 173.00 46.92  الخطأ
    190.00 2164.47  المجموع

وأن قیمة مستوى ) 5.66(المحسوبة لمتغیر المجموعة هي ) ف( أن قیمة ) 36.4(ُیالحظ من الجدول 
أي أنه هناك فروق دالة إحصائیًا في عادة المثابرة بین طلبة المجموعة ) 0.02( مقابلة لهاالداللة ال

الذي یتضمن المتوسطات الحسابیة المعدلة لكل مجموعة، ) 37.4(التجریبیة والضابطة، ویبین الجدول 
  .أن هذا الفرق كان لصالح المجموعة التجریبیة

 . لخطأ المعیاري لمجموعتي الدراسة التجریبیة والضابطةوا المتوسطات الحسابیة المعدلة،:37.4جدول

 المجموعة المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 التجریبیة 3.48 0.05
 الضابطة 3.22 0.53

وأن  قیمة مستوى ) 0.15(المحسوبة لمتغیر الجنس هي ) ف( نجد أن قیمة ) 36.4(وبالعودة للجدول 
، مما یعني أنه ال توجد )α ≥ 0.05 (أكبر من مستوى الداللة وهذه القیمة )  0.77( الداللة تساوي 

المحسوبة لمتغیر ) ف(فروق دالة إحصائیًا في عادة المثابرة تعزى للجنس، كما ویالحظ أن قیمة 
وهذه القیمة أكبر من قیمة مستوى  )0.75(، وقیمة مستوى الداللة یساوي )0.41(التقدیر تساوي 

  .)α ≥ 0.05(الداللة  
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) ف( عني أنه ال توجد فروق دالة إحصائیًا في عادة المثابرة تعزى للتقدیر،كذلك نجد أن قیمة مما ی 
المحسوبة للتفاعل بین المجموعة والجنس والتفاعل بین المجموعة والتقدیر والتفاعل بین المجموعة 

ساوي وأن قیمة مستوى الداللة ت) 0.87،0.67، 1.57، 1.27(والجنس والتقدیر هي على التوالي 
، مما یعني )α ≥0.05(وهذه القیم أكبر من قیمة مستوى الداللة  ) 0.57، 0.46، 0.20،0، 0.26(

  .أنه ال توجد فروق دالة إحصائیًا في عادة المثابرة، تعزى لهذه المتغیرات

:عادة التفكیر بمرونة  
ت المعیاریة، ، حسبت المتوسطات الحسابیة واالنحرافافي الفرضیة التفكیر بمرونةعادة  الختبار

  )    38.4( لعالمات الطلبة حسب متغیرات المجموعة، والجنس والتقدیر، حسب النتائج في الجدول 

قیاس في ، ةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة القبلیة والبعدی:38.4جدول 
  .حسب المجموعة والجنس والتقدیر التفكیر بمرونةعادة 

یاالختبار البع د  االختبار القبلي 
االنحراف  المتغیرات العدد

 المعیاري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 التجریبیة 98 2.95 0.66 2.99 0.55
 الضابطة 92 2.58 0.86 2.95 0.42 المجموعة

 المجموع 190 2.65 0.78 2.80 0.49
 الذكور 83 2.30 0.53 3.71 0.84

 اإلناث 107 2.21 0.55 3.87 0.74 الجنس
 المجموع 190 2.25 0.54 3.80 0.78
 ممتاز 19 2.78 0.59 3.18 0.72

 التقدیر
 جید جداً  36 2.57 0.52 3.36 0.91
 جید 54 2.92 0.53 3.27 0.83
 ضعیف 81 2.81 0.55 3.20 0.71
 المجموع 190 2.80 0.54 3.25 0.78

فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس عادة  وجود) 38.4(نالحظ من الجدول
التفكیر بمرونة بین مجموعات عینة الدراسة حسب المجموعة، والجنس والتقدیر، ولمعرفة فیما إذا 

استخدم اختبار تحلیل  ،)α ≥0.05(كانت الفروق الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
  :لعادة التفكیر بمرونة، وكانت النتائج كما هو مبین في الجداول اآلتیة طلبةلمعالجة عالمات الالتغایر 
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حسب ، لمتغیر عادة التفكیر بمرونة) ANCOVA( نتائج اختبار تحلیل التغایر : 39.4جدول
  .المجموعة والجنس والتقدیر العام، والتفاعل بینھا

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  بعاتالمر 

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 0.00 13.53 6.93 1.00 6.93  قبلي
  *040. 4.12 2.11 1.00 2.11  المجموعة

 *010. 7.85 4.02 1.00 4.02  الجنس
 190. 1.60 0.82 3.00 2.46  التقدیر

 210. 1.56 0.80 1.00 0.80  الجنس*المجموعة
 130. 1.93 0.99 3.00 2.96  التقدیر*المجموعة

 120. 1.99 1.02 3.00 3.06  التقدیر *الجنس
 480. 830. 0.42 3.00 1.27  التقدیر*الجنس*المجموعة

   0.51 173.00 88.57  الخطأ
    190.00 1616.56  المجموع

وأن  قیمة ) 4.12(المحسوبة لمتغیر المجموعة هي ) ف( أن قیمة ) 39.4(یتضح من الجدول 
، أي أن هناك فروق )α ≥ 0.05(أقل من مستوى الداللة  وهذه القیمة) 0.04(مستوى الداللة تساوي 

دالة إحصائیًا في عادة التفكیر بمرونة بین طلبة المجموعة التجریبیة والضابطة، ویظهر الجدول 
الذي یبین المتوسطات الحسابیة المعدلة لكل مجموعة أن هذا الفرق لصالح المجموعة ) 40.4(

  .التجریبیة

حسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة ، والخطأ المتوسطات ال)  40.4(جدول
.لمتغیر المجموعة المعیاري  

المعیاري الخطأ  المجموعة المتوسط الحسابي 
 التجریبیة 2.99 0.07
 الضابطة 2.59 0.08

وأن  قیمة ) 7.85(المحسوبة لمتغیر الجنس هي ) ف( أن قیمة ) 40.4( كما نالحظ من الجدول 
، أي أن هناك فروق )α ≥ 0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ) 0.01(الداللة تساوي مستوى 

الذي یبین المتوسطات ) 41.4(دالة إحصائیًا في عادة التفكیر بمرونة تعزى للجنس، ویظهر الجدول 
  .الحسابیة المعدلة لكل مجموعة، أن هذه الفروق لصالح اإلناث
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  .لمتغیر الجنس ة المعدلة لمجموعات الدراسة ، والخطأ المعیاريالمتوسطات الحسابی) 41.4(جدول
المعیاري الخطأ  الجنس المتوسط الحسابي 

 الذكور 2.71 0.09
إلناثا 2.87 0.07  

والتفاعل بین المجموعة والتقدیر،  كما نالحظ أن متغیر التقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس،
فاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر، غیر دال إحصائیا، حیث والتفاعل بین الجنس والتقدیر، والت

وقیم مستوى ) 0.83، 1.99، 1.93، 1.56،  1.60(  لها جمیعًا على الترتیب ) ف(كانت قیم 
وهي أعلى من مستوى الداللة ) 0.48، 0.12، 0.13، 0.21، 0.19(الداللة لها أیضا على الترتیب 

)α ≥ 0.05( ق تعزى لهذه المتغیرات،مما یشیر لعدم وجود فرو.  

  عادة التفكیر حول التفكیر
،حسبت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، في الفرضیة التفكیر حول التفكیرالختبار عادة  

  :لعالمات الطلبة حسب متغیرات المجموعة والجنس والتقدیر، وكانت النتائج كما في الجداول اآلتیة

قیاس في ، ةابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة القبلیة والبعدیالمتوسطات الحس: 42. 4جدول 
  .والجنس والتقدیر حسب المجموعة التفكیر حول التفكیرعادة 

 االختبار القبلي االختبار البعدي
االنحراف  المتغیرات العدد

 المعیاري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 التجریبیة 98 2.95 0.75 2.95 0.55
 الضابطة 92 2.70 0.66 2.70 0.42 المجموعة

 المجموع 190 2.83 0.72 2.83 0.49
 الذكور 83 3.00 0.52 2.72 0.67

 اإلناث 107 2.88 0.66 2.91 0.74 الجنس
 المجموع 190 2.93 0.61 2.83 0.72
 ممتاز 19 2.93 0.58 2.82 0.68

 التقدیر
 جید جداً  36 2.80 0.60 2.47 0.71
 جید 54 3.02 0.59 2.91 0.66
 ضعیف 81 2.91 0.64 2.62 0.77
 المجموع 190 2.93 0.61 2.70 0.72
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وجود فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس عادة التفكیر ) 42.4(نالحظ من الجدول
والتقدیر، ولمعرفة فیما إذا الفروق حول التفكیر بین مجموعات عینة الدراسة حسب المجموعة،والجنس 

اختبار تحلیل  استخدام تم ،)α ≥ 0.05(الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
 :لعادة التفكیر حول التفكیر كما في الجداول اآلتیة لمعالجة عالمات الطلبة) (ANCOVAالتغایر

عادة التفكیر حول التفكیر حسب  لمتغیر) ANCOVA( نتائج اختبار تحلیل التغایر : 43.4جدول 
  .المجموعة والجنس والتقدیر والتفاعل بینها

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 000. 44.29 18.75 1.00 18.75  قبلي
 *040. 4.37 1.85 1.00 1.85  المجموعة

 210. 1.59 0.67 1.00 0.67  الجنس
 750. 400. 0.17 3.00 0.51  التقدیر

 300. 1.07 0.45 1.00 0.45  الجنس*المجموعة
 570. 680. 0.29 3.00 0.86  التقدیر*المجموعة

 800. 330. 0.14 3.00 0.42  التقدیر* الجنس
 380. 1.03 0.44 3.00 1.31  التقدیر*الجنس*المجموعة

   0.42 173.00 73.24  الخطأ
    190.00 1588.06  المجموع

وأن  قیمة ) 4.37(المحسوبة لمتغیر المجموعة هي ) ف( أن قیمة ) 43.4(نالحظ من الجدول 
، أي أن هناك فروق )α ≥ 0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ) 0.04(مستوى الداللة تساوي 

وأظهر الجدول   ة،دالة إحصائیًا في عادة التفكیر حول التفكیر بین طلبة المجموعة التجریبیة والضابط
  .أن هذا الفرق لصالح المجموعة التجریبیة) 44.4(

 المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة، والخطأ المعیاري) 44.4(جدول
  .لمتغیر المجموعة

المعیاري الخطأ  المجموعة المتوسط الحسابي 
 التجریبیة 2.87 0.06
 الضابطة 2.69 0.06
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المحسوبة لكل من متغیرات الجنس، والتقدیر، والتفاعل ) ف( أن قیم ) 43.4(ُیالحظ من الجدول  كما
بین المجموعة والجنس، والتفاعل بین المجموعة والتقدیر، والتفاعل بین الجنس والتقدیر، والتفاعل بین 

ن  ) 1.03، 0.33، 0.68، ،1.07، 0.40، 1.59( المجموعة والجنس والتقدیر، هي على الترتیب  وأ
وهذه القیم ) 0.38، 0.80، 0.57، 0.30، 0.75، 0.21(قیمة مستوى الداللة على الترتیب تساوي 

، أي أنه ال یوجد فروق دالة إحصائیًا في عادة التفكیر حول )α ≥ 0.05(أعلى من مستوى الداللة 
  .التفكیر تعزى لهذه المتغیرات

  
  تطبیق المعرفة السابقة

، حسبت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة في الفرضیة لمعرفة السابقةتطبیق االختبار عادة 
  ).45.4( لعالمات الطلبة حسب متغیرات المجموعة والجنس والتقدیر، وكانت النتائج كما في الجدول 

قیاس في ، ةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة القبلیة والبعدی:45.4جدول 
  .حسب المجموعة تطبیق المعرفة السابقةادة ع

 المتوسط الحسابي االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي االنحراف المعیاري المتغیرات العدد االختبار القبلي االختبار البعدي
 التجریبیة 98 2.95 0.75 2.95 0.55

 الضابطة 92 2.70 0.66 2.73 0.42 المجموعة
 المجموع 190 2.81 0.72 2.83 0.49
 الذكور 83 3.00 0.52 2.72 0.67

 اإلناث 107 2.88 0.66 2.91 0.74 الجنس
 المجموع 190 2.93 0.61 2.83 0.72
 ممتاز 19 2.93 0.58 2.82 0.68

 التقدیر
 جید جداً  36 2.80 0.60 2.47 0.71
 جید 54 3.02 0.59 2.91 0.66
 ضعیف 81 2.91 0.64 2.62 0.77
 المجموع 190 2.93 0.61 2.70 0.72

وجود فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس عادة تطبیق ) 45.4(نالحظ من الجداول
المعرفة السابقة حسب المجموعة، ولمعرفة فیما إذا كانت الفروق الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند 

كما في الجدول ) ANCOVA( لتغایراستخدام اختبار تحلیل ا تم ،)α ≥ 0.05(مستوى الداللة 
  : اآلتي
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حسب السابقة، لمتغیر عادة تطبیق المعرفة) ANCOVA( نتائج اختبار تحلیل التغایر : 46.4جدول
  .المجموعة، والجنس، والتقدیر، والتفاعل بینھا

  
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 740. 110. 0.05 1.00 0.05  بليق
 *040. 4.28 2.12 1.00 2.12  المجموعة

 *010. 6.14 3.04 1.00 3.04  الجنس
 *040. 2.78 1.37 3.00 4.12  التقدیر

 680. 170. 0.09 1.00 0.09  الجنس*المجموعة
 080. 2.29 1.13 3.00 3.40  التقدیر*المجموعة

 070. 2.42 1.20 3.00 3.59  التقدیر* الجنس
 400. 990. 0.49 3.00 1.47  التقدیر*الجنس*المجموعة

   0.49 173.00 85.51  الخطأ
    190.00 1503.08  المجموع

 

وأن  قیمة ) 4.28(المحسوبة لمتغیر المجموعة هي ) ف( أن قیمة ) 46.4(نالحظ من الجدول 
، أي أن هناك فروق )α ≥ 0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ) 0.04(مستوى الداللة تساوي 

ویظهر   دالة إحصائیًا في عادة تطبیق المعرفة السابقة بین طلبة المجموعة التجریبیة والضابطة،
الذي یبین المتوسطات الحسابیة المعدلة لكل مجموعة، أن هذا الفرق لصالح المجموعة ) 48.4(الجدول

  .التجریبیة

ت الدراسة التجریبیة والضابطة ، والخطأ المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعا)  47.4(جدول
   .لمتغیر المجموعة المعیاري

 

المعیاري الخطأ  المجموعة المتوسط الحسابي 
 التجریبیة 2.84 0.07
 الضابطة 2.55 0.08

وأن  قیمة ) ) 6.14(المحسوبة لمتغیر الجنس تساوي ) ف( أن قیم ) 46.4( كما ُیالحظ من الجدول 
، أي أن هناك فروق )α ≥  0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ) 0.01(مستوى الداللة تساوي 
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دالة إحصائیًا في عادة تطبیق المعرفة السابقة، تعزى للجنس ولصالح الذكور، كما في الجدول 
)48.4 .(  
  

 المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة، والخطأ المعیاري) 48.4(جدول
  .تغیر الجنسلم

المعیاري الخطأ  الجنس المتوسط الحسابي 
 الذكور 2.75 0.09
إلناثا 2.64 0.07  

وأن  قیمة ) 2.78(المحسوبة لمتغیر التقدیر هي ) ف( أن قیمة ) 46.4( كما ُیالحظ من الجدول 
ق ، أي أن هناك ف)α ≥ 0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ) 0.04(مستوى الداللة تساوي  رو

دالة إحصائیًا في عادة تطبیق المعرفة السابقة تعزى للتقدیر، ولمعرفة مصدر الفروق بین التقدیرات، 
  ). 49.4(كما یظهر في الجدول) LSD( فقد تم إجراء المقارنات البعدیة باستخدام اختبار

  .معرفةلداللة الفروق بین تقدیرات الطلبة، في عادة تطبیق ال) LSD(نتائج اختبار : 49.4جدول

)ب - أ( فرق المتوسطات  مستوى الداللة ) ب(التقدیر   )أ ( التقدیر   
 جید جدا 0.34 0.11

 ممتاز
 

 جید 0.08- 0.66
 ضعیف 0.20 0.28
 ممتاز 0.34- 0.11

 جید *0.43- 0.01 جید جداً 
 ضعیف 0.14- 0.36
 ممتاز 0.08 0.66

 جید جداً  *0.43 0.01 جید
 ضعیف *0.28 0.02
 ممتاز 0.20- 0.28

 جید جداً  0.14 0.36 ضعیف
 جید *0.28- 0.02
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الطلبة  حیث أن هناك فروق عند مقارنة، داللة الفروق بین تقدیرات الطلبة) 49.4(تبین نتائج جدول 
ی  جید، لصالح التقدیر جید، وكذلك هناك فروق عند مقارنة الطلبة التقدیر مع   جید جداً التقدیر  ذو

  .لجید مع التقدیر ضعیف لصالح التقدیر جیدذوي التقدیر ا

أن التفاعل بین المجموعة والجنس، والتفاعل بین المجموعة ) 46.4( نالحظ  من الجدول كما 
والتقدیر، والتفاعل بین الجنس والتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر، غیر دال إحصائیا، 

وقیم )  0.99، 2.42، 2.29،   0.17(  لى الترتیب لها جمیعًا ع المحسوبة )ف(حیث كانت قیم 
أعلى من  جمیعها وهي)  0.40، 0.07، 0.08، 0.68(مستوى الداللة المقابلة لها على الترتیب 

  .مما یشیر لعدم وجود فروق تعزى للتفاعل بین هذه المجموعات ،)α ≥ 0.05( مستوى الداللة

 :عادة التفكیر التبادلي

،حسبت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، في الفرضیة التبادليعادة التفكیر الختبار 
  ).50.4(لعالمات الطلبة حسب متغیرات المجموعة والجنس والتقدیر،وكانت النتائج كما في الجدول 

قیاس في ، ةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة القبلیة والبعدی: 50.4جدول 
  .حسب المجموعة والجنس والتقدیر فكیر التبادليعادة الت

 االختبار القبلي االختبار البعدي
االنحراف  المتغیرات العدد

 المعیاري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 التجریبیة 98 2.97 0.66 2.99 0.55
 الضابطة 92 2.55 0.81 2.57 0.42 المجموعة

 المجموع 190 2.78 0.76 2.79 0.49
 الذكور 83 1.07 0.62 3.31 0.82

 اإلناث 107 1.34 0.59 3.36 0.71 الجنس
 المجموع 190 1.23 0.60 3.34 0.76
 ممتاز 19 3.16 0.62 3.78 0.72

 التقدیر
 جید جداً  36 2.02 0.58 2.61 0.87
 جید 54 2.28 0.53 2.86 0.82
 ضعیف 81 213 0.65 2.80 0.70
 المجموع 190 2.16 0.60 2.78 0.76
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 استخدام تم ،)α ≥0.05(ولمعرفة فیما إذا الفروق الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
لعادة التفكیر التبادلي، كما هو مبین في  لمعالجة عالمات الطلبة) ANCOVA( اختبار تحلیل التغایر

 :الجداول اآلتیة
حسب  التفكیر التبادلي،لمتغیر عادة ) ANCOVA(التغایر  نتائج اختبار تحلیل: 51.4جدول

  .المجموعة والجنس والتقدیر، والتفاعل بینھا

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 860. 03. 0.02 1.00 0.02  قبلي
 *030. 4.97 2.54 1.00 2.54  المجموعة

 *010. 6.49 3.32 1.00 3.32  الجنس
 550. 710. 0.37 3.00 1.10  التقدیر

 590. 290. 0.15 1.00 0.15  الجنس*المجموعة
 *050. 2.62 1.34 3.00 4.02  التقدیر*المجموعة

 280. 1.28 0.66 3.00 1.97  التقدیر* الجنس
 350. 1.09 0.56 3.00 1.68  التقدیر*الجنس*المجموعة

   0.51 173.00 88.58  الخطأ
    190.00 1594.22  المجموع

وأن  قیمة ) 4.97(المحسوبة لمتغیر المجموعة هي ) ف( أن قیمة ) 51.4( نالحظ من الجدول 
، أي أن هناك فروق )α ≥ 0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ) 0.03(مستوى الداللة تساوي 

ة التجریبیة والضابطة،وتظهر نتائج الجدول دالة إحصائیًا في عادة التفكیر التبادلي بین طلبة المجموع
  .للمتوسطات الحسابیة المعدلة لكل مجموعة، أن هذه الفروق لصالح المجموعة التجریبیة) 52.4(

 المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة ، والخطأ المعیاري) 52.4(جدول
  .لمتغیر المجموعة

المعیاري الخطأ سط الحسابيالمتو    المجموعة 
 التجریبیة 2.99 0.07
 الضابطة 2.56 0.08
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وأن  قیمة ) ) 6.49(المحسوبة لمتغیر الجنس، تساوي ) ف( أن قیم ) 52.4( كما ُیالحظ من الجدول 
، أي أن هناك فروق )α ≥  0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ، )0.01(مستوى الداللة تساوي 

) 53.4(عادة التفكیر التبادلي تعزى للجنس ولصالح اإلناث، حسب الجدول  دالة إحصائیًا في
  .المتوسطات الحسابیة المعدلة لمتغیر الجنس

 المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة ، والخطأ المعیاري: 53.4جدول
   .لمتغیر الجنس 

 الجنس المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 الذكور 2.68 0.08
إلناثا 2.87 0.07  

 
المحسوبة للتفاعل بین المجموعة والتقدیر، تساوي ) ف( أن قیم ) 52.4( كما ُیالحظ من الجدول 

، )α ≥ 0.05(وهذه القیمة ضمن مستوى الداللة ، )0.05(وأن  قیمة مستوى الداللة تساوي ) ) 2.62(
التبادلي تعزى للتفاعل بین المجموعة والتقدیر، كما أي أن هناك فروق دالة إحصائیًا في عادة التفكیر 

  .المتوسطات الحسابیة المعدلة لمتغیر للتفاعل بین المجموعة والتقدیر) 54.4( هو مبین في الجدول 

المتوسطات المعدلة واألخطاء المعیاریة ألداء الطلبة حسب التفاعل بین المجموعة : 54.4جدول 
  .يوالتقدیر لعادة التفكیر التبادل

 الخطأ المعیاري المتوسط المعدل التقدیر  المجموعة

  التجریبیة

 0.26 2.58 ممتاز
 0.18 2.93 جید جداً 

 0.15 3.23 جید
 0.10 2.96 ضعیف

 0.22 2.94 ممتاز  الضابطة
 0.17 2.41 جید جداً 

 0.14 2.55 جید
 0.14 2.52 ضعیف
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جید ، (اد المجموعة التجریبیة كانت مرتبة تنازلیًا الحسابي ألفر  أن المتوسط) 54.4(ُیظهر الجدول 
، وهذا یشیر أن الطلبة ذوي التقدیر جید یتبنون عادة التفكیر التبادلي في )ضعیف، جید جدًا، ممتاز

ممارساتهم أكثر من باقي طلبة المجموعة التجریبیة، یلي ذلك األفراد ذوي األداء ضعیف،ثم الممتاز،  
المجموعات الضابطة منحازًا للطلبة ذوي التقدیر ممتاز بأعلى المتوسطات في حین كان الترتیب في 

  )4.4(ویظهر الشكل الحسابیة، یلي ذلك  التقدیر جید ثم التقدیر ضعیف،ثم التقدیر جید جدًا 
  
  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  .التفاعل بین المجموعة والتقدیر لعادة التفكیر التبادلي: 4.4كل ش
  
 

، والتفاعل بین  أن متغیر التقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس،) 51.4( كما نالحظ  من الجدول 
الجنس والتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر،هي  غیر دالة إحصائیا، حیث كانت قیم 

وقیم مستوى الداللة لها أیضا  ) 1.09 ، 1.28، 0.29،   0.71( لها جمیعًا على الترتیب ) ف(
،مما )α ≥ 0.05(وهي أعلى من مستوى الداللة  ) 0.35، 0.28، 0.55،0.59(   الترتیب   على

  .یشیر لعدم وجود فروق تعزى للتفاعل بین هذه المجموعات
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  التساؤل وطرح المشكالت

،حسبت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات في الفرضیة عادة التساؤل وطرح المشكالتالختبار 
ب متغیرات المجموعة، والجنس، والتقدیر، وكانت النتائج كما في المعیاریة، لعالمات الطلبة حس

  ).  55.4( الجدول 

قیاس في ، ةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة القبلیة والبعدی: 55. 4جدول  
  .حسب المجموعة عادة التساؤل وطرح المشكالت

  
 االختبار القبلي االختبار البعدي

غیراتالمت العدد االنحراف  
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 التجریبیة 98 3.15 0.48 3.18 0.55
 الضابطة 92 2.79 0.67 2.89 0.42 المجموعة

 المجموع 190 2.98 0.60 2.98 0.49
 الذكور 83 2.84 0.63 2.67 0.77

ناثاإل 107 3.00 0.61 2.86 0.72 الجنس  
 المجموع 190 2.94 0.62 2.78 0.75
 ممتاز 19 2.16 0.60 2.71 0.65

 التقدیر
 جید جداً  36 2.02 0.43 2.81 0.75
 جید 54 2.28 0.46 2.86 0.69
 ضعیف 81 2.13 0.41 2.84 0.82
 المجموع 190 2.16 0.45 2.83 0.75

  
الوصفي المتعلقة بقیاس عادة وجود فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء ) 55.4(نالحظ من الجدول

التساؤل وطرح المشكالت بین مجموعات عینة الدراسة حسب المجموعة، والجنس والتقدیر، ولمعرفة 
 استخدام تم )α ≥ 0.05(فیما إذا كانت الفروق الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

ادة التساؤل وطرح المشكالت كما لع لمعالجة عالمات الطلبة) ANCOVA(اختبار تحلیل التغایر  
  :في الجداول اآلتیة
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 التساؤل وطرح المشكالتلمتغیر عادة ) ANCOVA( نتائج اختبار تحلیل التغایر : 56.4جدول
  .حسب المجموعة والجنس والتقدیر والتفاعل بینھا

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  اللةالد

 000. 86.68 31.89 1.00 31.89  قبلي
 *000. 8.37 3.08 1.00 3.08  المجموعة

 370. 810. 0.30 1.00 0.30  الجنس
 900. 190. 0.07 3.00 0.21  التقدیر

 *000. 11.90 4.38 1.00 4.38  الجنس*المجموعة
 880. 220. 0.08 3.00 0.24  التقدیر*المجموعة

 130. 1.93 0.71 3.00 2.13  التقدیر* الجنس
 920. 160. 0.06 3.00 0.18  التقدیر*الجنس*المجموعة

   0.37 173.00 63.66  الخطأ
    190.00 1592.17  المجموع

وأن  قیمة ) 8.37(المحسوبة لمتغیر المجموعة هي ) ف( أن قیمة ) 56.4( نالحظ من الجدول 
، أي أن هناك فروق )α ≥  0.05(ة وهذه القیمة أقل من مستوى الدالل) 0.00(مستوى الداللة تساوي 

دالة إحصائیًا في عادة التساؤل وطرح المشكالت بین طلبة المجموعة التجریبیة والضابطة، ولصالح 
  . للمتوسطات المعدلة لكل مجموعة) 57.4(المجموعة التجریبیة بحسب ما أظهرته بیانات الجدول 

 اسة التجریبیة والضابطة، والخطأ المعیاريالمتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدر : 57.4جدول
  .لمتغیر المجموعة

 المجموعة المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 التجریبیة 2.98 0.07
 الضابطة 2.66 0.08

والتفاعل بین المجموعة والتقدیر،  أن متغیر الجنس، التقدیر، ) 56.4(كما نالحظ  من الجدول 
تفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر، غیر دالة إحصائیا، حیث والتفاعل بین الجنس والتقدیر، وال

،مما یشیر لعدم وجود فروق )α ≥ 0.05(كانت قیم مستوى الداللة لها جمیعًا أعلى من مستوى الداللة 
  .تعزى للتفاعل بین هذه المجموعات
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  التفاعل بین المجموعة والجنس
ة للتفاعل بین المجموعة والجنس تساوي    المحسوب) ف( أن قیمة ) 56.4(كما یتضح من الجدول 

 α(وهي أعلى من قیمة مستوى الداللة        ) 0.00( وأن قیمة مستوى الداللة المقابلة له ) 11.90(
، مما یشیر لوجود فروق تعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس، ولمعرفة مصدر الفروق فإن )0.05 ≤

  .یوضح ذلك) 58.4(الجدول 
  .متوسطات المعدلة واألخطاء المعیاریة حسب التفاعل بین الجنس والمجموعةال: 58.4جدول  

 الخطأ المعیاري المتوسط المعدل الجنس  المجموعة

  التجریبیة
 0.09 2.97 ذكر
 0.08 2.85 أنثى

  الضابطة
 0.10 2.34 ذكر
 0.08 2.84 أنثى

وعة التجریبیة أقل من متوسط أن المتوسط الحسابي لإلناث في المجم)  58.4(ُیالحظ من الجدول  
الذكور، في حین نجده في المجموعة الضابطة أعلى من متوسطات الذكور، وكذلك نجد أن متوسطات 

  .الذكور واإلناث في المجموعة التجریبیة أعلى من المتوسطات المناظرة لها في المجموعة الضابطة

بیانیًا، حیث یظهر تمیز طلبة  نتیجة التفاعل لمتغیري المجموعة والجنس) 5.4(الشكل ویظهر 
  .المجموعة التجریبیة من كال الجنسین على طلبة المجموعة الضابطة

  
  
  
  

 

 
  
  
  
  .التفاعل بین المجموعة والجنس لعادة التفكیر التبادلي: 5.4كل ش
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  :اإلصغاء بتفهم وتعاطف

نحرافات المعیاریة ، حسبت المتوسطات الحسابیة واالفي الفرضیة عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف لتتبع
  ). 59.4(لعالمات الطلبة حسب متغیرات المجموعة والجنس والتقدیر، وكانت النتائج كما في الجدول

قیاس في ، ةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة القبلیة والبعدی: 59.4جدول 
  .حسب المجموعة عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف

  
ياالختبار البعد  االختبار القبلي 

االنحراف  المتغیرات العدد
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 التجریبیة 98 3.15 0.48 3.18 0.55
 الضابطة 92 2.79 0.67 2.89 0.42 المجموعة

 المجموع 190 2.98 0.60 2.98 0.49
 الذكور 83 2.84 0.63 2.67 0.77

ناثاإل 107 3.00 0.61 2.86 0.72 الجنس  
 المجموع 190 2.94 0.62 2.78 0.75
 ممتاز 19 2.16 0.60 2.71 0.65

 التقدیر
 جید جداً  36 2.02 0.43 2.81 0.75
 جید 54 2.28 0.46 2.86 0.69
 ضعیف 81 2.13 0.41 2.84 0.82
 المجموع 190 2.16 0.45 2.83 0.75

  
د فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس عادة وجو ) 59.4(نالحظ من الجداول

اإلصغاء بتفهم وتعاطف بین مجموعات عینة الدراسة حسب المجموعة، ولمعرفة فیما إذا كانت الفروق 
اختبار تحلیل  استخدام تم ،)α ≥ 0.05(الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

  :لعادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف، وفق الجداول اآلتیة الطلبة لمعالجة عالمات) ANCOVA(التغایر
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لمتغیر عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف حسب ) ANCOVA(نتائج اختبار تحلیل التغایر : 60.4جدول
   .المجموعة والجنس والتقدیر والتفاعل بینها

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

توى مس  )ف ( قیمة 
  الداللة

 000. 14.05 4.02 1.00 4.02  قبلي
 *000. 18.37 5.25 1.00 5.25  المجموعة

 110. 2.52 0.72 1.00 0.72  الجنس
 500. 790. 0.23 3.00 0.68  التقدیر

 *010. 7.91 2.26 1.00 2.26  الجنس*المجموعة
 780. 360. 0.10 3.00 0.31  التقدیر*المجموعة

 560. 680. 0.20 3.00 0.59  التقدیر* الجنس
 130. 1.94 0.55 3.00 1.66  التقدیر*الجنس*المجموعة

   0.29 173.00 49.47  الخطأ
    190.00 1759.67  المجموع

وأن  قیمة ) 18.37(المحسوبة لمتغیر المجموعة هي ) ف( أن قیمة ) 60.4( نالحظ من الجدول 
أي أن هناك فروق  )α ≥ 0.05(الداللة وهذه القیمة أقل من مستوى ) 0.00(مستوى الداللة تساوي 

دالة إحصائیًا في عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف بین طلبة المجموعة التجریبیة والضابطة، ویظهر  
 الذي یكشف عن المتوسطات الحسابیة المعدلة لكل مجموعة، أن هذه الفروق لصالح) 61.4(الجدول 

  .المجموعة التجریبیة

 ة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة، والخطأ المعیاريالمتوسطات الحسابی: 61.4جدول
  .لمتغیر المجموعة

 المجموعة المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 التجریبیة 3.15 0.059
 الضابطة 2.79 0.063

المحسوبة لمتغیر التفاعل بین المجموعة والجنس هي ) ف( أن قیمة ) 60.4(كما نالحظ من الجدول 
 ≤ α(وهذه القیمة أقل من قیمة مستوى الداللة ) 0.01(وأن  قیمة مستوى الداللة تساوي  )7.91(

أي أن هناك فروق دالة إحصائیًا في عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف تعزى للتفاعل بین  )0.05
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یبین المتوسطات المعدلة لعادة ) 62.4(المجموعة والجنس، ولمعرفة مصدر الفروق فإن الجدول 
  .تفهم وتعاطف حسب التفاعل بین المجموعة والجنساإلصغاء ب

  .المتوسطات المعدلة واألخطاء المعیاریة حسب التفاعل بین الجنس والمجموعة: 62.4جدول 

 الخطأ المعیاري المتوسط المعدل الجنس  المجموعة

  التجریبیة
 0.09 3.14 ذكر
 0.08 3.16 أنثى

  الضابطة
 0.09 2.55 ذكر
 0.09 2.93 أنثى

أن المتوسطات الحسابیة لإلناث في المجموعتین التجریبیة والضابطة )  62.4(الحظ من الجدول یُ  
أعلى من متوسطات الذكور، وكذلك نجد أن متوسطات الذكور واإلناث في المجموعة التجریبیة أعلى 

  .من المتوسطات المناظرة لها في المجموعة الضابطة
یري المجموعة والجنس بیانیًا، حیث یظهر تمیز طلبة نتیجة التفاعل لمتغ) 6.4(الشكل ویظهر 

  .المجموعة التجریبیة من كال الجنسین على طلبة المجموعة الضابطة

  
.التفاعل بین المجموعة والجنس لعادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف: 6.4كل ش   

ر، والتفاعل المحسوبة لمتغیر التفاعل بین المجموعة والتقدی) ف( أن قیمة ) 60.4(كما یظهر الجدول
، 0.68، 0.36(بین الجنس والتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر هي على التوالي 

وهذه القیم أكبر من ) 0.13، 0.56، 0.78(وأن  قیم مستوى الداللة المقابلة لها بالترتیب ) 1.94
اإلصغاء بتفهم وتعاطف ، أي أنه لیس هناك فروق دالة إحصائیًا في عادة )α ≥ 0.05(مستوى الداللة 

  .تعزى لهذه المجموعات
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 التفكیر والتواصل بوضوح ودقة

، حسبت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات في الفرضیة التفكیر والتواصل بوضوح ودقةعادة الختبار 
  : المعیاریة لعالمات الطلبة حسب متغیرات المجموعة والجنس والتقدیر، وكانت النتائج كمایلي

قیاس في ، ةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة القبلیة والبعدی :63.4جدول 
  .حسب المجموعة والجنس والتقدیر ،التفكیر والتواصل بوضوح ودقةعادة 

  
 االختبار القبلي االختبار البعدي

االنحراف  المتغیرات العدد
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 المتوسط
 الحسابي

 التجریبیة 98 2.93 0.66 3.32 0.55
 الضابطة 92 2.53 0.80 36 3 0.42 المجموعة

 المجموع 190 2.77 0.76 2.97 0.49
 الذكور 83 3.01 0.60 3.88 0.82

ناثاإل 107 3.01 0.65 3.05 0.71 الجنس  
 المجموع 190 3.21 0.63 3.98 0.76
 ممتاز 19 2.20 0.55 3.78 0.72

لتقدیرا  
 جید جداً  36 3.05 0.67 3.61 0.87
 جید 54 2.99 0.68 3.83 0.83
 ضعیف 81 3.00 0.60 3.80 0.68
 المجموع 190 3.01 0.63 3.77 0.76

  
وجود فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس عادة ) 63.4(نالحظ من الجداول

ات عینة الدراسة حسب المجموعة، والجنس والتقدیر، التفكیر والتواصل بوضوح ودقة، بین مجموع
 تم )α ≥ 0.05(ولمعرفة فیما إذا كانت الفروق الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

لعادة التفكیر والتواصل بوضوح  لمعالجة عالمات الطلبة) ANCOVA(اختبار تحلیل التغایر استخدام
  :تیةودقة ، كما هو مبین في الجداول اآل

  



142 
 

 التفكیر والتواصل بوضوح ودقة،لمتغیر عادة ) ANCOVA(نتائج اختبار تحلیل التغایر : 64.4جدول
  .حسب المجموعة والجنس والتقدیر والتفاعل بینھا

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 080. 3.02 1.49 1.00 1.49  قبلي
 *010. 6.30 3.10 1.00 3.10  المجموعة

 *010. 7.47 3.68 1.00 3.68  الجنس
 650. 550. 0.27 3.00 0.81  التقدیر

 480. 500. 0.24 1.00 0.24  الجنس*المجموعة
 070. 2.43 1.20 3.00 3.59  التقدیر*المجموعة

 260. 1.36 0.67 3.00 2.02  التقدیر* الجنس
 200. 1.55 0.76 3.00 2.29  التقدیر*الجنس*المجموعة

   0.49 173.00 85.18  الخطأ
    190.00 1583.53  المجموع

وأن  قیمة ) 6.30(المحسوبة لمتغیر المجموعة هي ) ف( أن قیمة ) 64.4(یتضح من الجدول 
، أي أن هناك فروق )α ≥ 0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ) 0.01(مستوى الداللة تساوي 

ولصالح  في التفكیر والتواصل بوضوح ودقة، بین طلبة المجموعة التجریبیة والضابطة، دالة إحصائیاً 
  ): 65.4(المجموعة التجریبیة كما یظهر في الجدول 

المتوسطات المعدلة واألخطاء المعیاریة في عادة التفكیر والتواصل بوضوح ودقة، :  65.4جدول 
  .حسب التفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر

طأ المعیاريالخ  المجموعة المتوسط الحسابي 
 التجریبیة 2.99 0.07
 الضابطة 2.54 0.08

وأن  قیمة ) 7.47(المحسوبة لمتغیر الجنس هي ) ف( أن قیمة ) 64.4( كما نالحظ من الجدول 
أي أن هناك فروق  )α ≥ 0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ) 0.01(مستوى الداللة تساوي 

ائیًا في التفكیر والتواصل بوضوح ودقة تعزى لمتغیر الجنس، ولصالح الذكور، كما في دالة إحص
  ).66.4(الجدول 
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  .والخطأ المعیاري لمتغیر الجنس المتوسطات الحسابیة المعدلة،: 66.4جدول 

 الجنس المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 الذكور 2.85 0.08
 اإلناث 2.66 0.07

أن جمیع المتغیرات الممثلة بالتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والتقدیر ) 64.4(بینما یظهر الجدول 
وبین الجنس والتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس، والتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر، غیر 

، مما )α ≥0.05(دالة إحصائیا، حیث كانت قیم مستوى الداللة لها جمیعًا أعلى من مستوى الداللة
  .یر لعدم وجود فروق لعادة التفكیر بتواصل ووضوح ودقة، تعزى لهذه المجموعاتیش

  التصور واإلبداع واالبتكار

قیاس في ، ةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة القبلیة والبعدی: 67. 4جدول 
  .حسب المجموعة والجنس والتقدیر ، عادة التصور واإلبداع واالبتكار

الختبار البعديا  االختبار القبلي 
االنحراف  المتغیرات العدد

 المعیاري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 التجریبیة 98 2.01 0.64 3.06 0.55
 الضابطة 92 2.77 0.54 3.76 0.42 المجموعة

 المجموع 190 2.89 0.61 2.98 0.49
ورالذك 83 1.07 0.14 2.66 0.50  

 اإلناث 107 1.34 0.55 2.85 0.48 الجنس
 المجموع 190 1.23 0.45 2.77 0.49
 ممتاز 19 2.95 0.66 2.82 0.64

 التقدیر
 جید جداً  36 2.72 0.68 2.73 0.74
 جید 54 3.08 0.61 2.86 0.58
 ضعیف 81 2.98 0.70 3.00 0.55
 المجموع 190 3.01 0.67 2.89 0.61

وجود فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس عادة ) 67.4(ولنالحظ من الجدا
، بین مجموعات عینة الدراسة حسب المجموعة، ولمعرفة فیما إذا كانت التصور واإلبداع واالبتكار

اختبار تحلیل  استخدام تم )α ≥ 0.05(الفروق الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
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،كما هو مبین في التصور واإلبداع واالبتكارلعادة  لمعالجة عالمات الطلبة) ANCOVA(التغایر
  :الجداول اآلتیة

 التصور واإلبداع واالبتكارلمتغیر عادة ) ANCOVA(نتائج اختبار تحلیل التغایر : 68.4جدول
  .حسب المجموعة والجنس والتقدیر العام والتفاعل بینھا

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 0.00 8.27 2.95 1.00 2.95  قبلي
*0 5.48 1.96 1.00 1.96  المجموعة .02 

 0.15 2.05 0.73 1.00 0.73  الجنس
 0.06 2.67 0.95 3.00 2.86  التقدیر

 0.55 0.35 0.13 1.00 0.13  الجنس*المجموعة
 0.30 1.22 0.44 3.00 1.31  التقدیر*المجموعة

 0.96 0.09 0.03 3.00 0.10  التقدیر* الجنس
0* 4.53 1.62 3.00 4.85  التقدیر*الجنس*المجموعة .00 

   0.36 173.00 61.74  الخطأ
    190.00 1625.81  المجموع

وأن  قیمة ) 5.48(المحسوبة لمتغیر المجموعة هي ) ف( أن قیمة ) 68.4( نالحظ من الجدول 
، أي أن هناك فروق )α ≥ 0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ) 0.02(تساوي مستوى الداللة 

  .تعزى للمجموعة ولصالح المجموعة التجریبیة التصور واإلبداع واالبتكاردالة إحصائیًا في 

والخطأ المعیاري، لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  المتوسطات الحسابیة المعدلة) 69.4(جدول
   .المجموعة لمتغیر

 المجموعة المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 التجریبیة 3.02 0.06
 الضابطة 2.76 0.07

المحسوبة للتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر هي ) ف( أن قیمة ) 68.4(كما نالحظ من الجدول 
 )α ≥0.05(لداللة وهذه القیمة أقل من قیمة مستوى ا) 0.00(وأن قیمة مستوى الداللة تساوي ) 4.53(
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تعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس  التصور واإلبداع واالبتكارأي أن هناك فروق دالة إحصائیًا في 
  .المتوسطات المعدلة لهذه الفروق) 70.4(والتقدیر، ویبین الجدول 

ب ، حسالتصور واإلبداع واالبتكارالمتوسطات المعدلة واألخطاء المعیاریة في عادة ) 70.4(جدول 
  .التفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر

 الخطأ المعیاري المتوسط المعدل التقدیر الجنس  المجموعة

 ذكر  التجریبیة

 0.35 3.35 ممتاز
 0.30 3.04 جید جداً 

 0.17 2.78 جید
 0.12 3.11 ضعیف

 أنثى  التجریبیة

 0.27 3.14 ممتاز
 0.17 2.27 جید جداً 

 0.17 3.03 جید
عیفض  2.99 0.11 

 ذكر  الضابطة

 0.30 2.66 ممتاز
 0.27 2.32 جید جداً 

 0.17 3.12 جید
 0.17 2.94 ضعیف

 أنثى  الضابطة

 0.23 2.46 ممتاز
 0.17 2.78 جید جداً 

 0.14 2.53 جید
 0.15 2.91 ضعیف

ن) 70.4(ُیظهر الجدول  كان جموعات التجریبیة المللطلبة الذكور في المتوسطات الحسابیة  ترتیب أ
في حین كان ترتیب اإلناث ضمن نفس المجموعة ) ممتاز ،جید جدًا ، ضعیف ، جید ( تنازلیًا 

النتائج المتعلقة بالذكور للمجموعتین ) أ4. 7(ویترجم الشكل ) ممتاز، جید ، ضعیف، جید جداً (
 .لإلناث) ب 7.4(التجریبیة والضابطة و الشكل 
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  المجموعة والجنس والتقدیر لمظهر التصور واالبداع واالبتكارالتفاعل بین : 7.4شكل

نجد أن جمیع المتغیرات الممثلة بالتقدیر، والجنس والتفاعل بین المجموعة ) 68.4( وبالعودة للجدول 
والتقدیر، والتفاعل بین الجنس والتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس، غیر دالة إحصائیا، حیث 

مما یشیر لعدم وجود فروق ) α ≥ 0.05(الداللة لها جمیعًا أعلى من مستوى الداللة كانت قیم مستوى 
  .لعادة التصور واإلبداع واالبتكار، تعزى لهذه المجموعات

  جمع البیانات باستخدام الحواس
قیاس في ، ةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة القبلیة والبعدی: 71. 4جدول 

  .حسب المجموعة والجنس والتقدیر ، جمع البیانات باستخدام الحواسدة عا

جمع وجود فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس عادة ) 71.4(نالحظ من الجداول
كانت الفروق   ، بین عینتي الدراسة حسب المجموعة، ولمعرفة فیما إذاالبیانات باستخدام الحواس

اختبار تحلیل  استخدام تم )α ≥ 0.05(إحصائیة عند مستوى الداللة  الظاهریة ذات داللة
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، كما هو مبین  جمع البیانات باستخدام الحواسلعادة  لمعالجة عالمات الطلبة) ANCOVA(التغایر
  :في الجداول اآلتیة

 جمع البیانات باستخدام الحواسلمتغیر عادة ) ANCOVA(نتائج اختبار تحلیل التغایر : 72.4جدول
  .سب المجموعة والجنس والتقدیر والتفاعل بینھاح

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 660. 200. 0.09 1.00 0.09  قبلي
 *010. 7.05 3.30 1.00 3.30  المجموعة

 0*00. 10.56 4.95 1.00 4.95  الجنس
 440. 910. 0.43 3.00 1.29  التقدیر

 950. 000. 0.00 1.00 0.00  الجنس*المجموعة
 060. 2.51 1.18 3.00 3.54  التقدیر*المجموعة

 170. 1.68 0.79 3.00 2.37  التقدیر* الجنس
 270. 1.31 0.61 3.00 1.84  التقدیر*الجنس*المجموعة

   0.47 173.00 81.08  الخطأ
    190.00 1579.67  المجموع

وأن  قیمة ) 6.05(المحسوبة لمتغیر المجموعة هي ) ف( أن قیمة ) 72.4(نالحظ من الجدول 
، أي أن هناك فروق دالة )α ≥ 0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ) 0.01(مستوى الداللة 

  .، تعزى للمجموعة ولصالح المجموعة التجریبیةجمع البیانات باستخدام الحواسإحصائیًا في عادة 
 ات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة، والخطأ المعیاريالمتوسط) 73.4(جدول

  .لمتغیر المجموعة
  

 المجموعة المتوسط الحسابي االنحراف المعیاري
 التجریبیة 2.92 0.07
 الضابطة 2.50 0.08

مة وأن  قی) 7.05(المحسوبة لمتغیر الجنس هي ) ف( أن قیمة ) 72.4( كما نالحظ من الجدول 
أي أن هناك فروق  )α ≥ 0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ) 0.00(مستوى الداللة تساوي 

  .دالة إحصائیًا في جمع البیانات باستخدام الحواس، ولصالح الذكور
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 المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة، والخطأ المعیاري :74.4جدول 
  .لمتغیر الجنس

 الجنس المتوسط الحسابي االنحراف المعیاري
 الذكور 2.88 0.09
 اإلناث 2.63 0.07

أن جمیع المتغیرات الممثلة بالتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والتقدیر، ) 72.4( بینما یظهر الجدول 
جنس والتفاعل بین الجنس والتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس، والتفاعل بین المجموعة وال

والتقدیر، غیر دالة إحصائیا، حیث كانت قیم مستوى الداللة لها جمیعًا أعلى من قیمة مستوى الداللة 
)α≥0.05 (مما یشیر لعدم وجود فروق لعادة جمع البیانات باستخدام الحواس، تعزى لها.  

  فعالیة استراتیجیة التدریس. 4.4
ركته استراتیجیة التدریس المطبقة على المجموعة لقیاس درجة فعالیة البرنامج وقیاس حجم األثر الذي ت

باستخدام  ،والضابطة التجریبیة،بشكل عام، تم إیجاد داللة الفروق بین متوسطي المجموعتین التجریبیة
  ).75.4(كما هو مبین في الجدول)  Eta2( اختبار مربع إیتا 

 .ریسلفعالیة استراتیجیة التد  Eta2نتائج اختبار مربع إیتا  :75.4جدول 
 

  المجموعة
  

حجم  اختبار الفهم البعدي  اختبار الفهم القبلي
  التأثیر
Eta2 

 االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي

 0.61 1.98 0.38 1.11 التجریبیة
0.26*  

 0.63 1.66 0.12 1.01 الضابطة
ت العقل البعديمقیاس عادا مقیاس عادات العقل القبلي  المجموعة   
*0.16 0.28 3.25 0.37 3.01 التجریبیة  
 0.57 3.09 0.67 3.05 الضابطة

االستراتیجیة في تنمیة الفهم العلمي تساوي   لفعالیة Eta2 نالحظ من الجدول أن قیمة مربع إیتا 
 ربع إیتا أن قیمة م وكذلك فإن قیمة )α ≥ 0.05(وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) 0.26(

Eta2وهي أیضًا دالة إحصائیا، وحیث أن ) 0.16(االستراتیجیة في تنمیة عادات العقل بلغت  لفعالیة
، فإن حجم األثر الذي تركته االستراتیجیة كبیر، وفقًا لمبادئ اإلحصاء 0.14هذه القیمة أكبر من 

  ).2000( التربوي عفانة
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:تلخیص نتائج الدراسة  

:بالنقاط اآلتیة حسب المحاور التي تضمنتها ةیمكن تلخیص نتائج الدراس  

  :الدرجات الكلیة الختبار الفهم العلميالنتائج المتعلقة ب

وجود فروق دالة إحصائیًا في متوسطات الدرجات الكلیة لالختبار تعزى للمجموعة، لصالح  .1
ارنته بالتقدیر المجموعة التجریبیة، كذلك وجود فروق تعزى للتقدیر لصالح التقدیر ممتاز، عند مق

كذلك هناك فروق تعزى  ،)جید، ضعیف( ضعیف، ولصالح التقدیر جید جدًا عند مقارنته مع التقدیرین 
للتفاعل بین المجموعة والتقدیر، حیث كانت متوسطات الطلبة في المجموعة التجریبیة أكبر من 

تاز، أما ترتیب الطلبة في متوسطات الطلبة في المجموعة الضابطة باستثناء الطلبة ذوي التقدیر المم
، كذلك هناك فروق تعزى )جید جدًا، ممتاز، جید، ضعیف(المجموعة التجریبیة من حیث التقدیر فكان 

للتفاعل بین الجنس والتقدیر حیث كانت المتوسطات الحسابیة للذكور أعلى من اإلناث في التقدیرات 
، كذلك هناك فروق تعزى للتفاعل بین المجموعة المناظرة لها باستثناء التقدیر ممتاز كانت لإلناث أعلى

ذوي التقدیر جید جدًا هي  أن المتوسطات الحسابیة ألفراد المجموعات التجریبیةحیث  والجنس والتقدیر،
كانت ) ذكور وٕاناثاً ( من الجنسین  المتوسطات الحسابیة ألفراد المجموعات التجریبیة األعلى، كما أن

  . المناظرة لها في المجموعات الضابطة  أعلى من المتوسطات الحسابیة

عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات الدرجة الكلیة لالختبار تعزى للجنس، والتفاعل  .2
  .بین المجموعة والجنس

  :مظاهر الفهمالنتائج المتعلقة ب

ختبار تعزى وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات عالمات الطلبة لمظهر الشرح في اال .1
للمجموعة، لصالح المجموعة التجریبیة، ووجود فروق تعزى للتقدیر لصالح التقدیر ممتاز، عند مقارنته 

كذلك تصدر ). جید، ضعیف( بالتقدیر ضعیف، ولصالح التقدیر جید جدًا عند مقارنته مع التقدیرین 
  .التقدیر جید جدًا على باقي التقدیرات حیث كان متوسطه هو األعلى

عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات عالمات الطلبة لمظهر الشرح في االختبار  .2
تعزى للجنس، والتفاعل بین المجموعة والجنس، والتفاعل بین المجموعة والتقدیر، والتفاعل بین الجنس 

  .والتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر
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یاس متوسطات عالمات الطلبة لمظهر التفسیر في االختبار تعزى وجود فروق دالة إحصائیًا في ق .4
للمجموعة، لصالح المجموعة التجریبیة، ووجود فروق تعزى للتقدیر لصالح التقدیر ممتاز، عند مقارنته 

ولصالح ) جید، ضعیف( بالتقدیر ضعیف، وكذلك لصالح التقدیر جید جدًا عند مقارنته مع التقدیرین 
  .قارنته مع التقدیر ضعیفالتقدیر جید عند م

عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات عالمات الطلبة لمظهر التفسیر في االختبار  .5
تعزى للجنس، والتفاعل بین المجموعة والجنس، والتفاعل بین المجموعة والتقدیر، والتفاعل بین الجنس 

  .والتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر

وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات عالمات الطلبة لمظهر التطبیق في االختبار تعزى  .6
للمجموعة، لصالح المجموعة التجریبیة، ووجود فروق تعزى للتقدیر لصالح التقدیر ممتاز، عند مقارنته 

جید، (  ،  وكذلك لصالح التقدیر جید جدًا عند مقارنته مع التقدیرین) جید ، ضعیف( بالتقدیر
الحسابي ألفراد  أن المتوسط، وكذلك وجود فروق تعزى للتفاعل بین المجموعة والتقدیر،حیث )ضعیف

المجموعة التجریبیة ذوي األداء جید جدًا وهو أعلى من المتوسطات الحسابیة لباقي أفراد المجموعات 
المتوسط الحسابي لألفراد  التجریبیة، یلیه األفراد ذوي األداء ممتاز ثم جید ثم ضعیف ، في حین كان

ذوي التقدیر ممتاز في المجموعات الضابطة،هو األعلى، یلیه التقدیر جید جدًا فالتقدیر جید و 
بشكل عام كانت متوسطات أفراد المجموعة التجریبیة أكبر من المتوسطات المناظرة لها في . ضعیف

  . المجموعة الضابطة 

س متوسطات عالمات الطلبة لمظهر التطبیق في االختبار عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في قیا .7
تعزى للجنس، والتفاعل بین المجموعة والجنس، والتفاعل بین الجنس والتقدیر، والتفاعل بین المجموعة 

  .والجنس والتقدیر

وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات عالمات الطلبة لمظهر المنظور في االختبار تعزى  .8
، لصالح المجموعة التجریبیة، ووجود فروق تعزى للتقدیر لصالح التقدیر ممتاز، عند مقارنته للمجموعة

ولصالح ) جید، ضعیف( بالتقدیر ضعیف ، وكذلك لصالح التقدیر جید جدًا عند مقارنته مع التقدیرین 
لتقدیر، التقدیر جید عند مقارنته مع التقدیر ضعیف، كذلك وجود فروق تعزى للتفاعل بین الجنس وا

الحسابي لألفراد ذوي األداء جید جدًا أعلى من المتوسطات الحسابیة لباقي أفراد  المتوسط حیث أن
تذو  اإلناث الحسابیة ألفراد مجموعات مجموعات الذكور، في حین كانت المتوسطات ممتاز  التقدیر ا

    .علىهي األ



151 
 

التقدیرات أعلى من المتوسطات وبشكل عام كانت المتوسطات الحسابیة للطلبة الذكور في جمیع  
الحسابیة للطالبات اإلناث باستثناء الطلبة الذكور ذوي األداء الممتاز، مقارنة مع الطالبات اإلناث، 

المتوسطات الحسابیة ألفراد وكذلك وجود فروق للتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر، حیث أن 
أعلى من المتوسطات الحسابیة ألفراد المجموعات ) ذكور وٕاناثاً ( من الجنسینالمجموعات التجریبیة 

المناظرة لها، وبالنظر لمتوسطات الذكور في المجموعة التجریبیة نجد أن الذكور الذین  الضابطة
تقدیرهم جید جدا كانت متوسطاتهم هي األعلى، في حین حازت الطالبات ذوات التقدیر ممتاز على 

  .المتوسط األعلى في المجموعة التجریبیة

عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات عالمات الطلبة لمظهر المنظور في االختبار  .9
  .تعزى للجنس، والتفاعل بین المجموعة والجنس ، والتفاعل بین المجموعة والتقدیر 

  
  :مستویات الفهمالنتائج المتعلقة ب

جموعة، لصالح المجموعة تعزى للم) سطحي ، متوسط، عمیق( وجود فروق في مستویات الفهم .1
  .التجریبیة

  . تعزى للجنس وللتقدیر) سطحي ، متوسط، عمیق( عدم وجود فروق في مستویات الفهم .2

  :عادات العقلالنتائج المتعلقة ب

وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات عادات العقل في جمیع المجاالت تعزى للمجموعة .1
  .ولصالح المجموعة التجریبیة

 جود فروق دالة إحصائیًا في متوسطات عادة التفكیر بمرونة، والتفكیر التبادلي، تعزى للجنس،و .2
وتطبیق المعرفة السابقة،  والتفكیر والتواصل بوضوح ودقة، وجمع البیانات باستخدام  ولصالح اإلناث،

  .الحواس، تعزى للجنس، ولصالح الذكور

عادة المثابرة، والتفكیر حول التفكیر، والتساؤل وطرح عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في متوسطات . 3
  .المشكالت، واإلصغاء بتفهم وتعاطف، والتصور واالبداع واالبتكار، تعزى للجنس

وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات عادة تطبیق المعرفة السابقة، تعزى للتقدیر،  . 4
  ".ضعیف"هما بالتقدیر عند مقارنت" جید " و " جید جداً "ولصالح التقدیر 
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عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في متوسطات عادة المثابرة،والتفكیر بمرونة، والتفكیر حول . 5
التفكیر،والتفكیر التبادلي، والتساؤل وطرح المشكالت، واإلصغاء بتفهم وتعاطف، والتفكیر والتواصل 

  .خدام الحواس، تعزى للتقدیربوضوح ودقة، والتصور واالبداع واالبتكار،وجمع البیانات باست

التساؤل وطرح المشكالت، اإلصغاء بتفهم  وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات عادة .6
تعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس، حیث أبدى الذكور استجابة أكبر لعادة التساؤل وطرح  وتعاطف،

  .تصور واالبداع واالبتكار أكثر من الذكورالمشكالت، في حین كانت استجابة الطالبات منحازة لعادة ال

وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف، تعزى للتفاعل بین  .7
  .المجموعة والجنس

عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في متوسطات عادة المثابرة، والتفكیر بمرونة، والتفكیر حول .8 
، وتطبیق المعرفة السابقة، ،والتفكیر والتواصل بوضوح ودقة، والتصور التفكیر،والتفكیر التبادلي

واالبداع واالبتكار، وجمع البیانات باستخدام الحواس، تعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس، حیث 
  .كانت متوسطات الذكور أعلى من متوسطات اإلناث باستثناء ذوي التقدیر جید

س متوسطات عادة العقل المتعلقة بالتصور واإلبداع واالبتكار وجود فروق دالة إحصائیًا في قیا .9
  .تعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر

وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات عادات العقل في جمیع المجاالت تعزى  عدم.10
سطات الطلبة للتفاعل بین المجموعة والتقدیر،باستثناء عادة التفكیر التبادلي، حیث تدرجت متو 

مع اإلبقاء على كون متوسطات المجموعة التجریبیة أعلى من ) جید،ضعیف،جید جدًا،ممتاز(
المتوسطات المناظرة لها في المجموعة الضابطة، كما أنه ال توجد فروق تعزى للتفاعل بین والمجموعة 

  .والجنس باستثناء عادتي التساؤل وطرح المشكالت واإلصغاء بتفهم وتعاطف

دم وجود فروق دالة إحصائیًا في متوسطات عادة المثابرة، والتفكیر بمرونة، والتفكیر حول ع .12
وتطبیق المعرفة السابقة، والتفكیر التبادلي، والتساؤل وطرح المشكالت، والتفكیر والتواصل  التفكیر،

  .تقدیربوضوح ودقة، وجمع البیانات باستخدام الحواس، تعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس وال
 

  :فعالیة االستراتیجیةالنتائج المتعلقة ب
 .وجود أثر دال لفعالیة استراتیجیة التدریس في تنمیة الفهم العلمي وعادات العقل للطلبة
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الخامسالفصل   

ــــــــــــــ ـــ ــ ــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــ ــ ــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــ ــ ـــــ ـــــــ ــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــ ــــــ ــــــــــــــــــ   ـ

  مناقشة النتائج والتوصیات

النتائج التي تم التوصل إلیها بعد تطبیق البرنامج التدریبي،  واألدوات المتمثلة في اختبار في ضوء 
ستقصاء فعالیة االستراتیجیة قیاس مظاهر الفهم العلمي، ومقیاس عادات العقل، على عینة الدراسة، ال

تحقیق الفهم العلمي، وتنمیة عادات العقل لدیهم، تم  القائمة على تدریس العلوم من أجل الفهم في
  .  تجمیع البیانات ومعالجتها إحصائیا، ورصدت النتائج المستقاة، لمناقشتها في هذا الفصل

  
  :بالسؤال األولمناقشة النتائج المتعلقة  1.5

خدام استراتیجیة تدریس العلوم من أجل الفهم في تحقیق الفهم العلمي، لدى طلبة الصف ما أثر است
العاشر األساسي في العلوم؟ وهل یختلف هذا األثر باختالف الجنس وطریقة التدریس والتقدیر 

 والتفاعل بینها وفقًا لمظاهر الفهم اُلمقاسة؟ 

  : سیتم عرض النتائج في محورین لغرض تسهیل مقروئیة النتائج المتعلقة بهذا السؤال،

  .النتائج المتعلقة بالدرجة الكلیة لالختبار بجمیع أبعاده: أوال◌ 

 .النتائج المتعلقة بمظاهر الفهم الُمقاسة مفصلة كل مظهر منها: ثانیاً 
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  .النتائج المتعلقة بالدرجة الكلیة لالختبار بجمیع أبعاده: أوال◌ 
  
للدرجات  الكلیة الختبار الفهم العلمي البعدي، ) ANCOVA( أظهرت نتائج اختبار تحلیل التغایر §

وجود أثر دال إحصائیا بین طلبة المجموعتین التجریبیة والضابطة، لصالح المجموعة التجریبیة، في 
االستراتیجیة مما یعني أن ) والمنظور التطبیق، التفسیر، التوضیح،(تحقیق الفهم العلمي بأبعاده األربعة 

باعتباره من  لدى الطلبة الفهم العلميقد أسهمت في تنمیة  لتدریس من أجل الفهم القائمة على ا
وفي ضوء استطالع األدب التربوي وجدت الباحثة  ،المخرجات األساسیة والمهمة لعملیة التعلیم والتعلم

 & Baser  ؛ Uldag, 2005 ؛ O’Neil, 2005( أن هذه النتیجة تتفق مع نتائج دراسة كل من 

Geban, 2007؛Thomas , 2009   ؛William,2006وتعزو الباحثة ذلك  ) 2006أبو حمور،  ؛
 :لألسباب اآلتیة

 
، بدءًا من ونشطاً  في جعل التعلم حیویاً  التدریس من أجل الفهم،القائمة على  االستراتیجیةساهمت 

حیث نظمت  ،لهمة واألدوار المنوط، وطریقة جلوس الطلبة، تغییر الجو الروتیني لغرفة الصف التقلیدیة
 والجدل ،یسودها روح التعاون والتفاوض والمشاركة ،غرفة الصف باعتبارها غرفة بنائیة مرنة

تهدف إلى إثارة تفكیر  حیویة توظیف نشاطات صفیةفضًال عن  ،Debating  Scientificالعلمي
معلومات الب ى االستعانةعل وتدریبهم الطلبة وٕاعطائهم فرصًا للتعبیر عن أفكارهم الخاصة وٕاثباتها بقوة؛

 معرفتهموهذا بدوره یعطي الطلبة فرصًا للتوسع وٕاغناء  مسبقًا كأساس لما سیتعلموه الحقًا، التي درسوها
م بمثابة دور المعلوبذلك كان  ،وبیروقراطیتهمعلم السیادة  بعیدًا عنبكلمات وأفكار إضافیة جدیدة، 

ویقدم لهم مهمات واقعیة، ویسقط السیاق األكادیمي مع ، الذي یدعم الطلبة باستمرار المدرب والمساند
  .باستمرار األحداث الجاریة في السیاق الواقعي، ویتأمل في أداء طلبته ویسعى لتحسینه

   

 أنشطةتهیئة  التعلمیة، و –هذا المدخل وفر للطلبة فرصًا إیجابیة للتفاعل مع المواقف التعلیمیة  كما أن
ممارسة حیث تم توجیههم للى تأكید إیجابیة المتعلم، ومشاركته الفعالة، وصیاغة مهام تعلیمیة تقوم ع

التعلم بصورة ذاتیة، وبناء المعنى والفهم الخاص بهم من قبل جهازهم المعرفي، واالبتعاد عن مهارات 
بل ربط هذه المهام وما تتضمنه من معارف، بصورة وظیفیة  واالنغالق العقلي؛ التلقي السلبي اآللي،

ت  معنى عند قیامهم بمهام ومشكالت مرتبطة بحیاتهم الیومیة في مجتمعهم، وٕاتاحة الفرصة للطلبة وذا
كما أن دمج برنامج تطویر عادات العقل ضمن فعالیات البرنامج التدریبي،  الكتشاف أداءاتهم وتقدیمها،



155 
 

ن، وهذا ساهم بشكل كبیر في صقل شخصیة المتعلم وسلوكه مع زمالئه، من احترام وتعاطف وتعاو 
یدعم ما طرحته النظریة البنائیة، باعتبارها نظریة في المعرفة، تحترم دور المتعلم وتؤمن بقدراته، 

   ).2003(وتستخدم لشرح وتفسیر وتطبیق ما نعلمه زیتون، وزیتون
 

والتي  ،Understanding by Design كما أن تصمیم الوحدة وتكییفها حسب نظریة الفهم بالتصمیم
التركیز  خالل منللمعلم كمصمم ومطور ومقّیم، یسعى لتحقیق أهداف عملیة التعلیم والتعلم ُینظر فیها 

وتدریب الطلبة  ألنماط التقویم الحقیقیة، ماط التقویم التقلیدیةنوالتحول عن أأكثر من الكم،  النوععلى 
 حول من الحفظ للفهم،والت ،یر في ممارساتهمیالتغو  ،وفهم المعرفة بلغتهم الخاصةعلى اتخاذ القرارات، 

بین  differentiatedوتقویة عاداتهم العقلیة الضعیفة، وبالتالي تكون هذه االستراتیجیة قد مایزت 
 الطلبة وقد ظهر ذلك من خالل تجاوب وطرق تقویمهم، طبیعة المحتوى المقدم ومستویات الطلبة،

 زمالءهم مع للمشاركة صیلالتح منخفضي الطلبة وتشجیع ،المعرفة تبادل و مجموعات، في للعمل
ی إبداء ومحاولة   .مجموعته أفراد مع التفاعل، و الرأ

  

، نظریة الفهم ویمكن تفسیر ھذه النتائج في ضوء مكونات استراتیجیة التدریس من أجل الفھم، وأبعاد
ق  الوحدةتؤكد هذه النظریة على فهم المعلومات والموضوعات المطروحة من خالل تصمیم  حیث وطر

وتقوم على فكرة تخطیط وتصمیم الوحدة الدراسیة بصورة عكسیة  ) UBD(بهدف إحداث الفهم  التدریس
Backward Design والمادة معرفة مرنة، یمكن تشكیلها المتعلم مركزا للعملیة التعلیمیةاعتبار ب ،

ف  مانإ، وٕاعادة بنائها، انطالقا من كون التعلم الجید هو لیس ملء العقول بالمعلومات والمهارات الهد
الذي یحقق عمق المعرفة، بدال من استقبال المعرفة بشكل سلبي  ،هو الفهم الحقیقي ،المحوري للتدریس

)2000 , Newton2010؛  , Mancuso(.  

  

یتطلب من الطلبة القیام بإنجازات تتطلب إعمال الفكر في مجال  لتدریس من أجل الفهمامدخل كما أن 
األمثلة، والتطبیق والتعمیم والمحاكاة، والتعبیر عن الموضوع بطرق  معین، مثل تقدیم الدالئل وٕاعطاء

جدیدة، وٕانجاز مهمات تدل على الفهم، باإلضافة لكون المراحل التي تمر بها والتي تتمثل في 
 وتضمین التي توفر ما یكفي من العمق واألهمیة إلحداث فهم قوي للطلبة، تولیدیةال موضوعاتال

ف الفهم  ی، المنشود الفهم شكلتمثل و وهي أهداف موجهة للحیاة Understanding goalsأهدا    الذ
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 Performance Tasks األداء مهامكما أن هذه االستراتیجیة قائمة على ، الطلبة عند لتحقیقه تسعى

بمهام أداء  خالل القیام من للموضوع، فهمهم مدى بیان إلى تهدف أنشطة في الطلبة إشراك تطلبتالتي 
 من وغیرها مالحظته واستنتاجه، تم ما وصف أو ذلك، حول مقال كتابة أو دراسته، تم لما حي عرض◌ ل

واستخدام كل ما یلزمهم من مناظرات ومناقشات وعروض  ، الطلبة عند الفهم إلى تشیر التي األنشطة
 نماطوأ لإلنجاز محاكاة وضعو  المستمرم لتقویوتوضیحات للنتائج بكافة الوسائل الممكنة، باإلضافة ل

، وبذلك ترى الباحثة أن هذه للتأكد من تحقیق الفهم ،من المعلم ومن الطلبة أنفسهم الراجعة للتغذیة
  .األسباب مدعاة لتحقیق الفهم عند الطلبة

  
، عدم وجود أثر دال إحصائیا للدرجات  ) ANCOVA( كما وأظهرت نتائج اختبار تحلیل التغایر  §

، وتلتقي هذه النتیجة یعزى للجنس ،، في تحقیق الفهم العلمي الكليالكلیة الختبار الفهم العلمي البعدي
لمعرفة أثر الجنس وٕاستراتیجیة التغییر  ) Baser& Geban, 2007( مع ما توصل إلیه بیزر وغیبان

عتبارات امنها ، من خالل عدة اعتبارات هذه النتیجة ویمكن تفسیر المفاهیمي في تحقیق الفهم العلمي،
جیة التدریس، باعتبارها استراتیجیة نشطة عملت على اختراق الجمود والثبات العقلي باستراتی تتعلق

Mental fixedness والسماح للمتعلمین بالحركة في فضائها وتولید استنتاجاتهم وٕابداء أرائهم ،
والمنافسة في تولید وطرح ما هو أفضل، حیث كان هناك توزیع لألدوار لألفراد في مجموعات، وُسمح 

فرد بطرح واختیار المواضیع التي تتعلق بالوحدة حسب رغبته، ومن ثم مناقشتها من وجهة نظره  لكل
الخاصة وبأسلوبه الخاص، مع إمكانیة عرض كل ما یلزمه من أنشطة ودالئل، واالتصال مع المحیط 
 الخارجي، هذا ما دعا الطلبة یندمجون في الوحدة بشكل نشط، باإلضافة لعامل التحفیز المادي
والمعنوي في نهایة كل طرح، وهو ما جعل هذه االستراتیجیة محببة من قبل الجنسین وبالكفاءة نفسها، 
فكال الجنسین أبدى الرغبة في المشاركة والتفاعل وبدافعیة عالیة، وقد عبر الطلبة عن هذا االرتیاح من 

 ). 8ملحق (  كلى الجنسین خالل مقابلتهم وٕابداء رأیهم حول تجربة البرنامج

 

أما االعتبار اآلخر فیعود للناحیة الفسیولوجیة والسیكولوجیة للفرد في ضوء النظریات الحدیثة، ومنها 
نظریة التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبین، والتي أكدت أن عملیة حدوث الفهم في الدماغ البشري ال 

  أنهم الجمیع البشر، طالما  تختلف من فرد آلخر أو من جنس آلخر، وأن آلیة عمل الدماغ موحدة في
یعانون من مشكالت معینة، بل أن البحث عن المعنى وتشكیل الفهم لدى الفرد هو أمر فطري لتفسیر 
الواردات الحسیة وغیر الحسیة للظواهر، ومعرفة األسباب الحقیقیة الكامنة ورائها، وهذا یبدد القول 

ولعل هذا القول المغلوط قد ظهر في  من اإلناث، الشائع بأن الطلبة الذكور هم أكثر مقدرة على الفهم
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زمن كانت فیه القیود واالعتبارات االجتماعیة والثقافیة السائدة مجحفة في حق األنثى، أما اآلن فقد 
والعادات المتبعة التي  تغیرت هذه النظرة الجاهلیة، بتحضر المجتمعات، لكن ال یمكن إنكار اآللیة

، وتتفق هذه )2009(التي تعتبر عامًال فارقًا بین األفراد عفانة والجشیعالج بها الفرد المعارف، و 
في بحث لهم ) Magilkerst et al.,2007( النتیجة أیضًا مع أدبیات ما طرحته ماجلكیرست وزمالؤها

حول بعض الفروق بین طریقة تعلم التالمیذ من كال الجنسین، مؤكدین أنه لیس هناك ما یدعم أن 
  .درات تفوق اإلناث، أو العكس؛ بل أن هناك طرقًا مختلفة الستخدام هذه القدراتالذكور یمتلكون ق

  

وجود أثر دال إحصائیا للدرجات  الكلیة الختبار الفهم العلمي البعدي، في  النتائج،كما وأظهرت  §
) ممتاز، جید جدًا،( للتقدیر، وأن مصدر الفروق بین ضعیف وكل من تحقیق الفهم العلمي یعزى 

وتتفق هذه النتیجة مع دراسة عدس  لصالح جید جدًا،" وجید وضعیف"ألخیرات وبین جید جدًا لصالح ا
 :لجملة من األسباب منها ذلك وتعزو الباحثة )2004(
 

أن نوعیة الطلبة ذوي التقدیر المرتفع هم من الطلبة الجدیون، فقد أبدت هذه الفئة من الطلبة كامل 
لمطبق، إضافة الستثمار أقصى طاقاتهم وجهدهم لفهم المادة استعدادها لالستفادة من البرنامج ا

المطروحة، ویمكن أن یكون للتعلیمات التي قدمت في بدایة تقدیم البرنامج حول آلیة معالجة المعرفة 
والتفتح العقلي عند طرح التفسیرات والتوضیحات العلمیة بهدف تحقیق الفهم، كان لها دور في ذلك، 

هذه الفئة من الطلبة لدیهم عادات عقلیة مؤسسة لكیفیة المذاكرة ، فغالبًا مثل  وهناك سبب آخر مهم أن
هذه الفئة ما یصرون على المثابرة والتعلم لتحقیق أهدافهم، وخصوصًا في ظل الجو التنافسي الذي 
انخرطوا فیه لتحقیق األفضل، فهم اعتادوا على حمل اللقب وال یستسلمون للفشل، مما زاد دافعیتهم 

صرارهم للفهم والتعلم، في حین أن الطلبة ذوي التقدیر ضعیف هم أقل جدیة في تناول المعرفة وا◌ 
  .العلمیة ومعالجتها

  

ولكن ال یعني ذلك أن هذه الفئة من الطلبة ال یمتلكون الفهم ولكنهم حجموا قدراتهم وفهمهم بالمستوى  
ویع ذواتهم وعاداتهم وتوجیهها لزیادة الذي حققوه، دون محاولة االرتقاء كثیرًا بهذا المستوى، وتط

جهودهم، فهم ینسحبون بسهولة عند مواجهة موقف مشكل وال یثابرون على إیجاد الحلول له، وظهر 
ذلك جلیًا عند مقارنة متوسطات درجاتهم مع متوسطات نظرائهم في المجموعة الضابطة، مما یعني 

  .تقدمهم واستجابتهم للبرنامج التدریبي
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الكلیة الختبار الفهم العلمي البعدي، في  وجود أثر دال إحصائیا للدرجات النتائج، كما وأظهرت §

، والتفاعل بین الجنس والتقدیر والتفاعل بین للتفاعل بین المجموعة والتقدیرتحقیق الفهم العلمي یعزى 
الجنسین  المجموعة والجنس والتقدیر، حیث كانت المتوسطات الحسابیة ألفراد المجموعة التجریبیة من

أعلى من المتوسطات المناظرة في المجموعة الضابطة، باستثناء األفراد ذوي التقدیر ممتاز، كما 
 .أظهر الطلبة ذوي التقدیر جید جدًا تفوقًا على باقي األفراد ذي التقدیرات المختلفة

 

ة كما تم توضیحه ویمكن تفسیر تقدم أفراد المجموعات التجریبیة داللة على جدوى االستراتیجیة المطبق 
مسبقًا، أما تفوق الطلبة ذوي التقدیر جید جدًا، ربما یكون مرد ذلك لكون هذه الفئة من الطلبة هم أقل 
توترًا وبحثًا عن العالمات التحصیلیة، فنمط دراستهم واءم طبیعة االستراتیجیة، في حین ظل الطلبة 

من أجل االختبار،  فلم یغیروا كثیرا  ذوي التقدیر ممتاز منحازین للبحث عن العالمات والتنافس
 .عاداتهم الدراسیة وطرق مذاكرتهم والتي عادة ما تكون تعتمد على الحفظ وعدم الفهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :بالسؤال الثانيمناقشة النتائج المتعلقة  .2.5
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في العلوم في الصف العاشر األساسي ) عمیق، متوسط،سطحي( هل یختلف مستوى فهم الطلبة
 لجنس والطریقة والتقدیر؟باختالف ا

التكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفروق لمستویات الفهم  أظهرت النتائج المتعلقة باختبار §
ضمن المستویات وبین (لمتغیر المجموعة في مستویات فهم الطلبة Zوقیمة   )2χ (باستخدام اختبار 

ین التجریبیة والضابطة، لصالح المجموعة وجود أثر دال إحصائیا بین طلبة المجموعت )المجموعات
وبفارق ظاهر في تحول الطلبة من مستوى الفهم السطحي إلى مستوى الفهم المتوسط  التجریبیة،
من الطلبة كانوا یتبنون فهمًا سطحیًا ساذجًا قبل المعالجة %) 91(حیث تبین أن قرابة  والعمیق،

معالجة، وفي المقابل ارتفعت نسبة الطلبة الذین بعد ال%) 19(التدریسیة، وانخفضت هذه النسب إلى 
في %) 15(ونسبة الطلبة الذین تبنوا الفهم العمیق إلى %) 55(تبنوا الفهم المتوسط بعد المعالجة إلى 

 :لما یأتي وتعزو الباحثة هذه النتائج %)3(حین كانت هذه النسبة قبل المعالجة دون 

 
تویاته، یتأثر بالعملیة التي یتم من خاللها تناول المعرفة باعتبار أن عملیة حدوث الفهم وتطویر مس 

العلمیة، وطریقة معالجتها داخل الدماغ البشري، حیث أن الفهم العمیق یتطلب تنظیمًا وتوظیفًا للمعرفة 
بطاقة وجهد كبیرین إلحداث المعنى، وحیث أن استراتیجیة التدریس القائمة على الفهم صّبت جل 

لم واستغالل نشاطاته، وتوجیهه لبذل أقصى ما عنده من طاقات خالل تنفیذ وبناء اهتمامها على المتع
المعرفة العلمیة، وما یتعلق بها من تصمیم ألنشطة مرافقة ومهام أداء حقیقیة إلحداث معنى لما 
یتعلمه، وتوظیفه بشكل حقیقي، باإلضافة لطبیعة التوجیهات التي كانت تقدم للطلبة باستمرار من قبل 

علمین حول كیفیة التعامل مع المعلومة، مما ساهم إلى حد كبیر في تطویر وعي الطلبة ونظم الم
؛ عبد 2007؛ علي،2009طلبة،: ( دراستهم، وتتفق هذه النتیجة مع أدبیات ما طرحه كل من

  ).2006الرؤوف،
 
ى اعتبار أن ویمكن تفسیر هذه النتیجة أیضًا في ضوء مكونات استراتیجیة التدریس من أجل الفهم،عل 

الفهم العمیق یختلف حسب نوع التعلم الناتج، فالتعلم الناتج عن الطرق التقلیدیة المرسخة لمفهوم 
التغطیة السطحیة الموسعة، والمركزة على كمیة هائلة من المعلومات، یؤدي لتعلم قائم على الحفظ 

في نقل المعرفة لمواقف جدیدة، واالستظهار، وغالبًا ما یكون فهم الطلبة سطحیًا، ویعانون من صعوبة 
وعادة ما تتجه المعرفة لدیهم للتحرك نحو التفصیالت السطحیة الساذجة، وعدم إعطاء الفرصة لتحقیق 
الفهم العلمي، أما االستراتیجیة القائمة على التدریس من أجل الفهم، فترى الباحثة أنها دعمت رؤیة 

وعملت على توافر أشكال النشاط العقلي التي  ،generative understandingالفهم العمیق المثمر 
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یمارسها المتعلم خالل دراسته، والتي تتضمن بناء عالقات لتكوین المعنى بین المعرفة السابقة والمعرفة 
الحالیة، وتوظیفها في سیاقات جدیدة، باإلضافة للتفحص الواعي والدقیق من قبل المتعلم والتأمل 

رصًا منه على تقدیم األفضل لفریقه وأمام زمالئه، كما أن تحفیز الطلبة باستمرار في أدائه وأفكاره ح
والتي تمثل أداة هامة  Mental Modelingعلى تولید معرفتهم معتمدین على أسس النمذجة العقلیة 

  .في أدبیاته) Solomon ,1986( للتعلم من أجل الفهم، وهذا ما أیده سلمون
  
التكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفروق لمستویات  رأظهرت النتائج المتعلقة باختباكما  §

وجود أثر دال عدم في مستویات فهم الطلبة،  الجنسلمتغیر  Zوقیمة   ) 2χ (الفهم باستخدام اختبار 
  مستویات فهم الذكور واإلناث، بشكل عام إحصائیا بین

تراتیجیة من قبل الطلبة كان بنفس تفسیر ذلك على اعتبار أن طریقة تعاطي وتقبل هذه االسویمكن 
المستوى، حیث أظهر كل من الذكور واإلناث استئناسا واستحبابًا للمهام واألنشطة المقدمة بالمقدار 
نفسه، كذلك یمكن تفسیر ذلك في ضوء نظریة الفهم وكیفیة حدوث اإلدراك في العقل اإلنساني، انطالقا 

، ویتحكم في درجة هذا الفهم عوامل عدة منها كفایة من كون الفهم عملیة داخلیة تحدث في الدماغ
الحواس، وكفایة السیاالت العصبیة، وكفایة التوافق  بین المعرفة السابقة والمعرفة الحدیثة ، فكلما كانت 
هذه العوامل صالحة في محتواها وقوتها، كلما أدت إلى إدراك وفهم كامل، وكلما كانت مشوشة أو 

منقوص ومشوش، فالفهم واإلدراك هما قدرات فیسیونفسیة، تبدأ لدى الفرد من منقوصة أدى ذلك إلدراك 
  ).1986(الخارج عن طریق الحواس وتترجم لسیاالت عصبیة  تدخل الدماغ لمعالجتها حمدان 

  

ن ومما ال شك فیه   الفروق بین الجنسینحدود طاقة  رسمتهي من والثقافیة البؤرة االجتماعیة  أ
طت الذكر الالمحدودیة،ونصبته ألن یكون هو األجدر،في زمن ما، ولكن وحجمتها،وهي التي أع

االنفتاح المعرفي والتقدم والتثقف االجتماعي الیوم غّیر حدود هذه الطاقات في النظر لقدرات األنثى  
  .وطاقاتها كأنثى

  

لة ،حیث ضمن المستویین السطحي والمتوسط بین الذكور واإلناث كانت دا)  2χ (في حین نجد أن قیم 
أظهرت الفروق أن نسبة الطالبات اللواتي انصرفن عن المستوى السطحي فاقت نسبة الذكور، وكذلك 
األمر بالنسبة للمستوى المتوسط، ویمكن تفسیر ذلك في ضوء تقبل الطالبات ذوات هذین المستویین 

الستراتیجیة من مهام للتغذیة الراجعة خالل تقدیم إجراءات البرنامج التدریبي، كما كان لبروتوكول ا
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موزعة، وتعلیمات حول تنمیة عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف، التي تركز على احترام شخصیة المتعلم 
وتعزیزه وعدم توبیخه في حال أخطأ، والتقبل والسماح له بالمشاركة الفاعلة، وٕابداء ما عنده من قدرات 

یفهم، ولكن المهم هو كیف یمكن الكشف وطاقات، وهذا ما یؤكد أنه لیس هناك من یفهم وهناك من ال
  . عن قدرات الطلبة وتشجیعهم على إظهارها، والمداومة على تفعیلها

 

أظهرت النتائج المتعلقة باختبار التكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفروق لمستویات كما 
لفهم تعزى لمتغیر التقدیر، ، عدم وجود فروق في مستویات اHوقیمة   ) 2χ (الفهم باستخدام اختبار 

) ضعیف ،جید جدًا، جید ممتاز،(ویمكن تفسیر ذلك على أساس أن الطلبة ذوي المستویات المختلفة 
قد استفادو من استراتیجیة التدریس من أجل الفهم، وقد حقق جمیع مستویات الطلبة تقدمًا مطردا في 

لعمیق، ومما یجدر ذكره أن الطلبة ذوي الفهم، بالتحول من الفهم السطحي تجاه الفهم المتوسط وا
، وقد هذا التقدم بالنسبة للمجموعة التجریبیة كانوا یجارون الطلبة اآلخرونالمستویین الجید والضعیف 

خالل متابعة أدائهم طیلة التدریب من قبل المعلمین، مما یدلل على أن عالمات التحصیل  لوحظ ذلك
  .شرًا حقیقیًا لمستوى الطالبوالتقدیر الذي یحمله الطلبة هو لیس مؤ 

  

فالفهم ال یقتصر على فئة معینة دون األخرى وهو لیس خاصًا بالطلبة ذوي التقدیر المرتفع، بل   وبذلك
التي تنمو وتتطور بتطور الفرد ووفقًا  أن الفهم هو في حقیقته مجموعة من القدرات العقلیة الداخلیة،

روٍف معینة، فإذا ما توفرت البیئة الغنیة واستراتیجیات للسیاق الذي یتم فیه، ویمكن تحقیقه تحت ظ
التدریس التي تحاكي رغبات المتعلمین ودوافعهم، أدى ذلك لتحقیق الفهم بمعناه المنشود، وقد اتفقت 

 ؛Wiggins& Mc Tighe,2005؛ (Marten, 1970 هذه النتیجة مع أدبیات ما طرحه كل من

Heller,2010 (یمكن بلوغه،  وهو لیس خاصًا بفئة محددة من األفراد أو  مبینین أن الفهم هو مرمى
الفئة العلیا من الطلبة، بل أن كل متعلم لدیه المقدرة على تشكیل الفهم والمعنى الخاص به إذا ما أتیح 

  .له ذلك في جو من التشجیع والتعزیز

  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 3.5
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ام استراتیجیة تدریس العلوم من أجل الفهم في تنمیة عادات العقل لدى ما أثر استخد: السؤال الثالث
طلبة الصف العاشر األساسي في العلوم؟ وهل یختلف هذا األثر باختالف الجنس وطریقة التدریس ، 

  . والتقدیر، والتفاعل بینها
 ةام اســتراتیجیأي دراســات ســابقة قارنـت بــین أثــر اســتخد) اواطالعهــ افــي حـدود معرفتهــ( ةجــد الباحثــتلـم 

فــي تنمیــة العــادات العقلیــة، لكــن هنــاك بعــض األبحــاث واألدبیــات التــي  تــدریس العلــوم مــن أجــل الفهــم
  .أشارت لذلك

  
في مجاالت عادات  )α   ≥0.05(أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة  §

مما یعني أن طریقة التدریس قد أسهمت  ،العقل المختلفة، تعزى للمجموعة ولصالح المجموعة التجریبیة
  :في تنمیة العادات العقلیة لدى الطلبة، وتعزو الباحثة ذلك لألسباب اآلتیة

، حیــث تنمیــة عــادات العقــل علــى تـدریس العلــوم مــن أجــل الفهــم فـيسـاهمت اســتراتیجیة التــدریس القائمــة 
یة إلـى حالـة الوظیفیـة، ومـن حالــة ركـزت علـى أهمیـة تفعیـل العقـل ونشـاطه، واالنتقـال بــه مـن حالـة السـلب

الخمــول إلــى حالــة النشــاط والمشــاركة، وحیــث أن هــذه االســتراتیجیة تســتند لفلســفة النظریــة البنائیــة التــي 
تهـــتم بالتـــدریس كعملیـــة استقصـــائیة، تهـــدف إلـــى فهـــم المـــتعلم لمـــا یـــدور حولـــه مـــن قضـــایا وأحـــداث فقـــد 

وفیر منـاخ آمـن للـتعلم، وبیئـة نفسـیة مفعمـة بالتعـاون عمدت لتربیة عادات العقل لدى الطلبة من خـالل تـ
والحیویــة بیــنهم، اســتناداً لمبــادئ نظریــة الــتعلم المســتند للــدماغ، التــي تفتــرض أن أفضــل منــاخ للــتعلم هــو 
المناخ الخالي من التهدید، والـذي یشـجع علـى احتـرام أراء وأفكـار الطلبـة، ویشـجع علـى تقبـل اسـتجاباتهم 

هم، باإلضافة لتهیئة المهام التعلیمیـة التـي تالئـم اهتمامـات الطلبـة وتراعـي حاجـاتهم، وٕاعطاء قیمة ألفكار 
  . وتتطلب منهم ممارسة مهارات التفكیر المختلفة بصورة اعتیادیة

كمـا أن هــذه االسـتراتیجیة عمــدت لـدمج برنــامج تـدریبي لتنمیــة عـادات العقــل خـالل عــرض المـادة، وذلــك 
لمســـتهدفة، ووضـــع مواقـــف تدریبیـــة لتنمیتهـــا، وٕامـــا أن تكـــون المواقـــف مـــن خـــالل تحدیـــد عـــادات العقـــل ا

ــتمدة مــــن حیــــاة الطلبــــة،بحیث تكــــون هــــذه  ــكل قصــــة، حــــوار، تســــاؤل، أو قضــــیة مســ المصــــاغة علــــى شــ
  .المواقف جاذبة النتباه الطلبة

مهـام أضف إلـى ذلـك أن هـذه االسـتراتیجیة واءمـت مـا بـین المرحلـة النمائیـة للطلبـة، وطبیعـة األنشـطة وال
المقدمــة، فطلبــة الصــف العاشــر األساســي فــي هــذا العمــر،هم بحاجــة لمــن ینصــت ألرائهــم، ویســمح لهــم 

وتــدریبهم  بــالتعبیر عــن تفكیــرهم والتعــاطف معهــم، وانــدماجهم مــع زمالئهــم مــن خــالل العمــل التعــاوني، 
یــدعم هـذه النتیجــة مــا ، وتقویــة عــاداتهم العقلیـة الضــعیفة، و یــر فــي ممارسـاتهمیالتغعلـى اتخــاذ القـرارات، و 
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ـــن  ــباغ ؛ Mason,2006 Bergmam,2007؛  Costa&Kallick,2005( توصـــــل إلیــــــه كــــــل مـــ الصــــ
  ).2008؛ فتح اهللا،2006والجعیدة، 

 
وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة في كل من عادة التفكیر بمرونة، والتفكیر 

التفكیر والتواصل بوضوح و  یق المعرفة السابقة،وتطب التبادلي، تعزى لمتغیر الجنس لصالح اإلناث و
   :وجمع البیانات باستخدام الحواس، لصالح الذكور، وقد تعزو الباحثة ذلك لجملة من األسباب ودقة،

  
یمكن تفسیر تفوق الطالبات في عادة التفكیر بمرونة والتفكیر التبادلي،  لما تنطوي علیه هذه العادة 

د مع خیارات ووجهات النظر المختلفة مع طالقة في الحدیث، من مضامین من حیث تكیف الفر 
باإلضافة لكونها تتطلب من الفرد امتالك ملكة التخیل، واالنفتاح على اآلخرین وخبرتاهم، ومثل هذه 
السلوكات هي امتداد لتوجه االنفتاح الشخصي القائم الحدس، حیث بینت األبحاث أن التفكیر الحدسي 

ة اإلبداعیة والخیال، ومثل هذا التفكیر یتم في النصف األیمن من الدماغ هو المسؤول عن العملی
ویركز على التكامل بین المجال المعرفي والوجداني والذي بالعادة هو هي أكثر مواءمة لإلناث من 

حیث ) 1995( و میلر، (2008)ماجلكیرست وزمالؤها الذكور، وتتفق هذه النتیجة مع أدبیات طرحته
اث لدیهن میل للتفكیر في المواقف التي یتعرضن لها، وتحلیلها ومعرفة األسباب أشارت أن اإلن

المرتبطة بها، والتعامل بطرق مختلفة مع الموقف الواحد، بینما یمیل الذكور بدرجة كبیرة البتكار قواعد 
لة تحول وااللتزام بها عند إصدار رأیهم، ولعل المرحلة العمریة التي یمر فیها الطلبة الذكور هي مرح

یسعى فیها الطالب إلظهار شخصیته وفرض رأیه وعدم تقبل اآلراء األخرى، ومن جانبها فقد ساهمت 
استراتیجیة التدریس في تنمیة قدرة الطالبات على تطویر خیارات وبدائل األمور حول الموقف، ومقارنة 

  .هذه الخیارات وتعدیلها كلما اقتضى األمر ذلك

  
ُیعنى بمقدرة الطلبة على تكوین عالقات اجتماعیة واالتجاه نحو الجماعة  كما أن التفكیر التبادلي

والعمل داخلها، أما التفوق لصالح اإلناث في هذه العادة فیمكن إرجاعه لكون بیئة مدارس اإلناث أكثر 
دفئًا باعتبارها عامل تغییر اجتماعي مؤثر، من خالل األدوار التي تقوم بها المعلمات في بث رسائل 

تماعیة لتوطید العالقات بینهن وبین الطالبات، على عكس مدارس الذكور التي تتصف بالعنفوانیة اج
بطبعها، ویمكن تفسیر تفوق الطالبات، وقد أشارت أدبیات البحث في هذا المجال أن الطالبات یفضلن 

ة في ذلك العمل الجماعي والتفاعل والتعاون مع زمیالتهن خالل العمل،في حین أن الذكور أقل رغب
  ).2008(ویمیلون للمنافسة الفردیة ماجلكیرست وآخرون
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وفي هذا اإلطار فقد أكدت محاور استراتیجیة التدریس من أجل الفهم على التعلم التعاوني، والتدرب 
ی Joint Construction  البناء المشترك لألفكارو  على مهارات التفاعل االجتماعي  فیه یشترك الذ

ویظهر ذلك عندما ُیكمل أحدهما لآلخر جملة أو معنًى ما،  ،طویر نفس الفكرةالمعلم والطالب في ت
 و بحیث یتم بناء األفكار هنا من خالل ربط المساهمات المتواصلة من المعلم والطالب أثناء الحوار،

  . بصورة مستمرة الحوارتدویر 

  

ات باستخدام الحواس،وتطبیق أما تفوق الذكور في عادتي التفكیر والتواصل بوضوح ودقة، وجمع البیان
المعرفة السابقة، فیرجع لكون الذكور هم بالعادة أكثر انتقاء أللفاظهم خالل التحدث، وهم یمیلون 
الستخدام كلمات بسیطة بعیدًا عن الحشو والثرثرة  والتكرار، كما أنهم أكثر انفتاحًا على البیئة ومواردها 

ط بهم وُیتبعون ذلك بعملیات تحلیل وتركیب، مما یجعل ویمیلون لتوظیف حواسهم في استقصاء ما یحی
  .هذه االستقصاءات ذخیرة لهم عند التعامل مع المهام المختلفة

  

كذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في كل من عادة المثابرة والتفكیر حول  §
ور واإلبداع واالبتكار تعزى لمتغیر التفكیر والتساؤل وطرح المشكالت، واإلصغاء بتفهم وتعاطف، والتص

الجنس، تعزو الباحثة ذلك لكون الطلبة هم من نفس الفئة العمریة والبیئة الثقافیة واالجتماعیة، فطبیعة 
التفكیر تجاه تطبیق هذه العادات لدیهم واحدة ، ولكونهم أیضًا یتلقون فرصًا تعلیمیة متساویة، وفي 

 .أجواء تعلیمیة متشابهة
 
هرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة في كل من عادة تطبیق المعرفة السابقة في كذلك أظ  §

، "جدا وضعیف جید"جید عند مقارنته بالتقدیرین مواقف جدیدة تعزى لمتغیر التقدیر لصالح التقدیر 
 العلمیة من منظور معرفي، ولیس منجید بالمعرفة  التقدیرویمكن تفسیر ذلك باهتمام الطلبة ذوي 

منظور تحصیلي بالدرجة األولى،على عكس الطلبة ذوي التقدیر المرتفع الذین غالبًا ما یهتمون 
اآلنیة لرفع تحصیلهم، دون محاولة التفكیر بما وراء هذه المعرفة، كذلك فإن الطلبة ذوي بالمعرفة 

فعیة التعلم التقدیر الضعیف فد حققوا متوسطات منخفضة لدرجاتهم في هذه العادة  ربما النخفاض دا
لدیهم، ولقلة اهتمامهم بالجوانب المعرفیة التعلیمیة، في حین أظهرت النتائج  عدم وجود فروق ذات 

في قیاس متوسطات درجات باقي العادات العقلیة  )α  ≥0.05(داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
ل البرنامج المقدم تعزى للتقدیر، مما یؤكد على أن الطلبة خضعوا لفرص متكافئة للتعلم في ظ
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واألنشطة المطروحة، دون انحیاز ألي من الجنسین، كما أن تقارب االستعداد لدى الطلبة ذكورًا وٕاناثًا 
كان عامًال في ذلك، باإلضافة لتماثل الظروف المحیطة بهم داخل المدرسة وخارجها، فجمیع الطلبة 

 .من نفس البیئة ویعیشون تحت نفس الظروف
 

في قیاس  )α  ≥0.05(ائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة كذلك أظهرت النت
والتساؤل وطرح المشكالت، تعزى للتفاعل بین  متوسطات درجات عادتي اإلصغاء بتفهم وتعاطف،

أعلى لطلبة المجموعة حسابیة بمتوسطات و  ،التجریبیةالمجموعة في  الطلبةالمجموعة والجنس، لصالح 
ًا وٕاناثًا، مما یشیر إلفادة الطلبة في المجموعة التجریبیة من عادة اإلصغاء بتفهم التجریبیة ذكور 

  .والتساؤل وطرح المشكالت بشكل عام وتعاطف،
  
مكن تفسیر فی تفوق اإلناث على الذكور في عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف في المجموعة التجریبیة،أما  

یق البرنامج من حیث تعوید الطلبة على حسن ذلك لطبیعة التعلیمات التي كانت تبث خالل تطب
وطبیعة األدوار التي تم اعتمادها  ، واحترام الرأي والرأي اآلخر،اإلصغاء وعدم مقاطعة بعضهم البعض

في  خاضعة واألهم من ذلك أن هذه السمةداخل المجموعات، والتي فرضت االحترام والتعاون، 
لوالدین مثلها مثل السلوكیات األخرى التي نتعلمها من لعملیة التنشئة االجتماعیة من قبل ا األساس

، فاألسرة غالبًا ما توجه األنثى للتسامح وتقبل اآلخرین والشعور، في البیئة األولى للطفل وهي األسرة
  .حین تجرد الذكر من هذه السمات باعتباره ذكر، فلیس من حقه البكاء أو التهاون والتساهل في أمر ما

  

ق الذكور في عادة التساؤل وطرح المشكالت على اإلناث، یمكن تبریره باعتبار أما عن سبب تفو  
الطلبة أكثر جرأة من اإلناث، فاإلناث یتحرجن من طرح األسئلة التي تعبر عن وجود قصور لدیهن 

، ومما یجدر ذكره أن هذه خوفًا من الحرج من زمیالتهن وخوفًا من السخریة واالستهزاء بهن
نت موجهة للتعلم بالبحث، حیث كان یطلب من كل فریق من الطلبة إعداد قائمة االستراتیجیة كا

باألسئلة التي یرون أنهم بحاجة لتعلمها وتطویر ذواتهم فیها، سواء كانت هذه األسئلة حول معرفتهم 
 السابقة أم المعرفة الحالیة، وعرضها أمام الطلبة والمعلم للبحث عن إجابات لها باالعتماد على مصادر

متعددة وبالتالي التجرؤ على طرح المشكالت وعدم كتمها،أما تفوق اإلناث على ذكور المجموعة 
بل عملیة لها أصولها  ،والتعاطف لیس عملیة عشوائیة التجریبیة في عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف

   .له ارتباط قوي بالذكاء االجتماعيو وقوانینها 
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فروق ذات داللة إحصائیة في قیاس متوسطات درجات أظهرت عدم وجود  نجد أن النتائج في حین §
باقي العادات العقلیة تعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس، لتكافؤ الفرص والظروف التي جرت فیها 

وهذا یعني أن استراتیجیة التدریس أثرت بنفس القوة على  ،عملیة التعلم، دون انحیاز ألي من الجنسین
 . ض النظر عن المجموعة والجنستنمیة هذه العادات العقلیة بغ

 في قیاس متوسطات أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة وقد  §
في عادة التفكیر التبادلي تعزى للتفاعل بین المجموعة والتقدیر، ووجود فروق في عادة  درجات

التقدیر، فقد أشارت النتائج العتالء التصور واالبداع واالبتكار تعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس و 
الطلبة ذوي التقدیر الجید ثم الضعیف لمنصة هذه العادات العقلیة في المجموعة التجریبیة، ویمكن 

باإلضافة الستفادة  تفسیر ذلك لكون هذه الفئات من الطلبة لدیهم المقدرة على العطاء والتقدم،واالبداع،
ي تتحدى قدراتهم التفكیریة والتي تتطلب منهم استخدام جمیع هذه الفئة من الطلبة من المهمات الت

طاقاتهم وتظهر مكوناتهم اإلبداعیة، وفي ظل غیاب مثل هذه الظروف في المجموعات الضابطة تفوق 
أفراد المجموعة التجریبیة، وانكشفت قدراتهم خالل عملهم في المجموعات المتعاونة،وفي ذلك خطاب 

 .لبة المختلفة في عملیة التعلم وانفتاحهم على البیئة الخارجیةللمدرسة لدمج مجموعات الط
  
 
درجات الطلبة في باقي  في قیاس متوسطات فروق ذات داللة إحصائیة  وفي المقابل نجد عدم وجود 

العادات العقلیة تعزى للتفاعل بین المجموعة والتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر، 
التدریس تخاطب جمیع مستویات الطلبة باختالف جنسهم و أدائهم وقدراتهم، وهي  باعتبار أن طریقة

بذلك تراعي الفروق الفردیة والمیول واالتجاهات المختلفة للطلبة، وقد أكد كل من كوستا وكالیك ذلك 
سة لیة الممار بقولهم أن جمیع الطلبة لدیهم القدرة على امتالك العادات العقلیة وتطویرها من خالل عم

 .والمعززین باألنشطة المناسبةوالتدریب المستمرین 
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  :التوصیات .4.5

ضوء النتائج التي خلصت بها الدراسة، تتوجه الباحثة بالتوصیات اآلتیة للقائمین على قطاع  في
  :التربیة والتعلیم كل حسب موقعه

  :توصیات لمركز المناهج الفلسطینیة

للوحدات التعلیمیة خالل إعداد األدلة ) االرتجاعي(العكسيتبني نظریة الفهم، ونظریة التصمیم  §
الخاصة بالمناهج، باعتبارها نظریة ُتكامل بین عملیات التصمیم، والتدریس، والتقویم للمحتوى 

 .التعلیمي

إدراج المدخل القائم على تدریس العلوم من أجل الفهم، في تصمیم المناهج بشكل عام، وفي المناهج  §
 . صالعلمیة بشكل خا

إثراء المحتوى التعلیمي في المناهج العلمیة بمهام أداء ومشكالت حقیقیة، ذات صلة  بحیاة الطلبة  §
 .وتنمي فهمهم وواقعهم، بحیث تشد انتباههم وتلبي احتیاجاتهم

تضمین المناهج ببرامج تنمیة عادات العقل؛ لما لها من دور كبیر في تطویر أنماط التفكیر للطلبة،  §
 . بشریة بقیم أخالقیة قادرة على اتخاذ القرارات والتعامل مع مشكالت الحیاةو صقل نوعیات 

  : توصیات لمركز القیاس والتقویم

هناك دعوة للقائمین على مركز القیاس والتقویم، لعقد ورشات حول ضرورة تغییر أسالیب التقویم  §
نحو أسالیب التقویم الحقیقیة، التي التقلیدیة المتبعة حالیًا في المؤسسات التعلیمیة، وتبني خطوة للتوجه 

 .تكشف قدرات الطلبة الحقیقیة، وعاداتهم العقلیة الكامنة، وتدریب الكادر التربوي علیها

  :لقسم اإلشراف التربويتوصیات 

وحید للتعلم، وأن المعلم هو فقط من  كمصدرتوجیه المعلمین لالبتعاد عن فكرة الكتاب المدرسي  §
ر یتولى مهام التدریس،  لضرورة استبدال مفهوم الحرفیة في التدریس بهدف التغطیة الموسعة   شادهموا◌

 .بمفهوم التدریس بهدف الفهم العمیق ،للمعلومات

وتخطیط وتدریس  على توظیف االستراتیجیات القائمة على التدریس من أجل الفهم،تدریب المعلمین  §
  .قیق الفهم للطلبةكتب العلوم وفقها، لتوفیر الفرص الكافیة لبناء المعرفة وتح
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دورات تدریبیة للمعلمین حول برامج تنمیة عادات العقل لتضمینها في تدریسهم في غرفة الصف  عقد §
 .لتنمیة السلوكات الذكیة للطلبة وتقویة أنماط تفكیرهم 

  :والمدیرین توصیات للمعلمین

لتركیز على أدوار توظیف االستراتیجیات القائمة على التدریس من أجل الفهم خالل تدریسهم، وا §
والمشاركة في مهام التعلم المختلفة  ،نحو استخدام مصادر متنوعة للتعلم هموتوجیهالطلبة، وتفاعلهم 

  .التي تنمي فهمهم للمادة العلمیة

تبني برامج تنمیة عادات العقل لدى الطلبة، ومشاركة األهل والمجتمع في ذلك، بما یوفر الفرص  §
 .میة، وطرق فهمهم لما یدور حولهم، وبناء شخصیاتهمالالزمة لتنمیة معرفتهم العل

التحول عن األسالیب التقلیدیة والتوجه لألسالیب  توفیر بیئات مدرسیة وصفیة دیمقراطیة، تضمن §
البناءة، التي تسمح للمتعلمین بطرح أرائهم وتبادلها، وتنمي عاداتهم العقلیة، واالهتمام بمستویات الطلبة 

 .ظور االختباراتالمختلفة بعیدًا عن من
 

  :للباحثین توصیات
 

  :من خالل النتائج التي توصلت إلیها نتائج الدراسة فإن الباحثة توصي الباحثین بمایلي

إجراء المزید من األبحاث في مجال الفهم العلمي ومظاهره على متغیرات أخرى كالدافعیة للتعلم ونقل  §
 .أثر التعلم واالتجاهات، وعادات عقلیة أخرى

لمعلمي العلوم وانعكاسها على تدریس العلوم من أجل  العامة العالقة بین المعرفة البیداغوجیةدراسة  §
 .الفهم لدى الطلبة

تحلیل مناهج العلوم المعتمدة في فلسطین، بناء على نظریة الفهم والتصمیم العكسي للمنهاج،  §
 .البیئیةوتحدید درجة اهتمامها بتطبیقات العلم في الحیاة، والقضایا والمشكالت 

 . إجراء المزید من األبحاث حول فعالیة هذا النموذج في تدریس مواد علمیة أخرى للمراحل المختلفة §
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ـــــــ   ــع ــــــــقائمة المراجـ
  

  المراجع العربیة : أوال

 القرآن الكریم

  

  
  .منورةالمدینة ال ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف ،التفسیر المیسر للقرآن الكریم

/5/2011 )   20, http://www.s3udy.net/tafseer( 

 

، مراجعة فیولیت شفیق استراتیجیات حدیثة في طرائق تدریس العلوم) 1999(أبو جاللة ،صبحي 
  .الطبعة األولى مكتبة الفالح للنشر والتوزیع ،الكویت ،سریان

  
یس العلوم من أجل الفهم عند فعالیة استخدام نموذج استقصائي في تدر : )2006.(أبو حمور، عطاء 

  .الجامعة األردنیة، عمان، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،طالبات الصف السابع األساسي
  

أصول استراتیجیات التعلم والتعلیم :)2009.(أبو ریاش، حسین وشریف، سلیم والصافي، عبد الحكیم
  .دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان،األردن ،النظریة والتطبیق

 
  .، دار معتز للنشر، عمان  استراتیجیات التدریس):  2008.( شریخ ، شاهر أبو
  

  .دار قباء للنشر والتوزیع، القاهرة أبعاد التعلم وتقویم األداء،  ):2000.( األعسر، صفاء 

المعلم كمطور لمحتوى الكتب المدرسیة، دراسة بین الواقع ):  2003.( منیرة  الیسام،و  نادیة بكار،
   .، جامعة أم القرىمنظور البنائیین والتطور من

faculty.ksu.edu.sa/sitemaps/fac.sitemap_12.xml , 27/11/2010)(  
  

http://www.s3udy.net/tafseer
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عادات العقل في تنمیة حب االستطالع  فاعلیة برنامج تدریبي مستند إلى): 2006.( ثابت، فدوى
شورة، جامعة عمان رسالة ماجستیر غیر منالمعرفي والذكاء االجتماعي لدى عینة من أطفال الروضة، 

 .العربیة للدراسات العلیا، عمان ،األردن
  

  .، دار الفكر العربي ، القاهرة الذكاءات المتعددة والفهم، تنمیة وتعمیق) : 2003.( جابر، جابر
  

التعلیم والتعلم االستراتیجیان، ): 1988.( ألین دوناو وكار، وأوغل،  بالنسكار،إیتماريو  هیبی، جونز
 - منشورات معهد التربیة، األونوروا ترجمة عمر حسن الشیخ، ،ي في مجاالت المحتوىالتدریس المعرف

  .الیونسكو، عمان،األردن

  .، مكتبة الشقیري ، الریاض  العادات العقلیة وتنمیتها لدى التالمیذ):  2002.(  إبراهیمالحارثي، 
  

لصفین السابع والعاشر في عادات العقل والفاعلیة الذاتیة لدى طلبة ا): 2008.( حجات، عبداهللا 
رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة عمان العربیة األردن وارتباطهما ببعض المتغیرات الدیموغرافیة، 

  .للدراسات العلیا، عمان ،األردن
  

، الدماغ واإلدراك اإلنساني ، نحو نظریة فیسیونفسیة حدیثة للذكاء والتعلم):1986.( حمدان ، محمد 
  .یثة، عمان،األردندار التربیة الحد

  
دار المسیرة للنشر والتوزیع ، عمان  ، التصمیم التعلیمي نظریة وممارسة): 1999.( الحیلة،محمد

ن   .األرد
  

،عمان، ، الطبعة الثانیة، دار الكتاب الجامعيطرائق التدریس واستراتیجیاته):  2002.(  محمدالحیلة، 
ن   .األرد

  .، دار القلم، دبي مراحل التعلیم العامتدریس العلوم في ): 1996.( الخلیلي،خلیل
  

مدى ارتباط مناهج العلوم في التعلیم العام بمملكة البحرین بالحیاة من وجهة ): 2003 .الخلیلي، خلیل
  .، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة  نظر عینة من طلبة جامعة البحرین

  .الثانیة ، دار المسیرة ، عمان ، الطبعة تعلیم العلوم للجمیع) :  2008.( خطابیة ، عبداهللا 
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فعالیة التدریس وفقا لنظریة فیجوتیسكي في اكتساب بعض المفاهیم ): 2006.( الدواهیدي،عزمي 
  .، رسالة ماجستیر غیر منشورة جامعة األقصى البیئیة لدى طلبة جامعة األقصى بغزة

نشر والتوزیع، عمان، ، دار صفاء للاإلحصاء الوصفي والتطبیقي والحیوي): 2008.(رشید، محمد
ن   .األرد

التفاعل بین بعض استراتیجیات ما وراء المعرفة ومستویات تجهیز المعلومات ): 2005. (رمضان، حیاة
 مجلة التربیة العلمیة، في تنمیة المفاهیم العلمیة والتفكیر الناقد لدى تلمیذات الصف األول إعدادي،

  .143- 75ص ص  ،) 1(،  8 ،العلمیة الجمعیة المصریة للتربیة
  

، دار النشر للجامعات، وتجهیز المعلومات األسس المعرفیة للتكوین العقلي): 1995.(الزیات، فتحي
  . القاهرة

  .، دار الشروق ، عمان  النظریة البنائیة واستراتیجیات تدریس العلوم):  2007(.زیتون، عایش

،  عالم لنظریة البنائیةالتعلم والتدریس من منظور ا):2003.(زیتون، حسن و زیتون، كمال
  .الكتب،القاهرة

  .، عالم الكتب ، القاهرة تدریس العلوم للفهم رؤیة بنائیة): 2002.( زیتون ، كمال 

  .، دار الثقافة، عمان، األردنطرق تدریس العلوم معالجة تطبیقیة معاصرة): 2009.(سالمة ،عادل 

الطبعة الثانیة، دار المسیرة  ند إلى الدماغ،التعلم المست): 2009.(محمد  ،نادیا والریماويالسلطي ، 
  . عمان ،األردن للنشر والتوزیع،

  
 .، مؤسسة الحوار المتمدنعلم الحكمة والفهم): 2011.(سوسان، الیاس

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp,25/6/2011)(  

  

لدى الطلبة المتفوقین في  دراسة مقارنة لعادات العقل) 2006.( الجعیدة ، نورهو الصباغ ، سمیلة، 
  .، مركز التطویر التربوي ، الطائف المملكة العربیة السعودیة ونظرائهم في األردن

  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp,25/6/2011
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عادات العقل في  أثر استخدام استراتیجیة تدریس قائمة على تفعیل): 2010.( صبري ، رانیة
وراه غیر منشورة، رسالة دكتاكتساب طلبة الصف العاشر في فلسطین للمعرفة والممارسة الغذائیة، 

  .الجامعة األردنیة، عمان ،األردن
  

دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، المعلم واستراتیجیات التعلیم الحدیث، ):2008.(الصیفي،عاطف
ن   .األرد

  
أثر التفاعل بین استراتیجیة التفكیر التشابهي ومستویات تجهیز المعلومات ): 2009. (طلبة، إیهاب

، المؤتمر العلمي هیمي وحل المسائل الفیزیائیة لدى طالب الصف األول ثانويفي تحقیق الفهم المفا
  .مصر.الثالث عشر ،الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة

  
أثر استخدام المنحى التاریخي في تدریس العلوم في فهم الطلبة للمفاهیم ): 2004.(عدس، محسن

  . الجامعة األردنیة، عمان، األردنرسالة دكتوراه غیر منشورة البیولوجیة ولطبیعة العلم، 
  

ق أساسیات البحث العلمي في العلوم التربویة واالجتماعیة، ):1999.(عبده، شحادة مصطفى دار الفارو
  .للنشر والتوزیع، نابلس

  
أثر أسلوب التعلم بالبحث في تنمیة التفكیر في الریاضیات  :) 2003.( سعد ،عفانة، عزو و نبهان
 3، مجلة التربیة العلمیةواالحتفاظ بها لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة ،  واالتجاه نحو تعلمها،

  .143-105:ص ص) 2(، 
  

حجم التأثیر واستخداماته في الكشف عن مصداقیة النتائج في البحوث التربویة  :) 2000.( عفانة، عزو
  .143- 105ص ص  ،)2(، 3،مجلة البحوث والدراسات التربویة الفلسطینیة ،   والنفسیة

  
، دار الثقافة للنشر  التدریس والتعلم بالدماغ ذي الجانبین):  2009.( الجیش، یوسفو عفانة، عزو، 

  .والتوزیع ، عمان 
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أثر استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة في تعلیم الكیمیاء على مستوى تجهیز ): 2007. (علي، عزت
ثانوي الزراعي، المؤتمر العلمي الحادي عشر  المعلومات وبقاء أثر التعلم لدى طلبة الصف األول

  .143- 105ص ص  ،) 2(،  3 ،مجلة التربیة العلمیة ،الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة،

  
أثر برنامج تدریبي قائم على عادات العقل في مواقف حیاتیة في تنمیة مهارات ):2005.(عمور،أمیمة

سالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة عمان العربیة ر ، التفكیر اإلبداعي لدى طلبة المرحلة األساسیة
  .عمان ،األردن للدراسات العلیا،

فعالیة نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في تنمیة اإلستیعاب المفاهیمي في : ) 2008.( فتح اهللا، مندور
،جامعة القصیم ،  العلوم وعادات العقل لدى تالمیذ الصف السادس بالمملكة العربیة السعودیة

  )www.abegs.org/Aportal/Blogs/ShowDetails?id=2636 (2010 /11/12 , .عودیةالس
  

 وخفض األخطاء المفاهیمیة تقویم على المعرفیة بالخرائط الكیمیاء تدریس أثر :( 2002 ).معمر الفرا،
ى االختبار قلق  بین الدراسات المشترك برنامج منشورة، غیر ماجستیر رسالة التاسع، الصف ذتالمی لد
  .األقصى جامعة التربیة، وكلیة شمس عین جامعة  التربیة، كلیة

  
،دار المسیرة للنشر والتوزیع،  طرق التدریس في القرن الحادي وعشرین:) 2005.( فرج، عبد اللطیف

  .عمان، األردن

األخطاء المفاهیمیة في ) :  2007.( لتعلیم العالي، مركز القیاس والتقویم فلسطین ، وزارة التربیة وا
، وزارة TIMSS العلوم لدى طلبة فلسطین في ضوء تحلیل نتائج الدراسة الدولیة في الریاضیات والعلوم

  .التربیة والتعلیم العالي ، فلسطین

خطة المنهاج ): 1998.(  هج التربویةاإلدارة العامة للمنافلسطین ، وزارة التربیة والتعلیم العالي، 
  .، فلسطین رام اهللا الفلسطیني األول ،

منهاج العلوم العامة ): 2010.(  اإلدارة العامة للمناهج التربویةفلسطین ، وزارة التربیة والتعلیم العالي، 
  .وزارة التربیة والتعلیم، رام اهللا، للصف العاشر ،

منهاج العلوم العامة ): 2010.(  اإلدارة العامة للمناهج التربویةعالي، فلسطین ، وزارة التربیة والتعلیم ال
  .وزارة التربیة والتعلیم، رام اهللا للصف السابع ،

http://www.abegs.org/Aportal/Blogs/ShowDetails?id=2636
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الطبعة الثانیة، دار الشروق نماذج التدریس الصفي ،): 1998.( یوسف و قطامي نایف ،قطامي
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  . رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا،عمان ،األردنطلبة جامعة مؤتة، 

، الطبعة الثانیة، ترجمة خالد المدرسة الذكیة): 2008.( ماجلكیرست، بربرا ومایزر،كیت و رید، جین 
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ث   الیونسكو، عمان، األردن -ا،األونورو الغو

www.ibtesama.com/vb/showthread-t_181232.html, 3/11/2010  

 

دار  استراتیجیات حدیثة في فن التدریس،): 2008.(طه ي،عبدالرحمن و الدلیم الهاشمي،
 .الشروق،عمان،األردن

  
  

http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_181232.html
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  اختبار قیاس مظاهر الفهم ) 1( ملحق
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  الفهم  قیاس مظاهر اختبار
  اسيالصف العاشر األس                  وحدة الحرارة                  / العلوم العامة          

  
  تعلیمات االختبار

 .فقرة من نوع االختیار من متعدد ) 30(یتكون االختبار من  
 .رمز اإلجابة الصحیحة من بین أربع بدائل معطاة بعد كل سؤال اختر  
 .برر الختیارك هذه اإلجابة یتبع كل فقرة من فقرات االختبار وضع الم 
ـــة )       50(        زمن االختبار     ـــــــــ   .دقیقـــــــ
، كما في أرجو قراءة كل فقرة من فقرات االختبار بتمعن وحاول اإلجابة بخط واضح ومقروء  

  :المثال اآلتي 
  :أعلى قیمة للضغط الجوي یمكن قیاسها في مدینة 

س  . جـ             أریحا      .          الخلیل    . أ        نابلس .   د             القد
یكون وزن عمود الهواء الواقع على وحدة المساحة أكبر من باقي المدن :  اإلجابة كالسبب في اختیار 

 .باقي المدن أعلى من الجوي بسبب انخفاضها عن مستوى سطح البحر ، بالتالي تكون قیمة الضغط 
 

  ...............................................................................................................................................:ة/اسم الطالب

ـــة    .....................................................................................................................................................المدرســـــ

  ...................................................................................................................................................... :الشــعبـــة 

  

  ضعیف    جید        جید جدا        ممتاز       :التقدیر العام 
ـــس    أنثى           ذكر                                                 :الجنـــــــ

  م  2011/    2010         : العام الدراسي

 ب
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  شاكرة لكم حسن تعاونكم
  :ُتطلى أنابیب السخان الشمسي باللون) 1(
ق .ب                                           األبیض  .أ      األزر
  األحمر  .د                                            األسود.  ج 
: السبب في اختیارك اإلجابة     

.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................  

دم الكحول الملون في بعض موازین الحرارة، أي السوائل اآلتیة ال یصلح المیزان الكحولي یستخ) 2(
  .لقیاس درجة غلیانها 

  الماء .   ب                         الزیت                      .أ    
  اإلیثر   .د                  األسیتون                        .  ج   

: رك اإلجابة السبب في اختیا
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................  

  :إذا أردت أن تشتري مالبس لتقیك برد الشتاء، فیفضل أن تكون من )3(
  .الصوف األسود الخشن .ب                         .القطن األبیض الناعم      .أ   
  .الصوف األبیض الخشن .د                           .الحریر األسود الناعم     .ج  

. : تیارك اإلجابة السبب في اخ

.............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ............................................

.............................................................................................................................................................................  

فــي محاولــة لدراســة العالقــة بــین ارتفــاع مســتوى ســطح الزئبــق بــالملیمتر فــي میــزان حــرارة مــع الــزمن ) 4(
  :دقائق من التسخین یكون ارتفاع الزئبق   10بالدقیقة،رسم طالب العالقة كما في الشكل، بعد 

  35 .أ
  40.ب
  45.ج
  50.د

: السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... ...
.............................................................................................................................................................................  
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  :بدأنا بتبریدها، فإن التغیرات المتوقعة أن تطرأ علیها )س◌  4(+ كمیة من الماء عند درجة ) 5( 
  .یقل حجمها وتقل كثافتها  .ب                        .یزداد حجمها وتقل كثافتها    .أ   
  .ا وتزداد كثافتهایزداد حجمه   .د                        .یقل حجمها وتزداد كثافتها   .ج   

: السبب في اختیارك اإلجابة 
............................................................................................................................................................................  

........................................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................................................................  

عند بنائها تلجأ معظم دول العالم إلى ترشید استهالك الطاقة، وذلك باتباع مواصفات جیدة لألبنیة ) 6(
  :باعتقادك أي من هذه المواصفات هي األفضل في توفیر الطاقة

   النوافذ الصغیرة  .ب                                       الكبیرة النوافذ    .أ   
  األبواب الواسعة .د                                   الجدران العازلة     .ج   
: السبب في اختیارك اإلجابة  

.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................  

تحت أشعة الشمس  وضعت،مل ماء 100على وعیة الموضحة بالرسم من األ یحتوي كل وعاء) 7(
  :مل بدرجة كبیرة  100ألوعیة یحتمل أن تقل فیه كمیة الماء عن أي من هذه ا الزمنفس لنمباشرة  

  

   

     :اختیارك اإلجابة  السبب في
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................  

  :في نظام التدفئة المركزیة تنتقل الحرارة بطریقة ) 8( 
  اإلشعاع . ب                                     الحمل          . أ

  جمیع ما ذكر صحیح . د                                   التوصیل         .ج
  : السبب في اختیارك اإلجابة 

.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................  
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قطــع معدنیــة مختلفــة ومتســاویة فــي الكتلــة ومســاحة القاعــدة إلــى نفــس درجــة  3قــام طالــب بتســخین ) 9(
ــًا علــى قالــب شــمع، فغاصــت المعــادن فــي القالــب كمــا فــي الشــكل أدنــاه، عمثــم وضــعها  ،الحــرارة  فــإنودی

  :هوقیم حرارتها النوعیة  الصحیح للمعادن حسب التنازلي یبالترت
  . ألمنیوم، نحاس، حدید  .أ    
   .نحاس، حدید، ألمنیوم . ب   
  .حدید، نحاس  ألمنیوم،  .ج   
  .نحاس، ألمنیوم، حدید  .د  

: السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ .............................

.............................................................................................................................................................................  

من هذه  ،الحرارة على ذائبیة غاز األكسجین  اآلتیة التي تتعلق بأثر درجة البیانات ُسّجلت )10(
ن البیانات نستنتج   :یتغیر بسبب  الساخن طعم الماء أ

  .تبخر األمالح الذائبة فیه  .أ
  .تفاعل األمالح الذائبة فیه.ب
  .زیادة نسبة الغازات الذائبة فیه  . ج
  .نقصان نسبة الغازات الذائبة    .د

  :السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  

  100  25  15  صفر  )ºس(درجة الحرارة 
  0.00  0.03  0.04  0.05  غاز األكسجین

 

حركــة فالحظــت  ،نصــف متــر مــن مــدفأة  وضــعت لیلــى خیطــًا صــغیرًا مــن الصــوف علــى ارتفــاع) 11(
  : ألعلى فإن ذلك یعود إلى ا الخیط باتجاه

  .الخیط صغیر فیرتفع في الهواءسمك    .أ    
  . دفأة قلیل، فیرتفع في الهواءارتفاع الخیط عن الم. ب   
  .الهواء البارد فوق المدفأة یصعد ألعلى فیحمل معه الخیط  .ج   
  .الهواء الساخن فوق المدفأة یرتفع ألعلى فیحمل معه الخیط  .د    

: السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................  
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إن درجــة فــ ســخین ســائل مــاالرســم البیــاني المجــاور الــذي یوضــح درجــات الحــرارة المصــاحبة لت مــن) 12(
  :غلیان السائل على الرسم هي

  س◌  120     .أ   
  س◌  100   .ب  
   س◌  75    .ج  
  س◌  25      .د  

: السبب في اختیارك اإلجابة    
.............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... ......................
.............................................................................................................................................................................  

بینما كانت سناء تحضر وجبة الغداء ، سارعت لفتح إناء الضغط  الذي كان یغلي قبل أن یبرد، ) 13(
  :، أي هذه الحروق كان األكثر ضررا وخطورة  فتعرضت لحروق شدیدة

  .الحرق بالبخار الذي اندفع من اإلناء . ب              .الحرق بالماء الذي یغلي في اإلناء  .أ
یالطعام بالحرق  .ج   .اإلناء المنسكب من  الحرق بالماء الساخن. د          .كان یحویه اإلناء  الذ

  : السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  

حـرارة   مـن المتوقـع أن تكـون درجـة ، )س  10 -(تم قیاس درجات الحرارة فـي منطقـة مـا، فكانـت ) 14(
  : قاع بحیرة في هذه المنطقة تصل إلى

  . س◌   4أكبر من     .ب                                  .س◌ صفر      .أ     
  .س◌  10-    .د                            .س◌  -10أقل من    .ج    

: السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... ......................
.............................................................................................................................................................................  

قوضعه  تم ترك بالون مطاطي منفوخ في الشمس، ثم )15(    :یحدث للبالون ماالثلج؛ فإن  فو
  .  ینكمش البالون    .ب                                        . یزداد حجمه      .أ   
  .ینفجر البالون     .د                                       .ال یتغیر حجمه     .ج  

: السبب في اختیارك اإلجابة 
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................   
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من المتوقع أن ،النقي في مجمد الثالجة حتى تجمد تماما  مل من الهكسان 50وضعت علیاء  )16(
  :الهكسان المتجمد یكون حجم 

  مل  45. ب                                     مل          55. أ    
  مل 60. د                                مل               50. ج   

  : السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................  

ماذا تتوقع أن تكون   ،ینةیقوم أطباء األسنان بحشو األسنان المریضة بمادة ذات مواصفات مع   )17(
  : مواصفات هذه المادة 

  .مقدار تمددها مساو لمقدار تمدد السن  .ب            .مقدار تمددها أكبر من مقدار تمدد السن . أ
  .غیر قابلة للتمدد . د              .مقدار تمدد أقل من مقدار تمدد السن . ج

  : السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  

  :المتجمدة الشمالیة والجنوبیة تعود إلى المناطقإن قدرة األسماك على العیش في ) 18( 
نتقلص الماء بدَال من تمدده  .أ     نتمدد الماء بدَال من تقلصه . ب          .س◌ 4+ دو   . س◌ 4+ دو
  .س◌ 4-تقلص الماء بدَال من تمدده عند  .د          .س◌ 4-تمدد الماء بدَال من تقلصه عند  .ج    
: السبب في اختیارك اإلجابة  

.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................  

  :یشیر الرسم المجاور لظاهرتي نسیم البر ونسیم البحر، من الشكل نستنتج أن ) 19(
   .نسیم البر یحدث نهارًا ونسیم البحر یحدث لیال.أ

   .نسیم البر یحدث لیًال ونسیم البحر یحدث نهاراً .ب

  .كالهما یحدثان أثناء النهار.ج
  .دثان أثناء اللیل كالهما یح.د

   :السبب في اختیارك اإلجابة 
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................  
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 تكـــون،عنـــد التســـخین مخططـــاً لعملیـــات تحـــول المـــادة مـــن حالـــة إلـــى أخـــرى یمثـــل الشـــكل أدنـــاه ) 20(  
  :المسافة الفاصلة بین الجزیئات 

  .في الحالة الصلبة أكبر من الحالة السائلة  .أ
  .الغازیة  في الحالة السائلة أكبر من الحالة .ب
  .في الحالة الغازیة أكبر من الحالتین السائلة والصلبة  .ج
  .في جمیع الحاالت  ةثابت تبقى المسافة. د

: السبب في اختیارك اإلجابة     
.............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... ......
.............................................................................................................................................................................  

تحول غم ، بعد  800الثالجة ، كتلتها ) فریزر ( وضعت قنینة غیر ممتلئة من الماء في مجمد  )21(
  . الجلید في القنینةأن القنینة أصبحت ممتلئة تماما ، ماذا تتوقع بالنسبة لكتلة  لوحظإلى جلید  الماء
  غم  810.   ب                                    غم        800 .أ    
  غم  820 .  د                                 غم           790 .ج   

  : السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  

ما النصیحة  ،اشترت أم علي مرطبانا من المربى له غطاء معدني ، لم تتمكن من فتحه بسهولة) 22(
  :لفتح المرطبان دون عناء لها التي یمكن أن تسدیها 

  .إرجاع المرطبان للبائع .ب               .صب ماء بارد على الغطاء المعدني  .أ
  .الضغط على الغطاء بالید  .د            .صب ماء ساخن على الغطاء المعدني  .ج

  : السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  

  :نالحظ هذه األسالك الشتاءفي الشكل أسالك هاتف مثبتة من خالل عمودین ، في أیام )  23(
   مقوسة باتجاه األعلى. ب         مرتخیة نحو األسفل . أ 
  مقطوعة . د       مشدودة باتجاه األعمدة. ج

  : اختیارك اإلجابة السبب في 

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
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ــام الصــــیفرملیــــة  المشــــي حافیــــا علــــى أرضال تســــتطیع ) 24( بینمــــا  ،معرضــــة ألشــــعة الشــــمس فــــي أیــ
  :الماء المعرض لنفس أشعة الشمس لسباحة في بركةا تستطیع

  ملمن الر  الحرارة النوعیة للماء أكبر. بأكبر من الماء                   للرملالحرارة النوعیة . أ
  الماء یسخن بسرعة أكبر من الرمل   . د                .ر من الماءكبأ للرملالسعة الحراریة .ج 

: السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

  بدأ حین الماء حرارة درجة قاس ثم ،بتسخینه وقام الموقد على الماء من وعاء جمال وضع) 25(
 ذلك بعد ،دقائق 5 لمدة الغلیان في الماء واستمر التسخین درجة رفع ثم،  ºس 100 فوجدها بالغلیان،

 :فوجد قراءة المیزان  جدید من المغلي الماء حرارة درجة جمال أخذ
  ºس 90.  ب                                ºس 110.   أ   
   ºس100. د                                ºس 120   .ج  

: السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 

  أي الرسوم جزیئات معدن قبل تسخینه ، المجاوریظهر الرسم )  26(
  :اآلتیة تظهر ترتیب الجزیئات في المعدن بعد تسخینه

  ).أ ( الشكل  .أ
  ).ب(الشكل . ب
  )ج ( الشكل  .ج
  ) .د ( الشكل  .د
  
  

  

: السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
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  :فإن أس عصیر ،عند وضع مكعبات من الثلج في ك) 27(
 تهبط مكعبات أسفل الكأس. بدرجة حرارة العصیر ترتفع                            . أ
  درجة حرارة العصیر تنخفض. دیتغیر لون العصیر                                  . ج 

: السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  

، أي موازین الحرارة ) ºس 100 – 80(الماء بین على ارتفاعات مختلفة تتراوح درجة غلیان ) 28(
  .المبینة أدناه هو األكثر دقة لقیاس درجة غلیان الماء على االرتفاعات المختلفة 

  

  

  : السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  

عند تسخین انبوبة بها ماء ومكعبات ملونة من الجلید كما في الشكل ، یغلي الماء في أعلى )29(
   :بینما تبقى مكعبات الجلید كما هي، نستدل من ذلك أن الماء،  نبوبةاأل
   رديء التوصیل للحرارة . ب              جید التوصیل للحرارة   . أ 

   عدیم التوصیل للحرارة.د         االشعاعبتنتقل الحرارة في الماء  .ج
  : السبب في اختیارك اإلجابة 

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

  : غات في زجاجات العصیر وعدم ملؤها تماما، هو حتى الأفضل تفسیر لترك فرا) 30(
  .یتفاعل العصیر مع الزجاج  . ب                                   . لونهایتغیر  .أ  

  . عند حفظها في الثالجة تنكسر الزجاجات  .د                               .ینسكب العصیر. ج  
  : السبب في اختیارك اإلجابة  
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  

 انتهى االختبار
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  جدول مواصفات االختبار):  2( ملحق

  جدول مواصفات اختبار قیاس الفهم العلمي

  :لفصول المكونة للوحدة ل والوزن النسبيعدد الحصص 
 المجموع 3 2 1 الفصول/ المحتوى

 18 6 6 6 عدد الحصص
 %100 %33.4 %33.3 %33.3 الوزن النسبي

  :ستویات األهداف السلوكیةعدد األهداف لكل مستوى من م
 المجموع  تقویم  تركیب تحلیل تطبیق فهم مستوى الهدف
ف  20 0 4 2 5 9 عدد األهدا

%45 الوزن النسبي  25%  10%  20%  0%  100% 

  :عدد األهداف لكل مستوى من مستویات األهداف الوجدانیة 
 وعالمجم تشكیل الذات  التنظیم  التقییم االستجابة االستقبال مستوى الهدف
ف  4 0 1 1 1 1 عدد األهدا

% 25 الوزن النسبي  25 %  25 %  25 %  0 %  100% 

  :عدد األهداف لكل مستوى من مستویات األهداف النفسحركیة 

  :أوجه الفهم عدد األهداف لكل مستوى من مستویات 

 المجموع  المنظور التطبیق التفسیر الشرح الفهممستوى 

ف  30 6 8 7 9 عدد األهدا

%23 %30 الوزن النسبي  27%  20% 100% 

 

  مستوى
ف  األهدا

ك  اإلدرا
 الحسي

المیل 
 واالستعداد

االستجابة 
 الموجهة

االستجابة 
 المعقدة

اآللیة 
 والتعوید

التكیف 
 والتعدیل

 المجموع اإلبداع

ف  6 0 1 0 1 1 1 1 عدد األهدا

% 20 الوزن النسبي  20 %  20 %  20 %  0 %  20 %  0 %  100 %  
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 عالمات أسئلة االختبار توزیع ) : 3( ملحق

  

 على مجاالت المحتوى ومظاھر الفھم توزیع عالمات أسئلة االختبار

 

  

مجموع   توزیع العالمات حسب مستویات أوجه الفهم  المحتوى
  الدرجة  المنظور  الدرجة  التطبیق  الدرجة  التفسیر  الدرجة  الشرح  الدرجات

  6  -   -  3  1 -   -  3  1  درجة الحرارة وكمیة الحرارة
  6  -   -   3  1  -   -  3  1  سعة الحراریة والحرارة النوعیةال

  9  -   -   -   -   6  2  3  1  درجة الحرارة وحركة الجزیئات 
  15  3  1  3  1  6  2  3  1  طرق انتقال الحرارة 

  3  -   -  -   -   -   -   3  1  االتزان الحراري
  12  6  2  3  1 -   -  3  1  تغیر حاالت المادة 

  6  -   -   -   -  3  1 3  1  تمدد المواد الصلبة بالحرارة
  9  -   -   3  1 3  1 3  1  تمدد الموائع بالحرارة 

  15  9  3  3  1  3  1 -   -   تغیر كثافة السوائل بالحرارة 
  9  -   -  6  2 -   -  3  1  تطبیقات على تمدد المواد 

  90  18  6 24  8 21  7 27  9  المجموع
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  مقیاس عادات العقل:  ) 4( ملحق 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  مقیاس عادات العقل 

  : الطالب عزیزي 

تعتبر العادات العقلیة من المتغیرات المھمة التي لھا عالقة بأدائك األكادیمي ، وأنماط سلوكك ،حیث 

تؤكد على األسلوب الذي تنتج وتبني بھ معرفتك بصورة وظیفیة ، لیس ھذا فحسب ،بل أن تنمیتھا 

فیلة بتحقیق وصقل أفراد یساعد المتعلم في تنظیم مخزونھ المعرفي ، وتْقِویة مھارات تفكیره الك

  . بنوعیات أخالقیة وقیمیة قادرة على التحدي في عالم سریع التحول والتغیر

 حتى تستكشف عاداتك العقلیة ، وتتعرف ألنماط تفكیرك شارك معنا باإلجابة عن فقرات ھذا المقیاس 
  .ألغراض البحث العلمي فقط هي الدراسةهذه  معلوماتعلما بأن 

  تعلیمات اإلجابة

تعاد ةعشر لتشمل أنماطا سلوكیة  ،فقرة) 30 (یتكون مقیاس العادات العقلیة من   عقلیة ،  ا
  . )دائما ، غالبا ، أحیانا ، نادرا ( هي  ،خیارات )  4( لكل فقرة 

 :أرجو قراءة كل فقرة من فقرات المقیاس بتمعن مع مراعاة المالحظات اآلتیة 
 .والمعبرة عن عادتك العقلیة الحقیقیة اإلجابة األنسب المنطبقة على حالتك  اختر 
 .وال تضع أكثر من إجابة للفقرة الواحدة  ،ال تترك أي فقرة بدون إجابة 
 :في المكان المناسب للعبارة التي تنطبق علیك ، كمایلي ) X ( اختر اإلجابة بوضع إشارة  
  أبداً   أحیاناً   غالبا◌   دائماً   الفقرة  الرقم

     X    .اقشات الجماعیة أشارك بصورة فاعلة في المن  1
  

    اسم الطالب

    ة ـالمدرســ

    ـةـالشعبــــ

ذكر                                                أنثى                               ــسـالجنـــ               

  لكم اهتمامكم وتعاونكم شاكرةً      
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  أبدا  أحیانا غالبا  دائما  الفقرة الرقم

          .أُقدم وجھة نظري حول الموقف مدعمة بالدالئل والشواھد     11

          .  استخلص المعنى والِعبر من التجارب السابقة ، لالستفادة منھا  12

          .أْنصت لألفكار وافھمھا قبل أن أطرح اإلجابة   13

          .احترم مشاعر زمالئي  وما لدیھم من معارف وقدرات   14

          .لة، أفضل بحثھا مع أصدقائي حین تواجھني مشك  15

  أبدا  أحیانا غالبا  دائما  الفقرة الرقم

          .أستفید مما تعلْمتَھ مسبقا في تطویر معرفتي الحالیة    6

          .أحرص على سماع اآلخرین وعدم مقاطعتھم   7

          . أتساءل باستمرار ألعرف مواطن قوتي و ضعفي  8

          .واجھة المھام الصعبةال استسلم بسھولة وبسرعة عند م  9

          .لألھداف باستمرار م مدى تحقیقي قو◌ أ  10

  أبدا  أحیانا غالبا  دائما  الفقرة الرقم

          . على العمل في المھمة حتى أحقق ھدفي ر◌ أصِ   1

          .أعبر عن إجاباتي وأفكاري بمفردات مفھومة وجمال قصیرة   2

            .وأُراجعھا باستمرارأطرح أسئلة على نفسي وأفكر في معرفتي   3

          .أبحث عن الحلول للمشكالت التي تواجھني بأكثر من طریقة   4

          .للوصول للحل في كل مرة أتعثر فیھاأكرر المحاولة مرات عدة   5
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  أبدا  أحیانا غالبا  دائما  الفقرة الرقم

          .وجھات النظر المختلفة،بغض النظر عن وجھة نظري أتفھم  16

          .أحب النظر في المھمة  وتحلیلھا من كافة االتجاھات  17

          .أُتابع وأتفھم ما یقولھ اآلخرون خالل حدیثھم ونقاشھم  18

          .أحدد الفكرة الرئیسیة لإلجابة بوضوح وكفاءة   19

          .أثناء حل مشكلة ما أو القیام بمھمة ما كیف كنت أفكرأصف   20

  أبدا  أحیانا غالبا  دائما  الفقرة الرقم

          .عند مواجھة مشكلة ، أوظف معرفتي السابقة للبحث عن حلھا  21

          .أتصور حل المشكلة بأسالیب متعددة تتسم باإلبداع   22

          .أُشارك اآلخرین أفكارھم ومھماتھم وأتقبل وجھات نظرھم   23

          .أسمع فأنسى، أرى فأتذكر، أعمل فأتعلم: أثق بالمقولة   24

          .فضل التوصل للمعرفة و التعلم بطرق مختلفةأ  25

  أبدا  أحیانا غالبا  دائما  الفقرة الرقم

          .ابتكر نشاطات جدیدة لعملي ودراستي باستمرار  26

          . أفضل استخدام الحواس في تطویر معرفتي  27

          .طرح أسئلة تمكنني من فھم ما یواجھني من صعوبات أ  28

          .یئة وعناصرھا إلنتاج أشیاء جدیدة استثمر خامات الب  29

          .استمتع عندما أطرح أسئلة تعبر عن أفكاري وخواطري   30
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دلیل المعلم ) : 5( ملحق   

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 دليــــــــــــل املعلــــــــم
 العلــــــــــــوم العامـــــــــــــــــة 

 
تیجیة تدریس العلوم من أجل الفهمتدریس وحدة الحرارة وفق استرا  

 
  العاشر األساسي: الصف 

 الفصل الدراسي الثاني

 

 

م 2011 – 2010  
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ــــــــــــم  تقديــ
:أختي المعلمة / أخي المعلم   

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

 

التعلمیة ، واستجابة  –یة التعلیمیة في إطار الجهود الحثیثة التي تبذل من كافة األطراف في العمل

لنداءات الكثیر من أهل االختصاص، والمیدان، والمجتمع ، وكخطوة تنسجم واستراتیجیات التعلم 

وكمحاولة للبحث عن نوعیة التعلم الجید  الحدیثة من حیث نظرتها لكل من المنهاج والمعلم والمتعلم ،

هذا تراتیجیة تدریس العلوم للفهم، وفي ضوئها تم تقدیم الذي یحقق العمق والفهم المعرفي، تم تبني اس

الحرارة في مبحث العلوم للصف العاشر األساسي، الفصل الدراسي  ، والمقتصر على وحدةمعلمللدلیل ال

الثاني، وكان القصد من وراء هذا الجهد، تحدید المعالم والخطوات األساسیة التي یمكن أن تهتدي في 

لتحقیق التعلم اإلیجابي  ،والتجریب ،قد تمنحك الفرصة للتجدید واإلبداع ضوئها، وفي الوقت نفسه

  .تخطیطا، وتنفیذا، وتقویما 

.آمل أن یكون هذا الدلیل مرشدا وموردا تستعین به في أدائك   

 

 

 الباحثة
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 الخطة الزمنیة لموضوعات وحدة الحرارة

عدد   لموضوعا  الفصل  الوحدة
  الحصص

الفترة 
  الزمنیة

ـــــاأله ــــــ فـــــــ   دا
  

ةالثامنــ  األول 
كمیة 
 الحرارة

6 

15/4  

– 

 21/4  

  . یمیز بین درجة الحرارة وكمیة الحرارة  - 
  السعة الحراریة ، الحرارة النوعیة ، : یوضح مفهوم  - 
  یستنتج عملیا قانون كمیة الحرارة بداللة السعة الحراریة  - 
  . عیة  ودرجة الحرارة وكذلك مع الكتلة والحرارة النو   
  .   یكتب العالقات الریاضیة لكمیة الحرارة  - 
  یحل مسائل حسابیة على كمیة الحرارة والحرارة النوعیة   - 
  .یوضح العالقة بین درجة الحرارة وحالة المادة  - 
  .یمیز حاالت المادة الثالث  - 

 الثاني الثامنة
 االتزان
 الحراري

6 
22/4  

 - 28/4  

تزان الحراري ، الحرارة     اال: یوضح المقصود بكل من  - 
الكامنة للتصعید ، الحرارة الكامنة لالنصهار ، المكافئ 

  . المیكانیكي للحرارة 
  .یحسب عملیا الحرارة النوعیة لمادة ما  - 
  .یحل مسائل عملیة على االتزان الحراري  - 
  .أن یفسر الظواهر المتعلقة باالتزان الحراري  - 

ثالثـالـ الثامنـــة  
 تمدد

المواد 
ــــرارةحبال  

6 

29/4  

–     
5/5  

  .یوضح مفهوم التمدد بشكل عام  - 
  .  من أنواع التمدد یوضح المقصود بكل نوع –
  .یستنتج العوامل التي یعتمد علیها كل نوع - 
  .یكتب عالقة تبین مقدار التمدد لكل منها  - 
  .یحل مسائل حسابیة على التمدد بأنواعه  - 
  .  لقانون شار  یشرح - 
  .یذكر تطبیقات عملیة على التمدد الحراري   - 
 .یفسر ظواهر مرتبطة بالتمدد  - 
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ف/ تحلیل محتوى وحدة الحرارة  المعرفیة األهدا  

 

  

ف فهم تطبیق تحلیل تركیب تقویم  الفصل األهدا

  
 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
* 
 

 
 
 
 
 
* 

* 
* 
* 
 
 
 
* 
 

. یمیز بین درجة الحرارة وكمیة الحرارة  -   
السعة الحراریة ، الحرارة النوعیة ، : یوضح مفهوم  -   
یستنتج عملیا قانون كمیة الحرارة بداللة السعة الحراریة  -   
. ودرجة الحرارة وكذلك مع الكتلة والحرارة النوعیة      
.   العالقات الریاضیة لكمیة الحرارة  یشتق -   
یحل مسائل حسابیة على كمیة الحرارة والحرارة النوعیة   -   
.یوضح العالقة بین درجة الحرارة وحالة المادة  -   
.حاالت المادة یبني نموذجا یوضح أثر الحرارة على  -   

ول
 األ

  
 
 
 
 
* 

  
 
* 
 
* 
* 

* 
 
 
 
 
 

االتزان الحراري ، الحرارة   : یوضح المقصود بكل من  - 
. المیكانیكي لالنصهار ، المكافئو الكامنة للتصعید ،     
.یحسب عملیا الحرارة النوعیة لمادة ما  -   
.زان الحراري یحل مسائل عملیة على االت -   
.أن یفسر الظواهر المتعلقة باالتزان الحراري  -   
.أن یصمم نموذجا لمسعر حراري  -   

ني
ـــــــــا

ــــــــــــ
ــــــــــــ

ـــــــثــ
 الــ

  
 
 
 
 
 
* 
* 

 
 
 
* 
 

 
 
 
 
* 

* 
* 
* 
 
 
* 
 

  .یوضح مفهوم التمدد بشكل عام  - 
  .  من أنواع التمدد یوضح المقصود بكل نوع –
  .نتج العوامل التي یعتمد علیها كل نوعیست - 
.عالقة تبین مقدار التمدد لكل منها  یشتق -   
.یحل مسائل حسابیة على التمدد بأنواعه  -   
  .  قانون شارل یشرح - 
  .تطبیقات عملیة على التمدد الحراري   یصمم - 
.یصمم نموذجا یوضح مبدأ عمل الثیرموستات -   

ــــــــــــ
لــــــــــ

الثا
ــث

ــــــــــــ
ـــــــــــــ

 

   مجموع األهداف 9 5 2 4 0
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  األهداف الوجدانیة

 

ف  المستوى   الرقم   الهد
أن یبدي الطالب رغبة في إلقاء نشرة عن مخاطر االحتباس الحراري في   االستقبال  1

  . اإلذاعة المدرسیة
رك الطالب في تصمیم نشرات توعویة للمجتمع المحلي حول طرق أن یشا  االستجابة  2

  .العزل الحراري
أن یقدر الطالب عظمة الخالق في بدیع صنعه خالل دراسته ظاهرة شذوذ   التقییم  3

  .الماء
  .أن یضع الطالب خطة عملیة لتحسین طرق العزل الحراري في منزله  التنظیم  4

  
  
  )نفس حركیة ( األهداف المهاریة 
  

ف  المستوى   الرقم   الهد
أن یحدد الطالب األدوات الالزمة لتنفیذ األنشطة العملیة المتعلقة بظاهرة   اإلدراك الحسي  1

  .التمدد الحراري
  .أن یبدي الطالب رغبة في تصمیم جهاز لقیاس درجات الحرارة   المیل واالستعداد  2
  . ة صلبة كما شاهد معلمه من قبلأن یقیس الطالب الحرارة النوعیة لماد  االستجابة الموجهة  3
أن یستخدم الطالب أنظمة قیاس درجات الحرارة بمهارة إلیجاد درجات   االستجابة المعقدة  4

  . حرارة أجسام مختلفة
أن یفند الطالب اإلدعاءات والحجج خالل مناظرته لزمیله أمام طلبة   التكیف والتعدیل  5

  . المدرسة حول أسباب ظاهرة االحتباس الحراري
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  عناصر محتوى الوحدة/ یل محتوى وحدة الحرارةتحل

 

 

 

المبادئ والقوانین  المهارات
 والنظریات

 الوحدة الفصل الحقائق المفاهیم

مهارة استخدام 
وتصمیم األدوات 

بشكل دقیق لتفسیر 
  الظواهر العلمیة

  قانون كمیة الحرارة
  قانون السعة الحراریة

درجة الحرارة ، كمیة 
رة الحرارة ، الحرا

النوعیة ، السعة 
  .الحراریة

لكل مادة حرارة نوعیة - 
.خاصة بها  

تزداد طاقة حركة  - 
الجزیئات بازدیاد درجة 

.الحرارة   

ول
امن األ

الث
ـــــ

ــــــة
ـــ

 

  
مهارة توظیف 

المعرفة النظریة 
المتعلقة بالمادة في 

مواقف حیاتیة 
  .واقعیة 

  
 

 
قانون الحرارة الكامنة 

.لالنصهار   
رارة الكامنة قانون الح
 للتصعید 

 
الحمل، التوصیل ، 
اإلشعاع ، االتزان 
الحراري ، الحرارة 
الكامنة لالنصهار 

.والتصعید   

 
تنتقل الحرارة إما بالحمل 
 أو التوصیل أو اإلشعاع

  
الفلزات جیدة التوصیل  - 

.للحرارة   

ـــــــــث
ال

ــــــ
اني

ـــــــــــ
 

امن
الث

ـــــــ
ــــــة

ــــــ
 

 
ستخدام مهارة ا

موازین الحرارة في 
قیاس درجة حرارة 

.األجسام   
 

 

 
 قانون التمدد الطولي

قانون التمدد 
 الحجمي

.قانون شارل   

 
 معامل التمدد الطولي

معامل التمدد 
 الحجمي 

.الثیرموستات   

 
المواد تتمدد بالحرارة 

 وتتقلص بالبرودة 
لكل مادة معامل تمدد 

.خاص بها   

لث
الثا

 

امن
الث

ـــــةــــ
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  توزیع محتوى الوحدة وأهدافهاجدول 

  :المكونة للوحدة  لفصولل والوزن النسبيعدد الحصص : أوال◌ 

 المجموع 3 2 1 الفصول/ المحتوى
 18 6 6 6 عدد الحصص
 %100 %33.4 %33.3 %33.3 الوزن النسبي

  
  :عدد األهداف لكل مستوى من مستویات األهداف السلوكیة: ثانیًا 

  
 المجموع  تقویم  تركیب تحلیل تطبیق فهم مستوى الهدف
ف  20 0 4 2 5 9 عدد األهدا

%45 الوزن النسبي  25%  10%  20%  0%  100% 

  :عدد األهداف لكل مستوى من مستویات األهداف الوجدانیة : ثالثا

 المجموع تشكیل الذات  التنظیم  التقییم االستجابة االستقبال مستوى الهدف
ف  4 0 1 1 1 1 عدد األهدا

% 25 لوزن النسبيا  25 %  25 %  25 %  0 %  100% 

  

  :عدد األهداف لكل مستوى من مستویات األهداف النفسحركیة : ثالثا 

 

  

  مستوى
ف  األهدا

ك  اإلدرا
 الحسي

المیل 
 واالستعداد

االستجابة 
 الموجهة

االستجابة 
 المعقدة

اآللیة 
 والتعوید

التكیف 
 والتعدیل

 المجموع اإلبداع

ف  6 0 1 0 1 1 1 1 عدد األهدا

% 20 الوزن النسبي  20 %  20 %  20 %  0 %  20 %  0 %  100 %  
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 ودالالتها العلمیةفي وحدة الحرارة  قائمة المفاهیم األساسیة

  

  الداللة العلمیة  المفهوم  الرقم
صفة في المادة تحدد اتجاه انتقال الحرارة بین األجسام عند تالمسها أو وصلها   درجة الحرارة  -1

  .حدات مختلفة حسب النظام المتبع في عملیة القیاسمعا ، وتقاس بو 
  

  .شكل من أشكال الطاقة ، تسبب إحساسنا بالبرودة أو السخونة  الحرارة   -2
 عند الجسم یكتسبها أو یفقدها التي الداخلیة الحركیة للجزیئات ، الطاقة مجموع  كمیة الحرارة  -3

  .الجول  ووحدتها وٕالیه منه الحرارة انتقال
 درجة كله الجسم حرارة درجة لرفع الالزمة الحرارة كمیة هي : الحراریة السعة  عة الحراریةالس  -4

  س/ جول أو سعر وحدتها واحدة سلسیوس
 واحدة سلسیوس درجة المادة من كجم واحد درجة لرفع الالزمة الحرارة كمیة هي  النوعیة الحرارة  -5

  .°س. مغك / جول وحدتها
  . واحدة مئویة درجة الماء من غرام واحد حرارة درجة لرفع الالزمة لحرارةا كمیة  السعر الحراري   -6
ی  االتزان الحراري  -7 ن أ   .آخر لجسم المفقودة الحرارة كمیة تساوي لجسم المكتسبة الحرارة كمیة أ
الحرارة الكامنة   -8

  لالنصهار
 الحالة لىإ الصلبة الحالة من المادة من الكتل وحدة لتحویل الالزمة الطاقة مقدار
ن السائلة ن دو   . مغك /جول وحدتها حرارتها درجة تتغیر· أ

  

الحرارة الكامنة   -9
  للتصعید

من المادة من الحالة السائلة إلى الحالة  لةالكت وحدة لتحویل الالزمة الطاقة مقدار
  . مغك /جول وحدتها .حرارتها درجة تتغیرالغازیة دون أن 

  

  جول 4.186.  الحرارة ویساوي مقدارا ثابت من رسع إلنتاج الالزم الشغل مقدار  المكافئ المیكانیكي   - 10
معامل التمدد   - 11

  الطولي
 درجة حرارته درجة رفع عند المادة من واحد متر طول في الزیادة عن عبارة

  . واحدة سلسیوس
معامل التمدد   - 12

  الحجمي
 من مكعب متر واحد حجم في الزیادة عن عبارة : لمادة الحجمي التمدد معامل
  . واحدة· سلسیوس درجة حرارته درجة رفع عند السائل
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 الداللة العلمیة  المفهوم  الرقم
  

ظاهرة تحدث لیال بسبب اختالف الحرارة النوعیة بین الیابسة والماء ، حیث   نسیم البر  - 13
لیال أكثر من الهواء المالمس للیابسة ، فیرتفع  یسخن الهواء المالمس للبحر

  .بسبب نقصان كثافته، ویحل محله هواء بارد قادما من البر لألعلى 
ظاهرة تحدث نهارا بسبب اختالف الحرارة النوعیة بین الیابسة والماء ، حیث   نسیم البحر  - 14

یسخن الهواء المالمس للیابسة نهارا أكثر من الهواء المالمس للبحر ، فیرتفع 
  .ارد قادما من البحرلألعلى  بسبب نقصان كثافته، ویحل محله هواء ب

  الضوء ةاالنبعاث المستمر للطاقة على شكل موجات كهرومغناطیسیة بسرع   اإلشعاع  - 15
  . ث/م ) 8^10× 3(  

، من خالل الحركة ) السوائل والغازات ( إحدى طرق نقل الحرارة في الموائع   الحمل   - 16
اردة حاملة معها الفعلیة لجزیئات المائع من المناطق الساخنة إلى المناطق الب

  .الطاقة الحراریة
من طرق نقل الحرارة في المواد الصلبة ، نتیجة اهتزاز كل جزيء حول موضع   التوصیل   - 17

  .سكونه،ناقال الحركة والحرارة للجزیئات األخرى 
ة إحدى الحاالت الفیزیائیة للمادة ، تتمیز جزیئات المادة فیها بحركتها االهتزازی  الحالة الصلبة   - 18

  .الموضعیة وتقاربها من بعضها ،مما یكسبها شكال وحجما ثابتا 
إحدى حاالت المادة تتمیز بوجود قوى تجاذب بین الجزیئات أضعف من الحالة   الحالة السائلة   - 19

الصلبة ، مما اكسب جزیئاتها بعض الحریة في الحركة ، وهذا جعلها ذات حجم 
  .ثابت وشكل متغیر

  
إحدى حاالت المادة تتمیز بوجود قوى تجاذب  ضعیفة جدا بین الجزیئات ، مما   الحالة الغازیة  - 20

 .اكسب جزیئاتها الحریة في الحركة ، وهذا جعلها ذات حجم وشكل متغیر 
  

أداة تستخدم لتنظیم درجة حرارة األجهزة ویتكون من شریط فلزي ثنائي ، موصول   الثیرموستات   - 21
أ اختالف معامالت تمدد المواد بالحرارة مما بدارة كهربائیة ، ویعمل على مبد

  .یؤدي لتقوس الشریط وفتح الدارة الكهربائیة
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  الداللة العلمیة  المفهوم  الرقم
  .متأنیةالحالة الرابعة للمادة وتكون فیها المادة في حالة   البالزما  - 22

  

اق زجاجیة علیها تدریج أداة تستخدم لقیاس درجة حرارة األجسام ویتكون من س  میزان الحرارة   - 23
  .معین وأنبوبا زجاجیا یحتوي عل كحول أو زئبق 

  

 32م واعتبر درجة تجمد الماء فیه  1700نظام ابتكره جبرائیل فهرنهایت عام   النظام الفهرنهایتي  - 24
  .درجة 180 إلىوقسم المسافة بینهما  °ف 212ودرجة غلیان الماء  °ف
  

م واعتبر درجة تجمد الماء صفر   1720ه أندریه سیلسیوس عام نظام ابتكر   النظام السلسیوسي  - 25
  °سدرجة 100 إلىوقسم المسافة بینهما   مئویةدرجة 100ودرجة غلیان الماء 

   .ویطلق علیه أیضا النظام المئوي
  

درجة مطلقة ، ودرجة  273یسمى نظام كلفن ، اعتبر درجة تجمد الماء فیه   النظام المطلق   - 26
  .درجة مطلقة 100غلیان الماء 

  
، وعندها تتوقف جزیئات  273 –أقل درجة حرارة یمكن الوصول إلیها  وتعادل   الصفر المطلق  - 27

  .المادة عن الحركة
  

  .طول الجسم عند تسخینهفي  زیادة ال  التمدد الطولي  - 28
  

  .حجم الجسم عند تسخینه في زیادةال  التمدد الحجمي  - 29
  

  .ساحة سطح الجسم عند تسخینهم في زیادةال  التمدد السطحي  - 30
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  مذكرات تدریس الوحدة

  تصمیم التدریس إلحداث الفهم

أو التصمیم بهدف إحداث الفهم " تنظیم الفهم " التصمیم بهدف إحداث الفهم هو جوهر نظریة 
)Understanding  By Design Theory  ( وتركز ھذه النظریة على تصمیم المنھج وطرق ،

ینتج عنھا فھم الموضوعات والمعلومات المطروحة ، وتقوم ھذه النظریة على فكرة  التدریس بحیث
، ویتم ذلك على ثالث خطوات )   Backward Design( للمنھج ) االرتجاعي ( التصمیم العكسي 

 :كما ھو مبین في الشكل 

  

  

    

  

  

  :كل اآلتي ومن ھذا التصمیم تنبثق استراتیجیة التدریس للفھم كما ھو مبین في الش

 :للوحدة) االرتجاعي ( خطوات التصمیم العكسي ) 1(شكل 

  

  الخطوة األولى
تحدید النتائج 

 حقیقهاالمطلوب ت

  الثانیةالخطوة 
تحدید المؤشرات 
 الدالة على الفهم

  الثالثةالخطوة 
تصمیم األنشطة 

 التعلمیة / التعلیمیة
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  :خطوات تخطیط وتصمیم المنهج أو الوحدة الدراسیة بصورة عكسیة 

  

 :تحدید النتائج المطلوب تحقیقها :األولى الخطوة
  

 یتطلب وهذا،الدراسیة الوحدة في ،أو المنهج في تحقیقها المطلوب النتائج تحدید یتم األولى الخطوة في
ن المراد الفهم مستوى بالضرورة تحدید  .الطلبة إلیه یصل أ

ی العلمي المحتوى ضوئها في یخطط التي الفهم مستویات عن التالي الشكل ویعبر  في سیدر  الذ
  .الوحدة في أو المنهج

  

  مستویات تخطیط المحتوى التعلیمي للوحدة)  2(شكل 
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  :یتكون الشكل من ثالث حلقات تتضمن 

وتضم المفاهیم والمعارف التي تعتبر األفكار الرئیسة في المحتوى الدراسي :  الحلقة الصغرى:  أوال
للوحدة  وتتمیز هذه المعارف بأنها ذات قیمة للمتعلم وقابلة للتطبیق في مواقف حیاتیة جدیدة تتعدى 

  ). Enduring  Understanding( حجرة الدراسة ، والتي ستظل في ذاكرة المتعلم 
  
، وتتمثل في المفاهیم )  Important to Know( وتضم المعلومات المهمة :  الحلقة الوسطى: انیا ث

األساسیة ، الحقائق ، المبادئ والقوانین ، والتي تعتبر من المتطلبات الالزمة لیتمكنوا من األداءات 
  .المعرفیة ،والمهارات المطلوبة في الحلقة الصغرى 

  
ثرائیة ترتبط بموضوع التعلم ، ومثل هذه المعلومات  تستحق إتضمن معلومات ت:  الحلقة الكبرى:ثالثا 

   .أن یعرفها الطلبة ، ولكنها لیست ضروریة لفهم األفكار الرئیسة
  

  :مؤشرات الفهم : الخطوة الثانیة 
  

،  یتم في هذه الخطوة تحدید المؤشرات التي تؤكد للمعلم والمتعلم أنه قد فهم ما یقدم له من موضوعات
ویكون تفكیر المعلم الُمصّمم منصًبا على تجمیع األدلة المتنوعة ، التي تدل على حدوث التعلم 
المطلوب ،سواء من خالل الحوارات ، المشروعات الفردیة والجماعیة  ، مهام األداء ، األداءات العملیة  

  .ملفات االنجاز ، والتقییم الذاتي 
  

  :شطة التعلیمیة التعلمیة ، واستراتیجیات وطرق التدریس اختیار وتصمیم األن:الخطوة الثالثة 
  

في هذه الخطوة یتم تحدید مصادر التعلم واستراتیجیاته وطرائق التدریس، المناسبة لطبیعة المتعلم 
  .المعاییر العامة للمنهاجوالمادة المراد تعلمها، ویتم ذلك في ضوء مجموعة من االعتبارات بالنسبة 
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  الوحدة للفهم تدریسخطوات 
  

  Stage 1 – Desired Results                 تحدید النتائج المطلوب تحقیقها –الخطوة األولى 
  

  :األهداف العامة 
  إلى أهداف تحقق الفهم الباقي محددة األهداف العامة للمحتوى وتصنیفها في ضوء معاییر بلورة

  )( Enduring Understanding   من خالل طرح  ،رى قصیرة المدىوأخ،بعیدة المدىوھي
  :األسئلة اآلتیة 

  
  . ما الذي یستحق الفهم في الوحدة

  )Big Idea( ما هي الفكرة األساسیة والكبیرة 
تحدید األمور الجوهریة والهامة في الوحدة والتي 

تكون عادة ذات أثر ما بعد حجرة الدراسة ، ومثل 
هذه المواضیع یكشف عنها من خالل مقدرة 

على تطبیق ما تعلموه في سیاقات ومواقف  الطلبة
  .حیاتیة  حیة ومباشرة 

  األسئلة األساسیة والشاملة للوحدة
ما هي األسئلة األساسیة والشاملة التي ستركزها 

  وتبلورها الوحدة ؟
ما هي أنماط األسئلة التي تدعم الفهم ونقل أثر 

  التعلم للطلبة ؟
ا عادة یكون مثل هذا النوع من األسئلة مثیر 

  ومشوقا بالنسبة للطلبة مثل أسئلة الحث األكادیمي 
  ما الذي یجب أن یعرفه الطلبة؟

ما هي المعرفة والمهارات األساسیة التي یجب أن 
  یمتلكها الطلبة نتیجة دراستهم للوحدة ؟

  

  ؟ الطلبة عملهیما الذي یجب أن 
قادرین على عمله  ن الطلبةما الذي یجب أن یكو 

  ارات التي امتلكوها ؟للمعرفة والمه جكنتا

  
  

  Understanding Evidence -Stage 2           المؤشرات الدالة على الفهم:الخطوة الثانیة 
  
  - : Performance Tasks & Projects)  (مهام أداء و مشروعات  - 

.اعلیه صبغته الشخصیة،وٕاضفاء  نحو المهمةتتطلب من التلمیذ أن یتوجه ، تمثل موقف حقیقي واقعي 
وهي أسئلة مفتوحة النهایة أو مشكالت تتطلب :) Academic Prompt(الحث األكادیمي أو التذكرة  -ا 

   .معینا د استجابة أو منتجا ع◌ ن الطالب  أن یفكر ویُ م
  .، وتتضمن تحلیال وتركیبا لیس لها إجابة واحدة األسئلة المفتوحة التي - 
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   Learning Plan –Stage 3م                      تخطیط خبرات التعلیم والتعل:الخطوة الثالثة 
 :  Whereخبرات التعلم للوحدة التعلیمیة باستخدام أداة التصمیم   سیتم تخطیط

  

عرض وصفا لمهام          تتضمن هذه الخطوة أسئلة ت  
  .األداء قبل تقدیم الوحدة 

  
  
  

استهالل الوحدة بأسئلة عامة تفسح المجال 
  .لالستقصاءات والبحث 

  
  

  
تصمیم مهام أداء مالئمة وتطبیقات واقعیة من العالم 

  .الحقیقي 
  
  
طرح مهام تسمح للطلبة التأمل في ذاتهم وتنقیح  

  .وصقل معرفتهم استنادا لهذه المهام 
  
  
  
  
  

م نماذج التقویم المختلفة ، وختم الوحدة بتقییم تقدی
  .ذاتي من الطالب 

  
  

  

  
W  
  

WHERE 

 ماأي أین نحن متجھون إلى 
المحكات األساسیة ومھام  ھي
داء التي یتم بناء علیھا العمل األ

  .في الوحدة 

  
H  
 

HOOK  
 

من  كیف تستحوذ  على الطلبة ،
خالل الخبرات التي تثیر التفكیر 

والمشكالت والتحدیات التي تدمج 
  . الطلبة  في جوھر الموضوع

E  
  

EXPLORE 
 

IPEQU 

 : استكشف وجھز
تصمیم العمل لیستحث 

التعلم ویشحذ التفكیر 
  .ویصف جدول األعمال 

R  
 

REFLECT 
REFINE 
REVISE  

 

كیف تدفع الطلبة للتأمل ، 
ویعیدوا التفكیر في األفكار 
المحوریة ویتعمقوا فیھا، 

مالھم في وتنقیح وصقل أع
ضوء التغذیة الراجعة 

  .وتقییم الذات 

E  
 

EVALUATION  
 

كیف سیظھر الطلبة 
فھمھم للوحدة ، كیف 
سیتم توجیھھم لتقییم 
الذات وتمییز وتحدید 
جوانب القوة والضعف 

  .في عملھم 
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  استراتیجیة التدریس
  

  ) Perkins & Plythe( وبالیت بیركنز نموذجوفق   وتعلمها، الوحدة تدریس استراتیجیة اریاخت
والتي  بنائیة،ال الفلسفة على تنفیذه القائم خطوات وبیان البنائیة، الفلسفة على القائمللتدریس للفهم و 

   :تتضمن الخطوات اآلتیة 
   : ) Generative Topics(الموضوعات التولیدیة  : أوال

وتبادل وجهات   ،واالتصال ،وأنماط والتفاعل ،وتتضمن جمیع القضایا والمواضیع والمفاهیم واألفكار
، وتتمثل في لنظر الداعمة للطالب و التي توفر ما یكفي من العمق واألهمیة إلحداث فهم قوي للطلبةا

من معارف نوعیة ، وابتكار أفكار ومعرفة جدیدة ،المعرفة التي تنمي قدرات المتعلمین في التفكیر المعرفي
  ا جدیدة وتكوین اتجاهات إیجابیة وعمل تجارب إبداعیة وحل قضای ،وصقل ذكاوات خاصة

ت بأنها تتصف وهي صالت متنوعة بغیرها من  وتربطها الدراسي المبحث في وأساسیة الطلبة بحیاة صلة ذا
وتستحوذ على اهتمام الطلبة  ) Core of Discipline( الموضوعات ، وتعتبر جوهر المادة المطروحة 

  .) 2009،شریف والصافي (  )  Student Hook(وتفكیرهم 
  

ف ا : ثانیا   )   Understanding goals( لفهمأهدا

ف وهذه ی المنشود الفهم شكل تحدد األهدا ، وهذا النمط الطلبة عند لتحقیقه المولدة الموضوعات تسعى والذ
  . من األهداف باق مع المتعلم وهي أهداف موجهة للحیاة ، ولیست أهداف سلوكیة مجزأة قصیرة المدى

 
( Understanding Performance ( یبین الفھم األداء الذي : ثالثا   

 بعرض خالل القیام من وذلك للموضوع، فهمهم مدى بیان إلى تهدف أنشطة في الطلبة إشراك ذلك ویتطلب

 األنشطة من وغیرها مالحظته واستنتاجه، تم ما وصف أو ذلك، حول مقال كتابة أو دراسته، تم لما عملي

  .الطلبة عند الفهم إلى تشیر التي
 

:( Ongoing Assessment)  التقویم المستمر : رابعا  

 عملیة في النظر إلعادة الفرص وتوفیر الراجعة، للتغذیة وأنماط ،لإلنجاز محاكاة وضع ذلك ویتطلب

 من أو وزمالئهم، معلمهم من الراجعة التغذیة على الطلبة یحصل وقد نهایتها، إلى بدایتها من التدریس

  .الذاتي التقویم خالل
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  دة الحرارةوحمذكرات تدریس 
ـــالح( الوحدة الثامنة     )رارة ـ

  )أسابیع  4( العاشر األساسي           الفترة الزمنیة : العلوم العامة             الصف : المبحث 
  :محتویات الوحدة 

  كمیة الحرارة : الفصل األول 
  االتزان الحراري: الفصل الثاني 
  تمدد المواد بالحرارة : الفصل الثالث 

  )  Enduring Understanding): ( الفهم الباقي ( هداف العامة الباقیة للوحدة األ
سوف یفهم الطالب المبادئ والنظریات والمفاهیم المتعلقة بموضوعات الحرارة ، ویستخدمها في      - 

  .تفسیر الظواهر الكونیة ، ویسخرها لخدمة اإلنسان ، وحل مشكالته 
لمعرفة في وحدة الحرارة ،بطریقة منتجة وبناءة ، ویسخرها في سوف یفهم الطالب طرق تحصیل ا - 

  .توقع االحتماالت المختلفة لألحداث ، واتخاذ القرارات العلمیة المناسبة حیال ذلك 
  

  Desired Results –1  Stage                 تحدید النتائج المطلوب تحقیقها –الخطوة األولى 
  . ما الذي یستحق الفهم في الوحدة

  ) Big Idea ( ما هي الفكرة األساسیة والكبیرة 
  فهم دالالت المفاهیم المتعلقة بوحدة الحرارة   - 
درجة الحرارة ، الحرارة النوعیة ، كمیة الحرارة  ( 

السعة الحراریة، التمدد، الحرارة الكامنة، 
  ) لالنصهار ، الحرارة الكامنة للتصعید

  .عیةوتوظیفها في تفسیر ظواهر ومشاهد طبی
  

  األسئلة األساسیة والشاملة للوحدة
  ما ذا نعني بظاهرة االحتباس الحراري ؟ - 
كیف تبقى الكائنات الحیة البحریة على قید     - 

الحیاة بالرغم من انخفاض درجة الحرارة دون 
  .الصفر المئوي 

  كیف یحدث كل من نسیم البحر ونسیم البر؟ - 
  تمدیدها؟ لماذا تترك أسالك الكهرباء مرخیة عند - 
  كیف تفسر استخدام الماء في التدفئة المركزیة ؟ - 
  .كیف یحافظ الجسم على بقاء درجة حرارته ثابتة - 

  ما الذي یجب أن یعرفه الطلبة؟
  .القوانین والمبادئ والمفاهیم في وحدة الحرارة 

  .تطبیق مبادئ االتزان الحراري في مهام حیاتیة
  .لحرارة المشكالت الناتجة عن ارتفاع درجة ا

  ما الذي یجب أن یكونوا قادرین على عمله ؟
  .تطبیق القوانین والمبادئ في حساب الحرارة 

  .تصمیم نماذج وبرامج تعلیمیة عن وحدة الحرارة
  .المشاركة في مشاریع ومهام أداء وندوات 
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  Stage 2- Understanding Evidence           المؤشرات الدالة على الفهم:الخطوة الثانیة 
  
  Performance Tasks & Projects)  ( مهام أداء و مشروعات - 

  تقسیم الطلبة لمجموعات غیر متجانسة ، وتكلیفهم بعمل نشرة دوریة حول درجات الحرارة ، من خالل 
  .قیاسها بأنظمة القیاس المختلفة 

  .تكلیف الطلبة بعمل نماذج لموازین مختلفة لقیاس درجات الحرارة 
  
  :) Academic Prompt( ادیمي أو التذكرةالحث األك - 
  لظاهرة شذوذ الماء أهمیة كبرى للكائنات الحیة ، وضح هذه األهمیة ؟ 
  صف المشاكل المترتبة على ارتفاع درجة حرارة األرض ؟ 
  كیف یمكن أن تساهم في الحد من هذه المشاكل ؟ 
  هرة االحترار العالمي؟كون مع أفراد مجموعتك دلیال إرشادیا لتوجیه الناس للحد من ظا 
  

  :مالحظة عینات العمل والحوارات 
  .مالحظة الطلبة أثناء مناقشة الموضوعات والقضایا التي تطرح علیهم 

  .تقییم نماذج األعمال التي قدمها الطلبة تصمیم ثیرموستات، مسعر حراري 
  .تقییم المشاریع التي تم إعدادها والنشرات والدلیل اإلرشادي 

  
  : اء العمليتقییم األد

تقییم أداء الطلبة في الجانب العملي خالل قیاس كمیة الحرارة  بالمسعر، ودرجة الحرارة ، واستخدام 
  . جهاز التمدد الطولي 

  
  .تصمیم مشاریع عملیة علمیة ذات جدوى وقیمة علمیة  - 
  .عمل مناظرات علمیة وجدال علمي - 
  .عمل مسرح علمي  - 
  .عمل معرض علمي - 
  .وات علمیة إلقاء ند - 
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  )حصص  6(                                                        :كمیة الحرارة : الفصل األول 
                   Stage3- Learning Planeتخطیط خبرات التعلیم والتعلم  : الخطوة الثالثة 

 : Where میم خبرات التعلم الوحدة التعلیمیة باستخدام أداة التص  سیتم تخطیط

  
ف الفهم    :أهدا

  .أن یمیز الطالب بین درجة الحرارة وكمیة الحرارة  - 
  .أن یوضح الطالب الفرق بین الحرارة النوعیة والسعة الحراریة  - 
  .أن یحل الطالب مسائل حسابیة على كمیة الحرارة والسعة الحراریة  - 
  .ارة النوعیة أن یفسر الطالب بعض الظواهر الطبیعیة المتعلقة بالحر  - 
  

  :إجراءات التنفیذ 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

W  
  

WHERE 

  إلى أین نحن متجهون في الوحدة؟
كتابة مجموعة األسئلة األساسیة على ورقة وتعلیقها على لوحة الصف ، ثم مناقشة 

  بع خالل شرح الوحدة ، ویتم مشاركة الطلبة في اختیار هذه المهام تّ المهام التي سوف تُ 
  :األسئلة 
  بین درجة الحرارة وكمیة الحرارة ؟ ما الفرق

  ما الفرق بین السعة الحراریة والحرارة النوعیة ؟
تعرضتا ألشعة الشمس  لهما نفس الكتلة ودرجة الحرارة ، كمیتان من الرمل والماء 

، باالعتماد على قیم  نفس كمیة الحرارةلفترة من الزمن ، بحیث اكتسبت كل منهما 
  درجة حرارة كل منهما بعد التسخین ؟ ماذا تستنتج ؟ صفرمل الحرارة النوعیة للماء وال

  كیف تفسر الظواهر اآلتیة ؟
  .نسیم البر ونسیم البحر 

  .استخدام الماء في التدفئة المركزیة 
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H  
 

HOOK  
 

  : )Generative Topics (الموضوعات التولیدیة : ثانیا
ألسئلة تستحوذ على اهتمام أبدا الدرس بموقف محیر ، أو قصة أو مجموعة من ا

   :الطلبة وانتباههم ، وتشدهم للموضوع مثل
قرأت لیلى  تقریرا في اإلذاعة المدرسیة عن ظاهرة االحتباس الحراري، أوردت فیه  أن 

االرتفاع التدریجي في درجة حرارة الطبقة السفلى القریبة من هذه الظاهرة ناتجة عن 
وسبب هذا االرتفاع هو زیادة  ، األرضسطح األرض من الغالف الجوي المحیط ب

أن أجزاًء كبیرة من الجلید و  ،" green house gases " انبعاث الغازات الدفیئة 
وتهدید  فیضاناتمما یسبب حدوث ،ستنصهر وتؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر 

  .مستقبال  المنخفضة والمدن الساحلیة رللجز 
  :في ضوء ماسبق 

  تباس الحراري ؟ماذا نعني بظاهرة االح
كیف تفسر االرتفاع في درجة الحرارة األرض في السنوات األخیرة ؟ لماذا لم ترتفع 

  درجة حرارة المسطحات المائیة ؟ 
  كیف تفسر ظاهرتي نسیم البر والبحر ؟

  لماذا لم ینصهر جلید القطبین بالرغم من تعرضه للشمس منذ األزل ؟
  درجة الحرارة وكمیة الحرارة لكل إناء ؟الشكل المجاور صف كل من  باالعتماد على

  أیهما درجة حرارته وكمیة حرارته أعلى، مصدر اللهب أم كومة الحطب المشتعلة؟
  ؟ فسر نتائجك
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E  
  
  

EXPLORE 
 

EQUIP 

( Understanding Performance ( األداء الذي یبین الفھم : ثالثا    

  .م األداء ووصف جدول األعمال تصمیم أنشطة التعلم ومها: استكشف وجهز
تقسیم الطلبة لمجموعات غیر متجانسة وتكلیفهم بتصمیم دلیل إرشادي عن أهم  - 

الظواهر المتعلقة بمفاهیم الحرارة  بعد مشاهدة فیلم تعلیمي حول ذلك ،بحیث یتضمن 
نسیم البحر ،أنظمة التدفئة و ظاهرة االحتباس الحراري ،نسیم البر :المواضیع  اآلتیة 

  .المركزیة ، وٕابداء وجهة نظرهم الخاصة حول هذه الظواهر 
  صمم مع أفراد مجموعتك نشاطا لتوضیح الفرق بین درجة الحرارة وكمیة الحرارة ؟ - 

  .ثم تقدیم تغذیة راجعة حول إجابات الطلبة 
  ر ونسیم البحر ؟الباقترح مع أفراد مجموعتك نشاطا عملیا یفسر ظاهرتي نسیم  - 
مجموعة من المواد واألدوات ویطلب من الطلبة االستفادة منها في تنفیذ یطرح المعلم  

  .النشاط 
  تكلیف الطلبة بعمل نشرة یومیة عن درجات الحرارة من خالل قیاس درجة الحرارة  - 

  .وتسجیلها ، وتدریبهم على مهارة االستخدام السلیم لمیزان الحرارة 
، لهما نفس الكتلة ، ویطلب من ) ، ماء  زیت( یقوم المعلم بتقدیم نوعین من السوائل 

الطلبة اقتراح خطة إلیجاد الحرارة النوعیة لكل منهما على افتراض تزویدهما بنفس كمیة 
  الحرارة ؟

تكلیف الطلبة بعمل مشروع لمحطة تدفئة مركزیة باالعتماد على الطاقة الشمسیة والماء  
  .وأي مواد أخرى تلزم 
 حول ظاهرة،)  scientific debate (مناظرة علمیة على شكلتصمیم نشاط تعلیمي 

حیث یقوم الطلبة في مجموعات بالبحث عن بیانات،صور،مقاطع ).نسیم البر والبحر(
ومن ثم تنتدب ) power point (الخ ویدرجونها ضمن ریبورتاج على شكل ...فیدیو

  .ةالطلبالمجموعة طالب لعرض هذه البیانات بشكل یضمن حدوث حراك معرفي بین 
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  )حصص  6(                                                       االتزان الحراري: الفصل الثاني 
                    Stage3- Learning Planeتخطیط خبرات التعلیم والتعلم  : الخطوة الثالثة 

R 
REFLECT  

 
REFINE  

 
REVISE  

 

  . كیف تدفع الطلبة للتأمل ، ویعیدوا التفكیر في األفكار المحوریة ویتعمقوا فیها 
  .یطلب المعلم من الطلبة كتابة األفكار األساسیة التي استخلصوها من الدروس السابقة 

  . التي لم یفهموها على شكل أسئلة النقاط ةوأیضا یطلب منهم كتاب
یناقش الطلبة األدلة  والنشرات التي أعدوھا عن الظواھر الطبیعیة ذات العالقة كذلك 

 .بالحرارة ویعرضوا  وجھة نظرھم حولھا  
  

  
  
  
  
  
  
  

E  
  

 
EVALUATION  

 

 
: Ongoing Assessment  التقویم المستمر: رابعا  

كیف سیظهر الطلبة فهمهم للوحدة ، كیف سیتم توجیههم لتقییم الذات وتمییز  
 وتحدید جوانب القوة والضعف في عملهم .

 
: وسیتم تقویم أداء الطلبة بشكل مستمر من خالل   

  .تحلیل ملف أعمال الطلبة وتقاریرهم البحثیة  -1
  .سلسلة األنشطة العملیة التي نفذها الطلبة خالل العرض  -2
.الحوارات والنقاش الذي یجري في الحصة  -3  
  :رح على الطلبة  مثل أسئلة الحث األكادیمي التي تط -4

؟ºس. كغم / جول  4186ماذا نعني بقولنا أن الحرارة النوعیة للماء تساوي   

 كیف تفسر هذا االرتفاع مقارنة مع المواد األخرى ؟

 فسر استخدام الماء في التدفئة المركزیة، بناء على ذلك ؟

 فسر ظاهرتي نسیم البر والبحر بناء على ذلك ؟

.ة عن ارتفاع درجة حرارة األرضصف بعض المشاكل الناجم  
.االختبارات المفتوحة  -5  
.مالحظة الطلبة أثناء العمل  -6  
. إخفاقاتھم من خالل سرد جوانب القوة في تعلمهم وجوانب: التقییم الذاتي  -7  
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 : Where خبرات التعلم الوحدة التعلیمیة باستخدام أداة التصمیم   سیتم تخطیط

  
ف الفهم    :أهدا

  .أن یوضح الطالب طرق انتقال الحرارة   - 
  .منة لالنصهار والحرارة الكامنة للتصعید أن یوضح الطالب الفرق بین الحرارة  الكا - 
  .أن یحل الطالب مسائل حسابیة على االتزان الحراري  - 
  .لكامنة اأن یفسر الطالب بعض الظواهر الطبیعیة المتعلقة بالحرارة  - 

  :إجراءات التنفیذ 

   

  
  
  
  
  

W  
  

WHERE 

  إلى أین نحن متجهون في الوحدة؟
قة وتعلیقها على لوحة الصف ، ثم مناقشة كتابة مجموعة األسئلة األساسیة على ور 

  المهام التي سوف تتبع خالل شرح الوحدة ، ویتم مشاركة الطلبة في اختیار هذه المهام 
  :األسئلة 

  ؟ ما هي طرق انتقال الحرارة
  ؟الكامنة للتصعید  والحرارة  الحرارة الكامنة لالنصهارما الفرق بین 

  . كیف تفسر الظواهر اآلتیة 
  .الناتجة عن بخار الماء مؤلمة جدا  الحروق - 
  .استخدام الجلید في التبرید   - 
  .عدم انصهار الجلید على قمم الجبال بسرعة  - 

  
  
  
  

H  
 

HOOK  
 

  : ) Generative Topics(الموضوعات التولیدیة : ثانیا
درس بموقف محیر ، أو قصة أو مجموعة من األسئلة تستحوذ على اهتمام أبدا ال

   :الطلبة وانتباههم ، وتشدهم للموضوع مثل
یعتبر كوكب األرض من الكواكب التي میزها اهللا سبحانه وتعالى بالحیاة وبأنظمة 
متزنة، فوجود القطبین المتجمدین والمنطقة االستوائیة جعال من نظام هذا الكوكب 

  .ا متزنا نظام
یعرض المعلم المقدمة السابقة على الطلبة ، ثم یستثیر أفكارهم بطرح مجموعة من 
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  :األسئلة مثل 
  ما دامت األرض نظاما طبیعیا متزنا ، كیف تتقل الحرارة لتحافظ على هذا االتزان ؟

  كیف یمكن استغالل الطاقة الناتجة عن بخار الماء ؟
  ؟ هل یمكن االستفادة من هذه الظاهرة ؟كیف تفسر عدم انصهار الجلید بسرعة 

  
  
  
  
  
E  
  

EXPLORE 
 

EQUIP 

( Understanding Performance ( األداء الذي یبین الفھم : ثالثا    

  .تصمیم أنشطة التعلم ومهام األداء ووصف جدول األعمال : استكشف وجهز
ة بطرق بتنفیذ األنشطة المتعلقتقسیم الطلبة لمجموعات غیر متجانسة وتكلیفهم  - 

  انتقال الحرارة ، في ضوء ذلك یطلب منهم تفسیر بعض 
  .الظواهر مثل صنع مقابض األواني من مادة عازلة 

   .وظاهرة هطول الحمل الذي یكثر حدوثه في مناطقنا 
  في نشاط أجراه عمرو حول غلیان الماء ، وقاس - 
الغلیان ،  درجات حرارة الماء في كل مرة ، واستمر في عملیة التسخین حتى بعد 

  وقاس درجات الحرارة فلم تتغیر ؟
  نفذ النشاط الذي أجراه عمرو ؟ تحقق من النتائج ؟ كیف تفسر هذه النتائج ؟

  .تكلیف الطلبة بعمل مشروع  عن طرق انتقال الحرارة 
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R  
 

REFLECT  
 

REFINE  
 

REVISE  
 

  . مقوا فیها كیف تدفع الطلبة للتأمل ، ویعیدوا التفكیر في األفكار المحوریة ویتع
یطلب المعلم من الطلبة كتابة األفكار األساسیة التي استخلصوها من الدروس 

  .السابقة 
، لیتم مناقشتھا  التي لم یفهموها على شكل أسئلة النقاط ةوأیضا یطلب منهم كتاب

  . من قبل مجموعات الطلبة بمساندة المعلم 

 
 
 
 
  

E  
  

 
EVALUATION  

 

 
 

: Ongoing Assessment  التقویم المستمر: رابعا  
كیف سیظهر الطلبة فهمهم للوحدة ، كیف سیتم توجیههم لتقییم الذات  

 وتمییز وتحدید جوانب القوة والضعف في عملهم .
 

: وسیتم تقویم أداء الطلبة بشكل مستمر من خالل   

  .تحلیل ملف أعمال الطلبة وتقاریرهم البحثیة  -1
  .ها الطلبة خالل العرض سلسلة األنشطة العملیة التي نفذ -2
.الحوارات والنقاش الذي یجري في الحصة  -3  
  :أسئلة الحث األكادیمي التي تطرح على الطلبة  مثل  -4
.االختبارات المفتوحة  -5  

.مالحظة الطلبة أثناء العمل  -6  

.إخفاقاتھم  من خالل سرد جوانب القوة في تعلمهم وجوانب: التقییم الذاتي  -7  

 

 

 

 



221 
 

  

ف   :الفهم  أهدا
  .  المقصود بمعامل التمدد الطولي والحجمي للموادأن یوضح الطالب  - 
ن  -     .العوامل التي یعتمد علیها معامل التمدد الطولي والحجمي  الطالب یستنتجأ
  . معامل التمددأن یحل الطالب مسائل حسابیة على  - 
  .نة أن یفسر الطالب بعض الظواهر الطبیعیة المتعلقة بالحرارة لكام - 
  .أن یصمم الطالب نموذجا یوضح مبدأ عمل الثیرموستات  - 

  

  :إجراءات التنفیذ 

  

  )حصص  6(              تمدد المواد بالحرارة                                 :  الثالث الفصل
                    Stage3- Learning Planeتخطیط خبرات التعلیم والتعلم  : الخطوة الثالثة 

 :  Whereخبرات التعلم الوحدة التعلیمیة باستخدام أداة التصمیم   سیتم تخطیط

  
  
  
  
  
  

W  
  

WHERE 

  إلى أین نحن متجهون في الوحدة؟
كتابة مجموعة األسئلة األساسیة على ورقة وتعلیقها على لوحة الصف ، ثم مناقشة 

اختیار هذه  المهام التي سوف تتبع خالل شرح الوحدة ، ویتم مشاركة الطلبة في
  المهام 

  :األسئلة 
عرض صورا أو مقطعا لفیلم تعلیمي عن الحیاة في القطبین ، ومشهدا آخر ألسالك 

  :كهرباء ومحطة سكة حدیدیة ، ونماذج ألدوات زجاجیة ، ثم طرح أسئلة
  كیف تتمكن الكائنات الحیة البحریة من البقاء على قید الحیاة في هذه الظروف ؟ - 
  ظاهرة شذوذ الماء ؟ماذا تعرف عن  - 
  لماذا ترك أسالك الكهرباء مرخیة وغیر مشدودة ؟ - 
  لماذا تترك فراغات بین قضبان السكة الحدیدیة ؟ - 
  صف عمل المكواة الكهربائیة ، كیف تعمل الدارة الكهربائیة فیه ؟ - 
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H  
 

HOOK  
 

  :) Generative Topics( الموضوعات التولیدیة : ثانیا
ف محیر ، أو قصة أو مجموعة من األسئلة تستحوذ على اهتمام أبدا الدرس بموق

   :الطلبة وانتباههم ، وتشدهم للموضوع مثل
تتمیز المناطق القطبیة بانخفاض درجة حرارتها ، والماء فیها متجمد ، مع ذلك هناك 

الكثیر من الكائنات الحیة التي تعیش هناك ، وكذلك بالرغم من انخفاض درجة 
ي كثیر من المناطق دون الصفر ، إال أن ذلك ال یؤثر على الكائنات الحرارة شتاء ف

  .البحریة 
یعرض المعلم المقدمة السابقة على الطلبة ، ثم یستثیر أفكارهم بطرح مجموعة من 

  :األسئلة مثل 
  ما تأثیر الحرارة على جزیئات المادة؟

  ة  ؟لماذا لم تتجمد جمیع المیاه شتاء بالرغم من انخفاض درجة الحرار 
  كیف تفسر الظواهر اآلتیة  ؟ 

  ارتخاء أسالك الكهرباء صیفا ، وبقائها مشدودة شتاء ؟
  .ترك فراغات بین قضبان السكة الحدیدیة 

  لماذا تحدث هذه الظواهر جمیعا ؟

E  
  

EXPLORE 
 

EQUIP  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

( Understanding Performance ( األداء الذي یبین الفھم : الثاث    

  .تصمیم أنشطة التعلم ومهام األداء ووصف جدول األعمال : استكشف وجهز
وتكلیفهم ، ثم تزویدهم بحقیبة الحرارة تقسیم الطلبة لمجموعات غیر متجانسة  - 

بتنفیذ األنشطة المتعلقة بتمدد المواد بالحرارة ، في ضوء ذلك یطلب منهم 
واشتقاق العالقات الریاضیة . واد استنتاج العوامل التي یعتمد علیها تمدد الم

  .وحل أمثلة علیها 
لتوضیح ظاهرة شذوذ الماء توجیه الطلبة لتصمیم نشاطا یبین ذلك ، وجمع  - 

  .المعلومات عن هذه الظاهرة ودورها في الحفاظ على الكائنات الحیة 
  تكلیف الطلبة بتصمیم نشاطا یوضح قانون شارل حول تمدد الغازات بالحرارة  - 
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E  
  

EXPLORE  
  
 
 

EQUIP 

اركة الطلبة في مشروع لدراسة بعض األجهزة التي تعمل على مبدأ منظم مش - 
  .الحرارة  ومحاكاة ذلك من خالل تصمیم نماذج مشابهة 

تكلیف الطلبة بعمل بتصمیم نماذج ألنظمة موازین الحرارة واستخدامھا في قیاس 
  . درجة الحرارة 

  .الماء تكلیف الطلبة بعمل أبحاث عن ظاھرة التمدد وظاھرة شذوذ  - 

R 
REFLECT  

 
REFINE  

 
REVISE  

 

  . كیف تدفع الطلبة للتأمل ، ویعیدوا التفكیر في األفكار المحوریة ویتعمقوا فیها 
یطلب المعلم من الطلبة كتابة األفكار األساسیة التي استخلصوها من الدروس 

  .السابقة 
  . التي لم یفهموها على شكل أسئلة النقاط ةوأیضا یطلب منهم كتاب

  

  
E  
  

 
EVALUATION  

 

: Ongoing Assessment  التقویم المستمر: رابعا  
كیف سیظهر الطلبة فهمهم للوحدة ، كیف سیتم توجیههم لتقییم الذات  

 وتمییز وتحدید جوانب القوة والضعف في عملهم .
: وسیتم تقویم أداء الطلبة بشكل مستمر من خالل   

  .بحثیة تحلیل ملف أعمال الطلبة وتقاریرهم ال -1
  .سلسلة األنشطة العملیة التي نفذها الطلبة خالل العرض  -2
.الحوارات والنقاش الذي یجري في الحصة  -3  
  :أسئلة الحث األكادیمي التي تطرح على الطلبة  مثل  -4
.االختبارات المفتوحة  -5  
.مالحظة الطلبة أثناء العمل  -6  
.إخفاقاتھم  في تعلمهم وجوانب من خالل سرد جوانب القوة: التقییم الذاتي  -7  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مهام أداء مقترحة للكشف عن مدى فهم الطلبة للوحدة

 scientific: المناظرات العلمیة(تصمیم نشاط تعلیمي تحت عنوان :أوال 
debate .( نشطة تقوم على إتاحة المجال أمام الطلبة هذا النوع من األ

لممارسة عملیات العلوم كالبحث واالستقصاء حول قضیة معینة ولتكن مثًال 
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E  
  

  
 

EVALUATION  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حیث یقوم الطلبة في مجموعات ).نسیم البر والبحر أو ظاهرة شذوذ الماء(
الخ ویدرجونها ضمن ریبورتاج على ...بالبحث عن بیانات،صور،مقاطع فیدیو

ومن ثم تنتدب المجموعة طالب لعرض هذه البیانات  ) power point(شكل 
  .بشكل یضمن حدوث حراك معرفي بین جمهور الطالب

 
قائم ال) science argumentation(بالجدل العلمي طرح مهام تعنى  - :ثانیاً 

على مسألة اإلقناع بالحجة المنطقیة،هذا النوع من األنشطة یتیح للطالب 
قدها بشكل موضوعي وعلني،لیس إلبطالها فرصة مساءلة المعرفة العلمیة ون
ظاهرة االحترار " مثال عمل نشاط حول . ولكن لتحقیق مزید من الفهم فیها

  .أو ظاهرة التمدد " العالمي

  :خطوات النشاط

اطرح معلومات محیرة حول ظاهرة االحترار العالمي واخرج بنهایة المطاف - 
  : بسؤال بحثي على الشكل التالي

ة عن عوامل طبیعیة أم إنسانیة،بمعنى هل اإلنسان هو هل الظاهرة ناتج
  المتسبب فیها أم الطبیعة؟

بعد عرض المعلومات  أعمل استفتاء أولي على الظاهرة،حیث أقوم بتوزیع  - 
 . بطاقات لتثبیت وجهات نظر الطالب حول سبب الظاهرة

 .نتیجة االستفتاء سیكون هنالك فریقین مختلفین في وجهات النظر - 
 ة الطالب للبحث عن دالالت أو استدالالت علمیة تدعم وجهة نظرهم،دعو  - 

 الخ...فیدیو قد تكون تقاریر علمیة،بالرجوع لمصادر مختلفة 
  .وحجج  جعل الطلبة یواجهون بعضهم بما جمعوه من أدلة - 
 .بعد الجدال أقوم بعمل استفتاء آخر لمعرفة مدى التحول في وجهات النظر - 

طة مهم ألنه یعمل على تحفیز التفكیر العلمي والنقدي هذا النوع من األنش
  .لدي الطلبة
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E  
  

  
 

EVALUATION  
  
  
  
  
 

  

  :عمل الطالب وتعلمهم خالل هذه الوحدة ،وذلك بعمل تتویج  - :ثالثا

یتضمن مجموعة من األنشطة والتجارب التي قاموا " مسرح علمي بسیط" - 
لیق بها،ویدعون طالب المدرسة أثناء االستراحة مثال لزیارة هذا المسرح والتع

هذا النوع من األنشطة یعمل على تعزیز ثقة ،على أسئلة الطالب واستفساراتهم
وفي الوقت ،الطالب بأنفسهم ویشعرهم بأنهم هم من یدیرون دفه العمل التعلیمي

نفسیه ال یقتصر التعلم على طالب الصف العاشر بل یشمل كل طالب 
  . المدرسة

یتضمن لوحات وأجهزة ذات یقوم الطلبة بعمل معرض علمي حول الوحدة ،  - 
   . عالقة بمفاهیم الحرارة ،ومواد مسموعة ومرئیة لعرضها ومناقشتها مع الطلبة 

كذلك یمكن عرض محاضرة في اإلذاعة المدرسیة حول أهمیة الحرارة في  - 
حیاتنا ،وضرورة الحفاظ على كوكب األرض من خالل اإلشارة للنشاطات 

  .نشطة السلیمة البشریة غیر السلیمة، وتوجیههم لأل
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  :تقییم الوحدة في ضوء مظاهر الفهم

، لناقشها )3(عزیزي الطالب بالتعاون مع أفراد مجموعتك حاول إیجاد حلوًال للقضایا الواردة في الشكل  
 : أمام زمالئك، یمكنك االستعانة بأي مصدر علمي مناسب لذلك
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  ة الحرارةلوحدتقویم مظاهر الفهم . 3شكل 

  )مهام األداء ( لتدریبات المرافقة للوحدة ا                     

  مهمة قیاس درجة حرارة الجسم: أوال 

...............................:الشعبة                          ....................................................... :االسم   
................: .............التاریخ   ........................................                                         ..........: المجموعة  

ف  .أن یستخدم الطالب میزان الحرارة الطبي لقیاس درجة حرارة الجسم بشكل سلیم : الهد  

:نشاط اآلتي بالتعاون مع أفراد مجموعتك قم بتنفیذ ال:عزیزي الطالب   

طّهر مستودع میزان حرارة طبي بقطعة مبللة بالكحول ، واستخدمه لقیاس درجة حرارة زمیلك ، موضحا 
.الخطوات والتنبیهات الالزمة لذلك   

:النتائج    
............................................................................................................ ...............................................................

.............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ ..........................

........................................................................................................ ....................................................................  

:تفسیر النتائج   
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................................

.............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  
في حال كانت درجة حرارة أحد أفراد مجموعتك تختلف عن الدرجة االعتیادیة ، سواء : تطبیق النتائج 

.زیادة أو نقصانا ، ما هو اإلجراء الذي ستتخذه للمحافظة على سالمته   
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  
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مهمة حساب السعرات الحراریة في الوجبات الغذائیة:ثانیاً   

 

...............................:الشعبة                            ....................................................... :االسم   
..............: ................التاریخ                    .................................................                           : المجموعة  

ن : ف األهدا .یحسب الطالب السعرات الحراریة لوجبة إفطار جماعیة أ  

.أن یشارك الطالب في انتقاء الوجبات الصحیة لمقصف المدرسة            

شارك في إعداد وجبة إفطار جماعیة ، مع حساب كمیة بالتعاون مع أفراد مجموعتك :عزیزي الطالب 
.الحرارة اإلجمالیة للوجبة   

:النتائج   
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..................................................................................................... ........................................................................  

:تفسیر النتائج   
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  
:تطبیق النتائج   

والدتك إلعداد وجبات غذائیة صحیة ؟ كیف یمكنك االستفادة من هذا النشاط في مساعدة  

  تعاون مع أفراد مجموعتك في وضع دلیل صحي لوجبات األسرة لمدة أسبوع ؟
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  
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.في الحیاة الیومیة مبادئ التمدد الحراري مهمة تطبیق :  ثالثا  

...............................:الشعبة                            ....................................................... :االسم   
......................: ........التاریخ   ..........................                                           ........................: المجموعة  

ف  ن : الهد .یثبت الطالب أن المواد تتمدد بالحرارة أ  

، صمم دارة كهربائیة تثبت من خاللها أن المواد بالتعاون مع أفراد مجموعتك :عزیزي الطالب        
.تتمدد بالحرارة   

 

  

:النتائج   
............................................................................................................................. ..............................................

.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... .................................  

:تفسیر النتائج   
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. .............  
:تطبیق النتائج   

: كیف یمكنك االستفادة من هذا النشاط في تفسیر الظواهر اآلتیة   
.ترك فراغات بین قضبان السكة الحدیدیة   

.دم ملء الزجاجات المائیة تماما عند وضعها في مجمد الثالجة ع  
.تترك أسالك الكهرباء مرخیة وغیر مشدودة   

.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... ...................................................  
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.مهمة تطبیق وتفسیر لظاهرة العزل الحراري : رابعاً   

...............................:بةالشع                            ......................................................... :االسم   
...................: ...........التاریخ          ..................................................                                      : المجموعة  
ف  ن : األهدا .یصمم الطالب نموذجا للعزل الحراري أ  

.فكرة العزل الحراري في مهمات حیاتیة مفیدة  أن یطبق الطالب            

شارك في تصمیم الفرن الحراري مستخدما المواد واألدوات بالتعاون مع أفراد مجموعتك :عزیزي الطالب 
علبتان معدنیتان مختلفتان في الحجم ، صوف حراري ، غطاء محكم للعلبة الصغیرة ، فحم ، ( اآلتیة 

).حبات من البطاطا   

:النتائج   
.............................................................................................................................. .............................................

..................................................................................... .......................................................................................  

:تفسیر النتائج   
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................................  
:تطبیق النتائج   

لك لتوفیر فاتورة الكهرباء كیف یمكنك االستفادة من هذا النشاط في تصمیم منز   
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  
.راري وفوائدها اشترك مع زمالئك في كتابة بحث عن أنظمة العزل الح  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................  
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.)ورة ماء صنع ناف( تطبیق ظاهرة تمدد السوائل في مواقف جدیدة : خامسا   

...............................:الشعبة                            ....................................................... :االسم   
.............................. :التاریخ       ..................................................                                        : المجموعة  
ف  ن : األهدا .یتحقق الطالب من تمدد السوائل بالحرارة أ  

.أن یصمم الطالب نافورة ماء طبیعیة             

قنینتان ، ماصتان ، ماء بارد ، ماء ساخن ، ( باالعتماد على المواد المبینة في الشكل :عزیزي الطالب 
القنینتان ماء بارد وثبت الماصة ثم ضعها في حوض الماء  حوض ، صبغة ملونة ، ضع في إحدى

.الساخن ، ضع في القنینة الثانیة ماء ساخن وثبت الماصة ثم ضعها في حوض الماء البارد   

 

  

:النتائج   
............................................................................................................ ...............................................................

............................................................................................................................. ...............................................  

:تفسیر النتائج   
.............................................................................................................................................................................

..................................................................................... .....................................................................................  
:تطبیق النتائج   

.كیف یمكنك االستفادة من هذا النشاط في تصمیم نافورة ماء لحدیقة منزلك   
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  
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.تطبیق مبدأ عمل منظم الحرارة في نماذج جدیدة : سادسا   

...............................:الشعبة                            ....................................................... :االسم   
......................: ........التاریخ   ....                                           ..............................................: المجموعة  
ف  ن : األهدا .یصمم الطالب نموذجا لمنظم الحرارة أ  

.أن یطبق الطالب فكرة منظم الحرارة في مهمات حیاتیة مفیدة             

سخین وتفتح قبل التسخین ، كیف یمكنك االستفادة في الشكل المبین تغلق الدارة بعد الت:عزیزي الطالب 
.من هذا الشكل في تصمیم الدائرة بالعكس بحیث تفتح قبل التسخین وتغلق بعد التسخین    

 
 

:النتائج   

...................................................................................................................... .....................................................

............................................................................................................................. ...............................................  

:تفسیر النتائج   
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................... ...........................................................................  
:تطبیق النتائج   

 كیف تفسر عمل المكواة والثالجة في ضوء هذا النشاط 
.............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

.نظم حرارة لدارة كهربائیة اشترك مع زمالئك في تصمیم م  
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  
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   . فئة المركزیةوالتد تنفیذ مشروع حول أنظمة العزل الحراري: سابعاً 

 

...............................:الشعبة                            ....................................................... :االسم   
.....................: ..........ریخ التا  ..................................................                                           : المجموعة  

ف  ن : الهد .یصمم الطالب نموذجا لنظام التدفئة المركزیة أ  

  .في الشكل المبین نظام للتدفئة المركزیة ، كیف تفسر استخدام الماء فیه :عزیزي الطالب 

 
 

:النتائج   

.................................................................. .........................................................................................................

...................................................................................................................................................... ......................  

:تفسیر النتائج   
.............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ ..  
.اشترك مع أفراد مجموعتك في تصمیم مشروع لنظام تدفئة مركزیة  :تطبیق النتائج   

جموعتك تصمیم نظام تدفئة مركزیة یحاكي باالستعانة ببرمجیات الحاسوب المختلفة حاول مع أفراد م

. األنظمة الطبیعیة   
.............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  
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  )Thermocouple( نظام اإلزدواج الحراري :  تاسعا

...............................:الشعبة                            ....................................................... :االسم   
...........: ...................التاریخ   .................................................                                           .: المجموعة  
ف  ن : األهدا .یصمم الطالب نموذجا لنظام االزدواج الحراريأ  

.یدة أن یطبق الطالب فكرة نظام الثیرموبایل في مواقف حیاتیة جد           

جهاز یولد  هو) Thermopile(  الثیرمول بایل ىویسم نظام اإلزدواج الحراري:عزیزي الطالب 
هذا وقد تنبه صاحب االكتشاف .  البطاریة الحراریة) ثیرموبایل (  وتعني كلمةالكهرباء بفعل الحرارة ، 

  .االنحراف أظهر وأوضح هذا بأنه كلما كان الفرق في درجتي الحرارة بین الوصلتین كبیرًا كلما كان 

 
 
 

 

 

 

 

:كیف تفسر عمل هذا النظام في ضوء ما درسته   
.............................................................................................................................................................................

................................................................................................................... ........................................................

................................................................................................ ............................................................................  
  :تطبیق النتائج 

.نفذ مع أفراد مجموعتك نشاطا شبیها ، كیف یمكن االستفادة من هذا النشاط في تطبیقات عملیة   
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................

. 
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  ظاهرة شذوذ الماء: عاشرا 

...............................:الشعبة                            ....................................................... :االسم   
: ..........................التاریخ   ..................................................                                           : المجموعة  

ف  .أن یقدر الطالب عظمة الخالق في الكون : الهد  

.الحیة أن یوضح الطالب أهمیة ظاهرة شذوذ الماء للكائنات            

  الصورتین الظاهرتین توضحان ترتیب جزیئات الماء في حالة الجلید ،  :عزیزي الطالب 

.كیف یمكنك التحقق عملیا من هذه الظاهرة   
 
 

 

 

 

 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

  

  :تطبیق النتائج 

مبینا .باالستعانة مع أفراد مجموعتك أكتب بحثا عن ظاهرة شذوذ الماء وفوائدها للكائنات الحیة 
  .اإلعجاز العلمي في ذلك 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  
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للوحدة المرافقة العملیة األنشطة  

كمیة الحرارة :النشاط األول   

أن یمیز الطالب بین مفھوم درجة الحرارة وكمیة الحرارة  :الھدف   

:مع أفراد مجموعتك النشاط اآلتي  نفذ  

:المواد واألدوات   

.كأسان زجاجیتان متماثلتان ، ماء ، لھب بنسن ، منصب ثالثي ، شبكة تسخین ،میزان حرارة زئبقي   

:خطوات العمل   

مل في الثانیة  50األولى ، و مل ماء في الكأس  100ضع   

.قس درجة حرارة الماء في كل من الكأسین ، وسجل النتائج    

ضع الكأسین معا على نفس مصدر اللھب كما في الشكل 
.المجاور   

.دقائق  5سخن الكأسین لمدة   

.قس درجة حرارة الماء في الكأسین   

:ما ھي مشاھداتك   

................................................................................................................................................................... .......................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  

:التقویم   

.كیف یمكنك جعل درجة حرارة الماء في الكأسین متساویة   

.ما العالقة بین درجة الحرارة وكمیة المادة   

.ما العالقة بین كمیة الحرارة وكمیة المادة   

...........................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................... .....................  

.........................................................................................................................................................................................................................  
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كمیة الحرارة ودرجة الحرارةالعالقة بین : النشاط الثاني   

أن یوضح الطالب العالقة بین كمیة الحرارة ودرجة الحرارة: الھدف   

 

 

:نفذ مع أفراد مجموعتك النشاط اآلتي   

:المواد واألدوات   

.كأسان زجاجیتان متماثلتان ، ماء ، لھب بنسن ، منصب ثالثي ، شبكة تسخین ،میزان حرارة زئبقي   

.مل ماء في كل من الكأسین  50ضع :طوات العمل خ  

.قس درجة حرارة الماء في الكأسین وسجلھا   

.ضع الكأسین على اللھب كما في الشكل   

.قس درجة حرارة الماء في الكأسین وسجلھا   

.دقائق على التسخین  5سجل درجة الحرارة بعد مرور   

:ما ھي مشاھداتك   
............................................................................................................................................................ ..............................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................ ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................. .........................................  

 

:االستنتاج  

...........................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................................................................

............................................................................................................................................... ...........................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

 

.ما العالقة بین كمیة الحرارة واالرتفاع  في درجة الحرارة : التقویم   

...........................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................ ..................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
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العالقة بین كمیة الحرارة ونوع المادة:النشاط الثالث   

.أن یوضح الطالب العالقة بین كمیة الحرارة ودرجة الحرارة : الھدف   

:نفذ مع أفراد مجموعتك النشاط اآلتي   

:ات المواد واألدو  

س زجاجیة متماثلة  ، ماء ، لھب بنسن ، منصب ثالثي ، شبكة تسخین ،میزان حرارة زئبقي وثالث كؤ
. 

.كرتان من الحدید والزجاج متماثلتان في الكتلة   

 

سخن كل من الكرتین لنفس الفترة الزمنیة ثم :خطوات العمل   

.ضع كل واحدة منھما في كأس ماء بارد    

.ي كل كأس وسجلھا قس درجة حرارة الماء ف  

:ما ھي مشاھداتك   
............................................................................................................................. .............................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................... .......................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................... ...........................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................  

:االستنتاج  

...........................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................. ........

............................................................................................................................. .............................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................. .............................

..........................................................................................................................................................................................................................  

 

.ما العالقة بین كمیة الحرارة ونوع المادة  : التقویم   

...........................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................ ..................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
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االتزان الحراري:  الرابع النشاط  

 

.أن یبین الطالب العالقة بین كمیة الحرارة المكتسبة والمفقودة :الھدف   

:فذ مع أفراد مجموعتك النشاط اآلتي ن  

:المواد واألدوات   

. ، ماء ، لھب بنسن ، منصب ثالثي ، شبكة تسخین ،میزان حرارة زئبقي 2س زجاجیة عدد وكؤ
.مسمار حدید ، میزان لقیاس الكتلة   

:خطوات العمل    

.ضع كمیة من الماء في الكأس األول وسخنھا على مصدر اللھب   

.أس واستمر في تسخین الماء حتى الغلیان ضع المسمار في الك   

انقل المسمار بحذر بواسطة ملقط من الكأس األول للكأس الثاني الذي 
.یحتوي على ماء بارد   

 قس درجة حرارة الماء باستمرار 

:ما ھي مشاھداتك   
................................................................................................................................................................................................................. .........

...........................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................. .............................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................  

:االستنتاج  
...........................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................... ....................

.............................................................................................................. ............................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

:التقویم   
.ما العالقة بین كمیة الحرارة التي فقدھا المسمار وتلك التي اكتسبھا الماء      
.ماذا نسمي درجة الحرارة التي ثبت عندھا قراءة المیزان     

...........................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................... ................

.........................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
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تمدد المواد الصلبة بالحرارة:  الخامس النشاط  

.أن یتحقق الطالب من تمدد المواد الصلبة بالحرارة : الھدف   

 

 

:نفذ مع أفراد مجموعتك النشاط اآلتي   

:المواد واألدوات    

.جھاز الحلقة والكرة المبین في الشكل   

:خطوات العمل    

.ماذا تالحظ  أدخل الكرة في الحلقة ،  

.سخن الكرة على مصدر اللھب ، ثم أدخل الكرة في الحلقة   

.ماذا تالحظ   

  

:ما ھي مشاھداتك   
............................................................................................................................................................ ..............................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

 
:االستنتاج  

...........................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................... .......................

........................................................................................................... ...............................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

:التقویم   
.ما نوع التمدد الحادث للكرة المعدنیة   

...........................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................ ..................................................

.........................................................................................................................................................................................................................  

.أذكر تطبیقات أخرى لتمدد المواد الصلبة في حیاتك   

.................................................................................................................................................................................................. .......................

..........................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
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الماء رديء التوصیل للحرارة:  السادسالنشاط   

 

.رة أن یبین الطالب أن الماء رديء التوصیل للحرا: الھدف   

:نفذ مع أفراد مجموعتك النشاط اآلتي   

:المواد واألدوات    

.أنبوب اختبار ، مصدر لھب ، ماء ، مكعبات جلید   

:خطوات العمل    

.ضع مكعبات الجلید في أنبوب االختبار   

. ضع ماء فوق المكعبات   

.سخن طرف األنبوب   

.ماذا تالحظ   

:ما ھي مشاھداتك   
....................................................................................................................................................... ...................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................... .......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................ ..............................................

..........................................................................................................................................................................................................................  

:االستنتاج  
...........................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................ ..............................................................................

................................................................................................................................................................................. .........................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

:التقویم   
.ما التطبیقات الحیاتیة المترتبة على ھذه الظاھرة   

...........................................................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................... ...........................................  
............................................................................................................................................................................  
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   ملف أوراق العمل للوحدة
  الورقة األولى

  
...............................:الشعبة                               ....................................................... :االسم   

  .........................: .التاریخ   .................................................                                                 : المجموعة
  

  : حاول أن تعطي تفسیرا علمیا للظواھر اآلتیة : عزیزي الطالب 
  :یستخدم الماء في التدفئة المركزیة . 1

............................................................................................................................................................................. 
 . جداً مؤلمة  تكون البخار من الناتجة الحروق.2 .

............................................................................................................................................................................ 
ن تستخدم.3 ن يف الطعام يطه يف یركسالبا من المصنوعةجیة الزجا األوا ن من بدالً  األفرا  األوا

ی الزجاج من المصنوعة  . العاد
............................................................................................................................................................................ 

 .یستخدم الجلید في التبرید .4
............................................................................................................................................................................ 

 . البحر ماء حرارة درجة ارتفاع من أكبر نهاراً  األرض رارةح درجة ارتفاع.5
............................................................................................................................................................................ 

 .بسرعة الجبال قمم على الجلید انصهار عدم.6
............................................................................................................................................................................ 

 . للحرارة يرانالدو  بالنقل الحمل ینما یدعىب للحرارة االهتزازي بالنقل یلالتوص نسمي.7
............................................................................................................................................................................ 

 .یلةطو  لفترة بداخله الساخنة المواد حفظ يف یرموسالث یستخدم.8
............................................................................................................................................................................ 

 . الصلبة المواد يف الحمل یقةبطر  الحرارة تنتقل ال.9 
............................................................................................................................................................................

 .الرصاص من مساویة لها لكتلة یةالحرار  السعة من أعلى یدالحد من لكتلة یةالحرار  السعة .10
............................................................................................................................................................................

 . سیم البحر صیفا ن هبوب .11
............................................................................................. ...............................................................................

 .الطبخ لطناجرتیكیة بالس مقابض تستخدم .12
 

............................................................................................................................................................................  
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  )2(ورقة عمل رقم 
  

...............................:الشعبة                               ....................................................... :االسم   
  : ..........................التاریخ                                                  .................................................  : المجموعة

  :عزیزي الطالب بالتعاون مع أفراد مجموعتك حاول اإلجابة عن األسئلة اآلتیة 
 0.2 حرارة درجة لرفع الالزمة الحرارة ما مقدار ، س°.كغم/جول 900 لأللمنیوم الحرارة كانت إذا. 1

 . س° 100 إلى س° 40 من األلمنیوم نمكغم 
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

ت إذا ، كغم 0.1 كتلتها النحاس نم قطعة حرارة درجة ف االنخفاض مقدار ما .2 .  حرارة كمیة فقد
ن ،علماً  جول 32 مقدارها یطالمح الوسط إلى  . سكغم /جول 387 للنحاس عیةالنو  الحرارة أ

................................................................................................................................. ...........................................

.............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... .......

............................................................................................................................................................................  
 = للذهب ة◌  النوع الحرارة كانت إذا ، جرام 30 كتلتها الذهب من لقطعة یةالحرار  السعة أوجد .3

 . س. كغم /جول 129
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
 احسب ، س° 25 إلى بردت س°  175 تهاحرار  درجة ، جرام 300 كتلتها یدالحد مننیة معد كرة. 4

 .س° .كغم/جول 448 یدللحد یةالنوع الحرارة نبأ علماً  الكرة تفقدها يالت الحرارةكمیة 
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
 س° 100 بدرجة بخار إلى س° 50 بدرجة الماء من غم  200 للتحو  الالزمة الحرارة كمیة احسب.5
ن العلم مع ،    22.6 ×510یدللتصع الكامنة والحرارة ، س°. كغم/جول 4186 للماء وعیةالن الحرارة أ

 .كغم /جول
......................................................................................................................................................... ...................

............................................................................................................................. ...............................................

............................................................... .............................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
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3ورقة عمل   

...............................:الشعبة                               ....................................................... :االسم   
  : ..........................التاریخ                            .................................................                        : المجموعة

  :عزیزي الطالب بالتعاون مع أفراد مجموعتك حاول اإلجابة عن األسئلة اآلتیة 
 

ثم )  التمدد الحراري المنتظم( تأمل الشكل المقابل  :األول السؤال 
  :حدد 

  ..….....................…دقائق    6كم یبلغ ارتفاع الزئبق بعد   -1

  ..….......................…دقائق   8كم یبلغ ارتفاع الزئبق بعد   -2

  ماذا یحدث لو تم استخدام الماء بدُال من الزئبق في موازین الحرارة  ؟   :الثاني السؤال 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

وعند قیاسها بعد فترة ° س 100عندما یبدأ الماء بالغلیان تكون درجة حرارته  :  الثالث السؤال  
  . °  س 100باستمرار عملیة التسخین تكون  

ماذا تستنتج  من ذلك  ؟ 
.............................................................................................................................................................................

 ...

.............................................................................................................................................................................

  . لمایليعلمیا دقیقا  أعط تفسیرا:   الرابعل السؤا....

  نقطتین ثابتتین لقیاس درجة الحرارة  ؟كوغلیان الماء  الجلیدانصهار  اختیار حالتيْ 
..................................................................................................................................... .......................................

............................................................................................................................. ...............................................

........................................................................................................................................................................ ....

...........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
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 Scale For Understanding Levels Rubricمظاهر الفهم ومستویاته قواعد تقدیر متدرجة ل) :  6( ملحق 

  الدالئل  المظهر
  مستویات الفهم

  سطحي  متوسط  عمیق
  
  
  
  الشرح.1

یظهر قدرة شارحة واستبصارًا  §
 .ناقداً 
یقدم نظریات ومبادئ تستند إلى  §

 .شاهٍد 
 یقدم جدال وحجج  §
 .یقوم بتمییزات تقدم حیثیات ألرائه §
 .یدةیقوم بتنبؤات ج §
  .ومتماسكاً یكشف إدراكًا جیداً متدبرًا  §

  Sophisticatedمتمیز في سرده  §
  .متقن ومبدع في أفكاره §
  .ممتد یتعدى المعطیات المعطاة §
، سرد غیر عادي endpinعمیق  §

ووصف كاشف، یتعدى ما هو 
  .ظاهر، ویعمل روابط عمیقة

 .یستند للحجج وشواهد مقنعة وكافیة §
  .یظهر براعة في طرح اإلجابة §

  .متطور في طرحه §
  .وصف یعكس بعض األفكار §
  .یتعدى المعطیات في وصفه §
  .یتبنى وجهة نظر معینة §
الشواهد والحجج غیر كافیة أو  §

  .غیر مالئمة
وصف  Intuitiveحدسي  §

   .كاملةأفكار مستبصرة غیر 

 Naïveساذج  §
سرد سطحي یتسم بالوصف  §

  .أكثر مما یتسم بالتحلیل
  .وصف ناقص للمعرفة §
ًا غیر وصف یظهر تخمین §

  .مفحوص
  .لیس لدیه رؤیة محددة §
  .ال یستند لسند أو حجة معینة §

  
  
  التفسیر.2

یقدم تفسیرات وترجمات ووصف  §
 .ذو معنى

یفسر بفاعلیة وحساسیة ویظهر  §
 .قدرة على قراءة ما بین السطور

یقدم خلفیات تاریخیة وبیوجرافیة  §
  .تجعل األفكار أكثر مناًال ومالءمة

  .حداثالسیطرة المتقنة على األ §

 .في تفسیره Profoundقوي ومثیر §
 .محلل ألهمیة الداللة والمعنى §
یقدم تفسیرًا  Revealingكاشف  §

 .دقیقًا وتحلیًال واعیًا للمعاني
یقدم تفسیرا خصبًا ویبرز  §

 .التفصیالت الدقیقة
  

لدیه منظور  §
 perspectiveمعین
یقدم تفسیرًا معقول  §

Interpreted. 
ویحلل الموقف   یتوصل للمعنى §
 .كل مرضي لكنه غیر خصببش

  

، یقدم قراءة  Literalحرفي  §
 .سطحیة وترجمة میكانیكیة

ال یستطیع فك الشیفرة بشكل  §
 .واضح ،لكن یعطي تفسیر بسیط

 .ال یتوصل للداللة والمعنى §
  .یمیل إلعادة كتابة السؤاال §

  مستویات الفهم  الدالئل  رهالمظ
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  سطحي  متوسط  عمیق
  
  
  
  لتطبیقا.3

في السیاق،ویعرف  یستخدم المعرفة §
 .طرق العمل

  .استخدام واقعي وأصیل لألفكار والعملیات §
  .تصمیم األفكار واألدوات §
  یطبق ما یعرفه بطریقة فعالة وجدیدة §
ویعدل ینظر للموقف من عدة زوایا  §

  . نفسه على نحو فعال

 ،Masterful متقن ،طلق §
 .مرن في استخدام المعرفة

قادر على استخدام المعرفة  §
  .ي مواقف وسیاقات جدیدةوالمهارة ف

،ُیكیف فهمه  Skilledماهر  §
 . مع السیاق والموقف بمرونة

  . Ableقادر على األداء الجید  §

،یعتمد Apprenticeصناعي  §
 .على حصیلة محددة من الروتینات

قادر على األداء الحسن في  §
 السیاقات المألوفة والبسیطة ،

 .غیر ماهر بحاجة لبعض التدریب §
لراجعة لتطبیق یحتاج للتغذیة ا §

 .المعرفة في سیاقات جدیدة
  

،یعتمد على  Noviceمبتدئ  §
 .مهارات محددة ومداخل آلیة 

غیر قادر على تطبیق المعرفة  §
 .بشكل واضح

  .یحتاج للكثیر من التدریب §

  
  
  المنظور.4

 .ینقد ویسوغ موقفًا لیراه كوجهة نظر §
یعرف تاریخ فكرة بحیث یضع  §

المناقشة في السیاق ویستنتج 
 .مسلمات التي تستند إلیهاال
یرى من خالل الحجاج ما هو  §

 . متحیز وآیدولوجي
  

،لدیه Insightfulمستبصر  §
 .وجهة نظر نافذة وجدیدة

 .لدیه وجهة نظر محددة وناقدة §
یقدم وجهات نظر معتبرة  §

Considered وشاملة،. 
یستطیع تحدید ما هو معقول  §

وما هو غیر معقول في وجهات 
 .النظر
  

ى حٍد ما وضع واع، قادر إل §
 .وجهة نظر معینة

لدیه تحفظ على إبداء جدوى  §
 .وقیمة بعض وجهات النظر

  .منظوره غیر ناقد §

،غیر واع Uncriticalناقدغیر  §
 .لوجهات النظر المختلفة

 .یتجاهل وجهات نظر اآلخرین §
لدیه صعوبة في تخیل وجهات نظر  §

 .اآلخرین
  .متمركز حول أرائه §

  مستویات الفهم  الدالئل  المظهر



247 

  سطحي  متوسط  عمیق
  
  
  
  التعاطف.5

یضع نفسه في موضع اآلخر وفي  §
 .وجدانه ووجهة نظره

یرى متى تكون وجهات النظر  §
 .الناقصة معقولة أو غیر معقولة

یرى ویشرح كیف ُیساء فهم فكرة ما  §
 .من قبل اآلخرین

ینظر للمواقف الغامضة على أنها  §
تحتوي على استبصارات جدیرة بالعمل 

  .على فهمها

& Matureوحساس  ناضج §
Sensitive قادر على أن یرى،

ویشعر بما یراه اآلخرون،ویشعرون 
 .به
منفتح على ما هو لیس مألوف، أو  §

 .مختلف
مستعد للبحث عن الشاذ والغریب  §

  .في األمور
  

قادر إلى حٍد ما على التقمص  §
 .الوجداني كاآلخرین

یجد صعوبة في فهم األراء  §
 .الشاذة والغریبة

قدرة،وضبط الذات لدیه بعض ال §
 .لكي یضع نفسه مكان اآلخرین

  .محدود في أفعاله واتجاهاته §

  Egocentricمتمركز حول ذاته §
یرى األشیاء من خالل أفكاره  §

ومشاعره، ویتجاهل مشاعر 
 .اآلخرین
 .متحیر ومتردد في أفكاره §
غیر واٍع لوجهات النظر  §

 .الناقصة
  .ال یتعامل مع المواقف الغامضة §

  
  

معرفة .6
  تالذا

  .وعي الفرد بجهله وحدود معرفته §
 .وعي الفرد بتعصبه وتحیزاته §
  .یبتعد عن التمركز حول الذات §
 عادات عقلیة متفتحة وواعیةلدیه  §
 یندمج في میتا معرفة فعالة ،  §
  .یقیم بدقة ذاته وینظم ذاته بفاعلیة §
یتقبل التغذیة الراجعة والنقد دون  §

  .دفاعیة

،على وعي عمیق Wiseحكیم  §
 .، وفهم اآلخرینبحدود فهمه

 .Circumspectومحترسحذر  §
 .على وعي بجهله وبجهل اآلخرین

 .یعرف نواحي قوة فهمه وحدوده §
 .Thoughtfulكثیر االهتمام  §
 .على وعي بما ُفهم وما لم ُیفهم §
  .لدیه عادات عقلیة متفتحة وواعیة §

وعیه بحدود فهمه وفهم  §
 .اآلخرین محدود

 .قلیل االهتمام §
 لدیه عادات عقلیة غیر §

  .منظمة

 .Unreflectiveغیر متأمل  §
 .غیر واع بجهله §
  Innocentساذج  §
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  قائمة تقدیر مستویات الفهم في االختبار)  7( ملحق 

   
 مستوى فهم الطلبة وفقًا لمعاییر استجاباتهم على فقرات االختبار  Rubricقائمة تقدیر

 

 مستوى الفهم
 معاییر األداء

رقم 
 سطحي متوسط عمیق الفقرة

3 2 1 
    1 
    2 
    3 
    3 
    4 
    5 
    6 
    7 
    8 
    9 
    10 
    11 
    12 
    13 
    14 
    15 
    16 
    17 
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  نماذج من آراء المعلمین والطلبة حول استراتیجیة التدریس) : 8(ملحق 

 



250 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



251 
 

  المحكمین أسماءقائمة ):  9 (ملحق 

  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العلیا

  برنامج أسالیب التدریس/ كلیة العلوم التربویة 

  

  ة/المحترم ......................................................................................................................ة /حضرة المحكم 

  

فعالیة استراتیجیة قائمة على تدریس العلوم من أجل الفهم في تحقیق الفهم "بعنوان تقوم الباحثة بدراسة 
  "العلمي وتنمیة عادات العقل لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مدیریة جنوب الخلیل 

لما عرف عنكم من معرفة وسعة اطالع یرجى من حضرتكم التكرم بتحكیم أدوات الدراسة المرفقة وبیان  و
 .متها ألغراض الدراسة مدى مالء

  

  

  

  

  

  الباحثة                                                           

  

   ابتسام عبداهللا خالف 
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  قائمة أسماء المحكمین
وقد شمل اختبار الفهم العلمي   ،المحكمین الذین ساهموا في تحكیم أدوات الدراسة األساتذة فیمایلي أسماء

 .المادة التعلیمیة لدلیل المعلم ومقیاس عادات العقل و 
  

  المؤسسة التعلیمیة  االسم  الرقم 
  جامعة القدس  أحمد فهیم جبر.د  -1
  جامعة القدس  زیاد قباجة. د  -2
  جامعة القدس  عفیف زیدان. د  -3
  جامعة القدس  محمود أبو سمرة . د  - 4
  جامعة القدس  إبراهیم عرمان.د  - 5
  تجامعة بیرزی  حسن عبد الكریم. د  -6
  جامعة الخلیل  علم الدین الخطیب. د  -7
  وزارة التربیة والتعلیم/ اإلشراف العام   أمیمة نعیرات. د  -8
  وزارة التربیة والتعلیم/ اإلشراف العام   فضیلة یوسف. أ  -9
  وزارة التربیة والتعلیم/ قسم الصحة البیئیة   إیمان الریماوي .أ  - 10
  وزارة التربیة والتعلیم/ للمناهجالدائرة العلمیة   أحمد سیاعرة.أ  - 11
  إشراف مدیریة  جنوب الخلیل  أیمن الشروف.أ  - 12
  إشراف مدیریة جنوب الخلیل  زهیر قیسیة.أ  - 13
  إشراف مدیریة  نابلس  مي أبو عصبة.أ  - 14
  إشراف مدیریة جنوب نابلس  جعفر أبو حجلة.أ  - 15
  إشراف مدیریة بیت لحم  خلود عماد.أ  - 16
  مدیریة الخلیل/ قسم التقنیات   و رجبعزام أب.أ  - 17
  مركز القطان/ باحث ومعلم   أشرف البطران.أ  - 18
  مدرسة بنات بیت عوا الثانویة  رندة دودین.أ  - 19
  مدرسة بنات دیر سامت الثانویة  رویدة الرجوب.أ  - 20
  مدرسة ذكور دیر سامت الثانویة   ناصر عواد.أ  - 21
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  من مدیریة التربیة والتعلیم كتاب تسهیل المهمة )  10( ملحق 
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  فهرس األشكال

  

  الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل

  19  .هرم بلوم المعرفي، وهرم بلوم المقترح  ب- أ - 1.2

  32  .مراحل تخطیط الوحدة التعلیمیة وتصمیمها للفهم  2.2

  33  .مستویات تخطیط المحتوى التعلیمي للوحدة  3.2

  52  .قة بین عادات العقل ومهارات التفكیرالعال  4.2

التفاعل بین متغیري المجموعة والتقدیر لمتوسطات الدرجات الكلیة   1.4
  .الختبار الفهم العلمي

94  

التفاعل بین متغیري الجنس والتقدیر لمتوسطات الدرجات الكلیة الختبار   2.4
  .الفهم العلمي

95  

  113  .المنظورالتفاعل بین الجنس والتقدیر لمظهر   3.4

  134  .التفاعل بین المجموعة والتقدیر لعادة التفكیر التبادلي  4.4

  137  .لعادة التفكیر التبادلي التفاعل بین المجموعة والجنس  5.4

  140  .التفاعل بین المجموعة والجنس لعادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف  6.4

  146  .واالبداع واالبتكار التفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر لعادة التصور  7.4

  
    

  

س    الجداولفهر
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  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  75  .توزیع مجتمع الدراسة تبعًا لعدد المدارس والشعب والجنس  1.3

  75  .توزیع أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة في عینة الدراسة  2.3
  79  .الفهمتوزیع فقرات االختبار حسب موضوعات الوحدة ومظاهر   3.3
  80  توزیع أرقام فقرات االختبار حسب موضوعات الوحدة ومظاهر الفهم  4.3
  83  .الختبارل والمدى المعتمد لكل مستوى من مستویات الفهمتقسیم العالمات   5.3
  85  .  توزیع الفقرات على مقیاس عادات العقل  6.3
یة لالختبارین القبلي للدرجة الكلالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   1.4

  .والبعدي حسب المجموعة والجنس والتقدیر
90  

  91  .نتائج اختبار تحلیل التغایر، للدرجات الكلیة الختبار الفهم  2.4
المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة، والخطأ   3.4

  .المعیاري لمتغیر المجموعة
92  

  92 . لداللة الفروق بین تقدیرات الطلبة في اختبار الفهم )LSD(نتائج اختبار   4.4
المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة والخطأ المعیاري للدرجة   5.4

  .الكلیة في اختبار الفهم حسب التفاعل بین المجموعة والتقدیر
93  

یبیة لمجموعات الدراسة التجر  للدرجة الكلیة المتوسطات الحسابیة المعدلة  6.4
  .الجنس والتقدیر التفاعل بین لمتغیر ةالمعیاریاألخطاء والضابطة، و 

94  

التفاعل  لمتغیر ةالمعیاریاألخطاء ، و للدرجة الكلیة المتوسطات الحسابیة المعدلة  7.4
  .والجنس والتقدیر بین المجموعة

96  

القبلي  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للدرجة الكلیة لالختبارین  8.4
  .لمظهر الشرح والبعدي حسب المجموعة والجنس والتقدیر

97  

  98  .العلمي ختبار الفهما لمظهر الشرح فينتائج اختبار تحلیل التغایر،   9.4
المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة، والخطأ   10.4

  .، لمظهر الشرحالمعیاري لمتغیر المجموعة
99  

 

  الصفحة  عنوان الجدول  م الجدولرق

  100لداللة الفروق بین تقدیرات الطلبة لمظهر الشرح في ) LSD(نتائج اختبار   12.4
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  .اختبار الفهم العلمي
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للدرجة الكلیة لالختبارین القبلي  13.4

  .لمظهر التفسیر والبعدي حسب المجموعة والجنس والتقدیر
101  

  102  .العلمي ختبار الفهما لمظهر التفسیر فينتائج اختبار تحلیل التغایر،  14.4

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة، والخطأ  15.4
  .، لمظهر التفسیرالمعیاري لمتغیر المجموعة

103  

تجریبیة والضابطة، والخطأ المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة ال 16.4
  .التقدیر، لمظهر التفسیرالمعیاري لمتغیر 

103  

لداللة الفروق بین تقدیرات الطلبة لمظهر التفسیر في ) LSD(نتائج اختبار  17.4
  .اختبار الفهم العلمي

104  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للدرجة الكلیة لالختبارین القبلي  18.4
  .لمظهر التطبیق حسب المجموعة والجنس والتقدیروالبعدي 

105  

  106  .العلمي ختبار الفهما لمظهر التطبیق فينتائج اختبار تحلیل التغایر،  19.4

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة، والخطأ  20.4
  .، لمظهر التطبیقالمعیاري لمتغیر المجموعة

107  

لداللة الفروق بین تقدیرات الطلبة لمظهر التطبیق في ) LSD(ج اختبار نتائ 21.4
  .اختبار الفهم العلمي

107  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  22.4
حسب التفاعل بین  لدرجات الطلبة في مظهر التطبیقوالخطأ المعیاري 
  .المجموعة والتقدیر

108  

سطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للدرجة الكلیة لالختبارین القبلي المتو  23.4
  .لمظهر المنظور والبعدي حسب المجموعة والجنس والتقدیر

109  

  110  .العلمي ختبار الفهما لمظهر المنظور فينتائج اختبار تحلیل التغایر،  24.4

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة، والخطأ  المتوسطات الحسابیة 25.4
  .، لمظهر المنظورالمعیاري لمتغیر المجموعة

111  
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لداللة الفروق بین تقدیرات الطلبة لمظهر المنظور في ) LSD(نتائج اختبار  26.4
  ..اختبار الفهم العلمي

111  

لطلبة في مظهر والخطأ المعیاري، ألداء االمتوسطات الحسابیة المعدلة  27.4
  ..المنظور حسب التفاعل بین الجنس والتقدیر

112  

والخطأ المعیاري، ألداء الطلبة في مظهر المتوسطات الحسابیة المعدلة  28.4
  ..المنظور حسب التفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر

114  

ونتائج التكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفروق لمستویات الفهم،   29.4
  .لمتغیر المجموعة في االختبار القبلي Z وقیمة 2اختبار كا

115  

التكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفروق لمستویات الفهم،ونتائج  30.4
  .لمتغیر المجموعة في االختبار البعدي Z وقیمة   2اختبار كا

116  

وق لمستویات الفهم،ونتائج التكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفر  31.4
  .لمتغیر الجنس في االختبار القبلي Z وقیمة 2اختبار كا

117  

التكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفروق لمستویات الفهم،ونتائج  32.4
  .لمتغیر الجنس في االختبار البعدي Z وقیمة 2اختبار كا

118  

الالت الفروق لمستویات الفهم،ونتائج التكرارات المالحظة والنسب المئویة ود 33.4
  .لمتغیر التقدیر في االختبار القبلي H وقیمة 2اختبار كا

119  

التكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفروق لمستویات الفهم،ونتائج  34.4
  .لمتغیر التقدیر في االختبار البعدي H وقیمة 2اختبار كا

119  

القبلي لعالمات الطلبة للمقیاسین نحرافات المعیاریة المتوسطات الحسابیة واال 35.4
  .والجنس والتقدیر لقیاس عادة المثابرة حسب متغیرات المجموعةوالبعدي 

122  

لمتغیر عادة المثابرة حسب المجموعة والجنس نتائج اختبار تحلیل التغایر،  36.4
  .والتقدیر

123  

اسة التجریبیة والضابطة، والخطأ المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدر  37.4
  .لعادة المثابرة المعیاري لمتغیر المجموعة

  

123  

  

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

القبلي لعالمات الطلبة للمقیاسین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  38.4
والجنس  لقیاس عادة التفكیر بمرونة حسب متغیرات المجموعةوالبعدي 

124  
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  .دیروالتق
لمتغیر عادة التفكیر بمرونة حسب المجموعة نتائج اختبار تحلیل التغایر،  39.4

  .والجنس والتقدیر
125  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  40.4
  .لعادة التفكیر بمرونة المثابرة والخطأ المعیاري لمتغیر المجموعة

125  

الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  المتوسطات 41.4
  .الجنس لعادة التفكیر بمرونةوالخطأ المعیاري لمتغیر 

126  

القبلي لعالمات الطلبة للمقیاسین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  42.4
والجنس  لقیاس عادة التفكیر حول التفكیر حسب متغیرات المجموعةوالبعدي 
  .والتقدیر

126  

لمتغیر عادة التفكیر حول التفكیر حسب نتائج اختبار تحلیل التغایر،  43.4
  .المجموعة والجنس والتقدیر

127  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  44.4
  .لعادة التفكیر حول التفكیر والخطأ المعیاري لمتغیر المجموعة

127  

القبلي لعالمات الطلبة للمقیاسین توسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الم 45.4
 لقیاس عادة تطبیق المعرفة السابقة، حسب متغیرات المجموعةوالبعدي 

  .والجنس والتقدیر

128  

لمتغیر عادة تطبیق المعرفة السابقة حسب نتائج اختبار تحلیل التغایر،  46.4
  .المجموعة والجنس والتقدیر

129  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  47.4
  .المجموعة لعادة تطبیق المعرفة السابقةوالخطأ المعیاري لمتغیر 

130  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  48.4
  .سابقةالجنس لعادة تطبیق المعرفة الوالخطأ المعیاري لمتغیر 

130  

لداللة الفروق بین تقدیرات الطلبة في عادة تطبیق ) LSD(نتائج اختبار   49.4
  .المعرفة السابقة

131  

  

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

القبلي لعالمات الطلبة للمقیاسین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  50.4
والجنس  متغیرات المجموعةلقیاس عادة التفكیر التبادلي حسب والبعدي 

132  
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  .والتقدیر
لمتغیر عادة التفكیر التبادلي حسب المجموعة نتائج اختبار تحلیل التغایر،  51.4

  .والجنس والتقدیر
132  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  52.4
  .بادليفي عادة التفكیر الت والخطأ المعیاري لمتغیر المجموعة

133  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  53.4
  .الجنس في عادة التفكیر التبادليوالخطأ المعیاري لمتغیر 

135  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  54.4
لتقدیر في عادة التفكیر التفاعل بین المجموعة واوالخطأ المعیاري لمتغیر 

  .التبادلي

136  

القبلي لعالمات الطلبة للمقیاسین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  55.4
 لقیاس عادة التساؤل وطرح المشكالت حسب متغیرات المجموعةوالبعدي 

  .والجنس والتقدیر

137  

ح المشكالت حسب لمتغیر عادة التساؤل وطر نتائج اختبار تحلیل التغایر،  56.4
  .المجموعة والجنس والتقدیر

138  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  57.4
  .في عادة التساؤل وطرح المشكالت والخطأ المعیاري لمتغیر المجموعة

139  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  58.4
التفاعل بین المجموعة والجنس في التساؤل وطرح طأ المعیاري لمتغیر والخ

  .المشكالت

140  

القبلي لعالمات الطلبة للمقیاسین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  59.4
 لقیاس عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف حسب متغیرات المجموعةوالبعدي 

  .والجنس والتقدیر

141  

لمتغیر عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف حسب تحلیل التغایر،  نتائج اختبار 60.4
  .المجموعة والجنس والتقدیر

142  

  

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  61.4
  .في عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف والخطأ المعیاري لمتغیر المجموعة

142  
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المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  62.4
التفاعل بین المجموعة والجنس في عادة اإلصغاء والخطأ المعیاري لمتغیر 

  .بتفهم وتعاطف

143  

القبلي لعالمات الطلبة للمقیاسین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  63.4
والتواصل بوضوح ودقة، حسب متغیرات  لقیاس عادة التفكیروالبعدي 
  .والجنس والتقدیر المجموعة

143  

لمتغیر عادة التفكیر والتواصل بوضوح ودقة نتائج اختبار تحلیل التغایر،  64.4
  .حسب المجموعة والجنس والتقدیر

144  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  65.4
  .في عادة التفكیر والتواصل بوضوح ودقة ي لمتغیر المجموعةوالخطأ المعیار 

144  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،   66.4
  الجنس في عادة التفكیر والتواصل بوضوح ودقةوالخطأ المعیاري لمتغیر 

145  

القبلي لبة للمقیاسین لعالمات الطالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   67.4
 لقیاس عادة التصور واإلبداع واالبتكار، حسب متغیرات المجموعةوالبعدي 

  .والجنس والتقدیر

146  

لمتغیر عادة التصور واإلبداع واالبتكار حسب نتائج اختبار تحلیل التغایر،  68.4
  .المجموعة والجنس والتقدیر

147  

الدراسة التجریبیة والضابطة،  المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات 69.4
  .في عادة التصور واإلبداع واالبتكار والخطأ المعیاري لمتغیر المجموعة

147  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  70.4
في عادة  التفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر والخطأ المعیاري لمتغیر

  .البتكارالتصور واإلبداع وا

148  

القبلي لعالمات الطلبة للمقیاسین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  71.4
لقیاس عادة جمع البیانات باستخدام الحواس، حسب متغیرات والبعدي 
  .والجنس والتقدیر المجموعة

146  

  

 

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول
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ر عادة جمع البیانات باستخدام الحواس لمتغینتائج اختبار تحلیل التغایر،  72.4
  .حسب المجموعة والجنس والتقدیر

147  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  73.4
في عادة جمع البیانات باستخدام  والخطأ المعیاري لمتغیر المجموعة

  .الحواس

147  

الدراسة التجریبیة والضابطة، المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات  74.4
  الجنس في عادة جمع البیانات باستخدام الحواسوالخطأ المعیاري لمتغیر 

148  

  148  .لفعالیة استراتیجیة التدریس  Eta2نتائج اختبار مربع إیتا  75.4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

س    المالحقفهر
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  الصفحة  المحتوى  الملحق

  182   اختبار قیاس مظاهر الفهم  1

  191  فات االختبارجدول مواص  2

  192  قیاس مظاهر الفهمجدول توزیع عالمات   3

  193  مقیاس عادات العقل  4

  196  دلیل المعلم  5

  Rubric 246 استمارة تقییم أداء الطلبة  6

  249  فهم الطلبة لمستوى مكممةRubric قدیرقائمة ت  7

  250  نماذج من آراء المعلمین والطلبة حول االستراتیجیة  8

  252  بأسماء المحكمینقائمة   9

  254  كتاب تسهیل المهمة  10

      

  

  

  

  

س    المحتویاتفهر

  الصفحة  المحتوى  الرقم
  أ  اإلقرار  
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  ب  اإلهداء  
  ج  الشكر والعرفان  
  د  الملخص باللغة العربیة  
  ه  الملخص باللغة اإلنجلیزیة  
    مشكلة الدراسة وأهمیتها: الفصل األول  

  1  المقدمة  1.1
  5  دراسةمشكلة ال  2.1
  6  أهداف الدراسة   3.1
  6  أسئلة الدراسة  4.1
  7  فرضیات الدراسة  5.1
  7  أهمیة الدراسة  6.1
  8  الدراسة  محددات  7.1
  8  مصطلحات الدراسة 8.1

    اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني 
  11  اإلطار النظري 1.2

  12  فهم الفهم: المحور األول 1.1.2

  27  التدریس من أجل الفهم: ور الثانيالمح 2.1.2

  46  عادات العقل: المحور الثالث 3.1.2

  الصفحة  المحتوى  الرقم

  57  الدراسات السابقة  4.2
  57  الدراسات التي تناولت التدریس من أجل الفهم  1.4.2
  67  الدراسات التي تناولت عادات العقل  2.4.2
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  72  التعقیب على الدراسات السابقة  3.4.2
    :طریقة الدراسة وٕاجراءاتها:لفصل الثالثا  

  74  منهج الدراسة  1.3
  74  مجتمع الدراسة 2.3
  75  عینة الدراسة 3.3
  76  أدوات الدراسة 4.3

  77  المادة التعلیمیة 1.5.3
  78  وثبات التحلیل صدق المادة التعلیمیة  1.1.5.3
  78  اختبار قیاس مظاهر الفهم  2.5.3

  80  صدق االختبار 1.2.5.3
  81  ثبات االختبار 2.2.5.3
  84  مقیاس عادات العقل 3.5.3

  85  صدق المقیاس 1.3.5.3
  86  ثبات المقیاس 2.3.5.3

  86  إجراءات التطبیق 6.3
  متغیرات الدراسة  7.3

  
88  

 

  الصفحة  المحتوى  الرقم

  88  تصمیم الدراسة 1.7.3

  88  المعالجة اإلحصائیة 2.7.3
  153  دراسةنتائج ال: الفصل الرابع  
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  89  النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى  1.4
  115  النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة  2.4
  121  النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة  3.4

    مناقشة النتائج والتوصیات:الفصل الخامس  
  153  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى  1.5
  159  بالفرضیة الثانیةمناقشة النتائج المتعلقة   2.5
  162  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة  3.5
  167  التوصیات  4.5

  169  المراجع والمصادر  
  181  المواقع اإللكترونیة  
  254  فهرس األشكال  
  255  فهرس الجداول  
  262  فهرس المالحق  
  263  فهرس المحتویات  
      
 
  



  عمادة الدراسات العلیا
  جامعة القدس 

  

  

فعالیة استراتیجیة قائمة على تدریس العلوم من أجل الفهم في تحقیق الفهم 
العلمي وتنمیة عادات العقل لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مدیریة 

  جنوب الخلیل 

  

  

  ابتسام عبداهللا محمود خالف

  

  رسالة ماجستیر

  

س   فلسطین  –  القد

  

  م 2011/ ه  1432



  جامعة القدس
  كلیة العلوم التربویة

  برنامج أسالیب التدریس
  

  

فعالیة استراتیجیة قائمة على تدریس العلوم من أجل الفهم في تحقیق الفهم 
العلمي وتنمیة عادات العقل لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مدیریة 

  جنوب الخلیل 

  

  

  ابتسام عبداهللا محمود خالف

  

  رسالة ماجستیر

  

س   فلسطین  –  القد

  

  م 2011/ ه  1432



فعالیة استراتیجیة قائمة على تدریس العلوم من أجل الفهم في تحقیق الفهم 
العلمي وتنمیة عادات العقل لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مدیریة 

  جنوب الخلیل 

  

  إعداد

  ابتسام عبداهللا محمود خالف

  فلسطین - جامعة الخلیل -بكالوریوس كیمیاء

  

  الدكتور محسن محمود عدس: المشرف

  

قدمت هذه الدراسة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر من 
  جامعة القدس - كلیة العلوم التربویة

  

س    فلسطین –القد

  

  م 2011/ ه 1432

  



  جامعة القدس
  كلیة العلوم التربویة

  برنامج أسالیب التدریس
  

  إجازة الرسالة

تدریس العلوم من أجل الفهم في تحقیق الفهم العلمي وتنمیة عادات فعالیة استراتیجیة قائمة على 
  العقل لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مدیریة جنوب الخلیل 

  
  ابتسام عبداهللا محمود خالف: إعداد

 20912630: الرقم الجامعي

  
 الدكتور محسن محمود عدس: المشرف

م ، من لجنة المناقشة المدرجة أسماؤهم  2011/  7/  23نوقشت هذه الرسالة وأجیزت بتاریخ  
 :وتواقیعهم

س               محمود   محسن  الدكتور     :  رئیس لجنة المناقشة   التوقیع    عد

  التوقیع         غسان عبد العزیز سرحان        الدكتور:             ممتحنًا داخلیاً 

ــمحم ور ــــالدكت:            ممتحنًا خارجیاً  ــــــــ ــــــعم   دــ ـــــــــ ـــــــــ ن  ــ  التوقیع              را

 

س    فلسطین –القد

  م 2011/ ه1432



  :اإلهداء

  

  طيب ا ثراها الطاهرةوالدي روح   ....يف مسائهاواجلميلة إىل الذكرى الرائعة يف حضورها 

 

  رض والدتيجنيت يف األ... إىل اليت بدعائها دوماً أحظى بتوفيق من ا تعاىل 

  
  أشباهلم وزهراهتم، أخوتي، أخواتي.. ......إىل من حتلو باإلخاء ومتيزوا بالوفاء والعطاء

  
  أساتذتي وزمالئي..............إىل الباحثني عن العلم وغارسي بذوره 

  
  عإليكم مجيعا أهدي هذا اجلهد املتواض                                                           

  

  الباحثة                                                                                                                                                                                        

  ابتسام خالف

  



 أ 
 

 

 

 

 

 

 :إقرار

  

ت لجامعة القدس لنیل درجة الماجستیر وأنها كانت نتیجة أقر أنا مقدمة هذه الدراسة أنها قدم
باستثناء ما أشیر له حیثما ورد، وأن هذه الدراسة أو أي جزء منها لم یقدم  أبحاثي الخاصة،

  . لنیل أي درجة علیا ألي جامعة أو معهد

  

  

  ابتسام خالف: التوقیع

  م7/2011 /23:التاریخ

  

  

 

  



 ب 
 

  :شكر وتقدیر

على نعمائه، لما غمرني به من فضل وتوفیق إلتمام هذا العمل المتواضع، وصالة  الحمد هللا أوًال وآخراً 
  :وسالم على أشرف أنبیائه، الذي علمنا ما لم نكن نعلم

  
حٌق علّي، وقد بلغت هذه الدراسة نهایتها أن أنوه بفضل من توجها، أستاذي ومشرفي الفاضل الدكتور 

ترام والتقدیر،  لفضله الكبیر في غرس بذور هذه الدراسة، محسن عدس، الذي أتوجه إلیه بكل معاني االح
ودعمه المتواصل لتنمیتها، فكانت ثمرة توجهاته القیمة، ومتابعته وتعاونه، فقد كان إلرشاداته القیمة 
 وحرصه وجدیته، وثقته، األثر الكبیر في تنظیم هذا العمل وٕاتمامه، كما وأعترف له بجزیل الشكر على

وجهده، الذي لم یبخل یومًا علّي فیهما، بارك اهللا في جهوده وسدد خطاه للعلم والخیر  سعة صدره، ووقته
  .دوماً 

  
كما وأسدي بالغ شكري وتقدیري ألساتذتي في برنامج أسالیب التدریس في جامعة القدس، ولكل من 

ا وأقدم شكري كم الدكتور غسان سرحان والدكتور محمد عمران، لتفضلهما بمناقشة هذه الرسالة وٕاثرائها،
ألعضاء لجنة تحكیم أدوات الدراسة من أساتذة جامعات ومشرفین ومعلمین لما قدموه من نصائح 

  .ومالحظات قیمة
  

وال یفوتني أن أقدم شكري إلى مدیریة التربیة والتعلیم في جنوب الخلیل ممثلة بطاقمها، وأخص بالذكر 
یرسامت الثانویة، لما قدموه من عون في تطبیق مدرستي ذكور وبنات بیت عوا الثانویة، وذكور وبنات د

  .  الدراسة

  

  .ولكل من ساهم في إتمام هذا العمل مني كل التحیة والتقدیر

  الباحثة                                                                                          

  ابتسام خالف



 ج 
 

  :ملخص

لیة استراتیجیة قائمة على تدریس العلوم من أجل الفهم في تحقیق الفهم هدفت هذه الدراسة للكشف عن فاع
العلمي وتنمیة عادات العقل لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مدیریة جنوب الخلیل، ولتحقیق هدف 

من طلبة الصف العاشر في أربعة مدارس مختلفة  ) 190(الدراسة ُطبقت على عینة قصدیة مكونة من 
وموزعین على ثمان شعب، ُعینت أربعة منها كمجموعات ضابطة ) ور ومدرستان لإلناثمدرستان للذك(

  .درست بالطریقة االعتیادیة، واألربعة األخرى درست وفق المدخل القائم على التدریس من أجل الفهم

مثلة في ولإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضیاتها، قامت الباحثة  بتصمیم وٕاعداد أدوات الدراسة والمت
اختبار لقیاس مظاهر الفهم، ومقیاس لعادات العقل، وتم التحقق من صدقهما بعرضهما على لجنة من 

 0.83المحكمین، وكذلك تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة كرومباخ ألفا، حیث بلغ لالختبار 
یاسین قبلي وبعدي، وبعد ، وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة التصمیم شبه التجریبي بق0.89وللمقیاس

لقیاس التباین بین المجموعتین التجریبیة  )ANCOVA(انتهاء التطبیق، تم استخدام اختبار تحلیل التغایر
لدراسة الفروق في توزیع  كروسكال والیز واختبار )Z(واختبار)  2χ(والضابطة، كما استخدم اختبار 

واختبار مربع إیتا لقیاس فعالیة  في مستویات الفهم، تكرارات ونسبة طلبة المجموعتین التجریبیة والضابطة
  .االستراتیجیة

 :اآلتیة وقد خلصت الدراسة بالنتائج
وجود فروق دالة إحصائیا في متوسطات الدرجات الكلیة للطلبة في اختبار الفهم العلمي، ومتوسطات 

وعة ولصالح المجموعة تعزى للمجم درجات الطلبة في مظاهر أوجه الفهم، وفي مستویات فهم الطلبة،
أما بالنسبة لمقیاس عادات العقل فقد ظهرت هناك فروق في متوسطات درجات الطلبة في  التجریبیة،

جمیع العادات العقلیة، تعزى للمجموعة ولصالح المجموعة التجریبیة، كما ظهرت فروق في متوسطات 
كیر بتواصل ووضوح ودقة، وجمع البیانات عادة التفكیر بمرونة والتفكیر التبادلي، وتطبیق المعرفة، والتف

باستخدام الحواس، تعزى للجنس، لصالح اإلناث في االثنتین األولیتین ولصالح الذكور في األخریات، 
أیضًا وجدت فروق في متوسطات درجات الطلبة في عادة تطبیق المعرفة تعزى للتقدیر، وفي عادات 

ف تعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس، وظهرت هناك التساؤل وطرح المشكالت واإلصغاء بتفهم وتعاط
فروق في عادة التفكیر التبادلي تعزى للتفاعل بین المجموعة والتقدیر، وعادة التصور واالبداع واالبتكار 
تعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر، وبناء على ذلك توصي الباحثة بضرورة توظیف هذه 

  .  لوم والمباحث األخرىالطریقة كمدخل لتدریس الع
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Effectiveness of a Strategy Based on Teaching Science for Understanding on 
Achieving Scientific Understanding & Developing the Habits of Mind Among the 

Tenth Grade Students in Southern Hebron Directorate of Education 

 

Abstract: 

The following study aims to detect the effectiveness of a.strategy based on teaching 
science for understanding on achieving the scientific understanding & developing the habits of 
mind among the tenth grade students in southern Hebron directorate of education. To 
achieve the goals of the study , the strategy was applied on a sample composed of 190 students 
from four different schools, two female schools and two male ones. The students were 
distributed in eight sections, four were chosen to be controlling group taught in the traditional 
way & the other four were chosen to be experimental ones & taught by the entrance based on 
teaching for understanding. To answer  the questions of the study & the related hypothesis, the 
researcher developed a valid & reliable test along side with a scale for the habits of mind, 
construct validity were appropriated whereas reliability amounted 0.83 for the test & 0.89 for 
the habits of mind scale. The researcher adopted the  semi –experimental design with pre-post 
measurement, then the data was treated with the analysis of covariance (ANCOVA), ( 2χ ), (Z), 
Kruskal –Wallis & eta square exam, to measure differences between the groups.  
The study concluded the following results: 
There were significant differences in student total score means of the  understanding exam,  
facets of understanding, & levels of understanding in favor of the experimental group.  
According to habits of mind scale ,there  were  significant differences appeared  in student  
mean score in the scale of habit of mind for all habits in the scale,  in favor of the experimental 
group; also there  were  significant differences in student  mean score in the habits of mind 
concerning (thinking flexibility, thinking independently, applying past knowledge, thinking & 
communicating with clarity & gathering data through all senses) due to gender   in favor of the 
female in the first two & in favor of the male in the last three. The study also revealed that 
there were significant differences in student  mean score in the habit of mind concerning 
(applying past knowledge) due to estimation, and in the habits of mind concerning  
(questioning & posing problems, listening with understanding & empathy) due to interaction 
between group & gender, and in the habit of mind concerning (thinking  independently) due to 
interaction between group & estimation, while there were significant differences in the habits 
of mind concerning (creating ,imagining ,innovating) due to interaction between group, gender 
& estimation. In light 0f this results, it was recommended to apply this method as threshold in 
teaching science & other subjects as well. 
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  الفصــــــــل األول 
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــ

 مشكلة الدراسة وأهمیتها 
  

ــــة .1.1  : المقدمــــ
 
شكلت هذه الثورة  شهد العالم الیوم ثورة معلوماتیة وتكنولوجیة شملت جمیع جوانب حیاة اإلنسان، وقدی

ة، التي سعت لتحسین الواقع ، مما أدى إلى تزاید االهتمام بحركات التطویر التربویتحدیًا للنظام التربوي
التربوي، ورفع مستوى مخرجات التعلیم، وتحسین نوعیته، انطالقا من المتعلم باعتباره فرد یفكر وینتج  
ویبحث ویستقصي، بدال من استالم المعلومات وحفظها، واستظهارها عند الحاجة، تحقیقا ِلفْعِلیة التعلم  ال 

مادة وطریقة،  وبذلك تصبح الغایة األساسیة من التدریس بشكل عام، إْسِمّیته، ودراسة العلم فكرا وعمال، 
وتدریس العلوم بشكل خاص، هي تعلیم األفراد كیف یبنون المعرفة وینتجونها، ال أن یتبنوا التعلم 

  . االستقبالي اآللي، الذي یركز على حفظ المعلومات عن ظهر قلب دون فهم، وتوظیف لها في الحیاة

راهن لتدریس العلوم على المستوى المحلي والعالمي، نجد أنه قائم على مفهوم التغطیة  وبرؤیة الوضع ال
Teaching for Broad Coverageوتركیز اهتمام  ،، حیث یهتم المعلمون بتقدیم كم كبیر من المعرفة

وقد  ،واسترجاعها بصورة آلیة دون فهمها وتضمینها في بنیتهم المعرفیة ،منها قدر المتعلم بحفظ أكبر
إلى افتقار كثیر من الطلبة ) TIMSS(أشارت العدید من البحوث والدراسات، منها ما أكدته نتائج دراسة 

، وتدني مستوى فهم الطلبة المعرفة Ordinary Degree of Understandingلدرجات الفهم العادیة 
 ). 2009طلبة، ( العلمیة والریاضیة بشكل عام 

ریس العلوم على ضرورة استخدام أسالیب تدریسیة حدیثة في العلوم كما یجمع األدب التربوي في تد
لمساعدة الطلبة على اكتساب المعرفة العلمیة بصورة وظیفیة، وذات معنى لحیاتهم، وتدریسها على أساس 
االبتعاد عن التغطیة الكمیة واالهتمام الواسع بالجانب الكمي للمعلومات، على حساب الجانب الكیفي أو 

، ولضمان بقاء أثر التعلم مستمرا مع نمو ) 2003زیتون وزیتون ، ( ي والعمق المعلوماتي المفاهیم
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المتعلم مدى الحیاة، ینبغي اختیار وتنظیم مدخالت المحتوى التعلیمي بحیث تكون ذات معنى، ودالالت 
 Long-Termتعزز فهم المتعلم، وتحفظ بطریقة متمیزة في الذاكرة بعیدة المدى ومقاصد واضحة،

Memory  ، 2008أبو شریخ ، ( لیسهل استرجاعها وتوظیفها  .(  

من هنا یرى بعض علماء النفس أن نماذج نظریات التعلم االرتباطیة أو االشراطیة التي انبثقت عن 
النظریة السلوكیة، غیر قادرة على تفسیر أنواع التعلم كعملیات الفهم والتفكیر واالستدالل، وٕادراك العالقات 

  ) .2002الحیلة ، ( اطات بین المفاهیم لتحقیق التعلم ذو المعنى، والفهم المطلوبواالرتب

لذا كانت هناك حاجة لظهور نظریات تحاكي كیفیة معالجة وتجهیز المعلومات لدى المتعلم بشكل یساهم 
بحثت في تحقیق الفهم العلمي، واالحتفاظ األكثر دیمومة وفاعلیة بمخرجات التعلم، ومن النظریات التي 

في هذا المجال النظریة البنائیة، والتي یمكن اعتبارها نظریة حدیثة في التعلیم والتعلم تقوم على فكرة 
التدریس من أجل الفهم، الذي ینطلق من كون المتعلم نشطًا وٕایجابیًا ومركزًا للعملیة التعلیمیة  واستمدت 

  :مبادئه من مجموعة من النظریات الحدیثة أهمها
  

حیث تبحث هذه النظریة في المیكانیزمات الداخلیة في الدماغ   :ألوزبل المعرفية التمثیل نظری :أوال
وسیكولوجیة بناء المعرفة، مثل تكوین المفاهیم واكتساب المعرفة الجدیدة، ویرى أوزبل أن التعلم ذو المعنى 

ي البنیات المعرفیة یتحقق من خالل إدراك العالقات واالرتباطات التي تسمح للمتعلم بدمج المعرفة ف
  ).2002زیتون،(السابقة للمتعلم 

  
ركزت على النمو والتطور المعرفي العقلي، والتراكیب  حیث :نظریة البناء المعرفي لبیاجیه:  :ثانیا 

والهیاكل المعرفیة في البنیة العقلیة للدماغ،  وبینت أن البنیة المعرفیة للفرد دینامیكیة ومتغیرة، وقد أشار 
لیشیر لمخططات البنیة المعرفیة، حیث یفهم المتعلم الموقف الجدید في " االسكیمات"ى مصطلح بیاجیه إل

  ). 1996الخلیلي ، (ضوء البنیة المعرفیة السابقة 
  

یرى فیجوتیسكي أن عملیة التعلم ما هي إال عملیة حیث :نظریة البناء االجتماعي لفیجوتیسكي  :ثالثا 
بة،  وأن العامل األكثر أهمیة لبناء المعنى في دماغ المتعلم،هو أهمیة تفاوض اجتماعي بین المعلم والطل

التفاعالت االجتماعیة على مستوى المدرسة والبیئة المحیطة،  وتوجیه المتعلمین نحو فهم وٕاتقان للمهمات 
 ) . 2006الدواهیدي ، ( التعلیمیة 
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ریة حدیثة اهتمت  بمعالجة عملیة تنظیم وهي نظ: نظریة التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبین :رابعا  
المعرفة وحدوث الفهم في الدماغ البشري، من الناحیة السیكولوجیة والناحیة الفسیولوجیة للمتعلم، وتفترض 
أن رحلة البحث عن المعنى وحدوث الفهم لدى المتعلم هي أمر فطري في الدماغ البشري، ُیستنبط من 

ح له بالتفاعل مع اآلخرین، ونمذجة الخبرات التعلیمیة على هیئة التجارب واكتساب الخبرات التي تسم
قوائم وخرائط عقلیة، تشكل نماذج وارتباطات بین مدخالت التعلم بشكل منظم یتیح حدوث الفهم للمتعلم، 

عفانة (  وتكمن وظیفته في إحداث التعلم الذي یستفید منه الفرد في التفاعل مع المواقف الحیاتیة المختلفة
 ). 2009جیش ، وال
  

تؤكد هذه النظریة على فهم المعلومات والموضوعات  Understanding Theory منظریة الفه: خامسا
بهدف إحداث الفهم وتقوم على فكرة تخطیط  والتقویم المطروحة من خالل تصمیم المنهاج وطرق التدریس

اتباع استراتیجیات قائمة و   Backward Designوتصمیم المنهج أو الوحدة الدراسیة بصورة عكسیة  
سلمة هي أن المخ البشري ال یستطیع شرح یت أفكار هذه النظریة على مُ نِ ، بُ على التدریس من أجل الفهم 

،  الیونیسكو للتربیة في الدول العربیة مكتب(أو تصنیف أو تذكر أو إقناع اآلخرین بشيء ال یفهمه 
2008 .( 

 
نظریات تؤكد على أن الفهم العلمي یمكن تنمیته واستثارته عن تستخلص الباحثة مما سبق أن جمیع هذه ال

طریق استراتیجیات موجهة لتطویر العادات العقلیة للمتعلم، وجعلها هدفا رئیسا في مراحل التعلیم، لما لها 
 من دور كبیر في تنظیم المخزون المعرفي، وٕادارة أفكاره بفاعلیة، وتدریبه على إدارة المواقف المختلفة التي

تقوده إلنتاج المعرفة، واالنفتاح على األفكار الجدیدة، وتنمیة الفهم المعرفي العمیق، الذي یساهم في 
  .تحسین تعامالتهم مع السیاقات المختلفة بطرق جدیدة

  
 ،والتي انبثقت عن فكر النظریة البنائیة ،ومن االتجاهات واالستراتیجیات الحدیثة نحو تدریس العلوم 

حیث تؤكد هذه اإلستراتیجیة  ،TfU  Teaching for Understanding -ریس للفهمالتداستراتیجیة 
، انطالقا من كون التعلم الجید هو لیس ملء العقول المتعلم مركزا للعملیة التعلیمیةعلى اعتبار 

 بدال  ،هو الفهم الحقیقي ،الذي یحقق عمق المعرفة،الهدف المحوري للتدریس  مانإ، بالمعلومات والمهارات
  ). Rotta , 2004؛ Newton , 2000(من استقبال المعرفة بشكل سلبي 
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 بعض ظهور جدل المربین حول قصور  ،ومن المبررات التي دعت لوجود مثل هذا المنحى في التدریس
الكتب  بعض حیث أثبتت الدراسات أن محتوى ،الكتب المدرسیة عن تحقیق أهداف المجتمع ومتطلباته

 تحقیق أهداف التعلیم مما یعني عدم ،وتخلو من عمق المعرفة، ائق مفككةالمدرسیة عبارة عن حق
 .)2008؛ خطابیة،2003بكار والیسام،(  المنشودة من منظور البنائیین

  
ففي ، أن الدرجة العادیة من الفهم مفتقدة على نحو روتیني لدى كثیر من الطلبة الدراسات أثبتتكما  

برهنت على أنهم یظهرون  المساقات الجامعیة، في في قسم الفیزیاء دراسة أجریت على طلبة من المتفوقین
  ،ولكن عندما طلب منهم تطبیق هذه المعرفة في سیاقات جدیدة، جیدا في االختبار وأداء◌  فهما، واتقانا

  ).Perkins, 1993(نى لها من هذا الفهم واإلتقان فإن درجة هذا اإلتقان عكست حالة ال مع
 

إن الحكمة المنوطة بالفهم والتي تعني بخلق أجیال واعیة، ومدركة لما یدور حولها لیس هذا فحسب؛ بل 
وقادرة على التصرف في محدثات األمور، تكاد تكون مفتقدة، لغیاب السلوكات والعادات العقلیة التي 

ی وتدریس ا ،هدفًا رئیسًا من أهداف التربیة بات العادات العقلیة االلتفات لهذه تغذیها، لذا فإن لعلوم الذ
والمتناقضات في  األمورللتعامل مع  ،وتنمیته لدى المتعلم طوال حیاته ،تسعى المؤسسات التربویة لتحقیقه

 AAAS( 2061بصورة ناضجة وتلسكوبیة، وهذا ما أكده مشروع القضایا الفكریة والعلمیة واألخالقیة 

,Project 2061 ,1995 ( ومشروع الملكة إلیزابیثQ.E , 2000) (. 

تعمیق   هایتم من خالل والتي ،العادات العقلیة الفهم بتنمیة تنمیة ومن هنا نجد أن التوجهات الحدیثة تربط
لذا البد  ، واالنخراط في المواقف الحیاتیة بكل معانیها،إحساس المتعلم بالمهام التعلیمیة، بما ییسر فهمها

األعسر (للحیاة بكل خبراتها  التي تمتدیة المهام  التعلیمیة الحقیق التعلم نحو أنماط  لنا من توجیه
، ویمتلك الذي یعتبر المتعلم نشطا ،وهذا یتفق مع الهدف العام للتدریس من أجل الفهم) 2000وآخرون، 

فهمه من خالل االنخراط في المواقف التعلیمیة وتطبیقها في سیاقات  بناء قدرات ومهارات تمكنه من
  .) 2008فتح اهللا ، (واقعیة حیاتیة 

في ضوء ذلك كان هناك ضرورة للتوجه نحو استراتیجیة التدریس من أجل الفهم، والتحول من األهداف  
السلوكیة المجزأة، إلى األهداف المفاهیمیة العامة ذات المعنى،  ومن االعتماد الكلي على الكتاب، إلى 

یة،  ومن التغطیة السطحیة للكم أنشطة التعلم التي تتیح العمل وٕاعمال الفكر واالنشغال في المهام الحقیق
الهائل من المعلومات، إلى تغطیة أقل وبعمق وفهم أكبر،  ومن أدوار التقویم الصماء التي تتعامل مع 

 . الدرجات كمقیاس ومؤشر مخادع على التعلم، إلى أدوات التقویم الحقیقي التي تعكس مدى فهم الطلبة
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  :الدراسةمشكلة . .12
 
وجود مؤشرات عدیدة دالة التي واجهت الواقع التعلیمي العربي والعالمي في السنوات األخیرة ، من أكثر التحدیات  

التدریس  وتركیز مؤسسات التعلیم على  ،تحقیق الفهم المطلوبفي على انخفاض كفایات التدریس الحالیة 
التقلیدیة التي تمیل  لالقتصار على األسالیبباإلضافة ، من أجل الفهمبدال من التدریس  ختبارمن أجل اال

لحشو وملء العقول بالمعلومات والحقائق بصور قصریة، واعتبار التحصیل هو المؤشر الوحید لتعلم 
باإلضافة لما أظهرته نتائج التقییم القومي للتقدم التربوي خالل )  & Colly Kabba 2005,(الطلبة 
من % 5أن )  (National Assessment of Educational Progress- NAEP, 2000أبحاثها 

  .واقعیةالطلبة فقط یطبقون ما تعلمونھ في مھام وسیاقات 
  

في فلسطین  )TIMSS(ات الدولیة في العلوم والریاضیات نتائج دراسة التوجهأیضا وهذا ما أكدته  
 عن وجودوالتي كشفت وغیرها من األقطار العربیة، على مدى الدورات األربعة السابقة التي شاركت فیها، 

وقدراتهم على تطبیق  ، في العلوم والریاضیات،یةفجوة كبیرة بین قدرة الطلبة على تعلم المبادئ األساس
  ). 7200 الفلسطینیة، وزارة التربیة والتعلیم( تعلموه لعكس فهم ما  المعرفة

  

وانطالقا  ،على الطلبةومن خالل عمل الباحثة في المجال التربوي وانطالقا من اهتمامها بضرورة التركیز 
لیطبقوا استثارة نشاطهم  من كون المعلم المتدرب والواعي هو الركیزة األساسیة في توجیه تعلم طلبته، و 

ماتعلموه، كان البد من الوقوف عند االستراتیجیات الحدیثة التي تعمق فهم الطلبة للمعرفة العلمیة، وتعزیز 
ه الفرد لتحقیق هذا الفهم، ومن هنا حاولت هذه الشخصیة اإلنسانیة، بتنمیة العادات العقلیة التي توج

الدراسة تحقیق االنسجام مع التوجهات الحدیثة لتدریس العلوم، سعیًا لتحسین مخرجاته وآملة في تطویر 
 .قدراته لیس فقط المعرفیة، بل الشخصیة بشكل عام

 

س العلوم من أجل الفهم في فعالیة استراتیجیة قائمة على تدری"لذا ظهرت هذه الدراسة كمحاولة الستقصاء 
 ".قل لدى طلبة الصف العاشر األساسيوتنمیة عادات الع ،تحقیق الفهم العلمي
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  :أهداف الدراسة.3.1
  

فـــي تحقیـــق الفهـــم ) (TfUإلـــى تقصـــي أثـــر اســـتراتیجیة تـــدریس العلـــوم مـــن أجـــل الفهـــم هـــذه الدراســـة  هـــدفت
ـــدى ، الخلیـــل جنـــوب مدیریـــةساســـي فـــي مـــدارس األ العاشـــرطلبـــة الصـــف  العلمـــي، وتنمیـــة عـــادات العقـــل ل

باعتبارهـــا اســـتراتیجیة حدیثـــة قـــد تفیـــد فـــي تحقیـــق الفهـــم  ولتوجیـــه اهتمـــام معلمـــي العلـــوم لهـــذه اإلســـتراتیجیة،
باإلضـافة لتعریـف الطلبـة بـالطرق التـي تسـاعدهم فـي تعلـم العلـوم ، العلمي، وتنمیة عادات العقل لدى الطلبة

  .العملیةیته ووظیفته وتطبیقاته في الحیاة وٕادراك أهم ،وى العلميالعلمیة والمحت ،وفهم الظواهر
   

 :أسئلة الدراسة .4.1
  

  :األسئلة اآلتیة  عنإلجابة التوصل  هذه الدراسةحاولت الباحثة في 
  

ما أثر استخدام استراتیجیة تدریس العلوم من أجل الفهم في تحقیق الفهم العلمي، لدى  :السؤال األول 
اشر األساسي في العلوم؟ وهل یختلف هذا األثر باختالف الجنس والتقدیر، والتفاعل بینها طلبة الصف الع

  وفقًا لمظاهر الفهم اُلمقاسة؟ 
  

في العلوم في الصف العاشر ) عمیق سطحي، متوسط،( هل یختلف مستوى فهم الطلبة : الثانيالسؤال 
  األساسي باختالف الجنس والطریقة والتقدیر؟

 
ما أثر استخدام استراتیجیة تدریس العلوم من أجل الفهم في تنمیة عادات العقل لدى طلبة  :السؤال الثالث

  .والتفاعل بینها ،والتقدیر، الصف العاشر في العلوم؟ وهل یختلف هذا األثر باختالف الجنس
  
  

     الختبارها عند مستوى الداللة ولإلجابة عن هذه األسئلة، فقد تم تحویلها لثالث فرضیات صفریة،
   )α ≥ 0.05 (.  
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 :فرضیات الدراسة.5.1
  

في متوسطات  ) α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة  :الفرضیة األولى
  .درجات الطلبة في اختبار الفهم العلمي، تعزى لطریقة التدریس والجنس والتقدیر والتفاعل بینها

  
مستویات  متوسطات في )α ≥ 0.05(لة إحصائیًا عند مستوى الداللة ال توجد فروق دا :الفرضیة الثانیة 

  .تعزى للجنس وطریقة التدریس والتقدیر ،فهم طلبة الصف العاشر األساسي في العلوم
  

في متوسطات  )α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة  :الفرضیة الثالثة
  .لیة، تعزى لطریقة التدریس والجنس والتقدیر والتفاعل بینهاأداء الطلبة لمقیاس العادات العق

  

  :أهمیة الدراسة.6.1

ـــــه  ـــــي توجی ـــذي  یمكـــــن أن یســـــهم ف ــه، والــ ـــ ــذه الدراســـــة فـــــي طبیعـــــة الموضـــــوع الـــــذي تناولت ـــــة هـــ ــن أهمی تكمـــ
ــار المعلمـــــین ــاءة،  أنظـــ ـــة وبنـــ ــ ــیة حدیث ــذلك یمكـــــن أن تظهـــــر أهمیتهـــــا مـــــن منطلـــــق إلـــــى نمـــــاذج تدریســـ وكـــ
ــات التـــــي تبحـــــث فـــــي هـــــذا المجـــــال  كونهـــــا مـــــن أولـــــى ـــى حـــــد علـــــم الباحثـــــة  –الدراســـ ویمكـــــن إبـــــراز  -علــ

  :األهمیة البحثیة لهذه الدراسة فیما یأتي 

 Broad Coverage، ضرورة التحول من التدریس بهدف التغطیة الموسعة للمعرفةلتوجیه المعلمین  §
Teaching for   إلى التدریس بهدف الفهم العمیق Understanding Teaching for Deep . 

انطالقا من كون ، من المتوقع أن تسهم مثل هذه الدراسة في إعداد كل من المعلم والطالب للحیاة §
الهدف من العملیة التعلیمیة هو أبعد من مجرد مرمى االختبار، وٕانما تطویر تعلیم العلوم للعمل على 

 .ف مع الحیاة  ومتطلبات العصرإنتاج مواطنین یفهمون العلوم من خالل تطورهم الشخصي، والتكی

من المتوقع أن تفید نتائج الدراسة القائمین على برامج تدریب وتأهیل المعلمین في تبني نظریات الفهم  §
Understanding Theory والتركیز على اإلستراتیجیات التي تحقق الفهم في تدریس العلوم. 

لمناهج ومطورو الكتب المدرسیة في تصمیم من المتوقع أن تفید نتائج هذه الدراسة القائمین على ا §
الوحدات التعلیمیة، بحیث تكون موجهة للفهم، من خالل تنظیم المحتوى بشكل منظم یتیح التركیز على 

 .العمق،  بدال من الكم المعرفي الهائل والمجزأ من الحقائق والمفاهیم
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  :محددات الدراسة .7.1

  :الدراسة بالمحددات اآلتیة  حددت هذه

 .م 2011-2010من العام الدراسي  الثانيالفصل أجریت هذه الدراسة في : دد الزمني المح §
  .جنوب الخلیل تابعة لمدیریة حكومیةأجریت الدراسة في أربعة مدارس : المحدد المكاني  §
 .األساسي في مدیریة جنوب الخلیل العاشرصف ال الدراسة على طلبة اقتصرت: لمحدد البشري ا §
 .الدراسة بالمنهج واألدوات والمعالجات اإلحصائیة المستخدمة حددت: المحدد اإلجرائي  §
بالمصطلحات والمفاهیم اإلجرائیة  وحددت )الحرارة( على وحدة اقتصرت الدراسة: المحدد المفاهیمي  §

 .بهاالخاصة 
  

  :مصطلحات الدراسة. 8.1
  

مل بین عملیات التدریس أسلوب تدریسي ُیكا: Teaching for Understanding التدریس من أجل الفهم
والتصمیم والتقویم للمحتوى، ویركز على صنع المعنى وٕاحداث الفهم، باعتباره الهدف الرئیس والمحوري لناتج 
عملیة التعلم، ویؤكد هذا األسلوب تحدیدا على نشاط المتعلم، ومساعدته الكتشاف الصلة والعالقات 

، واستخدام الطالب وتولید أفكار جدیدة ربطها بتعلیمه السابق،بین الحقائق والمفاهیم والمبادئ، و االرتباطات و 
و تطبیق المعارف والمهارات التي توصل لها لما تعلمه من مفاهیم ومهارات لیواجه مواقف ومشكالت جدیدة، 

 .وسیاقات جدیدة غیر المألوفة لهفي مواقف 

 )Zero Project , 2003 Harvard  ؛Wiggins & Mc Tighe, 2005 ؛Uludag, 2005(   

باعتباره منحى للتدریس ینشغل فیه الطلبة بالممارسات : یمكن تعریف التدریس من أجل الفهم:  إجرائیا
 ومهمات األداء وتصمیم األنشطة المتعلقة بالمحتوى، لتولید المعرفة بطریقتهم الخاصة وصوًال لتحقیق الفهم،

ارك كل من المعلم والطلبة في إعداده، في وفق إجراءات وخطوات محددة ضمن إطار تنظیمي للمحتوى، یش
  .ضوء نظریة الفهم والتصمیم االرتجاعي

عملیة عقلیة تعتمد على عدد من القدرات المتصلة ذات :   Scientific Understanding :الفهم العلمي
نظیم وتخطیط والذي یتیح ت ،والتي تساعد المتعلم على التفكیر العلمي القائم على المعنى ،العالقات المتبادلة

، مما یؤدي إلى احتفاظ أكثر دیمومة لهذه المعلومات ومن ثم سهولة استرجاعها ،المعلومات وتأمل الذات
بحیث تظهر هذه القدرة في  ،والخبرة التعلیمیة ،بقدرة المتعلم على تقدیم معنى المادةویحدد الفهم العلمي 
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وتصویر المشكلة وحلها  ،وتطبیقها في مواقف جدیدة، هاتوضیح المفاهیم واألفكار العلمیة وتفسیرها والتوسع فی
  ). Dona et al.,2005؛ Newton, 2000؛ Christine &David,2000(بطرق مختلفة 

وحدد الفهم العلمي إجرائیا في هذه الدراسة، في ضوء درجات المتعلمین على اختبار الفهم العلمي الذي أعدته 
  :االستجابة على مظاهر الفهم اآلتیة الباحثة، والذي یحدد قدرة المتعلم في 

والذي یتمثل في تقدیم وصف دقیق للظاهرة والحدث العلمي، واألفكار المرتبطة  :Explanationالشرح   - 1
كیفیة حدوث الظاهرة ؟ كیفیة إثبات (به، والتعبیر عنها بإیجاز ووضوح مستخدما مهارتي الترجمة والوصف 

  ) .حدوث الظاهرة العلمیة

لماذا حدثت : ویتمثل في تحدید األسباب والتعرف على األدلة والشواهد مثل: Interpretation یرالتفس - 2
  .الظاهرة ، وما أسباب حدوثها؟ ویتطلب ذلك من المتعلم نسج قصة وافتراض مبررات مقنعة

ویعتبر  ویتمثل في استخدام المعرفة بفاعلیة في مواقف وسیاقات جدیدة ومختلفة،: Application التطبیق - 3
  . هذا المظهر من أبلغ المظاهر داللة على حدوث الفهم بمعناه الحقیقي

تصور المشكلة بطرق مختلفة واالقتراب من حلها من زوایا متعددة،من خالل : Perspective المنظور- 4
تكوین وجهات نظر ناقدة، وبناء استبصارات تجاه الموضوعات واألفكار مستخدما مهارات االستدالل 

  . قرائي واالستنباطي والمنطقياالست

ویهرب من ،یعني القدرة على أن یضع الفرد نفسه مكان األخر :أو التقمص الوجداني  Empathyالتعاطف - 5
 ،أي محاولة فهم شخص آخر والكفاح لبلوغ هذا الفهم، لكي یدرك ردود أفعال اآلخرین ،ردود أفعاله االنفعالیة

جهة نظر شخص آخر والتدریب على استخدام خیال الفرد لیرى ویشعر القدرة على إدراك العالم من و ویشمل 
  . نخرو كما یشعر اآل

ت( القدرة على فهم النفس    Self Knowledgeمعرفة الذات  - 6 ومخاوفه  ه أن یقّدر الفرد مشاعر  )الذا
ج في المعرفة یندمأو إلى فهم مجیز  ،وأفعاله إلى فهم مستنیر تفكیرهتؤدي أنماط الفرد في  ، بحیثودوافعه
ذاته یقیم  و ،ویدرك األسلوب العقلي ونواحي القوة ونواحي الضعف ،الفعالة) Meta Cognition( الفوقیة 

  ).O’Neil, 2005؛   2003جابر ، ( بفاعلیة  هابدقة وینظم

واقتصر مقیاس الفهم العلمي  في هذه الدراسة على مظاهر الفهم األربعة األولى، في حین تم تضمین 
  .رین األخیرین في فقرات مقیاس عادات العقلالمظه
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الدرجة التي یمكن من خاللها تجهیز ومعالجة المعلومات : Levels of Understanding  مستویات الفهم
فإن هناك ثالث مستویات   Cognitive Viewpointإدراكیا لتحقیق الفهم العلمي، ووفق المنظور المعرفي 

 Somewhat or، والمستوى المتوسط أو الفونیمي  Shallowest Levelالمستوى السطحي : للفهم هي

Phonemic Levelوالمستوى األعمق الداللي ،Deepest – Semantic Level  وتم تحدید مستویات ،
الفهم للطلبة إجرائیا  في ضوء استجاباتهم لفقرات اختبار الفهم والمهمات التي تم إرفاقها في اختبار الفهم 

  .(Wiggins & Mc Tighe , 2004 )العلمي 
  

الذكیة التي تقود المتعلم إلنتاج المعرفة بطریقة  تسلوكیانمط من ال:  Habits of Mindالعادات العقلیة
جدیدة، وال یعنى بها امتالك المعرفة والمعلومات بل كیفیة التصرف في هذه المعرفة واستخدامها على النحو 

  ).  2005،  قطامي وعمور( هنیة في المواقف الحیاتیة األمثل بشكل واع یسمح باستثمار الطاقات الذ
  

یمكن تعریف العادات العقلیة بأنها مجموعة من األنماط السلوكیة والمهاریة والتفكیریة، التي تحاول  :إجرائیا 
الدراسة الكشف عنها، لدى طلبة الصف العاشر األساسي في وحدة الحرارة في العلوم، باستخدام مقیاس 

ت الع قلیة الذي أعدته الباحثة بعد استطالعاتها لألدب التربوي، بحیث یتناسب مع طبیعة المادة والطلبة، العادا
المثابرة ، التفكیر بمرونة التفكیر حول التفكیر، تطبیق ( وقد اقتصر هذا المقیاس على العادات العقلیة اآلتیة 

الت، اإلصغاء بتفهم وتعاطف، التفكیر المعرفة في مواقف جدیدة، التفكیر التبادلي، التساؤل وطرح المشك
وقد تم تصمیم أنشطة ) واالبداع واالبتكار، التفكیر والتواصل بوضوح ودقة، وجمع البیانات باستخدام الحواس

الوحدة ومهام األداء، وٕاجراءات تنفیذها بشكل یلبي متطلبات تنمیة هذه  العادات العقلیة وتكاملها مع مظاهر 
  .الفهم الُمقاسة

  
  
طرائق التدریس التي اعتاد المعلمون على اتباعها في تدریس محتوى وحدة الحرارة : ستراتیجیة االعتیادیة اإل

  .للصف العاشر األساسيفي كتاب العلوم  
  
 

طلبة نهایة المرحلة األساسیة اإللزامیة في مرحلة التعلیم األساسي الفلسطیني :  الصف العاشر األساسي
  .عاما 16 - 15میة العاشرة ، وتتراوح أعمار الطلبة في هذه المرحلة بین ویمثلون طلبة السنة التعلی
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  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

ــــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــــ   ـــ

  اإلطار النظري. 1.2

لم تعد عملیة التعلیم والتعلم كما كان ینظر لها مسبقاً، باعتبارها مسرحًا للمعلم یؤدي فیه مقطعًا تراجیدیًا 
ظیفتهم الصمت والتلقي، بل تحول التعلیم إلى آفاق أرحب وأوسع من ذلك، إذ أمام مجموعة من الطلبة، و 

أصبح ُینظر إلیه على أنه عملیة منظمة ینخرط فیها الطلبة بحیویة ونشاط، ویعرضون آرائهم، ویحاور 
    .بعضهم البعض، ویتحملوا مسؤولیة تعلمهم بأنفسهم بمساندة ودعم من المعلم

 یؤكد التربویون لقضایا العلم والتعلیم، ومع تطور البرامج التعلیمیة ومدخالتها،وفي ضوء االهتمام المتزاید 
عدم كفایة التدریس الصفي في المدارس؛ إذ أن الطلبة یطورون مستوى متدني من الفهم، ویحملون معهم 

ة خاملة القلیل من المعرفة لما بعد المدرسة، لذا ال بد من النظر لعملیة التدریس على أنها لم تعد عملی
بل هي عملیة تعنى بتنشیط المعرفة  تعنى بمجرد نقل المعارف وحفظها من ِقبل الطالب بصورة آلیة،

السابقة للمتعلم، وبناء المعرفة واكتسابها، وفهمها، واالحتفاظ بها، وتطبیقها بصورة وظیفیة لتحقیق المنافع 
  ). Gallagher, 2000؛  2007زیتون،  (لإلنسانیة 

د مداخل تدریسیة ُتعنى بتنشیط المعرفة لدى المتعلمین وتطویر الفهم لدیهم، باتت أمرًا فالحاجة لوجو 
العلماء العرب والمسلمون كانوا  ومهمًا، والمتصفح لسجالت التاریخ العربي اإلسالمي، یجد أن   ضروریا

ى ضرورة تربیة حریصون على تبني استراتیجیات إیجابیة بالنسبة للمتعلم، فقد أكد المنهج اإلسالمي عل
العقل والحواس باعتبارهما أدوات للتبصر والتأمل والتفكر، ومما ُذكر أن ابن خلدون في مقدمته، انتقد 
طریقة حفظ القرآن دون فْهم الحفظة للمعاني والدالالت لهذه اآلیات، وشّدد على ضرورة الفهم قبل الحفظ 

ستیعاب، كطریقة المناظرة والمناقشة، والقصة، واالستظهار، ودعا الستخدام أسالیب تقوم على الفهم واال
  ).                                                                          1999أبو جاللة، (وغیرها 
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هذا الفصل تستعرض الباحثة مراجعة لألدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بمشكلة الدراسة  وفي
فعالیة استراتیجیة قائمة على تدریس العلوم من أجل الفهم في تحقیق الفهم العلمي،  :والتي تمحورت حول

  :وتنمیة عادات العقل، وقد قسمت الباحثة أبعاد الدراسة لثالثة محاور 
  . Understanding Understandinفهم الفهم: المحور األول 
  Teaching for Understanding. العلميالتدریس من أجل الفهم والفهم  :المحور الثاني
  . Habits of Mindعادات العقل :المحور الثالث

  
 Understanding Understandingفهم الفهم  .1.1.2

ت  تسیر في اتجاه ل كمحاولة عمدت فیها الباحثة لتبني استراتیجیة التدریس من أجل الفهم، هذه الدراسةظهر
وجعله أكثر  ،التدریس ولعقلنهاألنشطة التعلیمیة  البحث عن بدائل في إطار نموذج التدریس الهادف، لبرمجة

  .لالرتقاء بمستوى التعلیم إلى ما وراء االختبارات واجتیازها ال داخل المدرسة، بلفعالیة، 

 وما الذي تكشف عنه اللغة من معاني الفهم؟ ،ما هي المضامین المختلفة لمعنى الفهم 

معقدًا ومربكًا، فبالرغم من أننا كمعلمین نسعى لتحقیقه  قد یبدو مصطلح الفهم لدى الكثیرین هدفًا تربویاً 
لطلبتنا، ونستهدفه طوال الوقت عندما نسأل طلبتنا بین الفینة واألخرى هل أنتم فاهمون؟ فهل نحن على 

إذا كانت  ،ربما یكون الجواب نعم! بما نسأل، وهل صمت الطلبة یدلل على أنهم فاهمون وفهم◌  وعي◌ 
التي هي أبعد  ، كأحد مخرجات التعلیم،بل نتائج الفهم الحقیقي ،ال نتائج االختبارات ول،النتائج تدعم ما نق

عنه، ال كمعنى عقلي وال  نسألمضلل، وال یحمل معنى الفهم الذي إذا ً من مرمى االختبار، فالسؤال هنا 
نتائج أسئلة لیس مجرد داللة لفظیة، أو مجرد انعكاس لو یحمل معنى أبعد من ذلك،   فهومعنى عملي، ك

مضللة، فاللغة الیومیة تكشف عن مضامین مختلفة لمعاني الفهم، وهذا ما جعلنا بحاجة لفهم الفهم، 
 .وصقل المعاني التي یحملها والكشف عنها

اختلفت المعاني التي یحملها الفهم، وتعددت أراء التربویین حوله، ولكل منهم وجهة نظره، ولكل منه  
ْمَناَھا ل ما حملته هذه المعاني ما ورد في القرآن الكریم في قوله تعالى مبرراته، ولعل أجمل وأكم َفَفھَّ

فهذه اآلیة الكریمة تشتمل على المضامین المختلفة ) 79سورة األنبیاء،( ُسلَْیَماَن َوُكّالً آَتْیَنا ُحْكًما َوِعْلًما
حكم القیقي، فكان الفهم في وحوما یخالطه من تطبیق عملي  لمعنى الفهم  من حكمة وعلم واستبصار،

قلیًال  حیاتنا تأملنا  فلو وفي ذلك رسالة لنا، هنا محاكاة للمعرفة وتطبیقا لها، علیه السالم سلیمانالعادل ل
ولماذا  فهل نحن نبحث عن العلم باسمه؟ أم بفعله؟ القصص، الكثیر من لوجدنا التناقض یصرخ من خالل
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 والتعاون والنظافة ونتعلم العدلفي حیاتنا، نكون صادقین ل هو فهمهالصدق  ال یكون هدفنا من تعلم
  .   وهذا هو الهدف األسمى الذي یسعى العلم لتحقیقه ،وغیرها لنفهم ونطبق معانیها

 )http://www.s3udy.net/tafseer ,20 5/2011/،التفسیر المیسر للقرآن الكریم(
  

یعبر قاموس أكسفورد في اللغة "   understandیفهم"وللكشف عن الدالالت للمعنى اللغوي للفعل 
عن المعاني التي یحملها هذا المصطلح، فتشیر إلى الحكمة أو القدرة على التسامي على  اإلنجلیزیة

وجهات النظر الساذجة، أو غیر المعتبرة، أو غیر المصقولة، بمنحى یعكس التأمل والوعي والبصیرة 
 ).2003جابر،(والحكمة عند التعامل مع المواقف 

فقد تبنى معاٍن عدة للفهم، ارتبط ) The random house dictionary of languge,87( أما قاموس 
باعتباره عملیة عقلیة تتطلب من الفرد إعمال  Cognitive meaningقسم منها بالمعنى المعرفي للفهم 

ي األخرى للفهم العقل في التوضیح والشرح والتفسیر للتوصل لجوهر موقف ما، في حین ارتبطت المعان
 Interpersonalحیث اعتبر الفهم عملیة بینشخصیة  Attitudinal meaningبالمیول واالتجاهات 

للفرد وما تحمله من معان من التعاون والعالقات االجتماعیة،  Self knowledgeترتبط بالمعرفة الذاتیة 
، وأونیل وویجنز ومكتاي والتفاهم الشخصي بین األفراد، وقد اتفق مع هذا الطرح كل من مارتن

)Marten, 1970؛Wiggins& McTighe, 1998  2005,؛ O’Neil.(  

جون دیوي معنى الفهم في كتابه كیف لخص أما المضامین التربویة لمعنى الفهم فقد تعددت،  فقد 
بأنه إكساب الحقائق معنى بالنسبة للمتعلم، وفسر ذلك باعتبار فهم الشيء أو  How to Thinkنفكر
ث أو الموقف یعني أن تراه بعالقاته مع األشیاء األخرى، من حیث كیف یعمل، والنتائج المترتبة الحد

  .) Wiggins& McTighe, 1998( علیه، وما یسببه، واالستخدامات التي یمكن أن یوضع لها 

فقد عرف الفهم على أنه القدرة على في معرض حدیثھ عن األھداف ومستویاتھا،   Bloomأما بلوم
من خالل التطبیق الفاعل لها وتحلیلها وتركیبها  خدام المهارات والحقائق بحكمة وبشكل مناسب،است

ن وتقییمها، ما بطریقة  فأن تفهم یعني أن تعمل شیئاً  عمل شيء صحیح لیس بذاته دلیًال على الفهم، وأ
 موقف معین مع ،عكس قدرة المتعلم على تفسیر سبب مالءمة أو عدم مالءمة مهارة معینة أو معرفة مات

  ).                                                                          Newton , 2000( أو سیاق ما

قدرة األفراد على بأنه الفهم  لمعنى) Perkins, 1998( بیركینزوخالل أبحاثه في جامعة هارفرد توصل 
والتفكیر والعمل الروتیني، حیث تعتمد  ،التعلم الصماألداء المرن والتصرف في المعرفة بمرونة، وتجاوز 

 في حین أن  هاورد غاردنر ،هذه القدرة المرنة على األداء مقابل التذكر الصمي أو مجرد معرفة اإلجابة

http://www.s3udy.net/tafseer
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), 1991 Gardner ( وجهة نظره في كتابه كانت The Understood Mind بأنه استیعاب  حول الفهم
 للتطبیق في مواقف ومشكالت جدیدة بحیث یتمكن الفرد من استحضارها ،المفاهیم والمبادئ والمهارات

  .مرتبطة بحیاته

ومن األعمال الجادة حول الفهم ومضامینه، ما قام به كل من  ویجنز ومكتاي في مشروعهما حول 
واللذان عرفا الفهم على أنه القدرة على نقل ) Wiggins& McTighe, 2005(التدریس من أجل الفهم 

علمه ونطبقه في مواقف أخرى وسیاقات جدیدة، بحیث تتصف عملیة نقل المعرفة باألصالة والمهارة ما نت
  .  والمرونة والطالقة ، ولیس مجرد االتصال بالمعرفة والمهارة التي سبق تعلمها

أن الفهم هو جزء من المعرفة،  )Franklin,1995( وفي محاولة لتوضیح معنى الفهم أشار فرانكلین 
  ر المعرفة ذات مدلول أوسع وأشمل، إال أن هذا المفهوم الضیق لم یالق قبوًال من ِقبل  روزینبیرغباعتبا

)1Rozenberg,198 (،وقد  الذي أشار لكون الفهم متعدد الوجوه وهو أعم وأشمل من مجرد بلوغ المعرفة
وتولید معرفة جدیدة  ،أن الفهم یعني تجاوز المعلومات المعطاةهذا االختالف مبینًا  Brunerأكد برونر 

، باعتبار أن المتعلم یسلك سلوك العالم الصغیر للوصول لمزید من الفهم لألفكار واالستراتیجیات األساسیة
  .) Uludag,2005( خالل بنائه للنتائج بمفرده 

القدرة على عمل االرتباطات لكثیر  من خالل ) Smith 2007,(سمیث الفهم وضمن السیاق نفسه عرف 
، جمع األدلة ،وذلك من خالل الشرح ،أداء مجموعة متنوعة من أنماط التفكیرو اقف والتمثیالت من المو 

  . وتطبیقها في مواقف وسیاقات جدیدة ،طرح األمثلة، إعادة قولبة وتشكیل المعرفة في قوالب جدیدة

عنى عقلي یحمل معنى اجتماعي أو بین شخصي وم) أن یفهم ( وفضًال عن ذلك، فإن الفعل من الفهم هو 
أیضًا، فنحاول دومًا التوصل لفهم األفكار، ولكننا نسعى أیضًا لفهم اآلخرین في سیاق العالقات االجتماعیة 

بل إلى عدة  ،الفهم كمعنى ال یرمز إلى انجاز أو تحصیل واحد وبذلك نستنتج أن والمواقف المختلفة،
الالت المرادفة للفهم كمفهوم، االستبصار ، ومن الدنجازات ویتم الكشف عنها عن طریق األداء والنواتجإ

والحكمة واإلدراك، ومن الخطأ القول بأن الفهم هو مجرد المعرفة لألشیاء األكثر صعوبة أو اعتباره خاصًا 
  ).2003جابر، ( فقط باألذكیاء

وباعتبار الفهم عملیة أساسیة لكل عملیات التطور المعرفي، فقد عرفه كل من قطامي وعمور على أنه 
ملیة معرفیة ذهنیة واعیة، یقوم فیها المتعلم بتولید معنى أو خبرة مع ما یتفاعل به من مصادر معرفیة ع

مختلفة، حسیة كانت أو غیر حسیة، وتهدف هذه العملیة لتطویر معرفة الفرد المخزنة لتولید معلومات 
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وتخزینها بشكل یسمح معرفیًا مع ما لدیه من خبرات، ودمجها  Scaffoldingوخبرات جدیدة وتسقیلها 
  ).2005قطامي وعمور، ( بتمثیل وتذویت الخبرة في بناء معرفي متوازن 

ن السابقة التعریفات استعراض من ویتضح ، باعتباره یرتبط بالقدرة بینها من حیث المفهوم اتفاقاً  هناك أ
 ن معاني النقد والتحلیل،على إدراك المعاني واألبعاد والعالقات الداخلیة والخارجیة لألفكار، وما تتضمنه م

ومن حیث   إیجابیة،كونه عملیة عقلیة تعنى بمعالجة المعرفة بصورة  عملیة حدوثه، من حیثوكذلك 
  .الوظیفة المنوطة بتحقیق الفهم وهي تطبیق المعرفة في سیاقات حقیقیة وواقعیة

نه یشیر للمعنى المعرفي كعملیة وتتبنى الباحثة تعریفًا للفهم بالعودة للمضامین التي تحملها معانیه، على أ
، یتكون من مجموعة من القدرات المتصلة والمترابطة التي تتضمن intellectualعقلیة فكریة داخلیة 

القدرة على التصرف في المعرفة والمهارة بحكمة وبصورة مرنة، تسمح باستخدام وتطبیق هذه المعارف في 
تماعي فیشیر لمقدرة األفراد على إدراك العالم من وجهة مواقف أصیلة وسیاقات جدیدة، أما بالمعنى االج

لذا یحتاج هذا المستوى من  على اعتبار أن هناك وجهات نظر مختلفة بین األشخاص،نظر اآلخرین، 
والقدرة على  واألهداف المختلفة للحوارات غیر المعلنة في المواقف الحقیقیة، ،الفهم إلى استیعاب األسالیب

   .من اإلنصات والتعاطف واالحترامالتمتع بقدٍر كاف 

  :Knowing v.s Understandingالمعرفة مقابل الفھم  

واجه بعض التربویین صعوبة في تحدید الحدود  باعتبار دالالت الفهم تكشف عن الكثیر من األفكار،
ن ) O’Neil 2005,(الوارد في أونیل   وفي هذا المجال أشار بتري ،الفاصلة ما بین الفهم و المعرفة أ

العالقة بین ) Elgin, 1996( ، في حین أكد إلغین "  How & Why"الفهم هو معرفة كیف ولماذا 
ق ذلكباعتبار المعرفة المبررة هي نمط من أنماط الفهم، وقد وضح  ،المعرفة والفهم ن  أساس على الفر أ

واألمثلة والشواهد  ،عرفةما تتضمنه هذه المل فهمهلكن ال یعني ذلك  ،الفرد قد یمتلك معرفة حول أمٍر ما
لكنه ال یعبر  ،عرف الفرد الكثیر من المبادئ الفیزیائیة والكیمیائیة والحیاتیةفقد یَ  ،على ذلك كثیرة ومتعددة

  .في السیاق الواقعي عن هذه المعرفة بفهم واضح

ن المعرفة فالفهم یتضمن المعرفة ولكن ال یمكن الجزم بأ ،الفهم أكثر شمولیة من المعرفة یكونوبذلك  
، فالمعرفة بالشيء قد تتأتى دون حدوث الفهم، ومن هنا نرى أن المعرفة بالشيء منوطة بالفهم الصحیح

تندرج تحت مفهوم أشمل هو الفهم، ولمزید من التمییز بین هذین المفهومین فقد أجمل بارمبي وزمالؤه 
)Barmby et al., 2009  (بین المعرفة والفهم الفروق اآلتیة:    
عرفة ترتبط بالحقائق التي قد تكون صحیحة أو یشوبها بعض النقص، في حین أن الفهم یضفي الم §

 .معنى لهذه الحقائق ویصقلها في صورة نظریات
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المعرفة تنصب على مجموعة من الحقائق والمهارات والكشف عن هذه الحقائق عن ظهر قلب في  §
 .ة ولكن بتجاوز هذه الحقائق حین، أن الفهم ُیعنى باستخدام ما في ذاكرتنا بوعي ویقظ

 .المعرفة تكون صورة مجزأة وغیر مكتملة لألحداث واألشیاء، في حین أن الفهم یكمل هذه الصورة §

لذلك خالل أبحاثهما بالمثال ) Wiggins& McTighe, 2005( وقد أشار كل من ویجنز ومكتاي
ن، كل بالطة فیه تحمل رسمة لو كانت مهمتنا هي تبلیط مساحة معینة من األرض ببالط معی: اآلتي

منفصلة  بحیث یتم تنظیمها بشكل یعطي في النهایة رسمة متكاملة ذات معنى، فلربما لو كان هذا الشكل 
النهائي رسمًا هندسیًا كنجمة مثال، فإن األجزاء التي تحملها كل بالطة منفردة غیر واضحة وال تعطي 

، داللة )الفهم(ینمعنى واضحو صورة  البعض، یعطي بعضهاتنظیمها بجانب ، في حین أن )المعرفة(معنى
  . عن الصورة الجزئیة للمعرفة مقابل الصورة الكلیة للفهم

  

  :Understanding v.s Meaning  الفهم مقابل المعنى

حول الدماغ العالقة بین الفهم ) 2009(الوارد في السلطي والریماوي  Sousaأظهرت أبحاث سوسا 
منهما مكمل لآلخر، وأكدا خالل ذلك أن تأثیر الفهم أكثر من المعنى، فالذاكرة والمعنى، باعتبار أن كل 

العاملة للمتعلم ُتخفض من احتمالیة تخزین العناصر التي لیس لها معنى لألمد البعید، وهذا ما یعاني منه 
هذه  أساتذة الریاضیات الذین ُیعلمون الطلبة صیغ حل المسائل الریاضیة دون تشكیل معنى لتطبیقات

المسائل، مما یجعل هؤالء الطلبة یشعرون بعدم جدوى ما یتعلمون، وبالتالي ما یتم هو فقط عملیة احتفاظ 
  .للمعلومات في الدفتر لحین االختبار، ولیس احتفاظًا في الذاكرة  لالستفادة منها الحقاً 

الخبرات ذات المعنى بالنسبة  وبهذا نجد أنه من الضروري التوجه للمتعلم بتعلیم یحقق الفهم، والتأكید على
للطلبة، لمساعدتهم على تكوین الروابط بین المواضیع، وٕادماج وتكامل المحتوى مع السیاقات الواقعیة، 
 التي ُتشعر الطلبة بالفائدة المستقبلیة للتعلم، فتوفر المعنى والفهم للعناصر المختلفة یزید بدرجة كبیرة من

  ). Baker et al., 2005(بیكر وزمالؤه  دة طویلةاحتمال االحتفاظ والتخزین لها لم

یكتسب أم هل الفهم مُ    ؟وما طبیعة هذا الفهم فطر

 inherentحول طبیعة الفهم أهو قدرات فطریة  واسع بین أوساط علماء النفس المعرفي كان هناك جدل

ability تولد مع الفرد، أم هو قدرات عقلیة داخلیةintellectual faculty نى من ِقبل المتعلم؟ تتحق ُوتب
أن الفهم هو في حقیقته مجموعة من القدرات ) Rosenberg ,1981(ففي هذا السیاق أّكد روزینبرج 

التي تنمو وتتطور بتطور الفرد ووفقًا للسیاق الذي یتم فیه، ویمكن تحقیقه تحت ظروٍف  العقلیة الداخلیة،
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، ى العام ، فالحركة تعني االنتقال من مكان آلخروقد شبه روزینبرج الفهم بالحركة من حیث المعن  ،معینة
إمكانیة تنمیة الفهم وتطویره، وقد  عن وكذلك الفهم فهو قابل لالنتقال من وضعیة لوضعیة أخرى، معبراً 

مع هذا الطرح مبینًا أن الفهم هو مرمى یمكن بلوغه، وهو لیس خاصًا ) (Marten, 1970اتفق مارتن 
لفئة العلیا من الطلبة، بل أن كل متعلم لدیه المقدرة على تشكیل الفهم والمعنى بفئة محددة من األفراد أو ا

الخاص به إذا ما أتیح له ذلك في جو من التشجیع والتعزیز، أما كیردمان المذكور في ویجنز 
فقد شكك في اعتبار الفهم عملیة عقلیة داخلیة، واعتبر أنه ) Wiggins& McTighe, 2005(ومكتاي

سب من خالل الممارسات الیومیة، والتدریبات في المواقف والسیاقات األصیلة، وبین یمكن أن یكت
نظرة توفیقیة باعتبار أن الجوهر العقلي والنفسي  Newton, 2000)( الموقفین، فقد تبنى نیوتن

ة والسیكولوجي للفهم، یتضمن عمل التمثیالت واالرتباطات لظاهرة ما في الدماغ كعملیة فهم داخلیة،وعملی
مكتسبة،فمن الناحیة الفسیولوجیة فإن الدماغ مبرج وراثیًا، ولكن یمكن تعدیله بالخبرة عند التفاعل مع 

  . عناصر البیئة المختلفة التي تساهم في تطور هذه البرمجة

للصف ) Timss(وقد لمست الباحثة ذلك خالل تطبیقها لدراسة التوجهات الدولیة للعلوم والریاضیات 
، حیث قامت بتطبیق الدراسة في مدرستین لإلناث لمدة أسبوعین كاملین بواقع أربع الثامن األساسي

حصص في الیوم للصف، وخالل عملیة التطبیق اعتمدت الباحثة على أدواٍت لتقصي فهم الطالبات 
ومتابعة ذلك خالل طرح المواقف التعلیمیة، لوحظ تجاوب الطالبات ممن هن من المستویات المختلفة 

ر قدرتهم على الفهم، وفي كثیر من الحاالت كانت الطالبات اللواتي هن دون الفئة العلیا أقدر بشكل أظه
  .على التجاوب بطریقة ُتظهر فهما متعمقاً 

 الفهم مقاربة تتضمن التحلیل أم التركیب؟

، تتطلب قدرة الفرد  Analytical approach أن الفهم هو مسألة تحلیل)  Zeif, 1972( أشار زیف  
، وقد "أن تفهم یعني أن تحلل"تحلیل المهمة الموكلة إلیه بوعي وتفهم، وقد عبر عن ذلك بعبارة  على

األفكار  فكفكهمبینًا أن عملیة التحلیل تنطوي على ) Franklin ,1995( فرانكلینعارض هذه الفكرة 
ر من السیاقات الحقیقیة، ، باإلضافة لكون هذا النمط من الفهم یفتقر لكثیألجزاٍء متناثرة تعیق الفهم الكلي

 apparentویعتمد على التحلیل المجرد دون محاكاة الظاهرة، وتكون النتائج فهمًا مزیفًا وظاهریا 

understanding   وقد اعتبر الفھم مسألة تركیب Synthetically approach  حیث یتم ربط األجزاء
 .بصورة كلیةالمتناثرة وٕاخضاع الفهم للسیاق الحقیقي الذي یعطي المعنى 
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منحى توفیقیًا اعتبرت فیه الفهم عملیة   Understanding theoryوبین هذا وذاك فقد تبنت نظریة الفهم
تتضمن التحلیل والتركیب، حیث أن هناك حاالٍت للفهم تتضمن التحلیل، وحاالٍت أخرى تتطلب التركیب 

  ) .2009السلطي والریماوي ، (

حول طبیعة الفهم نجد أن المنحى التوفیقي هو منحى منطقي،  ففهم وبالتمعن في وجهات النظر السابقة 
األجزاء یؤدي لفهم الكل والعكس صحیح، فالتحلیل والتركیب عملیتان تمثالن بناء الفهم، فأجزاؤهما 

 . ووحداتهما واحدة وما یمیزهما هو طبیعة االرتباطات في التركیب

 
  Bloom Taxonomy & Understanding Goals   مستویات بلوم وأھداف الفھم

بدءًا بالمستویات السهلة ستة مستویات مرتبة  تضمن تصنیف بلوم لألهداف التربویة في المجال المعرفي 
،  الفهم،  المعرفة: ( مكون منتسلسل هرمي ، في إلى المستویات األعلى من حیث درجة الصعوبة

فقد بین أن الفهم هو هدف منشود لكنه سيء  ،موعند إشارته للفه)  التطبیق ، التحلیل ، التركیب والتقویم
 ، في ضوء حقیقة أنه ال یوجد معنى واضح أو اتفاق على معنى محدد لهذا الهدف في وقته، والتحدید

، یلیها Translationلكنه أشار  لكون عملیة الفهم تتم داخل دورة سیكلوجیة داخلیة تبدأ بالترجمة 
أبو ( Understandingویكون عائد هذه الدورة الفهم  Predictingثم التنبؤ ، Interpretationالتفسیر
 .)1999جاللة 

في تحلیل نقدي لكتاب بلوم لألهداف ) Wiggins & McTighe, 2005( ویرى كل من ویجنز ومكتاي
القصد من نما كان إ Cognitive Domain Taxonomy of Educational Objectivesالمعرفیة  

في حین نجد أن التربویین وواضعي  ،یف األهداف وفق درجات الفهموراء هذا التصنیف هو تصن
في مناهجهم كنتیجة للتحذیرات الواردة  قد احترسوا من استخدامهم لمصطلح الفهم كفعل سلوكي ،المناهج

بالتعبیر  comprehensionمصطلح  تم إعادة صیاغة هرم بلوم باستبدالوقد  ،في كتاب بلوم لألهداف
  .أوسع وأكثر داللة ومعنى العتقاده أن هذا المفهوم understanding عنه بمصطلح الفهم

 لتطویر العلوم إلى أن أصدرت الجمعیة األمریكیة غامضًا ومحظور استخدامه" یفهم"وقد ظل الفعل أن  

)American Association for the Advancement of Science – AAAS,1993 ( كتابًا حول
یصف فیه المؤلفون صیاغة  Benchmarks for Science Literacyومالعالمات الهادیة في العل

یدرك، یستوعب، یفهم   :أهداف مرحلیة لتعلیم العلوم وتقویمها، تضمن أفعاال متدرجة تدل على الفهم منها
یقدر، ومنها بدأت نظرة مطوروا المناهج تلتفت لهذا المجال من األهداف وفي أنماط التعلم والتدریس 

  .صبحت العدید من المعاییر التربویة تحدد الفهم بشكل منفصل عن المعرفةالشائعة، وأ
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متطلبًا سابقًا للتطبیق والتحلیل والتركیب، أي أن الفرد یتمكن  الفهم ه یعتبرأن نجد بلومالتمعن في هرم ب
بنا ، وفي ضوء تجار الفهممعاني ولكن في ضوء ما سبق حول  من التحلیل والتركیب إذا تمكن من الفهم، 

فكثیر  لتحقیق الفهم، مرافقةوالتقییم هي متطلبات  والتركیب أن التطبیق والتحلیل تجد الباحثة مع الطلبة،
من المبادئ والقواعد ال یتمكن الطلبة من فهمها، إال بعد تحلیلها وتركیبها وتقییم ما تحتویه، لذا فإن 

 :بحیث یتضمن ثالث مستویات هيالباحثة ترى أنه من األفضل إعادة اختزال هرم بلوم المعرفي 
 .وتتضمن عملیة تذكر المعلومات واستذكارها: Knowledgeالمعرفة  §
 .ویتضمن التطبیق والتحلیل والتركیب والتقویم: Understandingالفهم  §
 ویتضمن اإلنتاج غیر العادي أو االختراعInvention   Creation &اإلبداع واالختراع §

 . یبین ذلك) ب.أ- 1.2(والشكل 
 

 
 
  
  
  
  
 

 هرم بلوم المعرفي المقترح  : ب- 1.2هرم بلوم المعرفي           شكل : أ-1.2شكل                
               

وفي هذا الطرح تكون الباحثة قد اتفقت مع النظرة التوفیقیة التي انبثقت عن نظریة الفهم التي صممها كل 
ة تحلیل وتركیب، وباعتباره عملیة تطبیق من حیث من ویجنز ومكتاي حول طبیعة الفهم باعتباره مسأل

المفهوم، كذلك یمكن سد الفجوة أو الثغرة حول الطبیعة المجزأة لألهداف المعرفیة باعتبارها تحقق مراٍم 
منفصلة وقصیرة المدى، فدمج مستویات التحلیل والتركیب والتقییم ضمنیًا ترشد المتعلم لربط وتطبیق ما 

  . قعیة وحقیقیةتعلمه في سیاقاٍت وا
  

في معرض حدیثه عن قصور برامج التعلیم واستراتیجیاته في كثیر من ) 1999(الحیلة وهذا ما أكده  
الذي یركز على األهداف المجزأة قصیرة المدى، وعدم  للتمزقإنما یرجع بشكل رئیس  ،مجاالت المحتوى

ري لمدة أقصاها االختبار، دون سق  لبشك ربطها باألهداف العامة بعیدة المدى ، وبالتالي وكأننا نعلم
  .وجعله أساسا للمعرفة السابقة أو للتطبیق الحیاتي، التفكیر في نقل أثر التعلم
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  :أنواع الفهم

  :والمعاني التي یحملها، منهاظهرت أنواعًا مختلفة للفهم في ضوء المضامین 
 
معارف والمهارات التي ویتضمن هذا الفهم حصیلة ال Cognitive Understanding الفهم المعرفي §

باعتباره عملیة عقلیة تتطلب من الفرد إعمال العقل في  یمتلكها األفراد نتیجة مرورهم بخبرة معینة،
 ).O’Neil 2005,(التوضیح، والشرح، والتفسیر، للتوصل لجوهر موقف ما وتطبیقه 

 
ر الفهم حیث اعتب Understanding Interpersonal)بینشخصي(الفهم بالمعنى االجتماعي  §

عملیة بینشخصیة، وما تحمله من معان من التعاون والعالقات االجتماعیة، والتفاهم الشخصي بین 
لذا یحتاج  الفهم على اعتبار أن هناك وجهات نظر مختلفة بین األشخاص، ویقوم هذا النوع من األفراد،

ت غیر المعلنة في المواقف واألهداف المختلفة للحوارا ،هذا المستوى من الفهم إلى استیعاب األسالیب
 .والقدرة على التمتع بقدٍر كاف من اإلنصات والتعاطف واالحترام الحقیقیة،

والفهم في  ،الحكمةفي  الحیاةفي مقال له حول الفهم، أن ) 2011(سوسانمنظور فلسفي فقد عبر ومن 
وبسبب   ،البشریة جیالاألهدفًا تسعى لتحقیقه جمیع  كان ومازال بناء الفهم وبلوغ الحكمة، العقل وان

من المجتمعات  أوسعنطاق  إلىوبالنظر  ،فلت حضارات بكاملهاأو وأهلكت أمم، انهزمت جیوش  همانقص
ننجد  ،واألمم الطبیعیة، قد تطورت على في كو◌ن العلوم  لحكمة العقل یظهر جلّیاو  للفهم االفتقار أ

التي تنشأ بین الثقافات إنما ترجع   اعاتإذا ما نظرنا إلى النز ف حساب فهم اإلنسان ألخیه اإلنسان،
  .ولیس لقلة المعرفة لدى كل طرف ،لالفتقار لمثل هذا النوع من الفهم

  
من أنواع الفهم الذي تحدثه الروایة القصصیة من مخاطبة لوجدان المتعلم وعقله، حیث  :الفهم القصصي  §

ا یتخللها من عملیات عقلیة لدى الطلبة في تحدث تنوعًا معرفیًا لدى الطلبة من خالل األفكار والحوادث، وم
الربط والتحلیل، والتفسیر، والتقویم، وهذا من أجمل وأفضل أنواع الفهم لعملیة االحتفاظ بالمعلومات ونقل 

 ). 2008الصیفي ،(أثر التعلم 
 
على  یساعد لهاالسرد الواضح ف ،دمجهو ن القصة الجیدة تعلم وتثقف وتستحوذ على اهتمام المستمع أ كما

فهي تساعدنا على أن نتذكر حیاتنا ، وال تكون مجرد حقائق مبعثرة وأفكار مجردة، العثور على المعنى
تسامیا في القصص واألمثال نى،  وتوجد أعمق المعاني وأكثرها وحیاة اآلخرین ونضفي علیها مع

  ).2003 جابر،( التي تعد من مرتكزات األدیان جمیعا ،والحكایات الرمزیة
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  Narrative Understandingتعرض الطلبة للقصة خالل دراستهم، یمكنهم من الفهم الروائيكما أن 

ثراء عقلي في ذهنه، ویجعله أكثر قدرة على استدعاء عناصر الفهم المختلفة  الذي یضفي للمتعلم 
  .)2004عدس ، (والتصرف بالمعرفة بمرونة 

في تنمیة الفهم، فیعود لكون القصص تتصف أما عن سبب كون مثل هذا المنحى أدوات تعلیمیة فعالة 
بالتحدید والتنظیم السردي الذي یجذب انتباه الطلبة، كما أن غموضها وعمقها یعطینا مساحة للتفكیر 
والتأمل وبناء عادات العقل اإلیجابیة، باإلضافة لسبب أخر وهو أن استخدام مثل هذا المنحى في التعلیم 

  ). O’Neil , 2005( اد ما بین المعلم والطلبةیعني اختزال حالة الخوف واالرتع
  
لم تقتصر عملیة الفهم على ما ُیقرأ بل تتعدى ذلك إلى كل شيء ُیستقبل عن طریق :  فهم الموقف  §

أن درجة الفهم للفرد تزداد حینما یواجه بموقف من مواقف التعلم، ) 1999( الحواس وأشار أبو جاللة 
في كثیر من ف ،مضمونه،  ویعد فهم الموقف عملیة بالغة الفائدةحیث یتفهم جمیع متغیراته وصوًال ل

الحاالت هو الشاهد الحقیقي على تطبیق المعرفة في سیاق عملي واقعي، وهذا بدوره یمكن اإلنسان من 
المواقف الجدیدة إلى  مضاعفة معارفه وصنع معاني لهذه المعارف، ویبنى من خاللها الفهم الذي سیحول

 ). Newton, 2000؛Wiggins & McTighe, 1998( ُمعتادة مواقف
 

یحتاج إلى بذل جهد  ،بصورة صحیحة هدفًا تدریسیًا رئیساً  المتعلم یعد تشكیل المفهوم لدى :فهم المفهوم  §
وتحلیله وتحدید الطریقة المناسبة لتدریسه، والتأكد من تشكیله لدى  علیه،كبیر من المعلم في التعرف 

، فقد أكد نوفاك الوارد في زیتون ذهنه هذه الصورة بشكل صحیح فيتكوین یة یتم فهم عمل الطالب، ولكي
أن عملیة فهم الطلبة للمفاهیم العلمیة یتم من خالل التمثیل الحادث بین المفاهیم السابقة للمتعلم، ) 2002(

ال بد  للمفاهیم الجدیدة في صورة هرمیة، وبذلك  Correlative subsumptionوعملیة االندراج الترابطي
 .) 2005أبو حمور،(، وتوظیفه للمستوى اإلدراكي للطالب لیتمكن من استیعابه بةمناس أن تكون المفاهیم

 

  :، وكیف یمكن تحقیقھ كیف یحدث الفھم
  

والقدرة   ،حتى یتحقق الفهم فإن ذلك یتطلب إمكانیة تمثیل وربط المعلومات والمفاهیم معا في شبكة معرفیة
وتؤثر خبرة التعلم على الكیفیة التي یبني بها المتعلم  ،في العقل للمعرفةوصور على خلق نماذج عقلیة 

الفهم الناتج بدرجة التمثیل  مستوىویتحدد  ،واستخدامها في إنتاج شبكات موسعة من المعرفة ،التمثیالت
جید  للمعلومات، وعدد وقوة االرتباطات داخل هذه الشبكات، حتى تصبح المعرفة الجدیدة مرتبطة بشكل
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یبني معاني معرفته  یحقق مستوى جیدًا من الفهم عندماكما أظهرت الدراسات أن الفرد ، بالمعرفة الموجودة
كما یدرك أنماط المعرفة ذات المغزى ویراقب  ،بصورة كلیة ویربطها بالسیاق الذي یظهر تأثیرها فیه

، ن الدلیل لتأكید صحة المعرفةویبحث ع، نشاطه أثناء التفكیر في األداء لیساعده في تنظیم انتباهه
  ).2009 ،طلبة( ویتمیز في طریقة وصفه للمعلومات وترجمتها وتفسیرها 

  
كما أن تنظیم المعرفة وتجمیعها في وحدات كبیرة وذات مغزى، واختزال أجزاء المعلومات والمعارف مع 

المعلومات في صورة  إیجاد العالقات بین المعلومات لبناء ارتباطات ذات معنى،  باإلضافة لتجمیع
مخططات عقلیة یؤدي إلى إنتاج مسارات أكثر وفي كل مسار یتاح للمتعلم االقتراب من المعلومات 

أوضحت بحوث الذاكرة أنه إذا حدث تجمع للمعلومات بشكل ذو مغزى مع  وبهذا الخصوصالمطلوبة، 
  ).1995، الزیات( هملیة توظیفحدوث ارتباطات بین هذه التجمعات كفیلة إلحداث الفهم الجید، وتفعیل ع

  
تسهل إیجاد  Cognitive Schemataأن وضع الخبرات وتنظیمها في صورة مخططات معرفیة كما 

ویسهل دمجها في البناء المعرفي للمتعلم واسترجاعها عند  ،لهاالممثل  المعرفيالعالقات بین البناء 
م تساعده على حفظها وفهمها ونقلها مألوفة لدى المتعل Context، كما أن  وجود سیاقات  الحاجة

  ).1998قطامي وقطامي، (للمواقف الجدیدة 

یحدث التعلم للطلبة من خالل تنظیم  Mental Constructionوتنظر البنائیة للفهم كنتیجة لبناء عقلي
اهات والمعتقدات واالتج ،كما أن التعلم یتأثر بالسیاق ومواءمة المعلومات الجدیدة مع المعلومات الحالیة،

عملیة الفهم وكیفیة تحقیقه من )  ,. Paker et  al 2005( ، وفسر بیكر وزمالؤه) 2002زیتون ،( للمتعلم
خالل االرتباطات التي یصنعها المتعلم عند بناء معرفته الحالیة وطریقة إدخالها ودمجها مع معارفه 

  .السابقة

یة السیكولوجیة، یحدث الفهم في الدماغ أما من منظور نظریة التعلم بالدماغ ذي الجانبین فمن الناح
البشري طبقًا لدالئل المعنى، ولیس طبقًا للعالقات بین المفاهیم أو المكونات التي تتضمنها، وبذلك تقدم 

  ).2009عفانة والجش،(شبكات الترابطات للمعاني تنظیمًا كفیًال بتحقیق الفهم العلمي

فهم هو في األساس یعتمد على الترابطات التي تربط أن هناك اتفاق على أن ال ترى الباحثةمما سبق 
والتي تعتمد  ،والطریقة التي تنظم بها هذه االرتباطات وقوتها ،المواضیع في الشبكات  المعرفیة في الذاكرة

أي تنظیم المعلومات األقل ترابطا في وحدات ذات  ؛Organizationفي األساس على عملیة  التنظیم 
ویأخذ التنظیم شكلین إحداها التجمیع  ،دراك الوحدات بین العالقات المعرفیةمعنى تتطلب من الفرد إ

من خالل ربطها مع ما هو متماثل في  الفهمالذي یتضمن إحداث  Semantic Groupingالداللي 
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وفیها یحاول الفرد تصنیف المادة إلى فئات ، والشكل الثاني الذي تتضمنه هو التصنیف البناء المعرفي،
، وذلك في البناء المعرفي للفرد مع توظیفها لالستخدام نةبحیث تصبح مكو   ، Categorizationنوعیة 

                                                                            ). Rulin, 2006( من منظور رولین 

عل، ومدى عمق المعرفة المتوفرة لتحقیق الفهم العلمي یجب على المعلم أن یكتشف ما یعرفه المتعلم بالفو 
لدیه،  وكیف تتالءم هذه المعرفة مع المعلومات الجدیدة التي یتم تعلمها، ویتطلب الكفاح من أجل الفهم 
التحرك إلى ما وراء المعرفة وعملیة استظهارها، بل ال بد من األخذ بعین االعتبار المعرفة السابقة 

، وهذا ما أكده لجدیدة مع أفكاره الموجودة في بنائه المعرفي مسبقاً للمتعلم، وتدعیم عملیة تكامل المعرفة ا
  ).(Heibert et al., 1889 هایبیرت وزمالؤه

كما یتطلب تحقیق الفهم ادعاءات واستنتاجاٍت تستند ألدلة وبیانات تثبت استیعاب الطلبة للمواضیع و 
عرفة یحتاج لمجرد التذكر واالسترجاع تولید ترابطاٍت وصالٍت جدیدة للمادة، في حین نجد أن تحقیق الم

مجال محتوى المساق : للحقائق، وهناك الكثیر من النقاط التي یمكن أن تؤثر في عملیة تحقیق الفهم منها
الدراسي، أولویات المادة، المستوى العمري للطلبة، الوقت المخصص للوحدة، اتجاهات الطلبة والمعلمین، 

  ).Uludag, 2005(مل الفیزیقیة كفایات المعلمین المهنیة، والعوا

االهتمام  منه، والذي یتطلب هذا العالم المتعلم یبني الفهم مع عالمه بالتفاعل مع ومن منطلق أن
، لذا ال بد من التحول إلى استراتیجیات ق المعرفة السابقة ورؤیته الخاصةبالمعلومات الجدیدة في سیا

ألفكار الجدیدة، واالنهماك في عملیة تحلیل ما وراء معرفیة تدریسیة تتیح للمتعلم تولید قائمة موسعة من ا
الفهم العلمي یرتبط بخمسة أشكال من النشاط العقلي  تحقیق لهذه األفكار بشكل فاعل،  وقد وجد أن

  :تتضمن

من خالل ربط المعرفة الجدیدة بما یفهمه المتعلم من معرفة : بناء العالقات وفیها یتم بناء المعاني: أوال
  .بدمجها في الشبكات المعرفیة ،ة، وابتكار أبنیة معرفیة متكاملة وثریةمسبق

  
الخاصیة األكثر أهمیة للتعلم من أجل الفهم هي خاصیة تولید :  تطبیق وتوسیع المعرفة العلمیة: ثانیا 

لیة المعرفة، من خالل انهماك المتعلم في عملیات تعلم نشطة تسمح له ببناء واختبار وتنقیح النماذج العق
التي یشكلها، بحیث یستطیع تطبیقها في سیاقات جدیدة وغیر مألوفة مثل تشكیل المفاهیم، وحل المسائل 

  .العلمیة، وفهم المعاني والتي یكون لها أثر كبیر في تحقیق الفهم العلمي
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ه، وذلك والتي تتطلب من المتعلم الفحص الواعي ألداءاته أو تحركاته وأفكار :  التفكیر في الخبرة: ثالثا 
عند حل المشكالت غیر المألوفة، حیث یتضمن حل المشكلة الفحص الواعي للعالقة بین المعرفة 

  . المتوافرة لدیه وشروط الموقف المشكل
  

عن والتعبیر إذا كانت قدرة المتعلم على االتصال : التعبیر بوضوح حول ما  یعرفھ الفرد بالفعل:رابعا 
نها مؤشر للفهم، ألنها تتضمن قدرته على نقل معرفته لآلخرین سواء أفكاره بوضوح هي هدف التعلیم، فإ

بشكل لفظي أو مكتوب أو من خالل بعض الوسائل مثل الصور، واألشكال، أو النماذج بهدف تعزیز 
األفكار التي یطرحها، وأحیانا قد یجد المتعلم صعوبة في أن یعبر لفظیا عن أفكاره المرتبطة بموضوع أو 

فة، ولكن من خالل كفاحه في التعبیر لفظیا عن أفكاره وبخاصة في سیاق من الرموز أو مهمة غیر مألو 
   .النماذج العلمیة فإنه یطور القدرة على التأمل والتفكیر والفهم

  
في بنائه المعرفي  من  لفهمه حیث یتضمن الفهم بناء المتعلم، بناء المعرفة العلمیة الخاصة بھ: خامسا 

  .ستثماره الشخصي خالل نشاطه الخاص وا
  ) .Newton, 2000؛  Uldag ,2005؛ Wiggins & McTighe , 2005؛  2009طلبة ، ( 

  :Levels of understanding مستویات الفهم

ت أولداغ  وهو لیس  حقیقة كون الفهم مجموعة من القدرات المتصلة والمتدرجة، ) , Uludag 2005(أكد
حیث السذاجة والسطحیة والعمق، بناء على ذلك حددت وٕانما یتفاوت من  مسألة صواب مقابل خطأ،

ویتمیز   Naive الساذج  تضمنت الفهم ،درجة العمق التي یحققها الفرد أربعة أنماط للفهم من حیث
 یبلغ یتسم بالوصف أكثر مما یتسم بالتحلیل واإلبداع، ویكون هذا الوصف مشوشًا وال ا،ً سطحی بكونه فهماً 

ی   Noviceالمبتدئ ، والفهم مدروسة ةكونه فكرة منظمة أو نظری نتاجًا الفرد خالله  یمكن أن یظهر الذ
والفھم الُمتمرس  ،معینًا بعد التدریب على مهارات میكانیكیة وٕاجراءات محددة، أو مداخل معینة

Apprentice  مع حكم  ،على األداء الحسن في سیاقات مألوفة وبسیطة بالقدرةوالذي یتسم فیھ الفرد
على استخدام فیتسم فیھ الفرد بالقدرة  Masterالُمتقن والبارع ، أما الفهم ود وتدریب بسیطشخصي محد

  .كیف فهمه جیدًا في السیاقات الجدیدة غیر المألوفة وذات المهام الصعبةالمعرفة والمهارة بطالقة، ویُ 

ت یأخذ ثالث بوجه عام یفترض الباحثون في مجال علم النفس المعرفي أن مستوى معالجة المعلوماو
وهذه المستویات هي نفسها اقترحها كل ) 1995الزیات ،( مستویات، ینتج عنها ثالثة  أنواع من الفهم 

فقد اتفقا على وضع قائمة متدرجة لمستویات  )Wiggins& McTighe,1998( من ویجنز ومكتاي
  :وتضمنت هذه المستویاتعالج بها المعلومات تُ الفهم في ضوء الكیفیة التي 
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وفي هذا المستوى تعالج المعلومات وفقا : Surface- Level الفهم السطحي أو الهامشي :أوال
فینصرف الطالب بانتباهه واهتمامه  ،أو حسب صفاتها الشكلیة الخارجیة، لخصائصها الفیزیقیة السطحیة

ص ذاته في ویتجه نحو تعلم الن أكثر من االهتمام بمعانیها ودالالتها، ،إلى شكل المادة موضوع التعلم
محاولة لحفظه وتذكر تفاصیله بصورة صماء، ومن أمثلته حفظ التعریفات العلمیة عن ظهر قلب دون 

  .إدراك معانیها  وتكون النتیجة الفهم السطحي
  

 Phonemic أو المستوى الفونیمي Somewhat- Deeper Level الفهم عند المستوى المتوسط:ثانیا 

Level :  مصاحبًا  ویكونفقا لخصائصها وذلك بعد تمام التعرف علیها وتصنیفها، وفیه تعالج المعلومات و
ومن أمثلته  أو وٕایجاد أوجه التشابه واالختالف العالقات الجدیدة،لفرص ضئیلة الكتشاف األفكار وبناء 

دون إحداث ترابطات بینها  ا،تناول المفاهیم العلمیة على مستوى التعریف مع إدراك الخصائص الممیزة له
  .ین غیرها من المفاهیموب

حیث ینصرف اهتمام المتعلم إلى :  Deep- Level Processing عند المستوى العمیق الفھم:ثالثا
معنى المادة وموضوع التعلم وترابطاتها، والعالقات القائمة بین مكوناتها، حیث یوجه انتباه المتعلم نحو 

 ،ل التعرف على األفكار والمبادئ األساسیةالمحتوى المقصود وداللته، ویحاول الوصول للمعنى من خال
  .وتكوین روابط مع المعلومات السابقة مما یحقق الفهم العمیق

بل باإلمكان االتجاه من المستوى السطحي   ،ذكره أنه لیس هناك مستوى ثابت من الفهمومن الجدیر 
باعتبار التعلم  العمیق،خصائص التعلم الناتج عن الفهم السطحي و ) 2007(للمستوى العمیق، ویحدد علي

الناتج عن الفهم السطحي یتضمن اكتساب المعرفة بصورة سلبیة ترتبط بإعادة أجزاء المحتوى وتذكر 
یحقق تفاعال نشطًا ونقدیا مع محتوى  الحقائق بطریقة روتینیة، في حین أن التعلم الناتج عن الفهم العمیق

وربطها بالخبرات السابقة، ویكون  ،فكار والشواهدالمادة ویتضمن استخدام مبادئ التنظیم لتجمیع األ
التي تصبح أكثر احتمالیة للتذكر واالسترجاع والتطبیق و  ،التركیز على األنماط المعرفیة ذات المغزى

   .واالستخدام في مجاالت جدیدة

أكثر كفاءة  یسمح للفرد بمعالجة األنماط بشكل ،كما أن الفهم العمیق لالرتباطات البنائیة للمعرفة العلمیة
قادرا على إظهار أداءات الفهم المتمثلة في  بحیث یكون ،وفاعلیة، وأن یراقب نشاطه أثناء حل المشكلة

وال تشكل هذه األداءات الفهم بل تساعد في بنائه، فاالنهماك  ،التوضیح وٕاعطاء األمثلة والتطبیق والتبریر
لفرصة للمتعلم ألن یكتشف الفهم الخاطئ وٕاعطاء أمثلة تعطي ا ،في أداءات مثل التفسیر والتمثیل

أي كیفیة بناء المعرفة وتشیید  Knowledge Engineering ما یعرف بهندسة المعرفة وتحقیق ،وتنقیحه
  .)Perkins, 1992(  كأساس لتحقیق الفهم أبنیتها الفرعیة
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  The quality of understanding ما هي نوعیة الفهم الذي نسعى لتحقیقه
  

المؤسسات التعلیمیة  یطمح المربون في نوعیة الفهم الذي  )Osborne , 2007(الوارد في   حدد غاردنر
  :لتحقیقه بالنقاط اآلتیة

لقد ورد السؤال اآلتي في اختبار  :فهم یتعدى االستجابات النمطیة التي تقیسها االختبارات التحصیلیة §
كم عدد الحافالت التي یحتاجها (یات في الصف الثامن في الریاض الطلبةقومي لتقییم مستوى وتحصیل 

 الطلبةجندیا، لقد أجاب ما یقرب من ثلثي  36إذا كانت سعة الحافلة الواحدة  ،جندیا 1128الجیش لنقل 
فلم یفكر هؤالء الطلبة في حل هذا السؤال في سیاق واقعي إلعطاء  ) 12حافلة والباقي  31(في الصف 

 .مطي لالختباروهذا ما نعنیه بالفهم الن  ،32اإلجابة 
 ،في حال وجود معرفة سابقة تتعارض مع المعرفة الحالیة ،یوازن بین التطور والصراع المعرفيفهم  §
 .ضع الحقائق المجزأة في إطار أوسعو یعتمد على و 

 .Beyond knowing  فهم متصل ومستمر طوال الوقت، ویحمل رسالة أبعد من مجرد المعرفة §

اذج عقلیة غنیة ومثیرات ویتعامل مع وجهات النظر متفتح ومتبصر یعتمد على نم  فهم §
 .Consider Multiple Perspective  &Rich Mental Modelsالمختلفة

 

  :حقائق تتعلق بالفهم
في معرض حدیثه عن الفهم مجموعة من الحقائق التي تتعلق به  )Perkins, 1988( حدد بیركینز

ن :تضمنت عدة اعتبارات منها  The Achievement of  الوجوهتحقیق الفهم متعدد  أ
Understanding is Multifacetedوھذا یرتبط مع أوجھ الفھم التي اقترحتھا نظریة الفھم ،.  

ن   The Achievement of Understanding existsوالعمقتحقیق الفهم یختلف في الدرجة وكذلك أ

in varying degree &depths ،،تحقیق الفهم یعتمد بدرجة ن وأ وھذا یؤكد وجود عدة مستویات للفھم
 یشكل بناء النظام المعرفيحیث  ،وطریقة بنائنا لنظام تفكیرنا، كبیرة على نظام معتقداتنا وخلفیتنا المعرفیة

 السابق من أفكار ومعتقدات ومفاهیم ومبادئ  وتصورات صورة كلیة لكیفیة رؤیتنا للعالم من حولنا،
سوء (أكثر المعتقدات تأثیرًا في هذا الفهم ما یعرف بالفهم البدیل وبالتالي طبیعة فهمنا لهذا العالم، ومن 

، ومن والمفاهیم البدیلة التي یكون الطلبة قد حملوها خالل حیاتهم )misunderstandingالفهم 
 بذلكو  یعتمد على طبیعة الموقف والسیاق الذي تتم فیه contextual الفهم سیاقياالعتبارات األخرى أن 

ولكن عملیة تقییمه  ،الفهم ُیقاسباإلضافة العتبار آخر مهم وهو أن ، ستوى النمائي للمتعلمیعتمد على الم
  .تتطلب الدلیل الذي ال یمكن الحصول علیه بأنماط التقییم التقلیدیة
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  :Teaching for Understandingالتدریس من أجل الفھم . 2.1.2

 ،والقضایا  العلمیة ،م وتحلیل  التاریخ الحاضرفه علكان هناك حاجة ماسة إلعداد طلبة لدیهم المقدرة 
المعرفة لوحدها غیر كافیة لتحقیق فوامتالك المهارات الكاملة لالنخراط في الحیاة العملیة ومتطلباتها العصریة، 

إعداد طلبة  ، لذا فإنالفهم بمعناه الحقیقي، وبالتالي ال یمكن توظیفها في حل مشاكل وقضایا العصر الحدیثة
من مهندسین ومعلمین  ،في میادین العمل التطبیقي وغیره ةأفاق واسعو  عاداٍت عقلیة ممیزة، ن ولدیهممحترفی

والذي هو أسمى ما  تحقیق الفهم والتفاهم اإلنساني، شغل تفكیر التربویین، للبحث عن أطر لوشعراء وعلماء
سكو اإلقلیمي للتربیة في الدول مكتب الیونی( .للحد من الصراعات السائدة بین الشعوب تسعى إلیه البشریة

  .) 2008 ،العربیة

وكانت محاوالت المربون في اآلونة األخیرة جادة للبحث عن طرق أفضل لتحسین مخرجات العملیة 
 Zeroفي مشروع الصفر  وهارولد غاردنركل من دیفید بیركنز التعلمیة، فجاءت محاوالت  -التعلیمیة

project والفهم، سباقة في  حول تطویر الذكاءات المتعددة )2000- 1991(في جامعة هارفارد األمریكیة
كل ما هو جدید لعملیة التعلم، وتطویر أسالیب التقویم والتعلم من أجل الفهم، والتدریس الفارق وتنمیة تقدیم 

   . التفكیر اإلبداعي والناقد، في جمیع الموضوعات الدراسیة في المراحل التعلیمیة المختلفة

وهو رئیس جمعیة التعلیم الحقیقي، واتحاد إصالح التعلیم في Wiggins كل من ویجنز وتواصلت جهود
وهو مدیرًا لمؤسسة التقویم في ماریالند، اللذان عمال معًا لتطویر  Mc Tighe والیة نیوجرسي، ومكتاي 

كان ثمرة هذه برامج للتدریس من أجل الفهم، معتمدین على التغذیة الراجعة من أالف المربین حول العالم، و 
   Design  Teaching for Understanding byالمجال الجهود تألیف سلسلة من الكتب في هذا 

مع إمكانیة تقدیم استمارات لتخطیط الدروس ومراجعتها باالعتماد  باإلضافة لطرح موقع للتبادل االلكتروني،
  .) http:ubdexchange.org(على قاعدة بیانات قابلة للبحث لكل الوحدات المنهجیة 

ولفهم األساس الذي یقوم علیه التدریس من أجل الفهم نجد أنه منحى للمنهج والتعلیم والتقویم، ومصمم 
لجعل الطلبة ینخرطون في مهمات أدائیة، لتعزیز نقل أثر التعلم وتقدیم إطار عمل یساعد الطلبة على فهم 

  ار المهمة الكبرى القائمة في المحتوىالمهارات والحقائق المنفصلة عن سیاقها، والكشف عن األفك
وتولید أفكار  ،یعتبر فیه المتعلم مركزا للنشاط یتمیز بقدرة على عمل االرتباطات بین األفكارو التعلیمي، 

، كما ُینظر تطبیق المعارف والمهارات التي توصل لها في مواقف وسیاقات جدیدة غیر المألوفةو  ،جدیدة
  . )et al.,2005  Mintzes (ه مصمم ومطور ومقیم للمحتوى للمعلم في هذا المنحى على أن
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لذلك تنصب استراتیجیة التدریس من أجل الفهم، على عملیة تولید وصنع المعنى لما یتم تعلمه، 
باستحضار الخبرات والتمثیالت التي یتم تخزینها ومعالجتها الستقبال تمثیالت جدیدة بصورة حیویة 

ي الطرح والتوضیح وتولید األسئلة واألفكار، على نحٍو یسهم في إنتاج ونشطة، یشارك فیها المتعلم ف
  ).2005قطامي وعمور، (معرفة جدیدة  

متطلبات المرتبطة بطرق التعلیم ال تلك التدریس من أجل الفهم یتطلب من المعلم والمتعلم تجاوزكما أن 
 ،ملة وعمیقة لموضوع المادةفهي تتطلب من المعلم أن یكون قادرا على امتالك معرفة شا، المباشر

وأیضا المهارة في   ،ومعالجتها وتمثیلها في أنشطة التعلم مستخدماً  استراتیجیات التدریس من أجل الفهم
إدارة المعرفة وٕادارة الصف بطریقة تتیح تنشیط تعلم الطالب ألن ینتقل من مرحلة استخدام المعرفة إلى 

  ).2003،جابر () تخترعأن تفهم یعني أن (مرحلة ابتكار المعرفة 

في كتابه التدریس من أجل الفهم، إلى حاجة المدارس للتعلیم من )  Perkins, 1993( وقد أشار بیركینز
أجل فهم أعمق، واستخداٍم نشط للمعرفة كجزء من عملیة التعلم، وحتى یتحقق هذا الفهم علیهم تصمیم 

ذه المهام على شكل أداءات تحقق الفهم مهمات تتطلب التفكیر بالمواضیع ذات العالقة، وتصمیم ه
understanding performance ،بأنها مهام بعیدة عن النمطیة  :وقد وصف بیركنز نوعیة هذه المهام

الحالي ومستویات التطور المأمولة للمتعلم  المعرفي وتوازن ما بین المستوى Stereotypical ألوفةمال
حة وتسمح للتعبیر عنها بوجهات نظر مختلفة، وتمثیالت متعددة  وكذلك فإن هذا النوع من المهام تكون مفتو 

multiple representation.  

  :Understanding Theory نظریة الفهم 

وباعتباره لیس هدفُا وحیدُا بل هو مجموعة من القدرات المترابطة  كعملیة متعددة األبعاد، بالنظر للفهم
القول أن هذا یفهم وذاك ال یفهم، فنقول أن فالن یفهم  ببعضها بعضًا، وكونه مسألة درجة أي ال یمكن

الریاضیات إلى حٍد ما، أو بدرجة بسیطة، ولیست أبیض أو أسود ولكنها تدرجات من الرمادي، كما في 
، فمن المنطقي تحدید هذه األبعاد والنواحي المختلفة للفهم )یعرف أو ال یعرف(المعنى المقابل للمعرفة 

تعكس  Six Facets of Understanding الفهم من خالل ستة أوجه للفهم  والتي فسرتها نظریة
  :الدالالت المختلفة له، وهي بمثابة مؤشراٍت دالة على حدوثه

ونعني به تقدیم نظریات متطورة ورسوم توضیحیة، تطرح وصفًا مبررًا یتسم :Explanationالشرح :أوال◌ 
بحیث یوضح كیف تعمل األشیاء وما ) ة لماذا، وكیفمعرف(بسعة المعرفة لألحداث والتصرفات واألفكار

مضامینها، ویقدم أسبابًا متبصرة ومعقولة تستند لنظریات، ومبادئ مدعمة بأدلة وبراهین مستخدمًا عاداٍت 
 .عن فهٍم عمیق متماسك ومشخصن السطحیة، ویكشف عقلیة واعیة ومنظمة، تتعدى النظرات
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معرفة الحقائق بل التوصل أیضًا الستنتاجات بشأن لماذا  والفهم في ضوء هذا الوجه، هو لیس مجرد
والنظر لما هو  حدثت وكیف، مع تقدیم أدلة ومنطق معین، وتقدیم روابط وشروحات تتسم بتبصر عمیق

أبعد من المعلومات المتاحة، لنقیم روابط وعالقات بینها وتحویلها لبناء متماسك، صانعین بذلك نظریة 
التفاحة لدى نیوتن لم تكن مجرد حدٍث عابر وحقیقة غیر ُمفسرة، بل ُبني على قابلة للتطبیق، فسقوط 

أساسها نظریات عدة في الفیزیاء الحدیثة كحركة المذنبات واألجرام المختلفة، وهذا ما نعنینیه بقولنا نظریة 
  .قابلة للتطبیق

كاإلویتضمن  :Interpretation التفسیر: ثانیاً  یقة لمعنى النصوص والسیطرة المتقنة والعم درا
وتقدیم روایات وترجمات وقصص ذات معنى ومدلول، فنسج القصة الجیدة وسردها،  واألحداث والبیانات،

إن عملیة بناء المعاني وامتالك  یشركنا في األحداث وتساعدنا على التذكر وربط األحداث ببعضها بعضًا،
ناء عادات عقلیة مستقلة مثل الكبار، باإلضافة القدرات التفسیریة في المواد الدراسیة ُیمكن الطلبة من ب

  .وقراءة مابین السطور المتالكهم معرفة مباشرة بتاریخ خلق المعرفة وصقلها

هو االستخدام الواقعي واألصیل لألفكار، والعملیات والمعارف بفاعلیة في :Application التطبیق: ثالثاً 
المنظور أن تكون فاهمًا یعني أن تكون قادرًا على مواقف جدیدة وفي سیاقات حقیقیة مختلفة، فمن هذا 

استخدام المعرفة في مواقف وسیاقات حقیقیة، أما المضامین والدالالت التعلیمیة والتقویمیة للتطبیق كوجه 
  .   للفهم، یستلزم تأكیدًا على التعلم المستند إلى أداء وُیتوج بمهمات حقیقیة

ه الوعي بوجهات النظر المختلفة، وتمییزها وتحلیلها تحلیًال ناقدًا ونعني ب : Perspectiveالمنظور :رابعاً 
لتمییز المقبول منها، فامتالك رؤیة ووجهات نظر نقدیة ومستبصرة، وتمثل المشكلة بطرق مختلفة ومقاربة 
حلها من زوایا مختلفة ینمي عادات عقلیة ظاهرة وممیزة لألفراد، وبالمعنى النقدي للمنظور یتضمن 

ظر بدالالت ُتظهر شكًال من أشكال التبصر من منظور غیر مسبوق، ویكشف عن مساحات وجهات ن
ناقدة لمعتقداتهم وأفكارهم، غیر األفكار المطروحة أو الظاهرة، واستیعاب وجهات النظر الكامنة خلف أراء 

  .المعلم والكتاب المقرر
  

كان الشخص اآلخر وتبتعد عن أن تتفهم اآلخر أن تضع نفسك م :Empathyالتقمص العاطفي :خامساً 
ردود أفعالك لكي تتفهم ردود أفعال اآلخرین، والمشاركة الوجدانیة المتمثلة في القدرة على الوصول لداخل 
مشاعر شخص آخر ونظرته للعالم، وهذا لیس استجابة وجدانیة بل محاولة منضبطة ألن یشعر كما 

نا مكانه، یعتبر الخیال الفكري والعقلي أساسًا یشعر اآلخرون، ونرى من داخل نظرة الشخص، ونضع أنفس
    . Meeting of Mindsللفهم، للمساعدة على تنوع التفكیر،والشعور بهم بما یحقق سمة تالقي العقول 
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هي الحكمة المتمثلة في معرفة المرء لجهله، وكیف :Self- knowledge أن تمتلك معرفة ذاتیة:سادساً 
فهمه إیجابًا وسلبًا، وكیف تشكل هویتي من أنا،  ما هي وجهات نظري،  تؤثر أنماط تفكیره وسلوكه على

وما هي حدود فهمي،ما الذي ال أفهمه؟ بحیث یندمج في تفكیر فوق معرفي ویدرك نقاط قوته ونقاط 
ضعفه، ویتأمل بانتظام بمعنى تعلمه وخبراته، ویعكس هذا الوجه قدرتنا على تنظیم أنفسنا وتقویمها ذاتیًا، 

كیر في تفكیرنا، وتعتبر من أهم العادات العقلیة التي یجب تنمیتها عند الطلبة بحیث یصبحوا قادرین والتف
 2003جابر، ( .على التقصي بطریقة واعیة للطرق التي نرى بها العالم أبعد من رؤیتنا ألنفسنا

  .)  Uludag, 2005 ؛Wiggins & McTighe , 2005؛

  :Principles of TfUمبادئ التدریس من أجل الفهم 

یقوم علیها مجموعة من المبادئ التي ) Talber & Mc.Laughlin , 1993(حدد تالبر والغهلین 
  ):Perkins,1998( التدریس من أجل الفهم، وهي في األساس تتكامل مع الحقائق التي أدرجها بیركینز

أبنیة معرفیة  المتعلم كائن حي له :Personal construction meaning البناء الشخصي للمعنى §
وأن عملیة بناء المعنى للفهم یجب أن تتم  ینبغي تنظیمها على هیئة هیاكل ذات معنى في بنیته الدماغیة،

 .الل البناء الذاتي للمعرفة نتیجة التفاعل المباشر بینه وبین العالمي الخارجي خ من ِقبل المتعلم نفسه،

حیث یتعلم  على الطریقة التي یتم التنظیم بها، التعلم هو عملیة تنظیم للمعرفة، ویحدث الفهم بناء §
الطالب كلما بذل جهدًا ذهنیًا ومعرفیًا، وكلما تحول من السلبیة إلى اإلیجابیة واستخدام قدراته الذهنیة في 

 .تولید حلول للقضایا والمشكالت
  Prior Experience & Prior Knowledgeتفحص الخبرات والمعرفة األولیة المسبقة للمتعلم  §

 .والخبرة السابقة متطلب أساسي لبناء الفهم، وربط المعلومات الجدیدة بالمعرفة السابقة
ات محسوسة بدال التعلم یتطلب خبر   : Shared & Contextual Learningالتعلم السیاقي والمشارك  §

التعلم (، إضافة لذلك فإن المتعلمین یعمقون معارفهم من خالل الخبرات المشاركة من تقدیمات مجردة
تاالستقصاء ،التعاوني والمناقشات  .) 2009، أبو ریاش وآخرون( ... ) ا

 الفهم،  Scaffoldingمساند ومصمم للتعلم یساعد الطلبة على بناء وتسقیل  المعلم باعتباره ُمدرب، §
وغرفة الصف باعتبارها مجتمع یتشارك فیه الجمیع نحو تحقیق الفهم، أما الكتاب فهو جزء مرن من 

  .ج ولیس المنهاج ككل،ال یمكن التقید بحرفیته ولكن ال بد من البحث عن ما یستحق الفهم فیهالمنه

ویقوم هذا النمط من التعلم على احترام إنسانیة المتعلم وتحویله من عضویة خاملة وساكنة إلى عضویة 
  قبلهافكرة ومبادرة نحو تخطیط مستذات أهداف تسعى نحو تحقیق شخصیة فعالة، م ،نشطة وفعالة

                                                               ).2000قطامي وقطامي ،(
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  :The dimension of understanding   أبعاد الفهم

وتمثل كل ما  Knowledge المعرفة: وفي إطار التدریس للتعلم بالفهم،  ُحددت له أربعة أبعاد تمثلت في
وتتضمن التحقق من تطبیق  :Purposesالغایات، و ن أفكار ومبادئ وحقائقتتطلبه المواقف التعلیمیة م
النوافذ التي یتم من خاللها التفاعل مع المعرفة وهي  Methodsالطرائقو  ،المعرفة بشكل یحقق الفهم

 كانت أم شمل كافة المهام التي تعزز الفهم  لدى المتعلم بصریةتو  :Forms النماذجاألهداف،لتحقیق 
  .)Gardner, 1999( مزیةور أم  حسیة

  تصمیم التدریس إلحداث الفهم 

جوهر نظریة تنظیم الفهم    Understanding by Design (UbD)یُعد التصمیم بھدف إحداث الفھم 
وتؤكد هذه النظریة على فكرة  التي تركز على أن التعلم ال یتوقف عند مجرد حفظ المعلومات وتردیدها،

بالنهایة ما لتخطیط لمنهج أو وحدة امنحى ، ویبدأ Backward Designالتخطیط والتصمیم العكسي 
ثم  ،ویسیر في تخطیطه باتجاه تحقیق هذه النتائج ،المتمثلة في النتائج المستهدفة المتصورة في العقل

وفي النهایة یحدد المعلم  تحدید األدلة الالزمة لتحدید النتائج باالعتماد على أدوات تقویم حقیقیة وصادقة،
  .Wiggins & Mc Tighe , 2005 )( ستراتیجیات واألسالیب التي تحقق ذلكاال

حینما أشار بأن  إن فكرة التصمیم العكسي تعود في جذورها لما وصفه رالف تایلور قبل خمسین عامًا،
األهداف النهائیة یجب أن یتم البدء بها بشكل یسمح بتخطیط األنشطة التعلمیة وتطویرها بطریقة ترجح 

إلى  1945الذي ُنشر عام ) How to solve it(في كتابه المشهور  Polyaهداف، وكذلك أشار هذه األ
، مبینًا أن حل مشكلة ما ال یلزم أن تكون عبقریاً  ،فكرة التفكیر بشكل عكسي كاستراتیجیة لحل المشكالت

ثم نسأل أنفسنا ، بل یجب التركیز على الغایات المنشودة لتصور الوضع النهائي الذي نرغب أن نكون فیه
  ).2003جابر،(تبدأ من أي نقطة 

یمكن النظر للتخطیط العكسي على أنه  تحلیل هادف ومقصود یقوم على اعتباراٍت أساسیة، بعكس ما 
تحدید  على هو معتاد في التخطیط العادي، حیث یتم  االنطالق من األهداف للنتائج، فهذا المدخل یركز

بدًال من  ،ول إلیها، ویمكن أن نسمیه التخطیط المرتكز على النتائجالنتائج المرغوبة التي نسعى للوص
  . على أهداٍف مجزأة ودروٍس منفصلة وأنشطة ثابتة التخطیط المرتكز على المحتوى الذي یركز

ومن االعتبارات التي دعت لجعل منحى التخطیط العكسي على أنه من أفضل المسارات التي یمكن أن 
ه یقتضي منا جعل أهدافنا ومعاییرنا واقعیة ومحددة وعملیة، ویمكن تطبیقه في أي نسلكها خالل الرحلة، أن

مجال بصرف النظر عن األهداف التعلیمیة أو المرحلة الدراسیة، فهو یساهم في إیجاد نقاط االلتقاء بین 
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وتقییٍم موثوق فیه، المنهج والتخطیط والنتائج المرغوبة والتقویم، وهذا یضفي تعلمًا یقود لمنهٍج أكثر تماسكًا 
  :كما هو مبین في المخطط اآلتي

  

  مراحل تخطیط الوحدة التعلیمیة وتصمیمها للفهم : 2.2شكل 

یختلف هذا المنحى في التدریس عن غیره باعتباره ینطلق من إعادة تصمیم الوحدة أو المنهج، وتمر هذه 
  :العملیة في ثالث مراحل كما یأتي

  : المرغوبة حدد النتائج: المرحلة األولى

تتطلب هذه المرحلة مراجعة المحتوى والمعاییر الوطنیة التي انبثق منها، ومن ثم غربلته بناًء على  
ما الذي یجب أن یعرفه الطلبة، وأن یفهموه، وماهو المحتوى الذي یستحق الفهم، : األسئلة المدخلیة اآلتیة

تطلب من المخططین أن ینظروا فیما یرید ، فهي تEnduring Goalsما هي نقاط وأهداف الفهم الباقیة 
الطلبة أن یفهموا، ومن ثم صیاغة ذلك الفهم على شكل أسئلة  وتحدید أهداف الفهم واألسئلة األساسیة 

  .له
 یتطلب وهذا، الدراسیة الوحدة في أو المنهج، في تحقیقها المطلوب النتائج تحدید في هذه الخطوة یتمو 

ن لمرادا الفهم مستوى بالضرورة تحدید   .الطلبة إلیه یصل أ
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ی العلمي المحتوى ضوئها في یخطط التي الفهم مستویات عن اآلتي الشكل ویعبر  المنهج في سیدر  الذ
  .الوحدة في أو

  مستویات تخطیط المحتوى التعلیمي للوحدة: .23شكل 

  :یتكون الشكل من ثالث حلقات تتضمن 

التي تعتبر األفكار الرئیسة في المحتوى الدراسي للوحدة   وتضم المفاهیم والمعارف:  الحلقة الصغرى: أوال
وتتمیز هذه المعارف بأنها ذات قیمة للمتعلم وقابلة للتطبیق في مواقف حیاتیة جدیدة تتعدى حجرة الدراسة  

  ). Enduring  Understanding( والتي ستظل في ذاكرة المتعلم 
  

وتتمثل في المفاهیم )  Important to Know(وتضم المعلومات المهمة : الحلقة الوسطى: ثانیا
والتي تعتبر من المتطلبات الالزمة لیتمكنوا من األداءات المعرفیة   ،المبادئ والقوانین، الحقائق ،األساسیة

  .والمهارات المطلوبة في الحلقة الصغرى 
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المعلومات  تستحق أن  ثرائیة ترتبط بموضوع التعلم ، ومثل هذهإتتضمن معلومات :  الحلقة الكبرى:ثالثا 
   .یعرفها الطلبة ، ولكنها لیست ضروریة لفهم األفكار الرئیسة

  ):مؤشرات الفهم( حدد األدلة المقبولة : المرحلة الثانیة

یتم في هذه الخطوة تحدید المؤشرات التي تؤكد للمعلم والمتعلم أنه قد فهم ما یقدم له من موضوعات، 
صًبا على تجمیع األدلة المتنوعة، التي تدل على حدوث التعلم المطلوب ویكون تفكیر المعلم الُمصّمم من

سواء من خالل الحوارات، المشروعات الفردیة والجماعیة، مهام األداء، األداءات العملیة، ملفات االنجاز  
  .والتقییم الذاتي

الفهم، وأنماط وتتطلب هذه المرحلة من المخططین مجموعة من أسالیب التقویم لجمع أدلة على تحقیق 
التعلم المرغوب فیه، وبالتالي فإن هذا المنحى یشجع المعلمین ومخططو المناهج أن یفكروا كأشخاص 
مَقّومین قبل أن ُیْقدموا على تخطیط وحداٍت ودروس معینة، فمن البدایة علیهم أن یحددوا نقاط الفهم 

  . المرغویة

التخطیط للتدریس من أجل الفهم ال بد من عند  :یةخطط للخبرات التعلمیة والتعلیم: المرحلة الثالثة 
ومستواها والمهارات واألنشطة الالزمة، باإلضافة لألفهام التي  االلتفات لعدة أمور منها المعرفة السابقة،

أربع عوامل تساهم ) Gardner, 1999( وقد حدد غاردنر یجب على الطلبة تحقیقها على المدى البعید،
التعلم بالخبرة من المواقف : جل الفهم بالنسبة للمعلمین في المدارس تمثلت فيفي إنجاح التدریس من أ

الناجحة خالل عملیة التدریس، والتدریب والتمرس للمهنة، والتعلم من األحداث المتناقضة والمتعارضة مع 
  .الحدس، واختیار األطر والنماذج التي تسهل عملیة الفهم

وهو النموذج  مدخال للتدریس من أجل الفهم ) Perkins & Blythe , 1994(  وقد حدد بیركینز وبالیت
ی ویمتاز هذا النموذج بأنه یتطلب من الطلبة  ،للوحدةاعتمدته الباحثة كمدخل الستراتیجیة التدریس  الذ

القیام بإنجازات تتطلب إعمال الفكر في مجال معین، مثل تقدیم الدالئل وٕاعطاء األمثلة، والتطبیق والتعمیم 
، ویؤكد )1996(اكاة، والتعبیر عن الموضوع بطرق جدیدة، وٕانجاز مهمات تدل على الفهم، الخلیلي والمح

  : هذا النموذج على التدریس من أجل الفهم ویقوم على أربع مراحل هي

  :Generative Topics  تولیدیةال موضوعاتال :أوال◌ 
والتفاعل، واالتصال، وتبادل وجهات النظر وتتضمن جمیع القضایا والمواضیع والمفاهیم واألفكار، وأنماط 

الداعمة للطالب و التي توفر ما یكفي من العمق واألهمیة إلحداث فهم قوي للطلبة، وتتمثل في المعرفة 
التي تنمي قدرات المتعلمین في التفكیر المعرفي، وابتكار أفكار ومعرفة جدیدة، من معارف نوعیة وصقل 

هذه  تتصف، و یجابیة وعمل تجارب إبداعیة وحل قضایا جدیدةوتكوین اتجاهات إ ،ذكاوات خاصة
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صالت متنوعة  وتربطها Core of Discipline بأنها أساسیة وتمثل جوهر المادة المطروحة الموضوعات
مفتوحة ، باإلضافة لكونها على اهتمام الطلبة وتفكیرهم وتستحوذ ة،الدراسی حثاالمب فيالمواضیع بغیرها من 

  .) 2009، أبو ریاش وآخرون(  الفهم تعلمین وتوجیههم نحوتثیر تفكیر المو 

ف الفهم  :ثانیاً     Understanding Goalsأهدا

ف تمثل هذه ی، المنشود الفهم شكل األهدا ، وهذا النمط الطلبة عند لتحقیقه المولدة الموضوعات تسعى الذ
وجهة للحیاة، وهي أهداف م Unit-Long Understanding Goalsمن األهداف باق مع المتعلم 

ویتم تحدیدها بعد  ،دراسة شاملة وعمیقة هایتطلب وضعو ولیست أهداف سلوكیة مجزأة قصیرة المدى، 
یجب أن یمثل إجابات  لها التخطیط ، أمامعرفة نقطة البدایة، وتحدید نقطة النهایة المتوخى الوصول لها

ما هي الجوانب ؟ أو في نهایة العام ،ماذا أرید من طالبي أن یحققوا في نهایة الوحدة: لألسئلة اآلتیة
ما هي مالمح الفهم التي نرید من الطلبة  ؟الهامة من الموضوعات التولیدیة التي یجب على الطلبة فهمها

 ؟ما هي المعاییر التي یمكن من خاللها معرفة مدى فهم الطلبةو  ؟أن یحققوها

:Understanding Performance اثالث  األداء الذي یبین الفھم:   

بمهام  خالل القیام من وذلك  للموضوع، فهمهم مدى بیان إلى تهدف أنشطة في الطلبة إشراك ذلك ویتطلب
 من وغیرها مالحظته واستنتاجه، تم ما وصف أو ذلك، حول مقال كتابة أو دراسته، تم لما عملي عرضأداء ل

  .الطلبة عند الفهم إلى تشیر التي األنشطة

 Application Orientedالمهام الموجهة للتطبیق:ثالث فئات للمهام التعلیمیةوقد حدد مارازانو وزمالؤه  

Tasks ، وتركز هذه المهام على تطبیق المعرفة بحیث تكون مصممة لحل مشكلة أو لإلجابة عن سؤال
 له أهمیة للفرد ولإلنسانیة، وتمثل هذه المهام أرقى وأقوى أنواع التعلیم الذي یحقق الفهم، والمهام طویلة

وهي مهام قد تمتد لفترة طویلة في الفصل الدراسي، وال تعتمد على : Long- Term Tasksالمدى
محتوى واحد بعینه، بل على عالقة بكل ما تعلمه الطالب طیلة حیاته، والمهام الموجهة للطالب  

Student –Directed Tasks : ،ویشترك في هذا النوع من المهام یكون المتعلم مسؤوال عن بناء المهمة
المعلم في تحدید النقاط الهامة للموضوع، واستخدام كل ما یلزمهم من مناظرات ومناقشات وعرض 
وتوضیح للنتائج بكافة الوسائل الممكنة، وقد اعتمدت الباحثة على المهام الموجهة للتطبیق والمهام 

  ). 1999سر ، األع(الموجهة للطالب في دراستها، بعد اطالع الطلبة والمعلمون على ماهیتها 
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 :  Ongoing Assessmentالمستمر التقویم: رابعًا  

 عملیة في النظر إلعادة الفرص وتوفیر الراجعة، للتغذیة وأنماط لإلنجاز محاكاة وضع ذلك ویتطلب
 من أو زمالئهم، أو معلمهم من الراجعة التغذیة على الطلبة یحصل وقد نهایتها، إلى بدایتها من التدریس

مناقشة اآلراء ووجهات النظر  و إعطاء التغذیة الراجعة للطلبة بشكل مستمر، بهدف الذاتي یمالتقو  خالل
الهدف من عملیات التقویم السابقة هو لیس فقط لمجرد ، و تعدیل مسار عمل الطلبة نحو األهداف، لالمختلفة

راستها على سلسلة من ، وقد اعتمدت الباحثة في دوضع االختبارات والدرجات ولكن للتأكد من تحقیق الفهم
أنماط التقویم الحقیقي، تمثلت في االختبارات، تقدیرات وسجالت األداء المختلفة، والعروض العملیة 

  . والمشاریع البحثیة

هذه المرحلة بكتابة قائمة باألنشطة، والتفكیر في الخیارات المناسبة بشأن أسالیب التعلیم،  تدعیم كما تم
لیات، واإلجراءات والمواد المرجعیة الالزمة وفق ما یسمى بعناصر وأنشطة التعلم من حیث العم

WHERETO ،وهي مجموعة من المعاییر التي تحدد جدوى الخطة التي تم تنفیذها في هذه المرحلة ،
  : وفیمایلي وصف لداللة كل حرف منها بالنسبة للتخطیط للفهم

W :Where  باإلضافة لتوضیح وتبریر أهداف الفهم، ، إلى أین  تتجه الوحدة ولماذا هذا االتجاهویشیر
هذا االعتبار یحدد الخلفیة التي جاء منها الطلبة من حیث معرفتهم القبلیة، اهتماماتهم ومشاكلهم ونقطة  فإن

  .البدایة
  
 H  :Hook   هذا  یبحث، و طوال الوحدة ذلكوالحفاظ على  الطلبة،اهتمام انتباه و جذب ویشیر لضرورة

الجذب القویة والمثیرة للفكر وتنمیة حب االستطالع النغماس الطلبة فیها بحیویة،  االعتبار في أدوات
إن أفضل طریقة لخلق االهتمام بموضوع ما، هو جعله یستحق "ونشاط دون ملل، ولدعم ذلك أشار برونر 

المقترحة  ، ومن االعتبارات"المعرفة، وشد تفكیر المتعلم في مواقف خارج نطاق التعلم لتطبیقات هذا الموقف
االنغماس في مشكالٍت وتحدیات وقصص وأحجیات تحتاج إلثارة :إلثارة اهتمام الطلبة وتفكیرهم العقلي

عقلیة، ولیس فقط معرفة علمیة، وطرح قضایا مثیرة للتفكیر، مثل الحقائق الغریبة واألحداث واألفكار 
تتمثل في أنشطة عقلیة مرتبطة المتعارضة مع الحس البدیهي، وتقدیم خبرات صادمة منطویة على خبرة 

  .بالخارج، ویتعین على الطلبة فیها أن یواجهوا عقبات ومشكالت بصفة شخصیة وكمجموعات إلنجازها 
  
E: Equipالطلبة بالخبرات واألدوات والمعرفة واإلجراءات الضروریة لتحقیق األهداف  ویشیر لتزوید

شخصي، حیث یكون التعلم المرتبط بالفهم أكثر عمقًا ، وأفضلها الخبرات ذات الصلة باالرتباط الاألدائیة
  .إذا ُأقیمت صالت شخصیة بین الطلبة والمواضیع قید الدراسة لتقصي مسألة تثیر اهتمامهم
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R: Rethink ،Reflect ،Revise )الجانب من المعلمین  یتضمن هذا) تأمل ،أعد التفكیر،راجع
التي تعتبر متطلبات سابقة  ،المهارات وعادات العقلو  ،وتحدید أنواع المعرفة ،تجهیز الطلبة لألداء

  .والتأمل في التقدم ،بالفرص الكافیة إلعادة التفكیردهم تزویو  ،للوصول لفهٍم ناجح
  
E :Evaluate :والتأكید على ، إتاحة الفرصة للطلبة لتقییم تقدمهم وتقویم أنفسهم ذاتیاً  :قیّم العمل والتقدم

 ،)التفكیر فوق معرفي( المنهج من خالل تعوید الطلبة التفكیر في تفكیرهم دمج مهارات الحوار الذاتي في
  .والتعود على عاداٍت عقلیة ذات صلة مثل المثابرة والتحكم بالتھور

T : :Tailoredكیف سنمایز التعلیم الستیعاب االحتیاجات النمائیة والمواهب : تكییف وشخصنة العمل
إبراز هذه االحتیاجات واإلعداد بشكل مناسب لعكس المواهب  وكیف سنساعدهم على المختلفة للطلبة،

  .واالهتمامات واالحتیاجات الفردیة

O :Organized :كیف سننظم خبرات التعلیم والتعلم  :نظم عناصر الخطة على نحو یحقق أقصى فاعلیة
  .المناسب للوصول للحد األقصى من الفهم العمیق على نحو یزید انهماك الطلبة بالشكل

كمن أهمیة هذه المعاییر في كونها تساهم في تحسین جودة نواتج التعلم باستمرار، عندما یشارك وت
المعلمون في إجراء مراجعة منظمة لخططهم وخطط زمالئهم، حیث یتبادلون من خالل ذلك التغذیة 

دة أدلة التقویم كمرجع أثناء التخطیط للتأكد من جو  تستخدمالراجعة والتحسینات المناسبة، باإلضافة لكونها 
وجدوى أهداف الفهم، ولضبط جودة الخطط المستكملة إلقرارها قبل توزیعها على معلمین آخرین لتطبیقها 

Uludag,2005).(  

لقد الحظ العدید من المربین أن فكرة التخطیط العكسي للفهم هي مسألة تنسجم مع الفطرة السلیمة عندما  
ادة لرسم الركن األساسي العملي للفهم عن طریق التخطیط من یطبقونها، ومن هنا بدأت المحاوالت الج

خالل بناء استمارة تخطیط تهدف لتعزیز عادات العقل المناسبة لتحقیق فهم للطبة، وتجنب العادات 
العقلیة التي تستند لكل من التدریس من أجل االختبار والتغطیة للمنهاج، وتتكون استمارة الفهم الواردة في 

، من مجموعة من األسئلة األساسیة في التخطیط تشمل مختلف المجاالت، وتقود )5( ملحق دلیل المعلم 
المعلم إلى مختلف عناصر الفهم، حیث تقدم إطارًا أولیًا وصورة كلیة وشاملة للتخطیط العكسي بما في 

لتخطیط ذلك خطة المهمة األدائیة، باإلضافة لتوفیرها إلمكانیة  تحقیق انسجام وتوافق بین مراحل ا
العكسي من حیث أسالیب التقویم واألنشطة التعلمیة واألهداف المحددة، أیضًا یمكن أن تستخدم هذه 

  ).Wiggins & Mc Tighe , 2005(االستمارة لمراجعة الوحدات التعلیمیة 
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  :أدوات التخطیط
لتقود تفكیر المخطط أداة ذكیة توفر أكثر من مكان لكتابة األفكار علیها، تعتبر استمارة التخطیط للفهم 

طوال عملیة التخطیط فتجسید عناصر الفهم في عملیة التخطیط في أدوات مناسبة یقدم تأثیرًا ثابتًا لتحسین 
  :األداء في المهام المعرفیة، وتشتمل هذه االستمارة على العناصر اآلتیة

شتق من معاییر هي األهداف الرسمیة الطویلة األمد التي ت: Enduring Goalsاألهداف الباقیة 
المحتوى واألهداف العامة للدولة، وتقدم بطبیعتها مبررًا لألهداف القصیرة األمد، وتشیر في العادة إلى 

  .خلیط معقد من األهداف األكادیمیة الحقیقیة، المفاهیمیة،اإلجرائیة، ، والمستندة ألداء بارع

بالنسبة لمادة والتي تمثل جوهر أو لب األكثر أهمیة  المواضیع هي  Big Ideaالفكرة الكبرى األساسیة
الموضوع، بحیث تعمل كأداة مفاهیمیة لشحذ التفكیر وتعمل على تولید معرفة جدیدة وربط األجزاء 
المنفصلة ببعضها بعضًا، وتتمیز مثل هذه األفكار بأنها تستحق أن یعرفها المتعلم، ویفهمها، بل أن فهمها 

لمستقبل، ویمكن اعتبارها محور التثبیت الذي ترتكز علیه باقي المعارف ُیعد أساسًا لبناء معرفة جدیدة في ا
لتأسیس الفهم المطلوب، ویتم اختیارها خصیصًا بسبب قدرتها على تفسیر الظواهر، باإلضافة لكونها تقدم 
مسحًا شامًال للعلوم، كذلك فإنها تعكس مدى الحاجة للتركیز على األفكار األصغر ذات األولویة، 

امها لصیاغة التعلیم والتقویم، ومن األمثلة على األفكار الكبرى في العلوم رموز العناصر فهي تلزم واستخد
  . لمراحل متقدمة لكتابة صیغ بعض المركبات الكیمیائیة، وٕاكمال المعادالت الكیمیائیة وتطبیقاتها العملیة

د لنوع خاص من األسئلة التي وهي أسئلة تولیدیة بطبیعتها، وتقو : Main Questionاألسئلة األساسیة 
تؤدي إلى استقصاء وجدل، ولیس لها إجابة واحدة، وتفضي الستنتاجات تثیر نقاشًا حیویًا وتقصیًا عمیقا 
وفهمًا مستدامًا، وتركز على األداءات النهائیة، ومثل هذه األسئلة یسمح للطلبة للتفكیر على نحو مماثل 

المفاهیم األساسیة، و أساس الغرض واألهداف المتوخاة،  تبنى هذه األسئلة علىلتفكیر الخبراء، و 
ی : والسیاق التطبیقي للمفاهیم والمهارات، ویمكن توضیح ذلك من خالل المثال اآلتي ،واالستراتیجیة الذ

، لماذا )المفهوم األساسي( فسؤالنا حول كیف تعرف بأنك تفهم ما تقرأ) فهم المقروء(یتضمن الفهم القرائي 
، كیف یتصرف القراء الجیدون عندما ال یفهمون )الغرض واألهمیة( د مدى فهمك باستمرارق◌ یجب علیك تفَ 

  ).سیاق االستخدام (، متى یجب علینا أن نستخدم استراتیجیات عالجیة )االستراتیجیة(النص

أن المنحى األفضل لتطبیق مثل هذه األسئلة هو التعلم بالبحث، حیث ) 2003(وقد أكد عفانة ونبهان
الوحدات الدراسیة والمواضیع المشكلة لها في صورة أسئلة أساسیة یمثل المحتوى أجوبة لها، ومن ثم  تنظم

تصمم المهام األدائیة والتقویمیة التي ترتبط بهذه األسئلة، مع طرح المجال إلضفاء الصفة الشخصیة 
أو فلسفة تعلیمیة؛ علیها، والهدف من اتباع مثل هذا المدخل، لیس مجرد مطلب جمالي أو آیدولوجي، 
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وٕانما التعود على طرح األسئلة الثاقبة، التي ترقى لتولید المعرفة، والفهم والتخلص من سلطة الكتاب 
المقرر وادعاءات المعلم التي تؤخذ كمسلمات، وهذا یعطي للمتعلم فرصًا للبحث عن إجابات منطقیة 

  ). االختراع الفهم یعني( اه بیاجیه بقوله معتمدًا على منظومة من التطبیقات لبناء الفهم، وهذا ما عن

ونظریات في صورة أفكار  ،ومبادئ ،یتكون من مفاهیم: Enduring Understandingالفهم الباقي 
ومفیدة  ومثل هذه األفهام تعمل على إقامة صالٍت حیویة، وذات أولویة لفهم الخبرات الماضیة، ،منظمة

الفهم العام وهو ذلك الفهم الذي یتجاوز تفاصیل وحدة ما لتعالج : للتعلم، وهناك نوعان من األفهام الباقیة
أو  صلة بموضوع معین،وهو فهم ذو  ،تبصرات أوسع قابلة لالنتقال لمراحل متقدمة، والفهم الموضوعي

  .ا وهي تركز على التبصرات الخاصة والمحددة التي نرید من الطلبة امتالكه مادة دراسیة،
)Wiggins & Mc Tighe, 2008؛O’Neil,2005 ؛Uludag, 2005  2003، جابر؛.( (  

  :هل الفهم ُیقاس وما الدلیل على حدوثه، الفهم والتقویمالتدریس من أجل 

المنبثق عن النظریات القدیمة بأننا من غیر المحتمل أن نحقق هدف الفهم، ولیس هناك ما  یستند الجدل
فإذا كان الفهم یتعلق بتكوین معنى للحقائق ونقل  ،یدل علیه، إال أن النظریات الحدیثة دحضت هذا الجدل

المعرفة إلى مشكالٍت ومهماٍت، فإن الحصول على دلیل لهذا الفهم یعني ابتكار أسالیب تقویم مناسبة 
للفهم، بحیث یتضمن الدلیل على الفهم تقویم قدرة الطلبة على استخدام معرفتهم بعمق، وتطبیقها في 

هدفُا وحیدُا بل هو مجموعة من القدرات المترابطة ببعضها بعضًا، ویتم  مواقف حقیقیة،  فالفهم لیس
الكشف عن هذه القدرات  في ضوء نظریة الفهم، من خالل ستة أوجه مختلفة من التحویل تسمى أوجه 

  ). Newton , 2000؛ Loxley et al., 2010( الفهم

اختبارات توضح تكرار المعلومات  أن قیاس الفهم ال یتضمن مجرد) Gardner, 1991(وقد أكد غاردنر
التي تم تعلمها، بل یتضمن التطبیق المناسب للمفاهیم والمبادئ في صورة مهمات أدائیة ومشكالت تعكس 
هذا الفهم، كما أن مالحظة الطلبة ومتابعة ملفات أعمالهم، تقدم قیاسًا دقیقًا للفهم، فقیاس مخرجات الفهم 

  Authentic Performanceة حقیقیة، تعتمد على تطبیق أدائي أصیلإنما تتم إذا قمنا بتقییمات مستمر 

تصف سلسلة ) 6(ملحق ،Rubricsمستمر، وحددت الباحثة مجموعة من القواعد المتدرجة للتقییم و
حیث تعكس هذه القواعد تدریجا متصًال لمستویات الفهم ابتداًء من الفهم ب ،خطوات التقدم لمظاهر الفهم

  ).Wiggins& McTighe, 2005( العمیقالساذج وحتى الفهم 

الفهم المختلفة،ُحددت مجموعة من اإلجراءات للكشف عن بلوغ الفهم لكل منها، فللكشف  هرالتقییم مظو  
 طرح نماذج لعرضلتقییم من خالل وا ،ال بد من استخدام الحوار والتفاعل لدى الطلبة، الشرحعن مظهر 

مهام أدائیة محوریة متكررة لتقییم ما إذا كان الفهم قد أصبح  كذلك استخدام ،شروحاتهم وتبریر مسوغاتهم
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، أما مظهر األفكار المحوریة على وجه الخصوصحول وهذا یتطلب تصمیم مهام  وتعمقًا، ،أكثر تقدماً 
التفسیر فیمكن تقییمه من خالل قدرة الطالب على نسج قصة متماسكة ومدعمة، وتجنب الدوجماطیة 

الواحدة الصحیحة، وٕانما الوعي بما وراء الفكرة أو النظریة، ولتقییم مظهر التطبیق التعسفیة؛ أي اإلجابة 
ال بد من استخدام تطبیقات حقیقیة تتطلب من الطلبة استخدام المعرفة في سیاقات أصیلة، أما مظهر 

میته، المنظور، فیتطلب من الطلبة اإلجابة عن السؤال ما أهمیة هذا؟ وذلك یعني إدراك مغزى الشيء وأه
كذلك أن تمتلك منظورًا یعني أن تمتلك القدرة على التحرك بین وجهات النظر المختلفة وأن تتبنى وجهة 
نظر دفاعیة، و ناقدة، أما مظهر التقمص الوجداني أو التعاطف فُیقّیم من خالل قدرة الطالب على أن 

لذات فیتطلب ذلك من الطلبة یضع نفسه في موضع اآلخر، واستخدام الخیال العقلي، أما مظهر معرفة ا
تقییمًا ذاتیًا، ویتطلب ذلك من الطلبة كتابة مذكراتهم، واصفین فیها كیف  تقییم ماضیهم ، وعملهم الحالي

   .Wiggins, 1993) (یظهر عملهم، وما هي جوانب تحسنهم، وما هي أكثر التحدیات التي واجهتهم 

ولیس كوسیلة أساسیة لوضع العالمات، والبد من التأمل یجب التفكیر في التقویم كأدلة لتحقیق النتائج، 
في طبیعة التساؤالت المطروحة، حتى نكون مقومین جیدین للفهم، البد من انتقاء األدلة التي نحتاج إلیها 
لنحقق الفهم، وتحدید السمات المحددة، التي یجب أن نتفحصها كمؤشرات للفهم، ومدى صدقها وثباتها 

  :لفهما والدالة على تحقیق ومن األدلة المقترحةفهم، في تحدید مستویات ال

وهي تحدیات تتضمن سیاقًا حقیقیًا أو تمثیلیًا یعكس القضایا والمشكالت التي تتراوح : المهمات األدائیة §
في طولها من المهمات القصیرة إلى المشاریع الطویلة، وأفضل المهمات األدائیة التي توضع ضمن 

یحاكي الطرق التي ُتختبر فیها معرفة الشخص وقدراته في مواقف حقیقیة،  سیاق واقعي، في سیناریو
ومثل هذه المهام یتطلب تقدیرًا وتجدیدًا واستخدامًا للمعرفة والمهارات بحكمة، تتطلب من الطالب یمارس 

ف المادة عمًال وتقصیًا ولیس إعادة سرد أو تكرار، وتحاكي المواقف األساسیة في الحیاة الشخصیة بأهد ا
لها معنى، تتیح فرصًا مناسبة للتدرب والممارسة واالستعانة بالمصادر للحصول على تغذیة راجعة بشأن 

 .) Osborne et al., 2007؛ 2005فرج ، ( األداءات والنواتج وصقلها

وهي عبارة عن أسئلة أو مشكالت مفتوحة تتطلب من الطالب التفكیر  :األسئلة األكادیمیة االستقصائیة §
قدي،ال أن یسترجع المعلومات فقط وٕانما هي أسئلة تنطوي على تحلیل وتركیب وتقییم، ومثل هذه بشكل ن

  .األسئلة یتطلب عادة شرحًا ودفاعًا عن اإلجابة المطروحة

 .وهي أشكال تقویمیة تتكون من أسئلة تركز على المحتوى وقد تكون موضوعیة أو مقالیة: الختباراتا  §
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وهي أدلة تستند إلى محكات وتتكون من مقیاس متصل ومتدرج  :Rubricمقاییس مستوى األداء  §
یصف كل سمة خاصة بكل نقطة، ممیزًا درجات الجودة والبراعة ومستویات الفهم المطلوب، وهناك 

وهي مقاییس تقدم صورة كلیة لعمل الطالب ویعطي عالمة : المقاییس الكلیة: نوعان من مقاییس األداء
اء، المقیاس التحلیلي لمستوى األداء فیقسم الناتج أو األداء إلى أبعاد أو سمات وتقدیر واحد للناتج واألد

واضحة، ویحكم على كل منها على حدة، بشكل مستقل وهي األفضل في تقویم الفهم، ألن جودة التغذیة 
مة الراجعة المقدمة للطالب ذات فعالیة، وهو المقیاس الذي اعتمدته الباحثة في دراستها، على شكل قائ

 ).2007زیتون ،)( 7، 6(متصلة المالحق  Rubricأداء 

  :التدریس من أجل الفهم ونقل أثر التعلم

تعالت المناشدات لتجاوز التعلم عن ظهر القلب واالسترجاع الصم بهدف االختبار، وذلك ألن الطلبة 
ل إلدراك األنماط حتى الممیزین منهم أظهروا إخفاقًا في نقل أثر التعلم لذلك كانت المطالبات بالتحو 

والعالقات المختلفة التي تواجهنا كأشكال المشكالت المختلفة، وهذا یتطلب تدریبًا على استنتاج وتولید 
األفكار األساسیة الكبرى التي تعتبر ضروریة لحدوث عملیة انتقال أثر التعلم في مواقف وسیاقات أخرى، 

تؤثر في آلیة انتقال أثر  )Bransford et al., , 2000(ألن هذه األفكار، كما أشار برانسفورد وزمالئه 
التعلم ودرجة الفهم التي حققها األفراد، ال بما حفظوه من حقائق أو اتبعوه من إجراءات جامدة، وأن 

  .محاولة تغطیة العدید من الموضوعات بسرعة كبیرة  تعیق التعلم من أجل الفهم وانتقال أثر التعلم

 Idea  Inertوالجامدةعام لمفهوم األفكار الخاملة )100(بل ق  Whitehead هید وایتأشار  كذلك 

 أو دمجها في تولیفاٍت جدیدة، األفكار التي تستقبل فقط في الدماغ دون اإلفادة منها أو اختبارها، وھي
بل هو مواءمة وتعدیل وتكییف  فالتحدي الحقیقي لیس مجرد استحضار ما في الذاكرة من معلومات،

، لذا نجد أن الفهم یتطلب القدرة على أداء العمل بنشاط وعمق وبصیرة، كما لمواقف المختلفةاألفكار مع ا
یتطلب القدرة على التقویم الذاتي والتبریر والنقد للمواقف، لتدعیم نقل أثر التعلم، وهو الرسالة  التي نسعى 

وتطبیقاته المختلفة وخصوصًا أن لتحقیقها في مدارسنا ومؤسساتنا التعلیمیة، لتیسیر عملیة التعلم الالحق 
األبحاث أظهرت أن التعلم من أجل الفهم یزید من احتمال نقل أثر التعلم مقارنة باالستراتیجیات األخرى 

   ).Heibert et al. , 2002(التي تعتمد على مجرد حفظ المعلومات 

أن تكون قادرًا على استخدام كما أشار بلوم لذلك عند مناقشته مهارتي التطبیق والتركیب بأن الفهم یعني 
المعرفة بحكمة وفاعلیة، وتنقل أثر ما تعلمته في السیاق، وأن تطبق المعرفة والمهارة في مهماٍت ومواقف 
حقیقیة، بحیث یكون هذا الفهم مرناً، ولیس جامدًا یستند فقط للتذكر واالسترجاع اآللي، ذو العمر الزمني 

  ). 2003جابر ( القصیر
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  )  PCK TfU &(ل الفهم والمعرفة بالمحتوى البیداغوجي التدریس من أج
  

حول المعرفة بالمحتوى البیداغوجي للمعلمین من طبیعة العالقة ) O’Neil 2005 ,(تحققت أونیل 
بالمحتوى  ظهرت خاللها أن المعلمین الذین یمتلكون معرفة سطحیةأ ، فقدوالتدریس من أجل الفهم

ویمیلون عادة الستخدام استراتیجیات  ،البحث عن استراتیجیات فاعلةهم أقل أهتمامًا ب PCKالبیداغوجي
نمطیة تركز على الحفظ والتلقین، في حین أن المعلمین الذین یتمتعون بمعرفة بیداغوجیة عالیة هم أقدر 

  .على تطبیق استراتیجیات تحقق الفهم

لفهم بأنه شخص یفكر ویصنع هذا وقد وصف بییه جونز وزمالؤه صفات المعلم االستراتیجي الذي یدرس ل
القرار على الدوام، ویعتمد على قاعدة وافرة من المعرفة وباعتباره نموذجًا ووسیطًا للتعلم في الصف، 
ویأخذ هذا المعلم بالحسبان المتغیرات التي تشكل معطیات التدریس األربعة األساسیة على األقل في 

دة التي یراد تعلمها،المهمة المعیاریة المتمثلة في خصائص المتعلم، الما( تطویر تدریسه والتي تشمل 
حیث یصف في كثیر من الحاالت مجرى عملیة التفكیر ) األهداف والنتائج، واالستراتیجیات التعلمیة

وبوصفه وسیطًا یتدخل بین المتعلم والبیئة التعلیمیة، فالمعلم ال یعلم المحتوى فحسب وٕانما أیضًا 
  .)1988جونز وزمالؤه ،( المحتوى لیكون التعلم قابًال للفهم ونقل أثر التعلم االستراتیجیات التي یتطلبها

  

  :الفهم المنهاج والتدریس من أجل
  

معظم الكتب المدرسیة للطالب نظرة مبسطة لكٍم كبیر من الحقائق وتغطیة العدید من الموضوعات، تقدم 
میاء لهذه المقررات ألنهم مقیدون دون الخوض بشكل معمق في تفاصیلها، ویبرر المربون التغطیة الع

باختبارات وطنیة واختبارات موحدة، على مستوى المنطقة، وأنهم ال یمتلكون الجرأة والمجازفة باستخدام 
  . استراتیجیاٍت غیر المعتادین علیها

 وخالل مراجعة لكتب العلوم والریاضیات للمرحلتین المتوسطة والثانویة، أكدت الجمعیة األمریكیة لتقدم
قّیم جمیع كتب العلوم في المرحلة  2061ضعف شدید في بنائها، كما أن مشروع ) AAAS(العلوم 

المتوسطة وانتقدها باعتبارها ملیئة بالحقائق المعزولة التي ال تستحق التقدیر، وملیئة بشكل مفرط 
  ) .2007زیتون، ( بالعبارات االصطالحیة السطحیة

ي على عیوب رهیبة ولیس محكمة اإلعداد، بالطبع لیس هذا هل یعني ذلك أن الكتب المدرسیة تنطو 
المغزى وراء تحلیل الكتب دراستها، إنما الهدف الرئیس توجیه األنظار لكون هذا الكتاب هو أداة ولیس هو 
المنهج، وعلیه فإن دور المعلم هو لیس تغطیته بحرفیته وٕانما تكییف هذا الكتاب بالشكل األمثل لتحقیق 
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یة مادة ولتحقیق الفهم بالشكل المطلوب ال بد للمعلم من موازنة فكرة تغطلیمیة، األهداف التع
 ،وهذا من شأنه تحقیق فائدتین الفهم المطلوب،مستوى  مقابل ،لموسعةا  Material Coverageالتعلم

ق الفعال فائدة الفهم العمیق والمعرفة العمیقة بالمنهاج والمادة ، والفائدة الثانیة تتحقق إمكانیة التطبی
المنهاج على شكل أسئلة أساسیة تنظیم  ،لذا البد من Beyond the Context  السیاق للمعرفة فیما وراء

وتجنب التغطیة العمیاء للمنهج، وتشجیع الطلبة على اإللتزام بالتقصي الحقیقي، والنقاش والتفكر، وحل 
هدف من التعلیم بل هو وسیلة، فمعرفة المشكالت، والبحث والمناظرة، فتعلم المحتوى واتقانه لیس هو ال

  .المحتوى ینظر لها على أنها أدوات ومادة الكفایة العقلیة والفكریة التي یمكن االستفادة منها مستقبالً 

وللتوجه نحو منهاج علمي یحقق الفهم ظهر منحى التدریس من أجل الفهم ، الذي طبق في معظم  
أكثر ظهورًا في التخصصات العلمیة، لما تتصف به هذه  التخصصات العلمیة واألدبیة، لكن دوره كان

المواضیع من درجة من التجرید والتعقید، فمعظم محاوالت ودراسة التربویون كانت حول تدریس العلوم 
  (Barmby et al.,2009)والریاضیات من أجل الفهم 

  
میة بالغة وممیزة لفهم ذلك  فكثیر من األبحاث موجهة نحو تدریس العلوم لما لها من أه وال عجب في

سلوك العالم الطبیعي وتفسیر الظواهر، كما أن حركة التقدم العلمي والتطور التكنولوجي مرهونة بهذه 
العلوم، لذا كان هناك نداءات متعالیة في الكثیر من الدول للنظر لمناهج العلوم وٕاعادة صیاغتها، بشكل 

یكا وبریطانیا بعد إرسال المركبة الفضائیة الروسیة یحدث الفهم لألجیال المستقبلیة، كما حدث في أمر 
سبوتنیك للفضاء، وما تبع ذلك من حراك حول التعلیم ومخرجاته، وفي نفس المجال حدد كل من توماس 

لماذا یتوجب علینا أن نرفع من سویة الفهم العلمي : السؤل اآلتي) 2009( ودیورانت الواردین في سالمة 
 :ة مفصلة ضمن خطة تربط كافة الجوانب كمایليفي العلوم؟ وكانت اإلجاب

 .توجد عالقة بین مستوى الفهم العام للعلوم والمستوى االقتصادي لألمة : الناحیة االقتصادیة §
 .یعتبر فهم العلوم مفیدًا لتطویر الجوانب الصحیة واألمنیة والعسكریة والرفاهیة: الناحیة المنفعیة §
 .ذو فائدة في اتخاذ قرارات والمشاركة في حوارات حول القضایا ففهم العلوم: الناحیة الدیموقراطیة §
 .ُیعد الفهم العام للعلوم هو المعزز لدعم الثقافات والروابط الموجودة بین العالم: الناحیة االجتماعیة §
 .ففهم العلوم یفتح النوافذ النجازات الحضارة والنتاجات الثقافیة الحضاریة: الناحیة الثقافیة §
  
  

  Challenges that Faceted TfUالتي تواجھ التدریس من أجل الفھم  التحدیات
فكیف یمكننا أن نحقق الفهم إذا  التحدي األساسي للتدریس للفهم هو كیف یمكننا التعامل مع المنهاج،

كانت المقررات الدراسیة تطرح مجلداٍت من المعرفة بال سیاق، كذلك االعتقاد بأن التدریس من أجل الفهم 
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افق مع معاییر المحتوى ومع االختبارات الموحدة، والمتطلع لحیثیات هذا المنحى سرعان ما یدحض ال یتو 
هذا االعتقاد، إذا ما انطلقنا في تخطیطینا وتدریسنا بشكل صادق، فبالعودة لخطة المنهاج الفلسطیني 

یمكن لمثل هذا  األول نجد أنه أبرز األفكار العامة وأهداف الفهم بشكل واضح، فعلى العكس من ذلك
المنحى أن یردم الفجوة ما بین األهداف العامة للمنهاج بعیدة المدى، وأهداف الوحدة من خالل تحقیق 

  ).1998وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة، ( التكامل واالنسجام بینهما

وذلك من خالل  ومن التحدیات التي باتت تعیق فهم الطلبة هو التركیز على التغطیة في المنهاج،
محاوالت المعلمین إلنهاء المادة بعرضها صفحة صفحة دون التفكیر في امتالك الطلبة لفهم ماتعلموه 
فعًال من هذا الكم الهائل من المحتوى، ودون أن یستخلصوا ثمارًا فكریة لهذه الوحدة، فهو ال یرقى سوى 

قد أطلق على مثل هذا التعلیم التدریس إلى مجرد المرور المتسارع للمادة دون تكوین المعنى لها، و 
  ).Shulman, 1987؛ 2009طلبة، (بالذكر، حیث یوظف الكتاب المقرر كمصدر أولي للتعلم 

كذلك فإن هناك اتجاه مقلق هو أن ُجل اهتمام الطلبة ومعلمیهم وأولیاء أمورهم منصب  للتركیز على  
ارات التحصیلیة،  دون االكتراث بما حقق هذا الدرجات والعالمات التي یحصل علیها الطالب في االختب

المتبعة في  Memorizationالتشبث باألسالیب التقلیدیة التلقینیة الطالب من تعلٍم وفهم لما تعلم، كما أن 
  .هي من أكثر عقبات البحث عن الفهم وتحقیقه وعدم اإلیمان باالقتالع عنها والتقویم، التدریس

ى أنها تتعلق بسوء الفهم حول األدوار لكل من المعلمین والطلبة والمنهاج، والمتمعن في هذه التحدیات یر  
ن) Wiske, 1997(أكد وسكي  فقد وفي دراسة ، هي من أكثر أعداء تحقیق الفهم األسالیب التقلیدیة أ

حول تدریس العلوم للفهم، بین أن الطرق التقلیدیة المتبعة لم تعد ) Gallagher,2000( أجراھا غالغھیر 
عدم جدوى التغطیة التقلیدیة للمادة في تحقیق  كذلك أكد برونر، درة على تحقیق الفهم لطلبة العلومقا

الفهم، وتكوین المعنى النشط المطلوب من المتعلم، فالتغطیة السطحیة وأسالیب التعلیم المباشر یؤؤالن 
أن التعلیم  .Mintzes et al), (1997وكذلك بین مینتز وزمالئه لنسیان المادة وعدم االحتفاظ بها،

الهادف هو التعلیم الذي یسعى للنوعیة، ولیس للكمیة، وللمعنى، ولیس للتلقین والحفظ، وللفهم أكثر من 
تلبي  ضرورة انخراط المعلمین في استراتیجیاتل Wilson , 1998)(ولسون  كما ودعا مجرد المعرفة،

 .الفهم للطلبة

بحیث توجه نحو النتاجات المرغوبة  ،اط تفكیرنا في التدریسعلینا كمربین ومخططین أن نعاود أنملذا  
لیحمل معه الطالب حصیلة من المعرفة بعد  ،للتركیز على النتائجونتحول في تركیزنا من المدخالت 

كذلك تغییر الدور الذي ینظر به المعلم للكتاب باعتباره المصدر الرئیس  التخرج من المدرسة أو الجامعة،
دون وجود اعتبارات لصقل وتشكیل هذا المحتوى، وكأننا نتعامل مع قالٍب جامد وعلى  والوحید للمعرفة
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لذا  الطلبة أن ینصبوا ویتشكلوا وفق هذا القالب دون اعتبارات لمیولهم واهتماماتهم ومستویات معرفتهم،
التفكیر في علینا أن نتعامل مع المنهاج بمرونة ونعتبره مجرد داعٍم للمعرفة، ونتقصى األفكار ونعید 

  .العدید من العادات التي لها ِقدسیة الِقدم بخصوص المنهج والتعلم والتقویم

 أهمیة التدریس من اجل الفهم 
  

األنظار لمثل هذا المنحى بعدما أثبتت الكثیر من الدراسات عدم جدوى ما تعلمه الطلبة خالل اتجهت 
المعرفة باتت مجرد أداء لفظي یفتقر  سنواتهم الطویلة في حل أبسط المشكالت التي تواجههم، وأن

للمعنى، لذا ال بد من أن ُنَعقلن التعلیم من خالل تحدید معاییر للمحتوى وٕایجاد األسالیب الكفیلة بتحقیق 
 .الفهم في ذهن الطالب، لتساعده في نقل األفكار والحلول دون تبخر المادة بانتهاء االختبار

  
یة التدریس من أجل الفهم  باعتباره یختلف بشكل درامیتیكي أهم) Uludag,2005( وقد أوجزت یلداج 

عن أنماط التدریس المباشر وهذا االختالف أظهر األهمیة البارزة له، والتي تمثلت في صنع الحس  
sense making وصنع المعنى ،meaning making التعلم بإضفاء صفة الحیویة والنشاط  لعملیة

  openness to theاالنفتاح على العالم الخارجي ، و Knowledge buildingوبناء المعرفة  ،علیها

outside world، ودعم العادات فلم تعد عملیة التعلم مغلقة داخل غرفة الصف أو أسوار المدرسة ،
من خالل أیجاد جیل واٍع یعي ما یقول ویعي ما  supporting habits of mindالعقلیة للمتعلمین 

ضافة لكون التدریس من أجل الفهم یعمق الفهم الذي یظل رصیداً  للمتعلم، باإل) O’Neil, 2005(یفعل 
ویمكن أن ینتقل لمواقف أخرى جدیدة خارج المدرسة، ویوظفه في التعامل مع مشاكل مشابهة في مواقف 

 ). 2008الهاشمي والدلیمي ، (أخرى 

  
أعرب المعلمون عن بالغ اهتمامهم  وخالل مقابلة الباحثة للطلبة والمعلمین الذین ُطبقت معهم الدراسة،

وارتیاحهم لتطبیق هذه االستراتیجیة، باعتبارها تفتح المجال للطلبة للمشاركة وبناء المعنى وبالتالي مساندة 
المعلم في تحمل أعباء العملیة التعلیمیة، وقد وصفت إحدى المعلمات المناخ الصفي خالل التطبیق بأنه 

ان هناك سباق على إعطاء األفضل عند طرح وتعیین المهام مناخ علمي تفاعلي وتفاوضي، وك
التعلیمیة، أما الطالبات فقد عبرن عن ارتیاحهن وشعورهن بأنهن طالبات فاعالت ولدیهن أدوار مختلفة  

 ).  8( في حصة العلوم، على عكس ما كّن معتاداٍت علیه في السابق ملحق 
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  :Habits of Mindالعادات العقلیة . 2.3.1
  

لقد كانت الفلسفة التي تبنتها عادات العقل قوامها تعلیم وتعلم أوسع، وأكثر شموًال مدى الحیاة، ففي حین 
أن االستراتیجیات التقلیدیة تركز على اإلجابات الصحیحة، فإن العادات العقلیة تركز على كیف یسلك 

كالتحلیل، والتصنیف،  الطالب عندما ال یعرف اإلجابة الصحیحة، والتمرس على مهارات التفكیر،
والمعالجة، وهي مهاراٍت  معرفیة وذهنیة مهمة، ولكن األهم من ذلك هو اإلدمان على ممارسة هذه 

  .المهارات إلى أن تصبح آلیة، وبذلك یطلق علیها عادة ذهنیة، فیما یعرف بالعادات العقلیة
  

اللذان بدأت أبحاثهما حول  )Costa & Kallick( ارتبط مفهوم العادات العقلیة بكل من كوستا وكالیك
ضرورة اكتشاف وخالل الدراسات التي قاما بها تم التأكید على م، 1982السلوكات الذكیة لألفراد عام 

ن واستكشاف عادات العقل، وتفعیلها، وتقییمها وتوثیقها، وتكامل عادات العقل واستمراریتها، إیمانًا منهم  أ
 في إیجاد جیل واٍع مستعد لمجابهة الحیاة، وذات تأثیر كبیر ،قلمثل هذه السلوكات تتطلب انضباطًا للع

، وھي في طبیعتھا "Habits of Mindعادات العقل " هذه السلوكاتوقد اتفقا على تسمیة مثل 

  ).2010(مجموعة من المھارات والمیول والمواقف والتجارب السابقة صبري 

الهدف الذي یطمح إلیه األفراد، إال أن هذا ال یكفي  بالرغم من أن اكتساب المعرفة وتعمیقها للمتعلم كان
باتت متطلبًا ضروریًا ) Rotta,2004( إلعداد جیل للحیاة، لذا فإن تنمیة العادات العقلیة كما بینها روتا 

لیس فقط لتنمیة الجوانب المعرفیة وقدرات الطلبة وتحسین التفكیر والفهم لدیهم، بل أن تنمیتها یساعد في 
خزون المعرفي للمتعلم، وٕادارة أفكاره بفاعلیة، وتدریبه على تنظیم الموجودات بطریقة جدیدة، تنظیم الم

وغیر مألوفة، لحل المشكالت والتعامل مع المواقف المختلفة بحكمة ووعي، لالرتقاء في الحیاة، وفهم ما 
  .یدور حوله من أحداث

إذ ال بد من التأكید  ت أمرًا في غایة األهمیة،إن تعلیم عادات العقل في مدارسنا ومؤسساتنا التعلیمیة با
على المهارات والقدرات التي ترتكز على الشخص نفسه، بدًال من حشو أدمغة الطلبة بالحقائق 
والمعلومات، وذلك لیتمكنوا من صنع قراراتهم بأنفسهم لیكونوا قادرین على التصرف المنطقي والتفكیر 

  . فقط داخل أسوار المدرسة بل في الحیاةالناقد، الذي یمكنهم من النجاح لیس 

ینظر البعض لعادات العقل على أنها ذكاء تحولي، فعندما یقوم الفرد بتطویر عادات العقل إنما یقوم 
بعملیات االنتباه والمالحظة، والتعرف على الخصائص، ومكونات األشیاء ثم البدء بتحویلها معًا في 
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ویكرر ذلك إلى أن یتطور لدیه تصور ومخزون ذهني على صورة  عالقات، یتدرب على ممارستها أدائیًا،
  ).2005قطامي وعمور ،(طاقة معرفیة 

لثالثة ) 2008( وقد تعددت وجهات النظر واالتجاهات حول مفهوم العادات العقلیة، وقد قسمها فتح اهللا  
  :اتجاهات

تي تقود المتعلم ألفعال تكون نتیجة یرى أن العادات العقلیة نمط من السلوكیات الذكیة ال: االتجاه األول
  .الستجابة الفرد إلى أنماط معینة من المشكالت،والتساؤالت التي بحاجة إلى تفكیر وبحث وتأمل

یرى أن العادات العقلیة تركیبة تتضمن صنع اختیارات حول أي األنماط للعملیات الذهنیة : االتجاه الثاني
واجهة مشكلة ما، أو خبرة جدیدة، تتطلب مستوى عال من التي ینبغي استخدامها في وقت معین،عند م

  . المهارات، الستخدام العملیات الذهنیة بصورة فاعلة، وتنفیذها، والمحافظة علیها

یرى أن العادات العقلیة هي الموقف الذي یتخذه الفرد بناء على مبدأ أو قیم معینة، حیث : االتجاه الثالث
فید أكثر من غیره من األنماط، ویتطلب ذلك مستوى من المهارة یرى الشخص أن تطبیق هذا الموقف م

  .في تطبیق السلوك بفاعلیة والمداومة علیه

نمط فكري  هي:ومن خالل استقصاء الباحثة للمفاهیم السابقة استخلصت التعریف اآلتي للعادات العقلیة
التحسین، من خالل ابتكار قابل للتعدیل و  یوجه سلوك المتعلم بصورة ذكیة وواعیة، ویقود لفعل منتج

المعرفة وتطبیقها، لالستفادة منها في حل المشكالت والتعامل مع المواقف المختلفة بحكمة ووعي، وفهم 
وتتطلب معرفة كیفیة استخدام المعرفة ولیس امتالكها، فهي نمط یقود إلى  لما یدور حوله من أحداث،

 .  نتاجهاإنتاج وابتكار المعرفة ولیس استذكارها أو إعادة إ

  :تصنیفات عادات العقل

لما كانت العادات العقلیة محط اهتمام وتركیز علماء النفس المعرفي، تعددت التصنیفات التي تناولت هذا 
الذي قسم العادات العقلیة إلى  Hyrleتصنیف هایرل  :ومنها )Iff, 2001؛  2008فتح اهللا،( المجال

  :ثالثة أقسام
 .طرح األسئلة، والمهارات العاطفیة، ومهارة ما وراء المعرفة: لعادات اآلتیةخرائط التفكیر ویتفرع منها ا §
 .اإلبداع، المرونة، حب االستطالع، وتوسیع الخبرة: العصف الذهني ویتفرع منها §
 .المثابرة، التنظیم، الضبط والدقة: منظمات الرسوم ویتفرع منها §

االنفتاح العقلي، العدالة العقلیة، : ة أقسام هي فقد قسم العادات العقلیة إلى أربع Danielsأما دانیال 
  .االستقالل العقلي، والمیل لالستفسار أو االتجاه النقدي



48 
 

عادات العقل (، مكونات البعد الخامس )2000(وقد صنف مارازانو وزمالؤه المذكور في األعسر 
قدرات الشخصیة، واالندماج في إلى االنفتاح العقلي، الوعي بالتفكیر، والوعي بحدود المعرفة، وال) المنتجة

  .                مهام حلولها غیر مباشرة

قائمة بست عشرة عادة للعقل، وقد تبنت الباحثة ) Costa & Kallick , 2000( كما قدم كوستا وكالیك

  :عشر من ھذه العادات العقلیة، كمتغیرات تابعة في دراستھا وتشمل

 : Persisting المثابرة.1

ومضبوطة،  د على مواصلة العمل على المهام أو المشاریع استنادًا الستراتیجیات محددةوهي قدرة الفر 
وتتضمن االلتزام بالعمل وٕاكماله حتى نهایته، واالستمرار فیه وتقلیبه للوصول لألفضل، ومواجهة 

ة بحیث  یتمكن من السیطرة على عملیاته الذهنی التحدیات وعدم االستسالم عند االصطدام بعائق ما،
في ضوء ، ویتطلب ذلك من المتعلم االلتصاق بالمهمات طیلة الوقت التفكیر في حل مشكلة ما،خالل 
، وقد وصف كوستا وكالیك أن تعلیم عادة المثابرة كفیل بتنمیة التفكیر النقدي واضحةو  مرنة خطة

نظر لألمور من زاویة المنفتح، والمرونة في بناء النظریات الذهنیة ورفضها، وصوال للنظریة المناسبة، وال
  .أوسع خالل محاوالت التوصل للحلول

 :Managing Impulsivityالتحكم بالتهور.2

وهي قدرة الفرد على التأني والتفكیر واإلصغاء للتعلیمات قبل البدء بحل المشكالت، واالبتعاد عن 
رعة والتلقائیة، بل البد من األحكام الفوریة والقفز للنتائج، وتتضمن هذه العادة االبتعاد عن الردود المتس

 .التأمل والهدوء والتمعن في وجهات النظر المختلفة قبل طرح وجهة نظره

 Metacognition (:Thinking About Thinking):(التفكیر فوق المعرفي(التفكیر حول التفكیر.3

ه وأفعاله، والتأمل في وتعني أن یتعرف الفرد على معارفه، وأن یكون واعیًا ألفكاره، واستراتیجیاته، ومشاعر 
ى األفكار تولیدو  تفكیره وتقییمه، وضبط العملیات الذهنیة واإلحساس بسیرها في العقل،  المتعلمین، لد

ن المتعلمون یشعر عندما وخاصة  الوعي یعطیهم وهذا مراجعة، إلى یحتاج ما قضیة في تفكیرهم أ
 .صحیح هو ما إیجاد في والمحاولة الدماغیة بقدراتهم

 :  Striving for Accuracyاح من أجل الدقةالكف.4

ومراجعة القواعد والمعاییر التي یجب السیر في  ،مرات عدة خطط العملوتشیر إلى القدرة على تفحص 
 المستمرة وبلوغ ذلك یتطلب من الفرد الممارسة ،واإلتقان ضوئها للوصول لعمل بأعلى مستویات من الدقة
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كاف، إذ ال بد من صویب السهم نحو الهدف أو بالقرب منه غیر فت ومهنیة عالیة ، ،والعمل بحرفیة
 .التصویب نحو قلب الهدف

  

 : Listening with Understanding &Empathy اإلصغاء بتفهم وتعاطف.5

وتقدیر الصمت عندما یتحدث اآلخرون، فاإلصغاء هو بدایة الفهم  الحیوي والنشط، وتتمثل في االستماع 
، وضبط ردوده من خالل قراءة العقول وعقد المقارنات وتصفیة الحلول بآرائهلتحكم الذي یمكن الفرد من ا

 . والتروي عند إصدار األحكام والتخلي عن التعصبیة والتحیز غیر المبرر
  

 :Taking Responsible Risks اإلقدام على مخاطر مسؤولة.6

م الطاقات للوصول ألبعد مدى واستخدا ،وتحمل المسؤولیات الجسیمة ،وتشیر إلى اقتحام المخاطر 
، فاألفراد الفعالون هم والتحدي وعدم الخوف من الفشل ،ما وراء الحدود المستقرة إلىواإلنطالق  ممكن،

ال بد من توفیر بیئة آمنة للطلبة عادة هذه الولضمان تعلیم  ،الذین یعتبرون الفشل بدایة نجاحهم وتقدمهم
النظر المختلفة، وكثیر من من العلماء السابقین اتسموا بهذه  وتقبل وجهات ومتحررة من إصدار األحكام

العادة العقلیة، فرحلة ابن بطوطة، ومجازفة عباس بن فرناس وجراة بیل غیتس وغیرهم لم تكن مجازفات 
واهیة، بل انطوى علیهاء نظریات ومعارف متقدمة، فاإلشارة لمثل هذه النماذج في تعلیم الطلبة من شأنه 

  .لى درجة من الوعي وعدم الجبن وتخطي الحواجز واتخاذ القرارات المناسبة حیال األمورأن یجعلهم ع
  

 :Thinking Flexibilityبمرونةالتفكیر .7

واستخدام طرق متعددة وأفكار  وتشیر للمقدرة على قراءة وجهات النظر المتعددة من جوانب مختلفة، 
الذهنیة الجامدة، والتفكیر ببدائل، وخیارات وحلول متحولة وغیر تقلیدیة في حل المشكالت، وكسر األطر 

 .ووجهات نظر متعددة ومختلفة، مع قابلیة للتكیف مع المواقف المختلفة

  : Questioning & Posing Problems التساؤل وطرح المشكالت.8

اء عالقات وتشیر هذه العادة العقلیة لمقدرة الفرد على تولید أسئلة مختلفة لسد الفجوات التي لدیه، وبن
وارتباطات بین ماهو مدرك وما هو غیر واضح بالنسبة لهم، كما تعتبر مهارة طرح األسئلة من خصائص 

 .األشخاص الفعالین الذین یسعون دائمًا لحل المشكالت
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  : Applying Past Knowledge to Newتطبیق المعرفة السابقة على مواقف جدیدة .9

من التجارب والخبرات السابقة، واالستفادة منها في خالص المعنى قدرة الفرد على استتمثل ذلك في تو  
وقد أشار كل من كوستا وكالیك للجسر ، لتوظیفها في مواقف جدیدة ،تطویر الخبرات المستقبلیة والطارئة

كرمز لهذه العادة العقلیة باعتباره حلقة وصل ورابط الختصار الطریق بین المعارف والخبرات السابقة 
  . الجدیدةوالتجارب 

  

 :Thinking &Communicating with Clarity &Precisionودق  ةالتفكیــر والتواصــل بوضــوح .10
وتتطلـب هــذه العـادة العقلیــة مـن الفــرد التفكیـر قبــل التحـدث والتعبیــر عمـا یفكــر بـه بعبــارات وكلمـات بســیطة 

كبیــرًا فــي هــذا المجــال، إذ واضــحة، مفهومــة ودقیقــة، واالبتعــاد عــن الحشــو غیــر الــالزم، وتلعــب اللغــة دورا 
تسـهم فـي تحســین الخـرائط الذهنیــة، وتحقیـق الفهــم العلمـي، فاللغـة الدقیقــة مـاهي إال انعكــاس للفهـم والتفكیــر 
ـــــــن  ـــر المضــــــــطرب وعـــــــــدم الفهــــــــم وقـــــــــد ثمــ ـــــــا هــــــــي إال انعكـــــــــاس للتفكیــــــ ــــطربة مــ الســــــــلیم، واللغـــــــــة المضــــ

تدور  (vygotsky)فیجوتسـكي  ، وزالرمـ ، الشـفهي الحـوار ، الرسـم ، الكتابـة ، اللغـة ( النفسـیة األدوا
 .المتعلم من نبعت التي البدایة نقطة باعتبارها) اإلشارات

  

  Gathering Data Through all Sensesجمیع الحواس  جمع البیانات باستخدام.11

تهدف هذه العادة العقلیة لتنمیة القدرات الحسیة وتوظیف جمیع الحواس في عملیة بناء المعرفة، على 
ل منظوماٍت حسیة یترجمها العقل ألنماٍط ذهنیة وأفكار مبدعة، وتؤكد هذه العادة على ضرورة شك

استخدام أكثر من حاسة في عملیة التعلم وعدم تعطیلها خالل جمع البیانات، وكذلك فإن إشراك أكبر 
ة لتقبل الخبرة عدد من الحواس، یعني توسیع الخبرة وزیادة تفصیالتها، وبالتالي زیادة العملیات الذهنی

  .واالحتفاظ بها
 

  :Creating ,Imagining, Innovatingاإلبداع والتخیل واالبتكار.12

تتطلب هذه العادة العقلیة من الفرد االنفتاح على البیئة وتصور الحلول للمشكالت بطرق غیر مألوفة، 
متعددة، وتولید بدائل  والتعامل مع عدد كبیر من البدائل وتصور المواقف ومكوناتها في عالقات ذهنیة

 .متنوعة للتعامل مع المواقف المختلفة انطالقًا من تصورات وخیال واسع
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  :Responding with Wonderment & Aweاالستجابة باندهاش ورهبة .13

ترتبط هذه العادة العقلیة بتقصي األسباب وراء القضایا واالستمتاع بإیجاد الحلول لها، فهي تدمج الفضول 
، واالبتهاج والمتعة في فهم األحداث وتفسیرها، وهذا ما یعطي المتعلم الدافع الذي یحركه للتفكیر، واإلثارة

 .  والمثابرة، والتعلم مدى الحیاة

  Thinking Independentlyالتفكیر المتبادل .14

وٕانجازاتهم،  تعنى هذه العادة العقلیة قدرة الفرد على تبریر األفكار واختبارها بمشاركة اآلخرین أفكارهم،
في نظریة )  (vygotskyوالتعاون معهم في انجاز المهمات بكفاءة وفاعلیة، وهذا ما أكده فیجوتسكي

 الثقافي التفاعلحیث بین أن  الیومیة؛ الممارسة في بل الدماغ في یوجد ال الوعي الثقافة االجتماعیة، أن
 المستوى على الثقافي الطفل طورت مدى ویظهر اإلدراك، تطویر في الرئیس لعاملا هو االجتماعي
  .الطفل داخل یظهر ذلك وبعد الناس بین أوال◌  فیبدأ الفردي، المستوى على والحقاً  ،أوال◌  االجتماعي

 
   Remaining Open to Contentious Learningاالستعداد للتعلم المستمر .15

رمز كل من كوستا وكالیك لذلك التعلم طوال الوقت والبحث الدائب هو شعار هذه العادة العقلیة، وقد 
بالباب المفتوح على العالم الخارجي والذي یشع نورًا تعبیرًا عن ظلمة الجهل، ودعوة للبحث والتنقیب في 
العالم الخارجي عن هذا النور والتخلص من الظلمة، ولیس أدل على ذلك من سجالت التاریخ اإلسالمي 

  .الحافلة بالترحال في طلب العلم والبحث عنه

  :Finding Humorحس الدعابة .16

تعتبر هذه العادة العقلیة من المهارات التفكیریة المتقدمة التي تسعى إلیجاد تصورات ذهنیة متقدمة، 
وعالقات جدیدة والفرد الذي یتمتع بحس الدعابة یعتمد على التصور المجازي والتشبیهات وتآلف األشتات 

ت تمیزه بالقدرة على التالعب باأللفاظ والصور لتصبح فكاهیة في إیجاد معاني غیر مألوفة، وهذه السما
  . وذات معنى في نفس الوقت

؛ 2010صبري، ؛2007الكركي، ؛2006؛ ثابت، 2002الحارثي، ؛ 1998مارازانو وآخرون،(
Marshale, 2004 ؛Moony,1997  ؛William et., al, 2006.( 
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  :عادات العقل ومهارات التفكیر

أن العالقة بین مهارات التفكیر والعادات العقلیة والعملیات المعرفیة، هي عالقة هرمیة  بین كوستا وكالیك
، فإتقان مهارات التفكیر المتمثلة في التصنیف، والتفسیر والتعمیم، )3.3(كما هو موضح في الشكل

وسع، أطلق والتجریب، وغیرها أمرًا ضروریًا من أجل االنتقال لمستویات ذهنیة وعملیات معرفیة أكثر وأ
المالحظة والمقارنة، : مثل  Cognitive Operationعلیها مارازانو وزمالؤه بالعملیات المعرفیة 

والتفسیر التي تلزم التخاذ القرار وحل المشكالت، والفرد الذي یمتلك مهارات التفكیر والعملیات المعرفیة، 
ات عقلیة ناضجة، عند تطبیق هذه المهارات هو فرد یتمتع بالیقظة العلمیة، والحساسیة الفكریة، ولدیه عاد

للطاقات  والعملیات المعرفیة، وٕاذا ما اتسمت هذه العادات العقلیة بالنضج الكافي لتحقیق التوازن
والمشاعر والدوافع، كدافعیة اإلنسان لإلتقان والفاعلیة، ومقدرته على التكیف، ورغبته الفطریة في التعایش 

 .لك حاالت العقلمع الناس، عندها یطلق على ذ
  ).William et al,2006؛  Moony,1997؛  Marshale,2004؛  2010صبري ،( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 العالقة بین عادات العقل ومهارات التفكیر:4.2شكل 
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 :تنمیة عادات العقل
  

ي یؤكد أن ظهر االهتمام بالعادات العقلیة كهدفُا تعلیمیًا ، في ظل األبحاث التي أظهرت أن الواقع التعلیم
التالمیذ یفتقرون الستخدام العادات العقلیة في معظم النشاطات التعلیمیة التعلمیة، حیث أشار بعض 
التربویین لضرورة تنمیة عادات العقل من خالل مناهج التعلیم، وارتأت الباحثة في هذه الدراسة تنمیة 

لفهم، وهي استراتیجیة حدیثة تستند عادات العقل بتبني استراتیجیة قائمة على تدریس العلوم من أجل ا
للفلسفة البنائیة وتهتم بالتدریس النشط، وتهدف إلى فهم المتعلم للمعرفة العلمیة، وكیفیة إنتاجها 

  ).  2008( واستخدامها بصورة وظیفیة، وهذا ما تؤكد علیه العادات العقلیة حجات
  

إنما یتم في بیئة تفكیریة تشیر إلى حول تنمیة عادات العقل ) 2005( وفیما ذكر عن قطامي وعمور 
سلوك یعمق التفكیر، ویدعو للتأمل واالهتمام باآلخرین، بحیث ینخرط فیها الطلبة في االكتشافات، وحل 

 :المشكالت، وصنع القرار، وتستند البیئة التفكیریة التي تنمي العادات العقلیة على المستنیرات اآلتیة

ة على امتالك مهارة التفكیر، حیث أثبتت الدراسات أنه بإمكان جمیع أن جمیع الطلبة لدیهم القدر :أوال◌ 
 .الطلبة أن یطوروا مهارات تفكیرهم من خالل التدریب على هذه المهارات

 
ویتحقق ذلك :التفكیر هو هدف تربوي یجب السعي لتحقیقه عن طریق إتقان الطلبة لعادات العقل:ثانیاً 

تراتیجیات محددة وتوجیه األهداف التربویة لألنماط والسلوكات من خالل بناء محتوى المنهج، وتبني اس
  .الذكیة التي تنمي تفكیرهم

  
فاالعتماد على المعلومات المجردة والنظریة دون التعامل مع : مراعاة مراحل النمو المعرفي للطلبة: ثالثا

ة عادات العقل، ولكي األنشطة والمواد المحسوسة، والممارسات واألفعال الواقعیة التي من شأنها تنمی
نضمن تطویر هذه العادات، وحتى یتمكن الطلبة من فهمها یجب أن تتناسب هذه األنشطة والمواد مع 

  .مراحل نمو الطلبة
 

ویتم ذلك من خالل : إیجاد بیئات صفیة تفكیریة متجاوبة تشعر المتعلم بالقبول وخالیة من التهدید: رابعا
م باآلخرین ومشاعرهم، وتقدیر ثقة الطلبة بأنفسهم وتشجیعهم على إنتاج إیجاد بیئة مفعمة بالفكر واالهتما

  ).2005قطامي وعمور، (أفكار ذات معنى
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ویمكن للمعلمین توفیر هذه البیئة خالل ممارساتهم التعلیمیة بإعطاء الطلبة الفرصة والمهلة التفكیریة 
فترة الصمت الكافیة بعد طرح السؤال الكافیة لبلورة أفكارهم، حیث أشارت الدراسات أن إعطاء الطلبة 

سوف یشجعهم على التفكیر وٕایجاد حلول مقنعة، كذلك فإن غرفة الصف التي یسودها مناخ آمن، 
واحترام ألراء الطلبة من ِقبل المتعلمین والمعلمین، هي بیئة مالئمة للتفكیر واإلبداع، وتنمیة عادات 

لمرونة، ویتیح لهم اإلقدام على صنع القرارات والنقد الذاتي العقل، والمعلم الذي ُیشعر طلبته بالتعاطف وا
البناء، والتقبل الحیادي إلجابات الطلبة دون سخریة أو استهزاء، وتوفیر البیئة التعلیمیة الغنیة بالمثیرات، 
وتعریضهم لمشكالت تتحدى قدراتهم التفكیریة، هو معلم یشجع على تنمیة العادات العقلیة والمهارات 

  )Gurung et al.,2005( یریة في بیئة خالیة من التهدیدالتفك
  

ومن اإلجراءات التي تساعد المعلم على تنمیة العادات العقلیة للمتعلم وتعزیزها، حتى یصبح األداء 
تحدید الهدف المعرفي، والوجداني، واألدائي، : الذهني عادة، ال بد من أن یمر بالعملیات األدائیة اآلتیة

المعرفیة والوجدانیة، واألدائیة بینها، ومن ثم تحدید المهارات وتكرارها بدرجة كبیرة إلى أن  وٕایجاد الروابط
  ). Bergman, 2007(تصبح ممارسة اعتیادیة 

  
ومن المداخل لتنمیة العادات العقلیة استخدام األسلوب القصصي واألحداث فمن خالل سرد مجموعة من 

شخصیات، یعتبر إحدى الوسائل واألسالیب الستعراض األمثلة التي یحتذى بها، وعرض تجارب ال
العادات العقلیة، وقد أشار بلوم أن القصص والحكایات تعتبر أسالیب یمكن عن طریقها تمریر كل القیم 
والعادات واألفكار، المرتبطة بثقافات المجتمع، كما أن استخدام بعض المواقف التي تتعلق بالعادات 

متبعة إزاء معالجة هذه المواقف، كما أن المشكالت األكادیمیة، التي ُتقدم من العقلیة، وطرح األسالیب ال
تعتبر أداة أخرى من األدوات  والتي ُتطرح للمتعلمین خالل محتوى تعلیمي منظم، لبعض المواضیع،

كما المهمة واألساسیة في تنمیة وتعزیز العادات العقلیة، خاصة تلك المرتبطة بالتفكیر الناقد واالبتكار، 
والنقاش المنطقي، أدوات أساسیة لتنمیة  Socratic Dialogue أن أسلوب المناظرة والحوار السقراطي

  ).Guetnheir ,1997  (العادات العقلیة

  :تنظیم المنهاج في ضوء عادات العقل

یعتبر تعلیم عادات العقل ضروري الرتباطها بشكل عام بحاجات المجتمع، ومتطلباته، فتطویر مهارات 
تحلیل، والتفكیر المنطقي وحل المشكالت، یعتمد بشكل أساسي على تطویر عادات العقل التي ینبغي أن ال

تستند إلیها المناهج ، فاالهتمام بما یتعلمه المتعلم، وكیف یتعلمه، ولماذا یتعلمه، یتیح الفرصة لجعل 
بشكل أفضل، وقد ُلخصت التعلم ذا معنى، ویساعد الطلبة على تشكیل إدراكهم، وفهم محتوى المنهاج 
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نتاجات التعلم عند اتخاذ القرارات حول المنهاج واستراتیجیات التقییم من خالل أربع مكونات رئیسة 
  ).Costa& Kallick ,2009(المعرفیة، وعادات العقل  األنشطة، المحتوى، العملیات:هي

وفي ضوء ذلك  لبة تعلمها،أما تصمیم المحتوى فیتطلب معرفة المبادئ والمفاهیم التي یتوقع من الط
تطرح التساؤالت حول طبیعة األنشطة التي تساعد الطلبة على الفهم، وال بد للتخطیط للمهام التي نرید 
من الطلبة انجازها أن تكون مبنیة على أساس المهارات العقلیة، واستراتیجیات التفكیر والتخطیط بعید 

قل أمر مهم لتحقیق النجاح في المهمة وعدم إعادة المدى، ولضمان نجاح ذلك فإن استخدام عادات الع
 ).2005عمور،(استنساخ المعرفة بصورة تقلیدیة

  :األهمیة التربویة للعادات العقلیة ودور تدریس العلوم في تنمیتها

یعد تنمیة العادات العقلیة هدفًا رئیسًا من أهداف التربیة وتدریس العلوم، فقد أكد مشروع تعلیم العلوم لكل 
اثنتي عشرة عادة عقلیة ینبغي أن یؤكد تدریس العلوم  AAAS - Project 2061 (1995( مریكییناأل

تنمیتها، وغرسها في المتعلمین أثناء تدریس العلوم فعملیة اكتساب المعلومات مهم جدا، ولكنه لیس أهم 
ي مهارتهم العقلیة، هدف لعملیة التعلم، فمن الضروري أن یكتسب التالمیذ بعض العادات العقلیة التي تنم

  .التي تساعدهم استغالل الطاقات الكامنة للعقل الالزمة لتعلم الخبرة التي یحتاجونها للمستقبل

أن أهمیة تنمیة العادات العقلیة یرجع لكونها تنظر للذكاء ) 2008(وقد أورد تیشمان الوارد في فتح اهللا 
ارات المعرفیة، باإلضافة لكونها تشكل مجموعة نظرة تركز على الشخصیة، وتؤكد المواقف والعادات والمه

 .من السلوكیات الفكریة التي تدعم الفكر النقدي واإلبداعي، ضمن المواضیع المدرسیة

كذلك ترتبط العادات العقلیة باالتجاهات واالدراكات، ولها تأثیر كبیر على اكتساب المعلومات وتطویرها 
ستخدام المعرفة بصورة ذات معنى،  بهذا عندما تكون العادات للفرد، كما تؤثر على أسلوبه وقدرته على ا

العقلیة سالبة أو ضعیفة، فإنها تعیق قدرات الطالب وٕامكاناته للتعلم، وعندما تكون موجبة وقویة فإنها ترفع 
 (Bayer, 1991)وتحسن من مستوى وقدرات التعلم

على استخدامها، والمضي في تنمیتها، یمكننا  كما أن العادات العقلیة ذات أهمیة بالنسبة لألفراد، فالتدرب
من فهم أفضل ورؤیة أوسع للعالم من حولنا، فاألفراد عندما یهتمون بوضع الخطط لسلوكیاتهم وبجمع 
المعلومات الالزمة إلنجاز مهمة ما، ویسعون للبحث عن الدقة والوضوح، ویقحمون أنفسهم في أمور قد 

ل  بأقصى طاقة، هم أفراد یتمتعون  بتفتح عقلي، وعادة ینظرون یبدو من الصعب الوصول لحلها، والعم
 ).2008حجات،( لألمور نظرة ثاقبة وبعین أوسع
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 :الفهم وعادات العقلالتدریس من أجل 

بعادات عقلیة معینة مثل المثابرة واإلقبال على التحدیات الصعبة وغیرها، هي أهداف  أن یتصف الطلبة
تنمیتها، وٕاضفاء المرونة الشخصیة، وتجنب العقم الفكري، وال بد للطلبة متضمنة یسعى التدریس للفهم ل

من امتالك العادات والمهارات التمكینیة، فالكیفیة التي ینمي بها األفراد فهمهم ویعمقونه حول عادة من 
عادات العقل، تختلف عن الكیفیة التي یتم بها تنمیة معلومات معبرة عن حقائق، ولكنها تتالقى مع 

فكار األساسیة والجوهریة، كما أن تنمیة الفهم یعتمد على االتجاهات وعادات العقل المتفتحة، كالضبط األ
الیقظة، : الذاتي، وتحمل المسؤولیة والتأمل، وقد حدد دیوي العادات التي تتطلب تنمیة الفهم وهي 

فكیر ال یكفي لتنمیة المرونة، حب االستطالع، تجنب الدوجماطیة، وأكد أن التدریب على مهارات الت
مفكرین ناضجین ذوي تفكیر عمیق، إذ ال بد من تطویر وتنمیة عاداتهم العقلیة التي تالئم على نحو 

  ).2003(أفضل تنمیة الفهم جابر 

  :نقاط االلتقاء بین عادات العقل والفهم

لمختلفة، وال یكون العادات العقلیة الفرصة لألفراد للتعبیر عن أفكارهم وطرح األسئلة والقضایا اتتیح 
االهتمام مركزًا على اإلجابات الصحیحة فحسب، بل الكیفیة التي یتصرف بها الفرد عندما ال یعرف 

 توسیع قاعدة الفهمإن اإلجابة ومراقبة عملیة إنتاجه للمعرفة، أكثر من عملیة مراقبة استذكاره للمعرفة، 
كارنا في موضعها الصحیح من جسم المعرفة یتطلب منا أن نؤكد دون ملل على ضرورة وضع معارفنا وأف

البشریة المنظمة، وأن ننظر بجدیة إلى خطورة ما نجهله حول كل قضیة من القضایا المعاصرة فال بد من 
الهدف األساسي من كل ف ،وسرعة استیعاب المتغیرات الهائلة التي تجتاح العالم ،إكسابهم المرونة الفكریة

یس أن نتمكن من سرد المعلومات عن ظهر قلب، ولكن أن نحاول ترشید ما نتلقاه من تعلیم وتدریب، ل
أحكامنا العقلیة، التي نستند إلیها في كل القرارات التي نتخذها في جمیع مجاالت الحیاة  وهذا یعني أن 

ت على التربیة والتعلیم استهداف تكوین  وتدریب الذهن على االستفادة من تلك  ،العقل المثقفعادا
  )2008؛ فتح اهللا،2003جابر،(تحقق فهم أصیل  في بلورة رؤیة خاصة متماسكة الموضوعات

  
ونستخلص الحدیث بضرورة االهتمام بتنمیة الفهم والعادات العقلیة ألبنائنا ولطلبتنا، والعمل على تذویتها 

كار فیهم، لصقل نوعیات بشریة، بقیم علمیة وأخالقیة، قادرة على تبني وجهات النظر السلیمة، واألف
  . الناقدة، وتتحمل المسؤولیة خالل مشوارهم في هذه الحیاة
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  الدراسات السابقة.4.2
  

نظرًا ألهمیة البحث عن استراتیجیات حدیثة لتحسین نوعیة التدریس بشكل عام، وتدریس العلوم بشكل 
تعلم خاص لمساعدة الطلبة على فهم المعرفة العلمیة وتطبیقها بصورة وظیفیة، لضمان بقاء أثر ال

استقصاء فاعلیة استراتیجیة قائمة على تدریس  مستمرا مع نمو المتعلم مدى الحیاة، حاولت هذه الدراسة
 العلوم من أجل الفهم في تحقیق الفهم العلمي وتنمیة عادات العقل لدى طلبة الصف العاشر األساسي

  .في مدارس مدیریة جنوب الخلیل
  

الفهم قد حظي  للباحثة أن موضوع تدریس العلوم من أجلتبین   األدب التربويخالل مراجعة  ومن 
حتى أن بعض الجامعات مثل جامعة هارفرد  ،السنوات األخیرةالباحثین األجانب في باهتمام كبیر لدى 

وفي ضوئه ُفتح قسمًا للتدریس من أجل الفهم ) مشروع الصفر( قد تبنت مشروعا كامًال في هذا المجال
لهذا في حین لم یكن  إلتاحة المجال للدراسة في هذا القسم عن ُبعد، كترونیاباإلضافة لتصمیم موقعا إل

 لها التي الدراسات بعض باستعراض ةالباحث تقام وقد ساط العربیة،في األو  ُیذكر صدىً الموضوع 
 الدراسة بموضوع عالقتها حسب تقسیمها تم نتائجال لعرض وتسهیالً  الحالیة، الدراسة بموضوع عالقة

  :محورین إلىوحسب تسلسلها الزمني 
  

   :الدراسات التي تتعلق بالتدریس من أجل الفهم: األول المحور.1.4.2
  

لفهم ا من أجل دراسة حول تأثیر تطویر برنامج مهني لتدریس العلوم) Heller , 2010(أجرى هیلر 
هدفت هذه الدراسة للكشف عن أثر برنامج تطویري للمعلمین الذین  ،الطلبة  في العلومعلى تحصیل 

 2009یدرسون علوم المرحلة الوسطى وأثر ذلك على أداء طلبتهم، أجریت هذه الدراسة في ربیع 
وقد اعتبر المعلم هو وحدة  في ست مناطق تعلیمیة في كالیفورنیا وأریزونا،، 2010واستمرت لربیع 

متطوعا من المعلمین الذین یدرسون المجموعات  )120( تعلیمیةال المناطققد اشترك في و  ینة،المعا
فقرة ) 25(وتمثلت أدوات الباحث في اختبارین أحدها للمعلمین تكون من  ،والتجریبیة للطلبة الضابطة

علوم لتحلیل من االختیار من متعدد، تضمنت فقراته المعرفة البیداغوجیة للمحتوى واستخدام محتوى ال
فقرة من نوع  )25(كون أیضا من تواختبار آخر للطلبة حول وحدة القوة والحركة  ،أنماط التفكیر للطلبة
،بینت النتائج أن المعلمین ذوي المعرفة الجیدة في محتوى العلوم وأسالیب االختیار من متعدد
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تشجیع الطلبة على اإلجابة مقدرة على طرح أسئلة ضمن المستویات العلیا و ھم أكثر ) PCK( التدریس
والتفكیر والمناقشة والتطبیق، كذلك هم أكثر مقدرة على مواجهة الصعوبات وتحلیلها وتحسن مستوى 
فهمهم وأدائهم، في حین أن المعلمین ذوي المعرفة القلیلة بالمحتوى البیداغوجي بالعادة هم أكثر تخبطا 

  .وعشوائیة
  

الستقصاء ) Mancuso , 2010( لمي دراسة أجراها مانكوزو ومن الدراسات التي تناولت الفهم الع 
 األحداث المتناقضة للظواهر في تعزیز مشاركة الطلبة في البحث العلمي استراتیجیة قائمة على فاعلیة

فالفهم ألتحقیق و  ، اعتمد الباحث على لصفوف المرحلة األساسیة الوسطىالعامة  العلوم هدا
 مواضیعكمدخل لبناء وفهم المادة العلمیة، لثالث وحداٍت علمیة تضمنت استراتیجیة التغییر المفاهیمي 

تكونت عینة الدراسة من ثالث شعب من صفوف  ،)الكثافة ، نظریة الحركة الجزیئیة ووحدة الغازات(
تمحور حول دور الطلبة في تصمیم وقد أعد الباحث برنامجًا تدریبیا المرحلة األساسیة المتوسطة، 

ة العلمیة وفق االستراتیجة، ُطبق على أحد الشعب في حین درست باقي الشعب المادة واألنشط
باستراتیجیات مختلفة، وقد تمثلت أدوات جمع البیانات بالتسجیالت الصوتیة لكل درس، ملف أعمال 
الطلبة الكتابیة، تقاریر المعلمین التأملیة، مالحظات المعلمین المباشرة، باإلضافة إلجراء مقابالت شبه 

حیث  ،باالعتماد على مبادئ اإلحصاء الكیفيتحلیلها إحصائیًا تم جمع البیانات  وبعد، ركبة للطلبةم
أهمیة هذه اإلستراتیجیة في زیادة دافعیة الطلبة واهتمامهم وانسجامهم في المادة العلمیة  أظهرت النتائج

  .طرق العادیةمما ترتب علیه تحقیق الفهم ألهداف المادة في زمن أقل فیما لو طرحت بال
  
  
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى فعالیة برامج تعلیمیة )  Thomas , 2009( دراسة توماس  

مصممة لتوضیح آلیة تدریس طلبة الصف الرابع األساسي ومساعدتهم على فهم محتوى العلوم في 
واستقصاء التغیرات قیاس مدى فهم الطلبة للمحتوى  :وحدة الطقس، وقد أخذت هذه الدراسة اتجاهین
حیث  )الكمي والكیفي(اتبع الباحث المنهج المختلط  ،التي أجریت على طرق تفكیر وممارسات المعلم

أما عینة ، والمنهج الكیفي ،مما دعا الباحث الستخدام المنهج التجریبي كانت أسئلة الدراسة متنوعة
ین للصف الرابع األساسي بالتعیین الدراسة فقد تم اختیار المجموعتین التجریبیة والضابطة لشعبت

موعتین التجریبیة والضابطة لصالح وقد أشارت نتائج الدراسة لوجود فروق بین المج، العشوائي
  .محتوى وعلى ممارسات المعلم وطریقة تفكیره لالمجموعة التجریبیة الذین أظهروا تقدما في فهمهم ل
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تركیز على مدى فهم معلمي المرحلة األساسیة دراسة هدفت إلى ال )Walters , 2009( أجرى ولترز 
في ضوء تطویر ) PCK(الوسطى في الریاضیات لجوهر المحتوى والمعرفة بأسالیب تدریس المحتوى 

برامج التنمیة المهنیة، وقد اختیرت عینة الدراسة بشكل عشوائي  تكونت من ثالث معلمین، وطبقت 
حظات، وقد أظهرت النتائج أن المعلمین الذین یمتلكون أدوات الدراسة التي تتمثل في المقابالت والمال

معرفة بالمحتوى وأسالیب تدریسه هم أكثر مقدرة على توقع الصعوبات ومواجهتها  وطرح أسالیب 
  . للمادةالطلبة  فهم عالجیة تساهم في تحسین مستوى

  

التشابهي ومستویات  الستقصاء أثر التفاعل بین استراتیجتي التفكیر) 2009(وفي دراسة أجراها طلبة
تجهیز المعلومات في تحقیق الفهم المفاهیمي وحل المسائل الفیزیائیة، لدى طالب الصف األول ثانوي 
في محافظة القلیوبیة في مصر،اعتمد الباحث على المنهج التجریبي باختیار عینة قصدیة تكونت من 

طالبًا ) 56(یة تكونت من طالبًا من طالب األول ثانوي موزعین على مجموعتین تجریب) 114(
طالبًا،حیث قام الباحث بإعداد برنامجًا تدریبیًا وقام بتطبیق أدوات الدراسة ) 58(وضابطة تكونت من 

القبلیة والبعدیة والتي اشتملت على اختبار الفهم، اختبار حل المسائل الفیزیائیة لقوانین نیوتن في 
استخدام تحلیل التباین الثنائي، كشفت النتائج عن وجود الحركة، وبعد جمع البیانات وتحلیلها إحصائیا ب
للمعالجة التجریبیة لصالح الطلبة الذین ) α≥ 0.05( فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

التوضیح ،التفسیر ،التطبیق، (درسوا باستراتیجیة التفكیر التشابهي في تحقیق الفهم الكلي بأبعاده 
فهم وحل المسائل الفیزیائیة، وفي ضوء ذلك اقترحت الدراسة ضرورة استخدام على اختباري ال)المنظور

  .استراتیجیات التدریس التي تتیح للمتعلم الفرص الكافیة لتعمیق الفهم العلمي وتوظیفه

  

كشف عن كیفیة اكتساب مجموعة من المعلمین للدراسة هدفت ) Kanter , 2008( كانترأجرى كما 
كیفیة حدوث عملیة اكتساب  توضیحمن خالل إعدادهم، حیث تم  المعرفيى المبتدئین معرفة المحتو 

ومدى انعكاس ذلك المعرفة لدى المعلمین المبتدئین أثناء تعلمهم لمبادئ القوى الفیزیائیة في العلوم، 
تكونت عینة الدراسة من مجموعتین من الطالب المسجلین في مساق السنة األولى على تدریسهم للفهم، 

والمجموعة معلمًا ) 44(ود إلى شهادة الدراسات العلیا في التربیة ، وبلغ عدد المجموعة األولى التي تق
لمساعدة عینة  ،معلما، وقد تم تصمیم مجموعة من األنشطة التي تتعلق بموضوع الدراسة )30(الثانیة 

قالدراسة في تولید أفكار تتعلق بالعوامل التي یمكن أن تؤثر في الطفو و  ك لتطویر واكتشاف وكذل الغر
قفرضیاتهم حول تخصیص بعض الموضوعات للطفو وبعضها اآلخر  ، كما تم إجراء مقابالت الغر
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خذ كل أعلى النشاط باإلضافة إلى  الطلبةوتوجیه أسئلة استهدفت االنعكاسات الشخصیة لمالحظات 
ة عدم الثبات على و أظهرت نتائج الدراس. من مخرجات المساق وعملیة التعلم نفسها بعین االعتبار

قالمجموعتین حول الطفو  طلبةالمعلومة لدى  مما ،وخصوصا فیما یتعلق بفكرة القوى الفیزیائیة  والغر
معرفة المادة الدراسیة أثرت سلبا عدم یشیر إلى وجود ضعف في معرفة المادة الدراسیة، وأظهرت أن 
  . الدراسیةفي معرفة المحتوى البیداغوجي نظرا لوجود ضعف في فهم المادة 

  

لتطویر قدرات معلمي مدارس المرحلة الثانویة لفهم ) Pareja , 2007(ضمن محاولة أجراها باریجا
من معلمي األحیاء المنتسبین ) 4(أبعاد عملیات التدریس واستراتیجیاته، وهي دراسة حالة ركزت على 

سسة التعلیم القومي لبرنامج تدریس الصف الثاني عشر ضمن برنامج تطویر تعلیم األحیاء في مؤ 
)National science foundation( ،إلعداد  كوادر علمیة متخصصة وذات محتوى بیداغوجي جید،

قادر على فهم المحتوى العلمي ونقله للطلبة بالشكل األمثل، استمر البرنامج لمدة عام انخرط فیه 
تحقق الفهم العلمي لدى الطلبة المعلمین في سلسلة من األنشطة التعلیمیة واستراتیجیات التدریس التي 

ونقل أثر التعلم، وخلصت الدراسة بعد مالحظة أداء المعلمین في ممارساتهم التدریسیة وتدریباتهم، 
بالعدید من النتائج أهمها أن مستوى فهم معلمو األحیاء الستراتیجیات التدریس وأسالیبه قد تطورت 

على مستوى الجامعات وفي التخصصات  لألحسن، وأوصى الباحث بإتباع مثل هذه اإلجراءات
  .األخرى

  

لمعرفة أثر الجنس وٕاستراتیجیة ) Baser& Geban,2007(هدفت دراسة كل من وبیزر وغیبان 
التغییر المفاهیمي على فهم مفاهیم الحرارة في علوم الصف السابع في تركیا، مقارنة بالطریقة التقلیدیة 

طالبا ) 72(المنهج التجریبي وتكونت عینة الدراسة من  واتجاهاتهم نحو العلوم، استخدم الباحثان
یدرسون من ِقبل نفس المعلم، وتم اختیار المجموعتین التجریبیة والضابطة بالتعیین العشوائي، واستخدم 
تحلیل التغایر المصاحب كأسلوب إحصائي لتحلیل البیانات ، وأظهرت النتائج أثر لطریقة التدریس 

  .یة ، بینما لم یكن هناك أثر للجنس في الطریقة واالتجاه نحو العلوملصالح المجموعة التجریب

   
هدفت الختبار أثر استخدام بعض استراتیجیات ما وراء المعرفة )2007(وفي دراسة أخرى قام بها علي

في تعلیم الكیمیاء على مستوى تجهیز المعلومات وبقاء أثر التعلم لدى طلبة الصف األول ثانوي 
طالبًا موزعین ) 64(المنهج التجریبي لتطبیق الدراسة على عینة قصدیة تكونت من  زراعي،مستخدما
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طالب ،وقد أعد الباحث اختبارًا تحصیلیًا لوحدة ) 32(طالب وضابطة) 32( على مجموعتین تجریبیة
المركبات العضویة،وتم جمع البیانات وتحلیلها من خالل التحلیل الكیفي للبروتوكوالت المكتوبة خالل 

ستجابات الطلبة على االختبار باإلضافة للتحلیل الكمي،وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة ا
إحصائیة من حیث مستوى تجهیز المعلومات وبقاء أثر التعلم لصالح المجموعة التجریبیة،هذا وقد 

ئمة على أوصت الدراسة بإعداد المعلمین وتدریبهم على االهتمام بمستویات تجهیز المعلومات القا
  . المعنى لتحقیق الفهم العمیق

  

للمقارنة بین استراتیجة قائمة على التدریس من أجل ) William , 2006( كما هدفت دراسة ولیام 
الفهم واإلستراتیجیة التقلیدیة من حیث األثر على مستوى الفهم العلمي والمعرفة والمعتقدات ومدى 

طلبة المرحلة الثانویة العلیا في معهد الدیانات في سان  تطبیق تعالیم الدین المسیحي في الحیاة لدى
 من الطلبة الذین تم تقسیمهم لمجموعتین تجریبیة وضابطة،) 106(داییغو، تكونت عینة الدراسة من 

طبق الباحث اختبار قبلي  ُقسم لمجاالت تهدف لقیاس المعرفة، الفهم، درجة المعتقدات، ومدى تطبیق 
البرنامج التجریبي تم استخدام هذا االختبار كمقیاس  تنفیذات واقعیة، وبعد المعرفة في مواقف وسیاق

وجود أثر ذي داللة إحصائیة  عن بعدي تمهیدًا لجمع البیانات وتحلیلها إحصائیًا، حیث كشفت النتائج
للبرنامج التدریبي القائم على استراتیجیة التدریس من أجل الفهم في ) α≥ 0.05( عند مستوى الداللة

وذلك لصالح المجموعة التجریبیة،في حین  الدینجال المعرفة والفهم  وتطبیق المعرفة لتعالیم ومبادئ م
  .كانت استجابة الطلبة على مجال المعتقدات ذات داللة أعلى لدى أفراد المجموعات الضابطة 

  

لوم من فعالیة نموذج استقصائي في تدریس الع هدفت إلى تقصيدراسة )  2006 (أجرت أبو حمور   
ىأجل الفهم  طالبات الصف السابع األساسي في األردن، مقارنة بالطریقة االعتیادیة، اتبعت الباحثة  لد

طالبة موزعة على ) 50(المنهج التجریبي ،حیث اختیرت عینة الدراسة  بصورة قصدیة وتكونت من 
بطة بشكل عشوائي، وقد وقد تم اختیار المجموعتین التجریبیة والضا ،طالبة في كل شعبة )25(شعبتین 

أحدهما لقیاس التغیر المفاهیمي، واآلخر لتطبیق المفاهیم  ،تم جمع البیانات من خالل إعداد اختبارین
 استخدمت الباحثة اختبار تحلیل التباین األحادي لتحلیل البیانات، وقد أظهرت، العلمیة في الحیاة

االعتیادیة في اختبار التغیر المفاهیمي وفي  النتائج تفوق المجموعة التجریبیة على مجموعة الطریقة
أوصت الدراسة بأهمیة تضمین النموذج االستقصائي في تدریس ،تطبیق المفاهیم العلمیة في الحیاة

العلوم لكافة المراحل، وضرورة تأهیل المعلمین قبل الخدمة وفي أثنائها بتضمین هذا النموذج في 
   .ممارساتهم التربویة
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لكشف عن معتقدات معلمي العلوم ما قبل الخدمة حول ل ) Uludag, 2005 (اج هدفت دراسة یلد 
تدریسهم للفهم وانعكاس هذه المعتقدات على ممارساتهم التدریسیة في غرفة الصف خالل عملیة 

 ، واتبعت الباحثةتكونت عینة الدراسة من تسعة من المعلمین الملتحفین بجامعة أمریكیة، التدریس
مقابلة المشاركین ومالحظتهم مرتین أثناء  ، حیث تمأسلوب التثلیث في جمع المعلوماتو المنهج الكیفي 

  videotaped lessonsكذلك  تحلیل الدروس المسجلة بالفیدیو ،التطبیق ضمن خطة معدة لهم
أظهرت نتائج الدراسة تناسقا بین  ) reflective journals( والرحالت التأملیةوالبحوث اإلجرائیة 

خدمة، جمیع المعلمین المشتركین الذین تم مقابلتهم مع معتقدات المعلمین الذین هم ضمن ال معتقدات
حیث دلت النتائج أن  بین الممارسات التدریسیة وتشكیل المحتوى، ولكن كان هناك اختالف كبیر

لفهم، عنى بالتدریس لغالبیة المشاركین لم یكونوا على وعي باالستراتیجیات النشطة والفعالة التي تُ 
وكذلك أظهرت هذه الدراسة االهتمام القلیل من قبل المعلمین المشاركین في اإلعداد للتدریس وتطویره  
وأوصى الباحث بضرورة تطویر برامج إلعداد المعلمین للتدریس للفهم، وتوجیهها مباشرة لمخاطبة 

  .الفهمممارسات المعلمین الجامدة وبناء قاعدة معرفیة تمكنهم من التدریس من أجل 
  

دراسة هدفت إلى للتعرف على الوسائل واألسالیب الممكنة   ) , O’ Neil 2005(أجرت أونیل 
للتدریس من أجل الفهم في المرحلة الثانویة ، اتبعت الباحثة المنهج التحلیلي الكیفي والنظریات المجدرة 

Grounded theory  ثانویة تم اختیارها مدرسة ) 13(في جمع المعلومات، وتكونت عینة الدراسة من
بصورة قصدیة، ركزت الباحثة على المقابلة لطلبة ومعلمي العلوم في المدرسة، وخلصت الدراسة بأن 
التدریس للفهم یتوقف على المشاركة الفعلیة واالنخراط الجدي للطلبة في مهام األداء والتأمل في 

من المعلمین بالتدریس الغرضي  المواقف المختلفة، وكذلك یتطلب تحقیق ذلك اعتقاد وٕایمان صارم
  .  والمعرفة البیداغوجیة العامة) P C K(الهادف، والتزود بمعرفة كلیة للمحتوى البیداغوجي 

  
  
للكشف عن التفاعل بین بعض استراتیجیات ما وراء المعرفة ) 2005(كذلك هدفت دراسة رمضان 

یر الناقد لدى تلمیذات الصف األول ومستویات تجهیز المعلومات في تنمیة المفاهیم العلمیة والتفك
إعدادي في مادة العلوم في مصر، ولتطبیق الدراسة اختارت الباحثة عینة قصدیة  ُقسمت لمجموعتین 

طالبة ُتدرس باإلستراتیجیة ) 46(طالبة تدرس باستراتیجیة التساؤل الذاتي وضابطة) 46(تجریبیة 
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باًر للمفاهیم العلمیة واختبارًا للتفكیر الناقد باإلضافة التقلیدیة، ولغرض جمع البیانات أعدت الباحثة اخت
لمقیاس مستویات تجهیز المعلومات، وبعد جمع البیانات استخدمت الباحثة تحلیل التباین للتصمیم 

للمقارنات المتعددة بین المجموعات، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة ) ت(العاملي، واختبار 
اختبار المفاهیم والتفكیر الناقد لصالح المجموعة التجریبیة والتطبیق البعدي، وقد  إحصائیًا على كل من

أوصت الدراسة ضرورة اهتمام معلمي العلوم باستخدام استراتیجیات تعتمد على نشاط المتعلم وتحویله 
  .من متلقي سلبي إلى عضو فعال ونشط

  

في استقصاء ) التكاملي والتقلیدي( ن دراسة هدفت لمقارنة مدخلی) Khishfe , 2004(أجرت كیشیف 
طالبًا وطالبة ) 129(العالقة بین فهم الطلبة للسیاق العلمي وطبیعة العلم، تكونت عینة الدراسة من 

من طلبة  الحادي ) 40( من طلبة الصف العاشر و) 40(من طلبة الصف التاسع، و) 49(منهم 
شعبة تجریبیة من كل صف لتدرس وفق  عشر موزعین على ستة شعب، شعبتین لكل صف، وتم تعیین

المدخل التكاملي لوحدة علمیة في مجال علوم البیئة للتاسع والكیمیاء للعاشر واألحیاء للحادي عشر، 
لذلك، واعتمدت االستبیان المفتوح  وقد أعدت الباحثة برنامجًا تدریبیا ،أسابیع) 6(استمرت الدراسة لمدة 

عد، جمع البیانات، وبعد تدریس المجموعة التجریبیة وفق البرنامج المُ كأداتین لوالمقابالت شبه المركبة 
أظهرت النتائج تحسنًا واضحًا في أداء الطلبة للمجموعات التجریبیة  جمع البیانات وتحلیلها إحصائیاً  تم

مقارنة بالمجموعات العادیة،كما أظهرت دور هذه اإلستراتیجیة في تحقیق الفهم للسیاق العلمي خالل 
  .المقاربات في تدریسهم مستقبالً  باستخدام مثل هذه لمعلمیناوقد أوصت الباحثة حدات المختلفة، الو 

  

دراسة حول فاعلیة تدریس العلوم باستراتیجیة التشبیھات على ) Lin et al.1997,(أجرى لین وزمالؤه 

تم تقسیمهم  ساسيمن طلبة الصف الثامن األ) 105(،وقد تكونت عینة الدراسة من فھم المفاھیم العلمیة
التجریبي تم تطبیق البرنامج  طالبًا وطالبة،) 36( وضابطة طالبا وطالبة  ) 69(لمجموعتین تجریبیة 

اعتمد الباحثون اختبارًا للمفاهیم العلمیة لوحدات الضغط والكثافة كأداة  على أفراد المجموعة التجریبیة،
لمجموعات التجریبیة على أفراد المجموعات لجمع المعلومات، وقد دلت النتائج على تفوق أفراد ا

الضابطة في االختبار البعدي، كما بینت النتائج أن استجابات أفراد المجموعات التجریبیة حققت فهما 
  . علمیًا واضحًا خالیًا من المفاهیم البدیلة التي أظهرها أفراد المجموعات الضابطة
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ل تدریس العلوم من أجل الفهم وزیادة دافعیة دراسة حو  ) Anderson، 2003(وقد أجرى آندرسون 
التعلم، طبقت على عینة من طلبة العلوم في جامعة میتشیغن، وهدفت هذه الدراسة للتعرف على 
األسالیب التي تؤهل معلم العلوم لیكون معلما ناجحا،  لیحقق الفهم ویزید من دافعیة الطلبة للتعلم، وقد 

ثیة لمجموعة من الطلبة، وأعد في ضوء ذلك خطة لتدریس العلوم، استخدم الباحث المقابالت كأداة بح
ورصد استجابات الطلبة التي كانت تتعلق بمحتوى العلوم، وقد خلص الباحث باستنتاجات هامة إلعداد 
الفرد للقرن الحادي والعشرین، تضمنت ضرورة توفیر تعلیم جید النوعیة یركز على العمق أكثر من 

علوم الحیاة ، العلوم الفیزیائیة والكیمیائیة وعلوم ( بین مجاالت العلوم األساسیة  الكم، وتعزیز التكامل
وأّكد على ضرورة االلتزام بتطویر خبرات الطلبة من خالل التدریب والممارسة العملیة ) األرض والفضاء

لمي، بشكل بحیث یتیح ذلك بناء األفكار وتولیدها بطرق منظمة من خالل التأمل والتحري والتحقیق الع
یتیح اتصال هذه العلوم مع الجانب التكنولوجي التطبیقي، ودعا المعلمین إلى ضرورة تطویر ممارساتهم 

 . التعلیمیة وعادات العقل بشكل یحقق التعلم ذو المعنى لخلق مجتمعات ثقافیة

  

لبحرین دراسة حول مدى ارتباط مناهج العلوم في التعلیم العام بمملكة ا) 2003(أجرى الخلیلي  
بالحیاة، من وجهة نظر عینة من طلبة جامعة البحرین من التخصصات العلمیة واألدبیة، هدفت 
الدراسة إلى تحدید مدى شعور الطلبة بارتباط العلوم التي درسوها بحیاتهم ومدى استعانتهم بها في فهم 

ن خالله استبیانا محدود وتفسیر الظواهر الطبیعیة، اتبع الباحث المنهج الوصفي التحلیلي ، واستخدم م
طالبا وطالبة متخصصین في المجاالت ) 119(اإلجابة وفق سلم رباعي،  وقد تألفت عینة الدراسة من 

العلمیة واإلنسانیة، وقد دلت النتائج على وجود اتفاق في استجابات الطلبة من التخصصین فیما طرح 
ما درسوه من علوم یساعدهم على فهم  من الطلبة أن% 89علیهم من قضایا،  حیث بینت النتائج أن 

الظواهر الطبیعیة، وأن ما یزید عن ُثلثْیهم شعروا أن موضوعات العلوم التي درسوها ترتبط بحیاتهم وأن 
  . أكثر من ثالثة أرباعهم استعانوا بها في فهم الظواهر الطبیعیة وتفسیرها

  

المعلمات على القیام بدور /ات الطالباتإلى معرفة قدر دراسة هدفت )  2003( وقد أجرت بكار والیسام 
 ،تدریبًا في ضوء مبادئ البنائیین) 23(مم ولتحقیق هدف الدراسة صُ  ،المطورة لمحتوى الكتب المدرسیة

) 13( عینة الدراسة وكان عدد الطالبات ،في جامعة الملك سعودطبقت الدراسة في مادة تطویر المنهج 
تم تصمیم مقیاس من خمس مستویات ، بدور المطورةوالختبار قدراتهن على القیام  ،طالبة

 ،المعلمات بدور المطورة من وجهة نظرهن الخاصة/من قیام الطالبات الفوائدأما عن  )rubric(لإلنجاز
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كتساب المعرفة باالعتماد على الذات؛ وا الدور في ممارسة التعلیم ذي المعنى هذاعن قیمة  فقد عبرن
م والتدریس التلقیني؛ تنمیة مفاهیم عدیدة ، ا أو تقویمهاعدم قبول أي أفكار دون تحلیله تجنب التعلم الصَّ

بینت الدراسة أن محتوى الكتب الدراسیة یركز على  كذلكفي تطویر الكتب المدرسیة كاألسكیما، 
الحقائق المفككة ، لذا یكمن دور المعلم في إعادة بناء الوحدات المكونة للمحتوى من أجل  تحقیق 

  .المعنى والتدریس من أجل الفهم التعلم ذو
  

للتعرف إلى فاعلیة استراتیجیة قائمة على االستقصاء ) Morabito,2002( هدفت دراسة مورابیتوكما 
الموجه واالستقصاء المفتوح في تطویر الفهم والمهارات االستقصائیة لطلبة الثامن في العلوم 

شعب ، حیث تأكد ) 9(وطالبة موزعین على طالبًا ) 164(والتكنولوجیا، تكونت عینة الدراسة من 
الباحث من ضبط الظروف الدخیلة التي یمكن أن تؤثر على نتائج الدراسة كالعمر والمستوى التحصیلي 

معلمین بحیث تم تدریس شعبة علوم ) 3(والخلفیة االجتماعیة لهم، قام بتطبیق البرنامج التدریبي 
قصاء المفتوح، وخلصت الدراسة بتفوق البرنامج التدریبي باالستقصاء الموجه وشعبة تكنولوجیا باالست

  .في تطویر الفهم والمهارات االستقصائیة

  

ى الشائعة الفهم أخطاء على التعرف إلى ) 2002( هدفت دراسة الفرا   في التاسع الصف طالب لد
 لبعض ئالخاط الفهم تصویب تحسین في المعرفیة الخرائط استخدام وأثر المقررة، الكیمیاء وحدة

ی الجدول  وحدة (في المتضمنة الكیمائیة المفاهیم  ختباراً ا الباحث وأعد )الكیمیائیة والمحالیل الدور
 المكونة الوصفیةالدراسة  عینة على طبقه ، فقرة )40( ومكون متعدد من االختیار نوع من تشخیصیاً 

، یونس خان محافظة في علیا أساسیة مدارس ستفي  التاسع الصف تالمیذ من تلمیذاً  ( 319 ) من
 طبق ثم الدراسة، وحدة في المتضمنة الكیمیائیة للمفاهیم الخاطئ الفهم انتشار عن النتائج أسفرت وقد

 خان ذكور مدرسة من تلمیذاً  ( 45 ) من المكونة التجریبیة الدراسة عینة على المعرفیة الخرائط أسلوب
  .الكیمیائیة للمفاهیم الخاطئ الفهم في جزئي تحسن عن أیضاً  النتائج وأسفرت لالجئین اإلعدادیة یونس

إلى تحدید دور التقییم في توجیه المعلمین للطرق التي )   Teargust,1999(هدفت دراسة تیرغست
طالبا في ) 23(تدعم التدریس والتعلم من أجل الفهم ، وقد طبقت هذه الدراسة على عینة تكونت من 

یع خالل تدریس وحدة الصوت،اعتمد الباحث المنهج التفسیري الصف الثامن األساسي لمدة ثالث أساب
، أما أدوات الدراسة فقد تمثلت بالمالحظات المسجلة بالفیدیو والمقابالت التي )دراسة حالة ( التحلیلي

كانت تتم بعد كل درس، وقد أكدت نتائج الدراسة أهمیة التقییم المستمر والمتكامل في الكشف عن مدى 
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خالل االستجابات الشفویة، وأن هناك دور كبیر لنوعیة التقییم المستخدم في إدماج فهم الطلبة من 
الطلبة في الدروس وتطویر معرفتهم وفهمهم للمفاهیم العلمیة، باإلضافة الستخدامه في تعدیل إجراءات 
المعلمین من خالل تصمیم المحتوى والوحدات التعلیمیة، بشكل یسمح بإدماج التدریس مع التقییم 

  .لتحسین تعلم العلوم 

  

دراسة هدفت إلى تطویر وحدة تعلیمیة في الكیمیاء وتدریسها من )  Garneit , 1988(أجرى غارنیت 
 12، 11(أجل الفهم للمرحلة الثانویة في غرب استرالیا، وقد اعتمد الباحث نموذجین لتدریس الصفین

ستمرت الدراسة لخمسة أسابیع، استخدم حیث  طبق الدراسة معلمین من ذوي الخبرة والكفاءة ،وا) علمي
الباحث المنهج التفسیري ، واعتمد الطریقة اإلثنوغرافیة  وأسلوب التثلیث في جمع المعلومات باعتبار 
المالحظة والمقابلة للمعلمین والطلبة وكذلك تطبیق استبانة علیهم، بالرغم من اختالف المعلمین 

تقارب وتشابه في أداء طلبة كل منهما، حیث اعتمد كل  المطبقین للدراسة إال أن النتائج  أظهرت
 .منهما على أسالیب فاعلة تم التركیز من خالها على مهام األداء لتحقیق الفهم للطلبة 

 

دراسة هدفت لتقصي مدى فهم المعلمین لطبیعة العلم خالل ) Forawi,1996(تناول فوراوي 
هم، كما عمد الباحث الستخدام المدخل االستقصائي استراتیجیاتهم التدریسیة وأثر ذلك على فهم طلبت

للعینات التجریبیة، في حین ُتدرس المجموعات الضابطة بالطرق التقلیدیة، اشتملت عینة الدراسة على 
معلمین من بیئاٍت مختلفة في تطبیق الدراسة على عینة مكونة من ) 8(معلمین وطلبة، حیث شارك 

شهور ،اتبع الباحث خاللها ) 4( العاشر،استمرت الدراسة لمدة  طالبًا وطالبة من طلبة الصف) 320(
إجراءات كمیة ونوعیة كأدواٍت لجمع البیانات تضمنت االختبارات والمقابالت والمالحظات والتسجیالت 
بالفیدیو من قبل الباحث، وقد أشارت نتائج الدراسة أن المعلمین الذین یمتلكون فهمًا عمیقًا لطبیعة العلم 

وا فهمًا واضحًا لطلبتهم،كما أن المجموعات التي ُطبق علیها المدخل االستقصائي أظهرت نتائج قد حقق
  . فارقة في تحقیق الفهم لطبیعة العلم، مقارنة مع المجموعات التقلیدیة

  
  
  
  
  



67 
 

  
  : الدراسات المتعلقة بعادات العقل:المحور الثاني .2.4.2 

  

تراتیجیة قائمة على تفعیل عادات العقل في اكتساب إلى استقصاء أثر اس) 2010(هدفت دراسة صبري
المعرفة والممارسات الغذائیة لدى طلبة الصف العاشر األساسي في فلسطین على عینة تكونت من 

الذین تم تقسیمهم لمجموعتین تجریبیة وضابطة،وقد أعدت الباحثة برنامجًا  طالبًا وطالبة،) 122(
تبار المعرفة الغذائي ومقیاس الممارسات الغذائیة كأداتین لجمع تدریبیا لتفعیل عادات العقل وطبقت اخ

البیانات، وبعد تدریس المجموعة التجریبیة وفق البرنامج المعد، تم جمع البیانات وتحلیلها إحصائیًا 
أظهرت النتائج وجود فروق ذات )-ANCOVA 2- Way(باستخدام تحلیل التباین الثنائي المصاحب 

، الستراتیجیة التدریس القائمة على تفعیل عادات العقل) α≥ 0.05( ستوى الداللةداللة إحصائیة عند م
وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى للجنس في المعرفة الغذائیة،بینما لم یكن هناك أثر یعزى 

الخدمة وقد أوصت الباحثة بعقد دورات تدریبیة مكثفة للمعلمین أثناء  ،للتفاعل بین اإلستراتیجیة والجنس
  .لتشجیعهم على استخدام استراتیجیة عادات العقل وتضمینها في المناهج

  

هدفت إلى استقصاء درجة امتالك عادات العقل والفاعلیة الذاتیة ) 2008(وفي دراسة أجراها حجات 
لدى الطلبة في األردن، وارتباطها ببض المتغیرات الدیموغرافیة، حیث تم اختیار عینة عشوائیة طبقیة 

طالب وطالبة من الصفین السابع والعاشر األساسي، ولغرض جمع البیانات ) 1000( ونت من تك
استخدم الباحث أداتان تمثلت األداة األولى في مقیاس لعادات العقل والثانیة مقیاس للفاعلیة الذاتیة، 

د دورات تدریبیة وأشارت النتائج المتالك الطلبة لدرجة مرتفعة من العادات العقلیة، وأوصت الدراسة بعق
للمعلمین في المراحل الدراسیة المختلفة بهدف تمكینهم من فهم أعمق لعادات العقل ومجاالت تطبیقها 

  .في الصفوف الدراسیة

  

دراسة هدفت للتعرف إلى فاعلیة نموذج أبعاد التعلم لمارزنو في تنمیة )  2008( أجرى  فتح اهللا 
لیة لدى طلبة الصف السادس في السعودیة، وتم اختیار االستیعاب المفاهیمي، وبعض العادات العق

، واشتملت أدوات الدراسة على اختبار في االستیعاب ) 71(عینة الدراسة بصورة قصدیة تكونت من 
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المفاهیمي ومقیاس العادات العقلیة ، وقد أشارت نتائج الدراسة لوجود فروق دالة إحصائیا بین نتائج 
  .طة على المقیاسین لصالح المجموعة التجریبیة المجموعتین التجریبیة والضاب

  

فاعلیة برنامج تدریبي مستند إلى عادات العقل في تنمیة التفكیر الناقد )  2007(كما استقصت الكركي 
الذین تم  طالبًا وطالبة من طلبة السنة األولى،) 60(لدى طلبة جامعة مؤتة، وشملت عینة الدراسة 

ابطة وتم تطبیق البرنامج على أفراد المجموعة التجریبیة،وقد طبقت تقسیمهم لمجموعتین تجریبیة وض
الباحثة اختبار كالیفورنیا المعدل للبیئة األردنیة كاختبار قبلي وبعدي، وبعد جمع البیانات وتحلیلها 

،أظهرت النتائج وجود أثر ذي داللة )ANCOVA(إحصائیًا باستخدام تحلیل التباین المصاحب 
للبرنامج التدریبي المستند لعادات العقل في تنمیة التفكیر ) α≥ 0.05( الداللة إحصائیة عند مستوى

  .الناقد وذلك لصالح المجموعة التجریبیة
  

للتعرف إلى فاعلیة تطبیق برنامج تدریبي من ِقَبل ) Bergman, 2007(هدفت دراسة أجراها بیرغمان 
ریسیة على عاداتهم العقلیة وممارساتهم معلمین للعلوم في المرحلة الثانویة خالل ممارساتهم التد

وقد اعتمد  معلمین،) 10(السلوكیة،ومدى تحقیقهم لألهداف التعلیمیة، وتكونت عینة الدراسة من 
المالحظات ،استبیان،المقابالت،واستبیان للطلبة للتعرف إلى : الباحث األدوات خالل جمع البیانات

قدمًا في تحقیق األهداف التعلیمیة للطلبة ، كذلك بین مدى تحقق األهداف،وقد أظهرت نتائج الدراسة ت
التحلیل الكیفي تقدمًا في أنماط عاداتهم العقلیة وأنماط فهمهم،وتحقیق التعلم ذو المعنى للمحتوى من 

لذا أوصت الدراسة بضرورة تدریب المعلمین على مثل هذه  خالل تطویر مهاراتهم ومعرفتهم،
  .االستراتیجیات

  
إلى بحث فاعلیة برنامج تدریبي مستند إلى عادات العقل في تنمیة حب ) 2006( بتهدفت دراسة ثا

طفًال موزعین ) 38( االستطالع المعرفي والذكاء االجتماعي لدى عینة من أطفال الروضة بلغ عددهم 
على مجموعتین تجریبیة وضابطة،وبعد جمع البیانات وتحلیلها أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

بین متوسط أداء المجموعتین على مقیاس حب االستطالع ) α≥ 0.05( ئیة عند مستوى الداللة إحصا
المعرفي والذكاء االجتماعي لصالح المجموعة التجریبیة ،وقد أوصت الباحثة بتبني برنامج تطویر 

  .عادات العقل لدى طلبة المراحل التعلیمیة جمیعها
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هدفت لمقارنة بعض العادات العقلیة لدى ) 2006 (وفي دراسة أجرتها كل من الصباغ والجعید 
طالبا وطالبة من ) 90(مجموعتین من الطلبة األردنیین والسعودیین المتفوقین، تكونت عینة الدراسة من 

فقرة، اشتقت من األدب التربوي )  64( المتفوقین من البلدین، واستخدمت الباحثتان استبانة مكونة من 
حلیل النتائج تم استخدام تحلیل التباین الثنائي، وبناء على هذا التحلیل المختص بعادات العقل، ولت

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات الطلبة األردنیین والسعودیین لصالح 
الطلبة السعودیین، كما دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات الطلبة الذكور 

، وأوصت الدراسة القائمین على برامج المتفوقین ضرورة االلتفات لتدریب الطلبة على عادات واإلناث
  .العقل كقیمة شخصیة واجتماعیة ، تحول المجتمع إلى مجتمع متطور 

  

الستقصاء عادات العقل الشائعة لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا ) 2006(  كما هدفت دراسة نوفل
   ولتحقیق هدف الدراسة طبق مقیاس عادات العقل المكون من  في األردن، في مدارس وكالة الغوث

طالبًا وطالبة ) 834(عادة من عادات العقل على عینة الدراسة المكونة من ) 16(فقرة تمثل ) 80( 
في ثالث مستویات دراسیة هي العاشر ) عاٍل ،متوسط ، متدني ( یمثلون مستویات التحصیل الثالثة 

: من، وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر عادات العقل شیوعًاً  لدى الطلبة هي على الترتیبوالتاسع والثا
بالتهور،المثابرة،الكفاح من أجل الدقة،االستعداد الدائم للتعلم المستمر،التفكیر التبادلي،واإلصغاء  التحكم

تعزى للجنس  بتفهم وتعاطف، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في اكتساب عادات العقل
  .ومتغیر التحصیل ومتغیر المستوى الدراسي

  

إلى استقصاء أثر برنامج تدریبي قائم على عادات العقل في المواقف ) 2005(وهدفت دراسة عمور 
الحیاتیة في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي لدى طلبة المرحلة األساسیة، تكونت عینة الدراسة من 

الذین تم تقسیمهم لمجموعتین تجریبیة وضابطة، وقد ُقدم  ألساسي،من طلبة الصف السادس ا) 160(
واستخدمت الباحثة أداتین لجمع البیانات في  البرنامج التدریبي للمجموعة التجریبیة وفقًا لعادات العقل،

واختبار تورانس المعدل لقیاس قدرات الطلبة  برنامج تدریبي قائم على عادات العقل،:هذه الدراسة هما
وأظهرت النتائج بعد جمع البیانات وتحلیلها،وجود فروق ذات  ،)األصالة المرونة، الطالقة،( اعیةاإلبد

في مهارات التفكیر اإلبداعي بین متوسط أداء ) α≥ 0.05( داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
ین متوسط ولم تظهر الدراسة أیة فروق ذات داللة إحصائیة ب المجموعتین لصالح المجموعة التجریبیة،

  . أداء المجموعتین حسب الجنس
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إلى تقصي مدى توافر عادات العقل لدى طلبة دراسة هدفت ) Marshal , 2004 (مارشال  وأجرت
طالبًا وطالبة من ) 60( المراحل الدراسیة العلیا في الریاضیات، لدى عینة من الطلبة بلغ عددهم 

طبیق مقیاسًا لعادات العقل الستة عشر التي حیث تم ت) 1(الطلبة الذین یخضعون لمساق ریاضیات 
كأداة لجمع البیانات ومالحظة مدى التطور  )Costa Bena & Kallick( طورها كوستا وكالیك 

الحادث في سلوك الطلبة خالل الفصل الدراسي،وبعد جمع البیانات بطرق إحصائیة وصفیة واستداللیة 
ر نسبي في العادات العقلیة لدى الطلبة، في حین أظهر وتحلیلها أظهر تحلیل النتائج الكیفیة وجود تطو 

فروقًا إیجابیة لدى الطلبة في األداء البعدي على مقیاس عادات ) ت( التحلیل الكمي باستخدام اختبار
العقل، مما یدل على فاعلیته في تطویر العادات العقلیة لدى الطلبة خالل ممارساتهم في دراسة 

  .الریاضیات

  

ف◌   هدفت دراسةكما  فاعلیة استخدام معاییر تدریس العلوم لتنمیة عادات العقل  الختبار) Iff,2001( إ
تكونت عینة الدراسة من طلبة  لدى طلبة المرحلة األساسیة الوسطى، استخدم الباحث المنهج الكیفي،

تخدم واس ،الصف السابع األساسي،حیث أعد الباحث برنامجًا تدریبیًا لتفعیل عادات العقل لدى الطلبة
استمارة ومقیاسًا لمقارنة متوسط أداء الطلبة القبلي والبعدي، تم تطبیق البرنامج التدریبي على الطلبة 
من ِقبل معلمین، وبعد جمع البیانات وتحلیلها إحصائیًا أوصت الدراسة بضرورة تطبیق هذه البرامج 

  . لتطویر تدریس العلوم مستقبالً 

  

مشروعا لتنمیة عادات العقل لدى الطلبة ) Project Q.E , 2001(تبنت مدارس الملكة الیزابیث 
وقد استمر  ،باإلضافة لمشاركة أولیاء األمور في ذلك بمشاركة جمیع الطلبة والمعلمین في المدرسة،

حیث تم تطویر برامج تدریبیة مناسبة ولجمع البیانات تم ) سنة دراسیة( البرنامج لمدة  ثمانیة أشهر 
ت العقل أحدهما لطلبة المرحلة األساسیة الدنیا واآلخر لباقي الطلبة في المدرسة، إعداد مقیاسین لعادا

باإلضافة لتحلیل مهام األداء واألعمال التي كانت توكل للطلبة،خالل التطبیق،وقد أظهرت نتائج 
یهم التطبیق تقدمًا واضحًا في سلوك الطلبة حول تعاملهم مع المعرفة العلمیة وتجاوبهم مع معلمیهم ووع

بما یحیط بهم من مواقف،كما أن دافعیتهم للتعلم كذلك كانت أفضل من قبل،وكذلك أظهرت استمارة 
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الدراسة  هذا وقد أوصتأولیاء األمور انعكاس هذا البرنامج باإلیجاب على سلوك الطلبة في البیت، 
  . تطبیق البرنامج في مرحلة ثانیة وتدعیم استخدامه في مدارس أخرىب
  

للتعرف إلى أثر خبرات الطفولة في األسرة في تطویر المعرفة ) Mooney,1997(موني هدفت دراسة 
وتم  ،)كیفي–كمي( العلمیة وتنمیة عادات العقل العلمیة لدى الطلبة، وقد اتبع الباحث المنهج المختلط 

دم واستخ لتطبیق الدراسة علیهم، من طلبة المرحلة الثانویة العلیا، )10( منمكونة اختیار عینة 
وقد خلصت الدراسة لوجود أثر كبیر  لمقابالت الطلبة،) الفینومینولوجي(المقابالت والتحلیل الظاهراتي 

للطفولة على تنمیة العادات العقلیة العلمیة لدى الطلبة،وأن لألسرة والبیت الدور األكبر في تشكیل هذه 
في  )outdoor experience( یة الخارج دورًا مهمًا للخبرات العادات، وكذلك أظهر التحلیل الكیفي

تتعدیل هذه  وتطویرها،وقد أوصت الدراسة بضرورة إدراج العادات العقلیة العلمیة في البرامج  العادا
  .التعلیمیة

  
دراسة  حالة حول اعتبارات طلبة الصف الخامس األساسي  )Guenyher,1997 (أجرى غوینهیر

البعد وقد تم تبني  واإلبداعي والفوق معرفي، لعادات العقل من خالل فحص أنماط تفكیرهم الناقد
حیث تكونت ، )دراسة الحالة( مارازانو ألبعاد التعلم، واستخدم الباحث المنهج الوصفيالخامس لنموذج 
أسابیع ،أما أدوات جمع البیانات فقد ) 6(طالبًا وطالبة،واستمرت الدراسة لمدة ) 22(عینة الدراسة من 

 oralالشفویة  واالستجابات ،journalsصحائف العمل تمثلت في المالحظات، تحلیل
responses سجالت التعلم،learning logs والمشاریع واألبحاث، وبعد جمع البیانات بطرق،

إحصائیة وصفیة واستداللیة وتحلیلها أظهر تحلیل النتائج الكیفیة وجود تطور في العادات العقلیة لدى 
  .البداعي وفوق المعرفيالطلبة، وفي أنماط تفكیرهم الناقد وا
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  :تعقیب على الدراسات السابقة  3.4.2

ف بالنسبة  :لألهدا
:  لتبني برامج مهنیة لتطویر المعلمین للتدریس من أجل الفهم مثل دراسة الدراسات بعض هدفت 1.

)Heller , 2010 ؛Walters, 2009 ؛Canter,20080؛ Pareja ,200؛Uludag, 2005 (.  
ض الدراسات األخرى لبعض االستراتیجیات التي تحقق الفهم العلمي والفهم بع هدفت بینما 2.

 Geban ؛Thomas,2009؛Mancuso,2010:(المفاهیمي مثل دراسة كل من
&Beizer,2007؛William ,2006؛O’Neil, 2005   ؛ Anderson,2003؛Teargust ,1999   

  Kisheive , 2004   ، ؛    الفرا 2006؛ أبوحمور ، 2007؛علي ،  2009؛ طلبة ، 2005؛ رمضان
،2002.(  

 بعض الدراسات تناولت تطویر وتصمیم الوحدات التعلیمیة للمحتوى الدراسي لُیدرس للفهم مثل .3
  ).Garneit , 1988؛ 2003؛ بكار والیسام ، 2003الخلیلي ،:( دراسة كل من 

ي مدى امتالك الطلبة لهذه أما بالنسبة للدراسات المتعلقة بعادات العقل فقد هدف بعضها لتقص.4
؛  2006، نوفل ، 2007الصباغ والجعید ، ؛ 2007فتح اهللا ، ؛2008حجات ، ( العادات مثل دراسة 

Marshall , 2004 ؛ Moony , 1997 ( في حین هدفت باقي الدراسات لمعرفة أثر هذه العادات
  ).ط التفكیر المختلفةحب االستطالع، وأنما ،الذكاءات المتعددة، على متغیرات منها التحصیل

تشابهت الدراسة الحالیة مع بعض الدرسات السابقة من حیث الهدف العام مثل دراسة 
)Uludag,2005 ، O’Neil, 2005( ،شمولیتها  في حین تمیزت هذه الدراسة عن غیرها من حیث

وتصمیم  لألهداف السابقة حیث تبحث في استراتیجیة قائمة على الفهم، وقد تضمن ذلك إعادة تطویر
الوحدة التعلیمیة بطریقة تتناسب مع االستراتیجیة المقترحة، كذلك تمیزت بمتغیراتها التابعة والتي تمثلت 

في حین اقتصرت غالبیة الدراسات  تنمیة عادات العقلو  )هرم المعرفة العلمیة ( في تحقیق الفهم العلمي
  .على تحقیق الفهم المفاهیمي

  
 :المختارة للعینة بالنسبة

 اختار اآلخر البعضو  طلبة المدارس والجامعات،  من الدراسة عینة الدراسات من مجموعة تارتاخ
 . معلمین ضمن الخدمة، واختارت إحدى الدراسات طلبة الروضة عینة لها

طلبة الصف العاشر األساسي وهذا یتفق مع  من الدراسة عینة اختیار تم فقد الحالیة للدراسة بالنسبة
  ).Khishfe , 2004، 2010صبري ،( من عینة الدراسة لكل
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ت بالنسبة  :الدراسة ألدوا
معظم الدراسات األجنبیة اعتمد أدوات نوعیة لجمع البیانات تمثلت في المقابالت والمالحظات 
والتصویر  بالفیدیو، في حین اعتمدت الدراسات العربیة على أدوات كمیة تمثلت في االختبارات، أما 

فقد اعتمدت الباحثة أدوات كمیة تمثلت في اختبار للفهم ومقیاس للعادات العقلیة بالنسبة لهذه الدراسة 
مدعمة بأدوات نوعیة تمثلت في التحلیل الكیفي لبروتوكوالت الطلبة واستجاباتهم انطالقًا مما أكده كل 

 .في أبحاثهما حول التدریس من أجل الفهم) Wiggins& Mchtigh, 2008( من ویجنز ومكتاي 

 :الدراسة لمنهج ةبالنسب
في حین غالبیة الدراسات العربیة ) كمي،نوعي(غالبیة الدراسات األجنبیة اعتمدت البحث المختلط 

 . تناولت البحث الكمي والمنهج التجریبي

   .مدعما ببیانات نوعیة التجریبي المنهج الحالیة الدراسة اتبعت وقد

  :المتعلقة بالدراسات السابقة للنتائج بالنسبة

ت األجنبیة والعربیة على حد سواء، فعالیة االستراتیجیات المتبعة في تحقیق الفهم  الدراسات جمیع أكد
منحى جدید لتحقیق الفهم  استخدام في السابقة الدراسات عن الحالیة الدراسة اختلفتالعلمي للمفاهیم ،

 هي حدیثة تراتیجیةاس باعتماد) لهرم المعرفة العلمیة، مفاهیم، مبادئ،  نظریات، تعمیمات( العلمي
التي  -حد علم الباحثة-تدریس العلوم من أجل الفهم، كذلك تعتبر هذه الدراسة هي األولى عربیًا على 

 . بحثت في أثر التدریس من أجل الفهم في تنمیة عادات العقل وتحقیق الفهم العلمي

عرفتهم م وأهمیة أدوار المعلم تأكید األدب التربوي السابق والدراسات السابقة على أهمیة  مما سبق نالحظ
، باإلضافة لالهتمام األجنبي الكبیر بتدریس العلوم من أجل الفهم ،كما تبین أن  باألسالیب التدریسیة

لتدریس بإستراتیجیة ا  واقع المعرفة إلى هناك قصورا واضحا في الدراسات واألبحاث العربیة التي تتعرف
أما هذه  تبحث في هذا المجال على وجه الخصوص، بیة فلم یكن هناك دراسات عر   ،من أجل الفهم

، باستراتیجیه تدریس العلوم من أجل الفهمالدراسة فتمتاز عن الدراسات السابقة في أنها تناولت المعرفة 
المبحث الذي تناولته     فهي تختلف من حیث  تنمیة الفهم العلمي وبعض عادات العقل،في  اوتوظیفه

الفهم  اختبار بنود صیاغة في السابقة الدراسات من الدراسة هذه في الستفادةا تموقد  ،ومن حیث الهدف
 ،بالتدریس من أجل الفهم الخاص النظري اإلطار بناء فيمنها  االستفادةومقیاس عادات العقل كما تم 

  .المناسبة اإلحصائیة األسالیب ختیارال باإلضافة
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 الفصل الثالث 
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ   ـــــ

 
   :طریقة الدراسة وٕاجراءاتها 

 في المتبع البحث منهج شملت والتي الدراسة هذه في تباعهاا تم التي اإلجراءات الفصل هذا یتناول
وكیفیة  ،واألدوات التي أعدتها الباحثة اختیارها، وأسلوب الدراسة وعینة لمجتمع ووصف الدراسة،

 التي ائیةاإلحص والمعالجة وٕاجرائها، الدراسة تنفیذ كیفیة على یحتوي كما وثباتها، صدقها التحقق من
  .البیانات تحلیل في استخدمت

 :منهج الدراسة.1.3

ة المنهج التجریبي لهذه الدراسة، واتبعت التصمیم شبه الباحثت استخدم الدراسة طبیعة ضوء في
 . بقیاسین قبلي وبعدي) ضابطة  –تجریبیة ( لمجموعتین ل التجریبي

 

  :مجتمع الدراسة .2.3

التابعة لمدیریة جنوب  الحكومیة المدارس في األساسي لعاشرا الصف طلبة في الدراسة مجتمع تمثل
م، والبالغ  عددهم  2011/ 2010 للعام الثاني الدراسي الفصل في العلوم مادة یدرسون والذین ،الخلیل

ات قسم إلحصائی وفقا◌ توزیع أفراد المجتمع، وذلك ) 1.3(طالبًا وطالبة، ویبین الجدول ) 5170( 
  .م 2011/  2010ریة للعام الدراسي التخطیط التابع للمدی
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  .م 2010/2011تبعًا لعدد المدارس والشعب والجنس لعام  الدراسة مجتمع توزیع :1.3جدول

  عدد الطلبة  عدد الشعب  عدد المدارس  نوع المدرسة

  2133  77  30  ذكور
  2366  82  29  إناث

  671  12  26  مختلطة
  5170  171  85  المجموع

  
  :عینة الدراسة.3.3

ختیار عینة الدراسة بطریقة قصدیة، حیث تمثلت بمدرستین للذكور هما مدرسة ذكور دیر سامت تم ا
الثانویة، ومدرسة ذكور بیت عوا الثانویة، ومدرستین لإلناث هما مدرسة بنات دیرسامت الثانویة 

معلمین في حیث تتوافر اإلمكانیات لتطبیق الدراسة، باإلضافة لخبرة ال ومدرسة بنات بیت عوا الثانویة،
من كل مدرسة عشوائیا لتمثل المجموعة التجریبیة،  شعبتینال تعیین إحدى تم وقدمجال التدریس، 

  :والشعبة الثانیة لتكون ضابطة لها، والجدول اآلتي یبین وصفًا لتوزیع أفراد عینة الدراسة
  

  توزیع أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة في عینة الدراسة : 2.3جدول
  

  المجموع  المجموعة  رسةالمد
  الضابطة  التجریبیة

  39  19  20  ذكور دیر سامت الثانویة
  51  23  28  بنات دیر سامت الثانویة
ــة   44  21  23  ذكور بیت عـوا الثانویـ
  56  29  27  بنات بیت عـوا الثانویـــة

  190  92  98  المجموع
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 :الدراسة أدوات.4.3

ف لتحقیق ثر استخدام استراتیجیة التعلم من أجل الفهم في تحقیق الفهم واستقصاء أ الدراسة، أهدا
ت بإعداد ةالباحثت قام العلمي، وتنمیة عادات العقل، في اختبار الفهم  تمثلت والتي، الدراسة أدوا
باإلضافة   استمارة تقویم أداء الطلبة في االختبار وتحدید مستوى فهمهم العلمي، مقیاس عادات العقل،

  :لمرافق للوحدة، وقد تم إعداد هذه األدوات وفق اإلجراءات اآلتیةلدلیل المعلم ا

  :المادة التعلیمیة.5.3

حیث  الثاني، الدراسي الفصلالعاشر األساسي  للصف العلوم كتاب من الحرارة وحدة ةالباحث تاختار 
تزان والفصل الثاني االتضمن الفصل األول كمیة الحرارة، ل، فصو  ثالثة على الوحدة توزعت مواضیع

    .والفصل الثالث تمدد المواد بالحرارة الحراري،
   :لألسباب اآلتیة مناسبة ألغراض الدراسة الوحدة هذه ةالباحث اعتبرت وقد

 یتعرض حیث ،بفروع العلوم المختلفة مرتبطة ومعارف علمیة وفرعیة أساسیة مفاهیم من هتتضمن ما §
 .المختلفة التعلیمیة مراحلهم في لدراستها الطلبة
 ،التطبیقیة العملیة الحیاة في تستخدم أنها حیث الوحدة، في هذه المتضمنة العلمیة المواضیع أهمیة §

 . اإلنسانیة األنشطة مجاالت من كثیر وفي
باإلضافة لوجود بعض المفاهیم البدیلة ة، الوحد هذهل لبة للمفاهیم األساسیةالط قصور في فهم  وجود §

 .بها تقام التي االستطالعیة الدراسة نتائج حثة وعمل البا خالل من وذلك لدى الطلبة
العلوم من أجل الفهم   وحدات عدم مراعاة غالبیة المعلمین كیفیة تدریس اتضح للباحثة خالل عملها §

  .للحفظ والنظر للمادة على أنها مجرد حقائق وٕاجراءات نمطیة ُتدرس
  

فق اإلستراتیجیة المقترحة، مع الحفاظ على بناًء على ذلك ارتأت الباحثة إعادة تصمیم وتطویر الوحدة و 
 ؛ Newton , 2000( .المادة والموضوعات الواردة فیها، استنادًا لألدب التربوي في هذا المجال

Baird,  2004؛ Wiggins & McTighe, 2005؛ Mintzs et al. , 2005 ( .  

  :اورها حول الموضوعكما تم التنور بما ورد في العدید من الدراسات السابقة والتي دارت مح
, 2005    ؛    Uludag, 2005 ؛  Anderson  ,2003  ؛  Morabito, 2002 ؛ 2009طلبة، (

O’ Neil  ؛ William , 2006 ؛Mahendra , 2009  ؛Mancuso , 2010  (  
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   ویجنزمع كل من  استمارات تخطیط الدروس،باإلضافة لتواصل الباحثة خالل إعداد خطة الوحدة، و 

Wiggins     وهو رئیس جمعیة التعلیم الحقیقي، واتحاد إصالح التعلیم في والیة نیوجرسي، ومكتاي 

Mc Tighe  وهو مدیرًا لمؤسسة التقویم في ماریالند، اللذان عمال معًا لتطویر برامج للتدریس من أجل
ل التدریس ، وهو موقع للتبادل العلمي حو ) http:ubdexchange.org(الفهم، عبر الموقع اإللكتروني 

  .من أجل الفهم مع مربین من جمیع أنحاء العالم
  

وفي ضوء ذلك تم تحدید اإلطار العام لدلیل المعلم للوحدة، وٕاجراءات التدریس، ومصادر التعلم المختلفة 
وفیمایلي وصف لإلجراءات التي خاللها تم . وأوراق العمل ومهام األداء واألنشطة التعلیمیة الالزمة

ت ا   :لدراسةإعداد أدوا
 

  :)دلیل المعلم( المادة التعلیمیة .1.5.3

وضع خطة تفصیلیة للوحدة تشتمل على عدد الحصص والفترة الزمنیة الالزمة لموضوعات الوحدة تم  §
 ). 5 (وذلك موضح في دلیل المعلم ملحق

 :تضمن ذلكو تحلیل محتوى الوحدة  §

  .تحدید األهداف العامة للوحدة .1
  .ونسبها المئویة توزیعها ألهداف معرفیة ووجدانیة ونفسحركیة،و لوحدة األهداف الخاصة لد تحدی.2
  ).حقائق،مفاهیم، مبادئ وقوانین، تعمیمات ونظریات( استخالص مكونات هرم المعرفة العلمیة .3
  .  تحدید قائمة للمفاهیم العلمیة الواردة في الوحدة وداللتها العلمیة.4
  .ق نظریة التصمیم االرتجاعيفهم وفإعداد برنامج تصمیم الوحدة لل.5
  .عرض اإلطار النظري الستراتیجیة تدریس الوحدة من أجل الفهم. 6
مهام األداء، (مذكرات تدریس الوحدة والتي تضمنت إجراءات التدریس والتدریبات المرافقة للوحدة  بناء.7

 .)ملف أوراق العمل باإلضافة لمصادر التعلم الداعمة األنشطة العملیة،
  

  ). 5 (رت تفاصیل كل ذلك في دلیل المعلم ملحق وقد ظه
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  :وثبات تحلیلها صدق المادة التعلیمیة.1.1.5.3

، منهم من ) 9 (للتحقق من صدق المادة التعلیمیة تم عرض دلیل المعلم على عشرة محكمین ملحق 
افة یحملون درجة الدكتوراة في تدریس العلوم، ومشرفین تربویین ومختصین في المناهج، باإلض

لمدرسین ذوي خبرة ویمارسون عملیة التدریس للصف العاشر األساسي، وذلك للتأكد من مدى مالءمة 
تم مذكرات التدریس ومدى دقة الصیاغة اللغویة، وفي ضوء المالحظات التي وردت من المحكمین 

 Scientific Debate  بالمناظرات العلمیة یعنىتصمیم نشاط تعلیمي  حولإضافة بعض االقتراحات 

مع اإلبقاء على جمیع األنشطة  Science Argumentation وأنشطة تعلیمیة تعنى بالجدل العلمي
  . ومهام األداء المقترحة

كما تم التحقق من ثبات تحلیل محتوى المادة العلمیة للوحدة من خالل تكرار التحلیل عبر الزمن، حیث 
د عملیة التحلیل األولي، وقد تم تحدید نسب قامت الباحثة بإعادة تحلیل فصول اختیرت عشوائیًا، بع

، وهي نسبة یمكن االستئناس بها في ضوء النسبة %)94( الثبات ومعامل الثبات الكلي والذي بلغ 
  %).80(المحكیة التي حددتها الباحثة لمقارنة النتائج وهي 

  :اختبار الفهم العلمي.2.5.3

متمثلة في الشرح، التفسیر،  التطبیق، والمنظور،       قامت الباحثة ببناء اختبار لقیاس مظاهر الفهم ال
وقد تكون االختبار من شقین، الشق )  30( حیث بلغت عدد فقراته في صورته النهائیة  )1(ملحق

األول من نوع االختیار من متعدد ذي األربع بدائل، والشق الثاني مفتوح یكتب فیه الطلبة سبب 
ومن خاللها ُیظهر الطلبة مدى فهمهم للمادة التعلیمیة، فالمتعلم اختیارهم لإلجابة في الشق األول، 

یظهر قدرة شارحة عندما یقدم نظریات تستند لحجج وشواهد مقنعة، تتعدى المعطیات المعطاة، أما 
القدرة التفسیریة فتظهر من خالل تحدید األسباب وتحلیل الدالالت والمعاني، وتقدیم قراءات خصبة 

الكشف عن القدرة التطبیقیة من خالل استخدام المعرفة في سیاقات واقعیة لذلك، في حین یمكن 
وأصیلة، وتم الكشف عن مظهر المنظور من خالل مدى امتالك الطلبة لوجهات نظر ناقدة، وتصور 

  .قائمة بهذه المظاهر ودالالت كل منها) 6(المواقف والمشكالت من زوایا متعددة، ویتضمن ملحق

  :ختبار فقد مرت بالمراحل اآلتیةأما خطوات إعداد اال
ف تحدید .1 التعرف على مدى فاعلیة البرنامج المطبق في تحقیق الفهم  وهو االختبار، من الهد

 .العلمي للطلبة في وحدة الحرارة
  :یليوفق المواضیع ومظاهر الفهم كما )2(، ملحقإعداد جدول مواصفات االختبار .2
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  . ة للوحدةحصر عدد الحصص والوزن النسبي للفصول المكون §
  .األهداف المعرفیة الوحدة  ى من مستویاتمستو العدد والوزن النسبي لكل تحدید  §
ف  ى من مستویاتمستو العدد والوزن النسبي لكل تحدید  §   .للوحدة الوجدانیةاألهدا
ف  ى من مستویاتمستو العدد والوزن النسبي لكل تحدید  §  .للوحدة النفسحركیةاألهدا
  .بار في ضوء جدول المواصفات الُمعدصیاغة فقرات أسئلة االخت:3
ن فقرات االختبار صیاغة عند الباحثة راعت وقد  للمحتوى شاملة، و ودقیقة علمیاً  لغویاً  سلیمة تكون أ

الشرح ، ( المستویات التي سیقیسها االختبار تغطي ، ومكونات هرم المعرفة العلمیة، و المحدد العلمي
، وقد ُوزعت أسئلة االختبار للطالب والعقلي الزمني لمستوىل مناسبةو  )التطبیق، التفسیر، المنظور 

  :  حسب أوجه الفهم على فقرات االختبار وفقًا لمجاالت المحتوى كما هو مبین في الجدول اآلتي

  الفھم ومظاھرتوزیع فقرات االختبار حسب موضوعات المحتوى : 3.3جدول 

صل
الف

  

  المحتوى

ص
ص

الح
دد 

ع
  

أوجه توزیع األسئلة حسب مستویات 
  الفهم

موع
مج

ال
ي   
نسب

ن ال
وز

ال
رات

للفق
  المنظور  التطبیق  التفسیر  الشرح  

ول
األ

  

  % 7  2  -   1  -   1  1  درجة الحرارة وكمیة الحرارة
  % 7  2  -   1  -   1  2  السعة الحراریة والحرارة النوعیة
  %10  3  -   -   2  1  1  درجة الحرارة وحركة الجزیئات 

ني
الثا

  
  %16.5  5  1  1  2  1  2  طرق انتقال الحرارة 

  % 3  1  -   -   -   1  1  االتزان الحراري
  %13  4  2  1  -   1  2  تغیر حاالت المادة 

لث
الثا

  

  % 7  2  -   -   1  1  1  تمدد المواد الصلبة بالحرارة
  %10  3  -   1  1  1  2  تمدد الموائع بالحرارة 

  %16.5  5  3  1  1  -   1  تغیر كثافة السوائل بالحرارة 
  % 10  3  -   2  -   1  2  تطبیقات على تمدد المواد 

  30  6  8  7  9  15  المجموع
  %100  فقرة

%33  15  الوزن النسبي لمظاھر الفھم  23%  27%  17%  100%  
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  :صدق االختبار.1.2.5.3
محكمًا من ذوي ) 21( للتحقق من صدق االختبار تم عرضه على مجموعة من المحكمین بلغ عددهم

وذلك لمراجعة  ) 9 (علمین  ملحق الخبرة واالختصاص من أساتذة جامعات ومشرفین تربویین وم
فقرات االختبار والحكم على مدى مالءمة مستوى الفقرات وصیاغتها اللغویة، وقامت الباحثة بإجراء 
التعدیالت واإلضافات التي اتُفق علیها، والتي كانت حول طول بعض الفقرات، وللتأكد من مالءمة 

 كمحاولة أولیةبة الصف العاشر األساسي،من طل) 10(اشتملت على  عینةاالختبار تم عرضه على 
  .ومدى وضوحها لهملمعرفة مدى تناسب فقراته 

فقرة، موزعًة حسب موضوعات الوحدة، ومظاهر ) 30(وقد تكون االختبار في صورته النهائیة من 
  : الفهم المختلفة

  : توزیع أرقام فقرات االختبار حسب موضوعات الوحدة ومظاهر الفهم: 4.3جدول 

صل
الف

  

  أرقام الفقرات حسب مستویات أوجه الفهم  المحتوى

موع
مج

ال
  المنظور  التطبیق  التفسیر  الشرح  

ول
األ

  

  2  -   17  -   1  درجة الحرارة وكمیة الحرارة

  2  -   24  -   19  السعة الحراریة والحرارة النوعیة

  3  -   -   10، 7  20  درجة الحرارة وحركة الجزیئات 
ني

الثا
  

  5  8  6  11، 9  29  طرق انتقال الحرارة 

  1  -   -   -   27  االتزان الحراري

  4  21،25  13  -   12  تغیر حاالت المادة 

لث
الثا

  

  2  -   -   23  26  تمدد المواد الصلبة بالحرارة

  3  -   22  4  15  تمدد الموائع بالحرارة 

، 14، 5  30  16  -   تغیر كثافة السوائل بالحرارة 
18  5  

  3  -   28،3  -   2  تطبیقات على تمدد المواد 

  30  6  8  7  9  مجموع الفقرات       

  :ثبات االختبار. 2.2.5.3
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طالبة من مجتمع الدراسة وخارج عینتها، ثم ) 30( مكونة من بق االختبار على عینة استطالعیةط◌  
، وتم إیجاد معامل ارتباط بیرسون  test- retestاألولأعید تطبیقه بعد أسبوعین من زمن التطبیق 

م حساب معامل الثبات بطریقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرومباخ ، وكذلك ت)0.78(الذي بلغ 
  ). 0.83(ألفا، حیث وجد أن معامل الثبات بلغ 

 :معامل الصعوبة لالختبار. 3.2.5.3

بناًء على العینة االستطالعیة  ولالختبار ككل تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار
  ):1999( التي أوردها عبدهاآلتیة وفقا للمعادلة 

  %)100)* عدد الطلبة الكلي/ عدد الطلبة الذین أجابوا إجابة خاطئة = (معامل الصعوبة 
  %) 45( ، بمتوسط كلي بلغ % )65 - %25( وقد تراوحت قیم معامل الصعوبة لفقرات االختبار بین 

ت جمیع فإن وعلیه  المختصون یقرره حسبما من الصعوبة المعقول الحد في كانت حیث مقبولة الفقرا
  . والتقویم القیاس في
  

  :معامل التمییز. 4.2.5.3

بناًء على العینة  ولالختبار ككل، لكل فقرة من فقرات االختبارالتمییز  كذلك تم حساب معامل
  .)1999عبده، ( اآلتیة االستطالعیة وفقا للمعادلة

  %100)* ن)/ دن  -عن= ( تم
  .ذین إجاباتهم صائبةعدد طلبة الفئة العلیا ال : ع ن
  .عدد طلبة الفئة الدنیا الذین إجاباتهم صائبة :د  ن

  .مجموع طلبة أفراد المجموعتین: ن 
  

  % ) 55(، بمتوسط كلي بلغ % )75 - % 35( وقد تراوحت قیم معامل التمییز لفقرات االختبار بین 
ت جمیع فإن وعلیه  في المختصون یقرره حسبما التمییزمن  المعقول الحد في كانت حیث مقبولة الفقرا

  .والتقویم القیاس
   
  
  



82 
 

  :االختبار زمن. 5.2.5.3

ی الوقت خالل من لالختبار المناسب الزمن تقدیر تم لالختبار االستطالعي التطبیق بعد  استغرقه الذ
ن وتبین، طالب آخر وزمن االختبار، أنهى طالب أول   .دقیقة ) 50( هو لالختبار المناسب الزمن أ

  
   :وتحدید مستوى فهمهم أداء الطلبة في االختبار تقییم استمارة .6.2.5.3

كشف عن مستوى فهم الطلبة وكیفیة معالجتهم للقضایا العلمیة المتمثلة في مواضیع وحدة الحرارة   لل
وذلك باالعتماد  )6(لتقییم أداء الطلبة، ملحق  rubricأعدت الباحثة استمارة على شكل قائمة تقدیر 

ب ال   . تربوي والدراسات السابقةعلى األد

 & Wiggins؛ 2003؛ جابر،  2007؛ علي ،  2009؛ طلبة ، 2000؛ مارازانو،1998الزیات ،( 

McTighe, 2005  ؛Wiggins & McTighe, 2008.( 

وفي ضوء ذلك تم تحدید مستوى فهم الطلبة العلمي من خالل الطریقة التي یتبعها الطالب عند إجابته 
وحة لفقرات االختبار، حیث حددت الفقرات بعنایة لتظهر فیما إذا كانت معالجة على األسئلة المفت

الطلبة للمعلومات مجرد عملیة تكرار واسترجاع لها بدون معنى، وانصراف اهتمام الطالب إلى شكل 
، أم كانت عملیة إدراكه للمعنى وٕایجاد أوجه )فهم سطحي ( المادة موضوع التعلم أكثر من داللتها 

، أم تتطلب إیجاد السیاق الداللي ذو المعنى والبحث عن )فهم متوسط ( ه واالختالف بین المهام التشاب
 ).2007(علي ) فهم عمیق ( العالقات والروابط التي تمثل جوهر الفكرة  الذي تطبق فیه هذه المعرفة 

  
تفریغھا في قائمة  وقد تم االعتماد على ھذه القائمة في عملیة تصحیح الشق الثاني من األسئلة ، وثم

الشرح، ( لكل من مظاهر) سطحي ، متوسط ، عمیق( فهم الطلبة لمستوى Rubric تقدیر مكممة
 ).7(وفقًا لمعاییر استجاباتهم على فقرات االختبار ملحق ) التفسیر، التطبیق، والمنظور

  :تصحیح اختبار الفهم العلمي. 7.2.5.3
  :على الفقرات كمایلي  الطلبة إجابات قییمتو  لكیفیة تصحیح اختبار الفهم تم وضع آلیة

 .إعداد قائمة المعاییر المتعلقة بإجابات الفقرات والتي في ضوئها ستحدد عالمة الطالب ومستوى فهمه §

التي یكتبها الطلبة أثناء Inductive Analysis) ( التحلیل الكیفي للبروتوكوالت بالطریقة االستقرائیة §
ة تبریر إجاباته لفقرات االختبار، في ضوء قائمة معاییر متدرجة وصفهم لطریقة التعبیر عن كیفی
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وتفریغ ) 6(ملحق  ،Scale For Understanding Levels Rubricلمظاهر الفهم ومستویاته 

 ).7(ملحق  ،النتائج في قائمة قواعد تقدیر

ورة كمیة ترجمة البیانات الكیفیة بصالتقدیر الكمي الستجابات الطلبة على االختبار، من خالل  §
  :، بحیثبالدرجة التي حصل علیها الطلبة في االختبار

  ).فهم سطحي( یحصل الطالب على عالمة إذا كانت معالجته للمعلومة سطحیة . 1
  ).فهم متوسط( یحصل الطالب على عالمتان إذا كانت معالجته للمعلومة متوسطة. 3 
  ). فهم عمیق( لومة عمیقةكانت معالجته للمع یحصل الطالب على ثالث عالمات إذا. 4 

ما یقرره المختصون ، وفق  أما المدى المعتمد لكل مستوى من مستویات الفهم، فقد تم تحدیده وفق
 ).2008(رشید  :اآللیة اآلتیة

    60=  30- 90= الحد األدنى –الحد األعلى = المدى للعالمات 
    20=  60/3= عدد المستویات /المدى= طول الفترة 

  .الختبارل والمدى المعتمد لكل مستوى من مستویات الفهم ي یبین العالماتوالجدول اآلت

  .الختبارل والمدى المعتمد لكل مستوى من مستویات الفهمتقسیم العالمات : 5.3جدول
 

 مستوى الفهم الخیار للفقرة

 عمیق متوسط سطحي مستوى الفهم
 3 2 1 العالمة
 90 - 71 70 - 51  50 - 30 المدى

تالعدد الكل  90 مجموع العالمات 30 ي للفقرا
 90 الحد األعلى 30 الحد األدنى

  

على مجاالت المحتوى والفصول المكونة للوحدة، ومجاالت مظاهر  عالماتالمفصل لل توزیع الأما 
  ).  3 (الفهم، فهي موضحة في الملحق 

  



84 
 

  :مقیاس عادات العقل. 3.5.3

  
ت  ها لعشٍر منوكان تخصیص، تابع لهذه الدراسةارتأت الباحثة دراسة العادات العقلیة كمتغیر  العادا

هي األوضح في التصنیف لْكونها )  & Kallick,2009  Costa ( العقلیة التي طوره كوستا وكالیك
وما ورد في هذه القائمة من  ،كذلك لوجود تكامل مابین مظاهر الفهم الستة ،والتعریف من غیرها

ت    .عقلیة عادا
  

المختلفة للعادات العقلیة لدى طلبة الصف العاشر األساسي، قامت الباحثة ببناء للتعرف على األنماط 
  فقرات مقیاس عادات العقل في صورته األولیة،  وذلك بعد الرجوع لألدب التربوي والدراسات السابقة

؛ مارازنو وآخرون ، 2006؛ ثابت،  2007؛ الكركي ،  2010؛ صبري ، 2005قطامي وعمور ،( 
؛    Guenther , 1997؛   & Kallk, 2009   Costa ؛ 2006اغ وآخرون ، ؛ الصب 1998

Ciccon , 2009  ؛Mathews& Keating, 1995     ؛Lous & Robert , 1991 ؛ Ritchie 
 ؛Bergman , 2007 ؛ Adams , 2006 ؛Duncan , 2008 ؛Strober , 2006 ؛  2006

Marshall , 2001؛ Hayes& Smith & Eich , 2005؛ J.Iff , 2001؛ ( Mooney , 1997. 
  
  

تعاد) 10(فقرة و◌زعت على ) 30(من  النهائیةوقد تكون المقیاس في صورته   تتضمن ،عقلیة ا
المثابرة، التفكیر بمرونة، التفكیر حول التفكیر، تطبیق المعرفة السابقة، التفكیر (  :المجاالت اآلتیة

التفكیر والتواصل ، الكفاح من أجل الدقة، تعاطفو  بتفهم اإلصغاء ،التساؤل وطرح المشكالت، التبادلي
ت ) جمع البیانات باستخدام الحواس، التصور واإلبداع واالبتكارودقة،  بوضوح ت العادا وقد وزعت فقرا

، والجدول اآلتي یبن )4(العقلیة عشوائیًا من حیث ترتیبها ضمن مقیاس لیكرت ُرباعي التدریج ملحق 
  :قیاس عادات العقل العشرةتوزیع الفقرات على مجاالت م
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  توزیع الفقرات على مقیاس عادات العقل  : 6.3جدول 

ت  المجال  الرقم   أرقام الفقرا
  9  5  1  المثابرة  1
  17  16  4  التفكیر بمرونة  2
  20  10  3  التفكیر حول التفكیر  3
  21  12  6  تطبیق المعرفة السابقة  4
  23  15  14  التفكیر التبادلي  5
  29  28  8  رح المشكالتالتساؤل وط  6
  18  11  7  اإلصغاء بتفهم وتعاطف  7
  19  13  2  التفكیر والتواصل بوضوح ودقة  8
  30  26  22  التصور واإلبداع واالبتكار  9
  27  25  24  جمع البیانات باستخدام جمیع الحواس  10

  

  :صدق مقیاس عادات العقل. 1.3.5.3

ي االختصاص وهم من أساتذة الجامعات، للتحقق من صدق المقیاس تم عرضه على مجموعة من ذو 
من أجل إبداء مالحظاتهم حول المقیاس من حیث مدى مالءمة الفقرات  ) 9 (ومشرفي العلوم ملحق 

للمجاالت وصیاغتها اللغویة ووضوحها، وبعد دراسة مالحظات المحكمین تم حذف فقرتین لعدم 
  .وضوحها، وتوضیح صیاغة بعض الفقرات المركبة وتبسیطها

من طلبة ) 10(لتأكد من وضوح العبارات ودقة صیاغتها تم تطبیقه على عینة أولیة مكونًة من ول
الصف العاشر األساسي، وُطلب منهم تحدید العبارات غیر واضحة بالنسبة لهم، وتم أیضًا حساب 

 SPSSة معامل االتساق الداخلي للفقرات، لتحدید أقل الفقرات ثباتًا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائی
وفي ضوء ذلك تم إعادة صیاغة بعض العبارات التي لم تكن دقیقة، لرفع ثباتها، قبل تطبیقها فعلیًا 

فقرة تم دمجها وتوزیعها ) 30(وبهذا تكونت الصورة النهائیة للمقیاس من  على العینة االستطالعیة،
  .عشوائیًا من حیث ترتیبها داخل المقیاس
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  :العقل ثبات مقیاس عادات. 2.3.5.3 

من ثبات المقیاس بتطبیقه على عینة استطالعیة،وكذلك من خالل حساب االتساق الداخلي تم التحقق 
  ).0.89(باستخدام معادلة كرومباخ ألفا والتي بلغت

  :المقیاس زمن. 3.3.5.3

تم تقدیر الزمن المناسب للمقیاس من خالل متوسط الزمن الالزم الستجابات الطلبة في العینة 
  .دقیقة)  20( العیة والذي ُقّدر االستط

  :الدراسة تطبیق إجراءات .6.3 

  :بعت الباحثة الخطوات اآلتیة خالل تطبیقها الدراسةات

 واسعة تكوین خلفیة في منها لالستفادة الحالیة، بالدراسة المتعلقة والدراسات األدبیات على االطالع §
 .الفرضیات وصیاغة البحث موضوع عن

مراجعة محتوى و التعلیمیة المتمثلة في وحدة الحرارة للصف العاشر األساسي،  تحلیل محتوى المادة §
ثاني للوكیمیاء الحادي عشر علمي وكتاب الثقافة العلمیة  وحدة الحرارة في كتاب علوم الصف السابع ،

  .عشر أدبي، لتحدید المعرفة القبلیة والمعرفة المتطلبة للطلبة مستقبالً 

   كذلك وضع قائمة بأهداف الوحدة األول، يرجوع لخطة المنهاج الفلسطیناألهداف العامة بالد تحدی §
  ).1998وزارة التربیة والتعلیم ، ( 

تصمیم الوحدة للتدریس من أجل الفهم وتحدید الخطوات الالزمة إلجراء ذلك، وحصر المواقف  §
 .ام األداء وملف أوراق العمل لذلكالتعلیمیة واألنشطة ومه

لذي تكون من ثالثة أجزاء،الجزء األول احتوى على مقدمة اشتملت على مالحق إعداد دلیل المعلم ا §
تحلیل المحتوى للمادة التعلیمیة والخطة الزمنیة، الجزء الثاني اشتمل على الجانب النظري التعریفي 
الستراتیجیة التدریس من أجل الفهم، وتضمن خطوات التدریس وٕاجراءاته، والجزء الثالث اشتمل على 

  .)مهام األداء، أوراق العمل ، األنشطة العملیة( د اإلثرائیة الموا

 .التحقق من صدق الدلیل بعرضه على مجموعة من المحكمین ذوي الخبرة §
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 بعرضهما على صدقهما من التأكد وتم وبناء مقیاس عادات العقل، ،الفهم العلمي اختبار إعداد §
  .المتخصصین المحكمین من مجموعة

مدرسة بنات  منطالبة  )30( من مكونة استطالعیة بار تم تطبیقه على عینةثبات االخت من للتحقق §
 .و حساب معامل الثباتبین كل تطبیق  ونصف سبوعینأدار السالم الثانویة مرتین بفاصل زمني 

 )30 (من مكونة استطالعیة عینة على للتحقق من مقروئیة ثبات مقیاس عادات العقل تم تطبیقه §
بین كل تطبیق، وتم  ونصف بفاصل زمني أسبوعین مرتین ریسة الثانویةطالبة من مدرسة بنات ك

 .حساب معامل الثبات

 تدریسها یتم إحداهما ضابطة مجموعتین؛ إلى عشوائیاً  وتقسیمها قصدیة، بصورة الدراسة عینة اختیار §
وقد تم  فهم،وفقًا الستراتیجیة التدریس من أجل ال تدریسها یتم تجریبیة واألخرى االعتیادیة، بالطریقة

اختیار هذه المدارس لتوفر اإلمكانیات الالزمة إلجراء الدراسة، باإلضافة لخبرة المعلمین الطویلة في 
 .ولدیهم الرغبة والدافعیة للتحدیث في ممارساتهم التدریسیة مجال التدریس واإلدارة الصفیة،

، تم خاللها مناقشة الدلیل تدریب المعلمین على تطبیق الدراسة من خالل سلسلة من اللقاءات معهم §
كذلك تم عرض حصة صفیة  ،والخطوات الالزم اتباعها في التدریس، والمصادر والمواد الالزمة لذلك،

وتمت مناقشة أبعاد اإلستراتیجیة في ضوء ذلك، وقد  أمامهم باستخدام اإلستراتیجیة من قبل الباحثة،
 . تقانها قبل تطبیقها فعلیاً هناك فرصة للمعلمین للتدرب على اإلستراتیجیة إل تكان

 في والتجریبیة وذلك كلها الضابطة الدراسة عینة على القبلي ومقیاس عادات العقل االختبار تطبیق §
  .التجربة بدایة

 التي الطریقة حسب مجموعة كلل البحث لمجموعتي تطبیق البرنامج التدریبي الستراتیجیة التدریس  §
  .بها تدریسها یجب

حاولت الباحثة التواجد خاللها مع المعلمین  ،امج التدریبي لمدة أربعة أسابیعاستمر تطبیق البرن §
 .لالطالع أوًال بأول على مجریات سیر األمور، وتوفیر كل ما یلزم من دعٍم للمعلمین

  .للمجموعتین في نفس الفترة الزمنیة تطبیق اختبار الفهم البعدي، ومقیاس عادات العقل  §
 . ورصد النتائج لمعالجتها إحصائیاً  ،ات الدراسةدو ألجمع البیانات الكمیة  §
 .واالقتراحات التوصیات ووضع ومناقشتها، النتائج، تفسیر §
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  :متغیرات الدراسة.7.3

  :المتغیر المستقل
 .)االعتیادیة، استراتیجیة التدریس للفهم( التدریس وهي بمستویین طریقة  §
  ).یفممتاز ، جید جدًا، جید، ضع( التقدیر وله أربع مستویات §
 .الجنس وله مستویان §

  
  :المتغیر التابع

وتم قیاسه من خالل مظاهر الفهم التي أظهرها الطلبة على الفقرات المفتوحة  ومستویاته الفهم العلمي §
، وتم تقدیرها كمیا Inductive Analysisفي االختبار والتي تم تحلیلها بصورة كیفیة استقرائیة 

 . الختباربالدرجة التي حصل علیها الطلبة في ا
 .عادات العقل وتم تحدیدها من خالل الدرجة التي حصل علیها الطلبة في مقیاس عادات العقل §

  
  :تصمیم الدراسة.1.7.3
  .بقیاسین قبلي وبعدي ) ضابطة  –تجریبیة ( لمجموعتین ل التصمیم شبه تجریبي اعتمد
  : حیث 

E  :المجموعة التجریبیة.  

. المجموعة الضابطة:        C    

.الختبارات القبلیة والبعدیة المستخدمةا  O2 ,O جملة   1  

. المعالجة وتشیر الستراتیجیة التدریس للفھم:  X  

  

  اإلحصاء المستخدم .2.7.3

جمعت البیانات ورصدت وعولجت باستخدام برنامج الرزم اإلحصائیة  ،لإلجابة عن أسئلة الدراسة
SPSS)   (ة لعالمات مجموعتي الدراسة،كذلك تم لحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاری

واإلجابة عن أسئلة لمقارنة متوسطات أداء الطلبة   )ANCOVA(استخدام تحلیل التغایر المصاحب 
– Kruskal  واختبار كروسكال والیز Man-Whitney، واختبار مان ویتني  2χ اختبارالدراسة، و 

Wallis إیتا إلیجاد حجم األثر، لحساب التكرارت والنسب المئویة، واختبار مربع.  
 



89 
 

 

 

 

نتائج الدراسة: الفصل الرابع   
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التي تم الكشف عنها حول فعالیة االستراتیجیة القائمة على تدریس  للنتائج سیتم في هذا الفصل عرض
العلوم من أجل الفهم، في تحقیق الفهم العلمي، وتنمیة عادات العقل لدى طلبة الصف العاشر 
األساسي، مرتبة حسب األسئلة الواردة فیها، باالعتماد على التحلیالت اإلحصائیة الوصفیة واالستداللیة 

  .ةالالزم

  
النتائج المتعلقة بالسؤال األول . 1.4  

 
ما أثر استخدام استراتیجیة تدریس العلوم من أجل الفهم في تحقیق الفهم العلمي، : السؤال األول 

لدى طلبة الصف العاشر األساسي في العلوم؟ وهل یختلف هذا األثر باختالف الجنس وطریقة 
  هر الفهم اُلمقاسة؟ التدریس والتقدیر، والتفاعل بینها وفقًا لمظا

:وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضیة اآلتیة  

 
في متوسطات الفهم العلمي لدى  )α ≥   0.05(ال توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة 

. طلبة الصف العاشر في العلوم، تعزى للجنس وطریقة التدریس والتقدیر، والتفاعل بینها  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة في  الستقصاء هذه الفرضیة، ُحسبتو 
االختبارین القبلي والبعدي، حسب متغیرات المجموعة والجنس والتقدیر، وكانت النتائج كما هي مبینة 

  ).1.4(في الجداول 
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بار الفهم المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للدرجة الكلیة لعالمات الطلبة في اخت: 1.4جدول
.القبلي والبعدي في العلوم، موزعة حسب المجموعة والجنس والتقدیر  

 
 

 االختبار القبلي االختبار البعدي
االنحراف  المتغیرات العدد

 المعیاري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 التجریبیة 98 40.57 15.08 46.66 15.35
 الضابطة 92 32.59 3.88 44.49 11.32 المجموعة

 المجموع 190 36.80 11.93 45.65 13.62
 الذكور 83 32.33 3.73 47.10 13.75

ناثاإل 107 39.93 14.47 44.60 13.50 الجنس  
 المجموع 190 36.80 11.93 45.65 13.62
 ممتاز 25 41.96 16.61 50.96 16.43

 التقدیر
 جید جداً  31 39.84 12.49 53.06 14.81
 جید 57 35.96 10.71 45.30 12.39
 ضعیف 77 34.37 10.04 40.82 10.84
 المجموع 190 36.80 11.93 45.65 13.62

 
 

 تم )α ≥ 0.05(ولمعرفة فیما إذا كانت الفروق الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
الفهم في العلوم،  اختبارلمعالجة عالمات الطلبة في ) ANCOVA( اختبار تحلیل التغایر استخدام

  .) 2.4(كما هو مبین في الجدول 
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للدرجات  الكلیة الختبار الفھم العلمي، حسب ) ANCOVA( نتائج اختبار تحلیل التغایر : 2.4جدول
 .المجموعة والجنس والتقدیر والتفاعل بینھا

 

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   ) ف( قیمة 
  الداللة

  000. 15.92 2163.05 1.00 2163.05  قبلي

 *000. 8.61 1169.78 1.00 1169.78  المجموعة
 590. 300. 40.32 1.00 40.32  الجنس
 *000. 16.65 2262.80 3.00 6788.40  التقدیر

 660. 190. 26.07 1.00 26.07  الجنس*المجموعة
 *050. 2.62 355.37 3.00 1066.11  التقدیر*المجموعة

 *020. 3.38 459.04 3.00 1377.12  التقدیر* الجنس
 *0.05 2.64 358.33 3.00 1074.98  التقدیر*الجنس*المجموعة

   135.88 173.00 23507.47  الخطأ
    190.00 440405.00  المجموع

  
، وأن مستوى الداللة )0.30(المحسوبة لمتغیر الجنس ) ف( أن قیمة ) 2.4(یتضح من الجدول 

مما یعني أنه ال توجد فروق دالة  )α ≥ 0.05(وهذه القیمة أعلى من مستوى الداللة ) 0.59(یساوي 
المحسوبة ) ف(إحصائیًا في أداءات الطلبة في اختبار الفهم بین الذكور واإلناث، كذلك فإن قیمة 

ى من قیمة وهي أعل) 0.66(وأن مستوى الداللة یساوي ) 0.19(للتفاعل بین المجموعة والجنس تساوي
  .مما یدل على أنه ال یوجد فروق تعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس )α ≥ 0.05(مستوى الداللة 

  
المحسوبة لمتوسطي درجات الطلبة حسب المجموعة ) ف( نجد أن قیمة ) 2.4(وبالعودة للجدول 

 ≤ α(لة      وهذه القیمة أقل من مستوى الدال) 0.00(، وأن مستوى الداللة یساوي )8.61(تساوي 
 ، أي أنه هناك  فروق دالة إحصائیًا في أداء الطلبة في العلوم تختلف باختالف المجموعة،)0.05

الذي یبین ) 3.4(وهذه الفروق كانت لصالح المجموعة التجریبیة، كما هو موضح في الجدول 
  . المتوسطات الحسابیة المعدلة لكل مجموعة
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دلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة ، والخطأ  المعیاري المتوسطات الحسابیة المع: 3.4جدول 
.لمتغیر المجموعة   

 المجموعة المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 التجریبیة 47.97 1.40
 الضابطة 43.42 1.48

المحسوبة للفرق بین متوسطي تقدیر طلبة المجموعات ) ف( أن قیمة ) 2.4(كما ویالحظ من الجدول 
، وهذه القیمة أقل من )0.00(، وأن مستوى الداللة عندها )16.65(والضابطة تساوي  التجریبیة

، أي أن هناك  فروق دالة إحصائیًا في أداء الطلبة في العلوم تختلف )α ≥ 0.05(مستوى الداللة 
 باختالف التقدیر، ولمعرفة مصدر الفروق بین التقدیرات،  فقد تم إجراء المقارنات البعدیة باستخدام

  ).  4.4( كما هو مبین في الجدول) LSD( اختبار

  .لداللة الفروق بین تقدیرات الطلبة في اختبار الفهم العلمي) L SD( نتائج اختبار ) 4.4(جدول 

) ب-أ(  فرق المتوسطات مستوى الداللة ) ب( التقدیر  )أ ( التقدیر   
 جید جدا 2.10- 1.00

 ممتاز
 جید 5.66 0.41 

 ضعیف *10.14 0.01
 ممتاز 2.10 1.00

 جید *7.77 0.05 جید جداً 
 ضعیف *12.25 0.00
 ممتاز 5.66- 0.41

 جید جداً  *7.77- 0.05 جید
 ضعیف 4.48 0.31
 ممتاز *10.14- 0.01

 جید جداً  *12.25- 0.00 ضعیف
 جید 4.48- 0.31

لمصادر هذه الفروق نجد أن  داللة الفروق بین تقدیرات الطلبة، وبالنظر)  4.4( تبین نتائج جدول
هناك فروقًا ظاهرة بین التقدیر ممتاز والتقدیر ضعیف لصالح الممتاز، وكذلك بین التقدیر جید جدًا مع 

  .لصالح التقدیر جید جداً ) جید، ضعیف( التقدیرین 
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  والتقدیر التفاعل بین المجموعة
، وأن )2.62(المجموعة والتقدیر  المحسوبة للتفاعل بین) ف(، نجد أن قیمة ) 2.4(بالعود للجدول 

مما یدل على أنه یوجد  )α ≥ 0.05(وهي ضمن قیمة مستوى الداللة ) 0.05(مستوى الداللة یساوي 
یبین ) 5.4(فروق دالة إحصائیًا للتفاعل بین المجموعة والتقدیر، ولمعرفة مصدر الفروق فإن الجدول 

  .الفهم حسب التفاعل بین المجموعة والتقدیرالمتوسطات المعدلة لمتغیر أداء الطلبة في اختبار 
المتوسطات المعدلة واألخطاء المعیاریة للدرجات الكلیة في اختبار الفهم حسب التفاعل  :5.4جدول 

  .بین المجموعة والتقدیر

 الخطأ المعیاري المتوسط المعدل التقدیر  المجموعة

  التجریبیة

 3.78 52.28 ممتاز
 3.41 58.96 جید جداً 

دجی  51.69 2.43 
 1.72 41.80 ضعیف

 3.21 52.61 ممتاز  الضابطة
 2.45 54.52 جید جداً 

 2.17 39.55 جید
 2.61 35.39 ضعیف

) 58.96(الحسابي ألفراد المجموعة التجریبیة ذوي األداء جید جدًا  أن المتوسط) 5.4(ُیظهر الجدول 
عة، یلیه األفراد ذوي األداء ممتاز ثم جید ثم وهو أعلى من المتوسطات الحسابیة لباقي أفراد المجمو 

ضعیف، وكذلك نجد أن المتوسط الحسابي لألفراد ذوي التقدیر جید جدًا في المجموعة الضابطة،أیضًا 
نتیجة التفاعل بین ) 1.4(ویظهر الشكل هو األعلى، یلیه التقدیر ممتاز فالتقدیر جید والتقدیر ضعیف، 

، ویتضح منه التفوق ألفراد المجموعة التجریبیة ذوى األداء جید جدًا، نیاً متغیري المجموعة والتقدیر بیا
جید، ضعیف، على أفراد المجموعة الضابطة، حیث متوسطاتهم كانت أعلى، في حین نلحظ تقارب 

  .كبیر لمتوسطات األفراد ذوي التقدیر ممتاز في المجموعتین
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  .لمتوسطات الدرجات الكلیة الختبار الفهم العلمي دیرالتفاعل بین متغیري المجموعة والتق :1.4شكل 

  والتقدیر الجنسالتفاعل بین 

،وأن )3.38(المحسوبة للتفاعل بین الجنس والتقدیر تساوي) ف(نجد أن قیمة ) 2.4(بالعودة للجدول 
مما یدل على أنه یوجد  )α ≥ 0.05(وهي أقل من قیمة مستوى الداللة ) 0.02(مستوى الداللة عندها 

یبین ) 6.4(روق دالة إحصائیًا للتفاعل بین الجنس والتقدیر، ولمعرفة مصدر الفروق فإن الجدول ف
  . المتوسطات المعدلة للدرجات الكلیة ألداء الطلبة في اختبار الفهم حسب التفاعل بین الجنس والتقدیر

هم حسب التفاعل بین المتوسطات المعدلة واألخطاء المعیاریة ألداء الطلبة في اختبار الف: 6.4جدول 
  .الجنس والتقدیر

 الخطأ المعیاري المتوسط المعدل التقدیر  الجنس

  الذكور

 3.32 47.16 ممتاز
 2.85 58.68 جید جداً 

 2.67 45.56 جید
 2.40 40.49 ضعیف

 3.93 52.70 ممتاز  اإلناث
 2.94 48.85 جید جداً 

 2.09 44.54 جید
 1.88 39.62 ضعیف
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وهو أعلى ) 58.68( الحسابي لألفراد ذوي األداء جید جدًا یساوي  أن المتوسط) 6.4(ل ُیظهر الجدو 
من المتوسطات الحسابیة لباقي أفراد مجموعات الذكور، یلیه األفراد ذوي األداء الممتاز الذین كان 

تذو  اإلناث الحسابیة ألفراد مجموعات ، في حین كانت المتوسطات)47.16(متوسطهم الحسابي   ا
لباقي أفراد مجموعات اإلناث، أعلى من المتوسطات الحسابیة  وهي) 52.70( تساوي ممتاز تقدیرال

وبشكل عام كانت المتوسطات الحسابیة للطلبة الذكور في جمیع التقدیرات أعلى من المتوسطات 
اإلناث الحسابیة للطالبات اإلناث باستثناء الطلبة الذكور ذوي األداء الممتاز، مقارنة مع الطالبات 

  .نتیجة هذا التفاعل)   2.4( ذوات التقدیر الممتاز، ویظهر الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  .التفاعل بین الجنس والتقدیر لمتوسطات الدرجات الكلیة الختبار الفهم العلمي: 2.4شكل 

  
  والتقدیر والجنس التفاعل بین المجموعة

، )2.64(لمجموعة والجنس والتقدیر المحسوبة للتفاعل بین ا) ف(، نجد أن قیمة )2.4(بالعود للجدول 
مما یدل على أنه  )α ≥ 0.05(وهي ضمن قیمة مستوى الداللة ) 0.05(وأن مستوى الداللة یساوي 

یوجد فروق دالة إحصائیًا للتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر، ولمعرفة مصدر الفروق فإن الجدول 
ة في اختبار الفهم حسب المجموعة والجنس یبین المتوسطات المعدلة لمتغیر أداء الطلب) 7.4(

  .والتقدیر
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المتوسطات المعدلة واألخطاء المعیاریة ألداء الطلبة في اختبار الفهم حسب التفاعل بین ) 7.4(جدول 
  .المجموعة والجنس والتقدیر

  
 الخطأ المعیاري المتوسط المعدل التقدیر الجنس  المجموعة

 ذكر  التجریبیة

 4.99 48.17 ممتاز
 4.99 63.83 جید جداً 

 3.86 48.11 جید
 2.67 42.52 ضعیف

 أنثى  التجریبیة

 5.46 47.00 ممتاز
 4.62 49.00 جید جداً 

 3.15 44.33 جید
 2.31 42.00 ضعیف

 ذكر  الضابطة

 4.32 43.62 ممتاز
 4.62 41.29 جید جداً 

 3.53 37.50 جید
 4.62 32.29 ضعیف

  الضابطة

 أنثى

متازم  43.17 4.99 
 3.68 39.82 جید جداً 

 2.73 37.90 جید
 3.15 35.53 ضعیف

) ذكور وٕاناثاً ( من الجنسینأن المتوسطات الحسابیة ألفراد المجموعات التجریبیة ) 7.4(ُیظهر الجدول 
، جید،  ممتاز( كانت للطلبة ذوي التقدیر جید جدًا أعلى من المتوسطات الحسابیة للطلبة ذوي التقدیر

) ذكور وٕاناثاً ( في حین كان المتوسطات الحسابیة ألفراد المجموعة الضابطة  من الجنسین،  )ضعیف
، بشكل عام )جید جدًا، جید، ضعیف(ذوي التقدیر الممتاز أعلى من المتوسطات الحسابیة للتقدیرات

) جدًا، جید، ضعیف ممتاز، جید(نالحظ أن متوسطات الطلبة في المجموعة التجریبیة ذوي التقدیرات 
  . أعلى من المتوسطات المناظرة لها لطلبة المجموعة الضابطة
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  :مظاهر الفهم
، تم حساب المتوسطات لفحص أثر المعالجة على تحقیق الفهم للطلبة وفقًا لمظاهر الفهم اُلمقاسة

الشرح ، (الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة لكل مظهر من مظاهر الفهم
حسب متغیرات المجموعة والجنس والتقدیر ، وكانت النتائج  موزعة حسب ) تفسیر،التطبیق،المنظورال

  . مجاالت مظاهر الفهم الُمقاسة، كما هو مبین الحقاً 
  

 مظهر الشرح
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمظهر الشرح في مقیاس الفهم القبلي والبعدي  : 8.4جدول 

  .زعة حسب المجموعة والجنس والتقدیرفي العلوم، مو 

 االختبار القبلي االختبار البعدي
االنحراف  المتغیرات العدد

 المعیاري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 التجریبیة 98 11.97 4.37 14.00 4.75
 الضابطة 92 9.94 1.30 13.17 3.22 المجموعة

 المجموع 190 11.01 3.44 13.61 4.12
 الذكور 83 9.81 1.11 13.92 4.07

ناثاإل 107 11.85 4.20 13.39 4.16 الجنس  
 المجموع 190 11.01 3.44 13.61 4.12
 ممتاز 25 12.67 4.48 14.84 5.09

 التقدیر
 جید جداً  31 11.90 3.82 15.61 4.51
 جید 57 10.81 3.09 13.49 3.87
یفضع 77 10.21 2.88 12.41 3.31  
 المجموع 190 11.01 3.44 13.61 4.12

ُیالحظ وجود فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس أداء ) 8.4(بعد قراءة الجدول
الطلبة في مظهر الشرح، في مقیاس الفهم في العلوم بین مجموعات عینة الدراسة حسب متغیرات 

  .المجموعة، والجنس، والتقدیر
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 ، تم )α ≥ 0.05(ا كانت الفروق الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ولمعرفة فیما إذ
في مقیاس  في مظهر الشرح لمعالجة عالمات الطلبة) ANCOVA( اختبار تحلیل التغایر استخدام

  .) 9.4(الفهم في العلوم، كما هو مبین في الجدول 
  

یر الفھم العلمي في مظھر الشرح حسب لمتغ) ANCOVA( نتائج اختبار تحلیل التغایر : 9.4جدول

  .المجموعة والجنس والتقدیر والتفاعل بینھا

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 *000. 22.09 276.73 1.00 276.73  قبلي
 *000. 10.37 129.96 1.00 129.96  المجموعة

 290. 1.14 14.31 1.00 14.31  الجنس
 *000. 14.59 182.75 3.00 548.25  التقدیر

 370. 810. 10.18 1.00 10.18  الجنس*المجموعة
 080. 2.82 35.31 3.00 105.94  التقدیر*المجموعة

 0.06 2.68 33.53 3.00 100.58  التقدیر* الجنس
 070. 2.35 29.46 3.00 88.37  التقدیر*الجنس*المجموعة

   12.53 173.00 2167.24  الخطأ
    190.00 39151.00  المجموع

وأن  قیمة مستوى ) 1.14(المحسوبة لمتغیر الجنس هي ) ف( أن قیمة ) 9.4(نالحظ من الجدول 
، مما یعني أنه ال توجد فروق )α ≥ 0.05(وهذه القیمة أكبر من مستوى الداللة ) 0.29(الداللة تساوي 

ظهر الشرح في اختبار الفهم بین الذكور واإلناث، كذلك فإن قیمة دالة إحصائیًا في أداءات الطلبة في م
المحسوبة للتفاعل بین المجموعة والجنس، والتفاعل بین المجموعة والتقدیر، والتفاعل بین الجنس ) ف(

) .352، 2.68 ،2.82 ،0.81(والتقدیر وللتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر، هي على التوالي 
وهذه القیم أكبر من قیمة  )0.07، 0.06، 0.37،0.08(لة المقابلة لها تساوي وقیم مستوى الدال

أنه ال توجد فروق دالة إحصائیًا في أداءات الطلبة في مظهر الشرح  ، أي)α ≥ 0.05(مستوى الداللة 
  .تعزى لها
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هي و  ،)0.00(وأن مستوى الداللة یساوي  )10.37(المحسوبة للمجموعة هي ) ف( بینما نجد أن قیمة
مما یدل على وجود فروق دالة إحصائیا في أداء الطلبة في  )α ≥ 0.05(أقل من قیمة مستوى الداللة 

حیث ) 10.4(مظهر الشرح یعزى للمجموعة، لصالح المجموعة التجریبیة، كما هو مبین في الجدول 
وسطها وهو أكبر من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة حیث مت) 15.39(كان متوسطها الحسابي

  ).12.85(یساوي 
  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة ، والخطأ  : 10.4جدول 
   .المعیاري لمتغیر المجموعة في مظهر الشرح

 المجموعة المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 التجریبیة 15.39 0.42
 الضابطة 12.85 0.44

وأن مستوى الداللة  )14.59(وبة لمتغیر التقدیر في مظهر الشرح هي المحس) ف( كذلك نجد أن قیمة
مما یدل على وجود فروق دالة  )α ≥ 0.05(وهي أقل من قیمة مستوى الداللة  ،)0.00(یساوي 

یبین المتوسطات الحسابیة ) 12.4(إحصائیا في أداء الطلبة في مظهر الشرح یعزى للتقدیر، والجدول 
  .سة حسب متغیر التقدیرالمعدلة لمجموعات الدرا

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة حسب متغیر التقدیر في مظهر ): 11.4(جدول  
  .الشرح

 التقدیر المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 ممتاز 15.80 0.75
 جید جدا 16.79 0.63
 جید 13.58 0.49
 ضعیف 11.69 0.49

  

كما ) LSD( رات، فقد تم إجراء المقارنات البعدیة باستخدام اختبارولمعرفة مصدر الفروق بین التقدی
  ).12.4(هو مبین في الجدول 
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  .لداللة الفروق بین تقدیرات الطلبة، في مظهر الشرح) LSD( نتائج اختبار : 12.4جدول 

  
) ب-أ(  فرق المتوسطات مستوى الداللة ) ب( التقدیر  )أ ( التقدیر   

 جید جدا 0.77- 0.47
زممتا  
 جید 1.35 0.16 

 ضعیف *2.43 0.01
 ممتاز 0.77 0.47

 جید *2.12 0.02 جید جداً 
 ضعیف *3.20 0.00
 ممتاز 1.35- 0.16

 جید جداً  *2.12- 0.02 جید
 ضعیف 1.08 0.13
 ممتاز *2.43- 0.01

 جید جداً  *3.20- 0.00 ضعیف
 جید 1.08- 0.13

  

حیث أن هناك فروق عند مقارنة   ،الفروق بین تقدیرات الطلبةداللة )  12.4(تبین نتائج جدول 
مع التقدیر  جداً  التقدیر جیدوكذلك عند مقارنة  ،لصالح األخیرین) جید جدا، ممتاز(ضعیف مع  التقدیر

  .جداً  جیدلصالح التقدیر ) جید(
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 التفسیر مظهر
  

هر التفسیر في اختبار الفهم القبلي المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمظ: 13.4جدول
.والبعدي في العلوم موزعة حسب المجموعة والجنس والتقدیر لمظهر التفسیر  

 
 االختبار القبلي االختبار البعدي

االنحراف  المتغیرات العدد
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 التجریبیة 98 9.59 3.59 11.49 4.12
 الضابطة 92 7.80 1.39 10.70 3.10 المجموعة

 المجموع 190 8.75 2.91 11.12 3.69
 الذكور 83 7.71 1.26 11.42 3.74

ناثاإل 107 9.48 3.47 10.91 3.65 الجنس  
 المجموع 190 8.75 2.91 11.12 3.69
 ممتاز 25 9.88 4.00 12.68 4.01

 التقدیر
ا◌ جید جد 31 9.81 2.86 12.87 3.66  
 جید 61 8.54 2.77 11.16 3.62
 ضعیف 73 8.06 2.37 9.77 3.13
 المجموع 190 8.75 2.91 11.12 3.69

  

یتبین وجود فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس أداء ) 13.4(بعد قراءة الجدول
دراسة حسب متغیرات الطلبة في مظهر التفسیر في مقیاس الفهم في العلوم بین مجموعات عینة ال

  .المجموعة، والجنس، والتقدیر

 تم )α ≥ 0.05(ولمعرفة فیما إذا كانت الفروق الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
في مقیاس  في مظهر التفسیر لمعالجة عالمات الطلبة) ANCOVA(اختبار تحلیل التغایر  استخدام

  .) 14.4(ل الفهم في العلوم، كما هو مبین في الجدو 
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لمظھر التفسیر في اختبار الفھم حسب ) ANCOVA( نتائج اختبار تحلیل التغایر : 14.4جدول

   .المجموعة والجنس والتقدیر والتفاعل بینھا

 

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 080. 3.05 34.06 1.00 34.06  قبلي
 *030. 4.53 50.69 1.00 50.69  لمجموعةا

 790. 070. 0.80 1.00 0.80  الجنس
 *000. 10.34 115.60 3.00 346.81  التقدیر

 760. 100. 1.06 1.00 1.06  الجنس*المجموعة
 060. 2.55 28.47 3.00 85.42  التقدیر*المجموعة

 360. 1.08 12.07 3.00 36.20  التقدیر* الجنس
 090. 2.16 24.18 3.00 72.53  قدیرالت*الجنس*المجموعة

   11.18 173.00 1933.77  الخطأ
    190.00 26592.00  المجموع

 
المحسوبة لمتغیر الجنس، والتفاعل بین المجموعة والجنس ) ف( أن قیمة ) 14.4(ُیالحظ من الجدول 

المجموعة والجنس ،والتفاعل بین المجموعة والتقدیر، والتفاعل بین الجنس والتقدیر، والتفاعل بین 
وأن  قیم مستوى الداللة )  2.16،  1.08، 2.55، 0.10،  0.07(  والتقدیر هي على التوالي هي 

وهذه القیم أكبر من مستوى الداللة    ) 0.09، 0.36، 0.06،  0.76، 0.79(المقابلة لها تساوي 
)α ≥  0.05(بة في مظهر التفسیر في ، مما یعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائیًا في أداءات الطل

  .اختبار الفهم تعزى لهذه المتغیرات

 ،)0.03(وأن مستوى الداللة یساوي  )4.53(المحسوبة لمتغیر المجموعة هي ) ف( بینما نجد أن قیمة
مما یدل على وجود فروق دالة إحصائیا في أداء  )α ≥ 0.05(وهي أقل من قیمة مستوى الداللة 

أن هذا الفرق  لصالح المجموعة ) 15.4(للمجموعة، ویبین الجدول  الطلبة في مظهر التفسیر یعزى
وهو األكبر مقارنة مع  متوسط المجموعة الضابطة ) 11.49(التجریبیة حیث كان متوسطها الحسابي 

  ).10.70(الذي یساوي 
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المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة ، والخطأ )  15.4(جدول 
   .یاري لمتغیر المجموعة في مظهر التفسیرالمع

 

 الخطأ المعیاري
 المجموعة المتوسط الحسابي

 التجریبیة 11.49 0.37
 الضابطة 10.70 0.40

  

 )0.00(وأن مستوى الداللة یساوي  )10.34(المحسوبة لمتغیر التقدیر هي ) ف( كذلك نجد أن قیمة
یدل على أنه یوجد فروق دالة إحصائیا في أداء مما  )α ≥ 0.05(وهي أقل من قیمة مستوى الداللة 

یبین المتوسطات الحسابیة المعدلة ) 16.4(الطلبة في مظهر التفسیر یعزى للتقدیر، والجدول 
  .لمجموعات الدراسة حسب متغیر التقدیر

  
المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة حسب متغیر التقدیر في مظهر ) 16.4(جدول  

   .التفسیر

 

 التقدیر المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 ممتاز 12.68 0.70
 جید جدا 12.87 0.63
 جید 11.16 0.46
 ضعیف 9.77 0.42

  

كما هو ) LSD(ولمعرفة مصدر الفروق بین التقدیرات، فقد تم إجراء المقارنات البعدیة باستخدام اختبار
  ). 17.4( موضح في الجدول
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  .لداللة الفروق بین تقدیرات الطلبة، في مظهر التفسیر) LSD(ر نتائج اختبا) 17.4(جدول 

  

) ب-أ(  فرق المتوسطات مستوى الداللة ) ب( التقدیر  )أ ( التقدیر   
 جید جدا 0.19- 0.84

 ممتاز
 جید 1.52 0.07 

 ضعیف *2.91 0.00
 ممتاز 0.19 0.84

 جید *1.71 0.03 جید جداً 
 ضعیف *3.10 0.00
 ممتاز 1.52- 0.07

 جید جداً  *1.71- 0.03 جید
 ضعیف *1.38 0.03
 ممتاز *2.91- 0.00

 جید جداً  *3.10- 0.00 ضعیف
 جید *1.38- 0.03

  
  

داللة الفروق بین تقدیرات الطلبة، حیث أن هناك فروق عند مقارنة التقدیر )  17.4(تبین نتائج جدول 
  لتقدیرات ممتاز، جید جدًا، جید، وكذلك عند مقارنةلصالح ا) ممتاز، جید جدًا، جید( ضعیف بالتقدیر

  .جید لصالح التقدیر جید جداً  مع التقدیر جید جداً  التقدیر
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  مظهر التطبیق

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمظهر التطبیق في اختبار الفهم القبلي : 18.4جدول
  .والتقدیروالبعدي في العلوم موزعة حسب المجموعة والجنس 

  
 االختبار القبلي االختبار البعدي

االنحراف  المتغیرات العدد
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 التجریبیة 98 11.06 4.60 12.65 4.43
 الضابطة 92 8.56 1.16 11.87 3.38 المجموعة

 المجموع 190 9.88 3.65 12.29 3.98
 الذكور 83 8.57 1.16 12.84 4.04

ناثاإل 107 10.79 4.44 11.89 3.91 الجنس  
 المجموع 190 9.88 3.65 12.29 3.98
 ممتاز 19 10.96 4.66 13.92 4.79

 التقدیر
 جید جداً  34 10.48 3.61 14.06 4.18
 جید 56 9.72 3.34 12.12 3.66
 ضعیف 81 9.37 3.48 11.07 3.40
 المجموع 190 9.88 3.65 12.29 3.98

 
  

ُیالحظ وجود فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس أداء ) 18.4(بعد قراءة الجدول
الطلبة في مظهر التطبیق في مقیاس الفهم في العلوم بین مجموعات عینة الدراسة حسب متغیرات 

  .المجموعة، والجنس، والتقدیر

 تم ،)α ≥ 0.05(ات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ولمعرفة فیما إذا كانت الفروق الظاهریة ذ
في مقیاس  في مظهر التطبیق لمعالجة عالمات الطلبة) ANCOVA( اختبار تحلیل التغایر استخدام

  .) 19.4(الفهم في العلوم، كما هو مبین في الجدول 
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التطبیق  لمتغیر الفھم العلمي في مظھر) ANCOVA(نتائج اختبار تحلیل التغایر : 19.4جدول

  .حسب المجموعة والجنس والتقدیر والتفاعل بینھا

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 000. 17.23 202.58 1.00 202.58  قبلي
 *000. 9.01 105.90 1.00 105.90  المجموعة

 860. 030. 0.35 1.00 0.35  الجنس
 *000. 13.04 153.30 3.00 459.89  رالتقدی

 640. 220. 2.62 1.00 2.62  الجنس*المجموعة
 *020. 3.24 38.06 3.00 114.17  التقدیر*المجموعة

 0.06 2.72 32.03 3.00 96.10  التقدیر* الجنس
 070. 2.38 27.99 3.00 83.97  التقدیر*الجنس*المجموعة

   11.76 173.00 2034.39  الخطأ
    190.00 32225.00  المجموع

 

المحسوبة لمتغیرات الجنس والتفاعل بین المجموعة والجنس،  )ف( أن قیم ) 19.4(یتضح من الجدول 
، 0.03(والتفاعل بین الجنس والتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر، هي على التوالي 

وهذه القیم ) 0.07، 0.06، 0.64، 0.86(، وقیم مستوى الداللة المقابلة لها)2.38، 2.72، 0.22
مما یدل على أنه ال یوجد فروق دالة إحصائیًا تعزى  )α ≥ 0.05(جمیعًا أعلى من قیمة مستوى الداللة 

  . لهذه للمتغیرات

  

وهي  ،)0.00(وأن مستوى الداللة یساوي  )9.01(المحسوبة للمجموعة هي ) ف( بینما نجد أن قیمة
مما یدل على وجود فروق دالة إحصائیا في أداء الطلبة في  )α ≥  0.05(أقل من قیمة مستوى الداللة 

ق) 20.4(مظهر التطبیق تعزى للمجموعة، ویظهر الجدول  ن هذه الفرو لصالح المجموعة التجریبیة،  أ
  .حیث كان متوسطها الحسابي هو األكبر

  



107 
 

 ة، والخطأ المعیاريالمتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابط:  20.4جدول 
   .لمتغیر المجموعة في مظهر التطبیق

 

 المجموعة المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 التجریبیة 14.65 0.40
 الضابطة 12.87 0.43

وهي أقل  )0.00(وأن مستوى الداللة یساوي  )13.04(المحسوبة للتقدیر هي ) ف( كذلك نجد أن قیمة
مما یدل على أنه یوجد فروق دالة إحصائیا في أداء الطلبة في  )α ≥ 0.05(من قیمة مستوى الداللة 

مظهر التطبیق یعزى للتقدیر، ولمعرفة مصدر الفروق بین التقدیرات، فقد تم إجراء المقارنات البعدیة 
 ). 19.4( كما یظهر في الجدول) LSD( باستخدام اختبار

  رات الطلبة، في مظهر التطبیقلداللة الفروق بین تقدی) LSD( نتائج اختبار ) 21.4(جدول 

) ب-أ(  فرق المتوسطات مستوى الداللة ) ب( التقدیر  )أ ( التقدیر   
 جید جدا 0.14- 0.89

 ممتاز
 

 جید *1.80 0.05
 ضعیف *2.85 0.00
 ممتاز 0.14 0.89

 جید *1.94 0.02 جید جداً 
 ضعیف *2.99 0.00
 ممتاز *1.80- 0.05

 جید جداً  *1.94- 0.02 جید
 ضعیف 1.05 0.12
 ممتاز *2.85- 0.00

 جید جداً  *2.99- 0.00 ضعیف
 جید 1.05- 0.12

حیث أن هناك فروق عند مقارنة التقدیر  ،داللة الفروق بین تقدیرات الطلبة)  19.4(تبین نتائج جدول 
ر جید جدًا مع لصالح التقدیر ممتاز، وكذلك هناك فروق عند مقارنة التقدی) جید، ضعیف( مع  الممتاز

  .لصالح التقدیر جید جداً ) جید، ضعیف( 
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  التفاعل بین المجموعة والتقدیر

) 3.24(المحسوبة للتفاعل بین المجموعة والتقدیر تساوي) ف(نجد أن قیمة ) 19.4(بالعودة للجدول
 مما یدل على أنه )α ≥ 0.05(وهي أقل من قیمة مستوى الداللة ) 0.02(وأن مستوى الداللة یساوي 

یوجد فروق دالة إحصائیًا للتفاعل بین المجموعة والتقدیر، ولمعرفة مصدر الفروق فإن الجدول 
  .یبین المتوسطات المعدلة لمتغیر أداء الطلبة في اختبار الفهم حسب المجموعة والتقدیر) 22.4(

اختبار المتوسطات المعدلة واألخطاء المعیاریة ألداء الطلبة في مظهر التطبیق في ) 22.4(جدول 
   .الفهم حسب التفاعل بین المجموعة والتقدیر

 

 الخطأ المعیاري المتوسط المعدل التقدیر  المجموعة

  التجریبیة

 0.93 14.86 ممتاز
 0.85 16.04 جید جداً 

 0.75 14.46 جید
 0.77 11.44 ضعیف

 1.10 14.73 ممتاز  الضابطة
 0.84 14.06 جید جداً 

 0.59 10.12 جید
 0.55 9.70 ضعیف

الحسابي ألفراد المجموعة التجریبیة ذوي األداء جید جدًا  أن المتوسط) 22.4(ُیظهر الجدول 
وهو أعلى من المتوسطات الحسابیة لباقي أفراد المجموعات التجریبیة، یلیه األفراد ذوي ) 16.04(

دیر ممتاز في األداء ممتاز ثم جید، ثم ضعیف، في حین كان المتوسط الحسابي لألفراد ذوي التق
المجموعات الضابطة، هو األعلى، یلیه التقدیر جید جدًا فالتقدیر جید والتقدیر ضعیف، بشكل عام 

  . كانت متوسطات طلبة المجموعة التجریبیة أكبر من المتوسطات المناظرة لها في المجموعة الضابطة
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المنظور: المظھر الرابع   

فات المعیاریة لمظهر المنظور في اختبار الفهم القبلي المتوسطات الحسابیة واالنحرا: 23.4جدول
  .والبعدي في العلوم موزعة حسب المجموعة والجنس والتقدیر

 االختبار القبلي االختبار البعدي
االنحراف  المتغیرات العدد

 المعیاري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

ةالتجریبی 98 7.95 3.22 8.52 3.01  
 الضابطة 92 6.29 0.65 8.74 2.54 المجموعة

 المجموع 190 7.16 2.52 8.63 2.79
 الذكور 83 6.24 0.67 8.92 2.86

ناثاإل 107 7.81 3.08 8.41 2.74 الجنس  
 المجموع 190 7.16 2.52 8.63 2.79
 ممتاز 19 8.46 3.86 9.52 3.51

 التقدیر
 جید جداً  36 7.65 2.83 10.52 3.35
 جید 54 6.89 1.98 8.53 2.24
 ضعیف 81 6.73 2.01 7.56 2.09
 المجموع 190 7.16 2.52 8.63 2.79

 
 
 

ُیالحظ وجود فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس أداء ) 23.4(بعد قراءة الجدول
یرات المجموعة، الطلبة في مظهر المنظور في مقیاس الفهم، بین مجموعات عینة الدراسة حسب متغ

  .والجنس، والتقدیر

 استخدام ، تم )α ≥ 0.05(ولمعرفة فیما إذا كانت الفروق الظاهریة دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة 
في مقیاس الفهم في  في مظهر المنظور لمعالجة عالمات الطلبة) ANCOVA(اختبار تحلیل التغایر

  .) 24.4(العلوم، كما هو مبین في الجدول 
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لمتغیر الفھم العلمي في مظھر المنظور ) ANCOVA(نتائج اختبار تحلیل التغایر : 24.4جدول

 .حسب المجموعة والجنس والتقدیر والتفاعل بینھا

مجموع   التباینمصدر 
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 000. 14.25 80.05 1.00 80.05  قبلي
 *010. 7.13 40.09 1.00 40.09  المجموعة

 180. 1.78 10.00 1.00 10.00  الجنس
 *000. 13.10 73.61 3.00 220.83  التقدیر

 110. 2.59 14.54 1.00 14.54  الجنس*المجموعة
 080. 2.28 12.79 3.00 38.36  التقدیر*المجموعة

 *010. 4.03 22.63 3.00 67.88  التقدیر* الجنس
 *010. 4.28 24.05 3.00 72.15  التقدیر*الجنس*المجموعة

   5.62 173.00 971.96  الخطأ
    190.00 15333.00  المجموع

 
 

وأن  قیمة مستوى ) 1.78(المحسوبة لمتغیر الجنس هي ) ف( أن قیمة ) 24.4(ُیالحظ من الجدول 
ق ، مما یعني أنه ال توج)α ≥ 0.05(وهذه القیمة أكبر من مستوى الداللة ) 0.18(الداللة تساوي  د فرو

دالة إحصائیًا في أداءات الطلبة في مظهر المنظور في اختبار الفهم بین الذكور واإلناث، كذلك الحال 
) ف(بالنسبة للتفاعل بین المجموعة والجنس، والتفاعل بین المجموعة والتقدیر حیث كانت قیمة 

هذه القیمة أكبر من و  )0.08، 0.11(وقیمة مستوى الداللة ) 2.28،  2.59(المحسوبة على التوالي 
، مما یعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائیًا في أداءات الطلبة في مظهر )α ≥ 0.05(مستوى الداللة 

  .المنظور في اختبار الفهم تعزى لهذه التفاعالت

وهي  ،)0.01(وأن مستوى الداللة یساوي  )7.13(المحسوبة للمجموعة هي ) ف( بینما نجد أن قیمة
ى الداللة أقل من قیمة مست مما یدل على وجود فروق دالة إحصائیا في أداء الطلبة في  )α ≥ 0.05(و

أن هذه الفروق كانت لصالح المجموعة ) 25.4(مظهر المنظور تعزى للمجموعة، ویبین الجدول 
  .التجریبیة ذات المتوسط الحسابي األكبر
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ریبیة والضابطة، والخطأ المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التج)  25.4(جدول 
  .لمتغیر المجموعة المعیاري

 المجموعة المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 التجریبیة 9.74 0.30
 الضابطة 8.52 0.28

 )0.00(وأن مستوى الداللة یساوي  )13.10(المحسوبة لمتغیر التقدیر هي ) ف( كذلك نجد أن قیمة
مما یدل على أنه یوجد فروق دالة إحصائیا في أداء  )α ≥ 0.05(وهي أقل من قیمة مستوى الداللة 

الطلبة في مظهر المنظور تعزى للتقدیر، ولمعرفة مصدر الفروق بین التقدیرات، فقد تم إجراء المقارنات 
  ). 26.4( كما یظهر في الجدول)  LSD( البعدیة باستخدام اختبار

 .دیرات الطلبة، في مظهر المنظورلداللة الفروق بین تق) LSD( نتائج اختبار ) 26.4(جدول 
) ب-أ(  فرق المتوسطات مستوى الداللة ) ب( التقدیر  )أ ( التقدیر   

 جید جدا 1.00- 0.16
 ممتاز

 
 جید 0.99 0.11
 ضعیف *1.96 0.00
 ممتاز 1.00 0.16

 جید *1.99 0.00 جید جداً 
 ضعیف *2.95 0.00
 ممتاز 0.99- 0.11

ا◌ جید جد *1.99- 0.00 جید  
 ضعیف *0.96 0.04
 ضعیف ممتاز *1.96- 0.00

 جید جداً  *2.95- 0.00 
 جید *0.96- 0.04

ممتاز هناك فروق عند مقارنة التقدیر ، فداللة الفروق بین تقدیرات الطلبة)  26.4(تبین نتائج جدول 
) ید ، ضعیفج( جید جدًا مع تقدیر   لصالح ممتاز، وكذلك هناك فروق عند مقارنة) ضعیف( مع  

  .لصالح التقدیر جید جدًا، وهناك فروق عند مقارنة التقدیر جید مع التقدیر ضعیف لصالح التقدیر جید
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  والتقدیر الجنسالتفاعل بین 

، وأن )4.03(المحسوبة للتفاعل بین الجنس والتقدیر تساوي) ف(نجد أن قیمة ) 24.4(بالعودة للجدول 
مما یدل على أنه یوجد  )α ≥ 0.05(ل من قیمة مستوى الداللة وهي أق) 0.01(مستوى الداللة عندها 

فروق دالة إحصائیًا للتفاعل بین الجنس والتقدیر في مظهر المنظور، ولمعرفة مصدر الفروق فإن 
یبین المتوسطات المعدلة لمتغیر أداء الطلبة في اختبار الفهم حسب التفاعل بین ) 27.4(الجدول 

  .ظورالجنس والتقدیر لمظهر المن

المتوسطات المعدلة واألخطاء المعیاریة ألداء الطلبة في اختبار الفهم حسب التفاعل ) 27.4(جدول 
  .بین الجنس والتقدیر لمظهر المنظور

 الخطأ المعیاري المتوسط المعدل التقدیر  الجنس

  الذكور

 1.02 13.29 ممتاز
 1.06 14.77 جید جداً 

 0.81 12.86 جید
 0.72 11.71 ضعیف

 1.15 14.73 ممتاز  اإلناث
 0.90 13.56 جید جداً 

 0.65 11.66 جید
 0.58 10.65 ضعیف

وهو أعلى ) 14.77(الحسابي لألفراد ذوي األداء جید جدًا یساوي  أن المتوسط) 27.4(ُیظهر الجدول 
لذین كان من المتوسطات الحسابیة لباقي أفراد مجموعات الذكور، یلیه األفراد ذوي األداء الممتاز ا

تذو  اإلناث الحسابیة ألفراد مجموعات ، في حین كانت المتوسطات)13.29(متوسطهم الحسابي   ا
لباقي أفراد مجموعات اإلناث، أعلى من المتوسطات الحسابیة  وهي) 14.73( تساوي ممتاز التقدیر

توسطات وبشكل عام كانت المتوسطات الحسابیة للطلبة الذكور في جمیع التقدیرات أعلى من الم
الحسابیة للطالبات اإلناث باستثناء الطلبة الذكور ذوي األداء الممتاز، مقارنة مع الطالبات اإلناث 

  :نتیجة هذا التفاعل)   3.4( ذوات التقدیر الممتاز، ویظهر الشكل
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  .التفاعل بین الجنس والتقدیر لمظهر المنظور: 3.4شكل 

 

  تقدیروال والجنس التفاعل بین المجموعة
  

)  4.28(المحسوبة للتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر ) ف(نجد أن قیمة ) 24.4(بالعود للجدول 
مما یدل على  )α ≥ 0.05(وهي أقل من قیمة مستوى الداللة ) 0.01(وأن قیمة مستوى الداللة تساوي 

عرفة مصدر الفروق فإن أنه یوجد فروق دالة إحصائیًا للتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر، ولم
یبین المتوسطات المعدلة لمتغیر أداء الطلبة في اختبار الفهم حسب التفاعل بین ) 28.4(الجدول 

  .المجموعة والجنس والتقدیر
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المتوسطات المعدلة واألخطاء المعیاریة ألداء الطلبة في اختبار الفهم لمظهر المنظور ) 28.4(جدول 
  .والجنس والتقدیرحسب التفاعل بین المجموعة 

  
 الخطأ المعیاري المتوسط المعدل التقدیر الجنس  المجموعة

 ذكر  التجریبیة

 1.00 10.50 ممتاز
 1.00 13.33 جید جداً 

 0.77 8.80 جید
 0.53 7.81 ضعیف

  التجریبیة

 أنثى

 1.10 9.67 ممتاز
 0.93 9.29 جید جداً 

 0.63 8.53 جید
 0.46 7.46 ضعیف

 ذكر  طةالضاب

 0.87 9.57 ممتاز
 0.93 8.71 جید جداً 

 0.71 7.47 جید
 0.93 7.03 ضعیف

  الضابطة

 أنثى

 1.00 9.23 ممتاز
 0.74 9.17 جید جداً 

 0.55 8.15 جید
 0.63 7.00 ضعیف

  

ذكور ( من الجنسینأن المتوسطات الحسابیة ألفراد المجموعات التجریبیة ) 28.4(ُیظهر الجدول 
المناظرة لها، وبالنظر لمتوسطات  أعلى من المتوسطات الحسابیة ألفراد المجموعات الضابطة) ٕاناثاً و 

الذكور في المجموعة التجریبیة، نجد أن الذكور الذین تقدیرهم جید جدا كانت متوسطاتهم هي األعلى، 
  . تجریبیةفي حین حازت الطالبات ذوات التقدیر ممتاز على المتوسط األعلى في المجموعة ال
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 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني.2.4

في العلوم في الصف العاشر األساسي ) سطحي عمیق، متوسط،( هل یختلف مستوى فهم الطلبة
  باختالف الجنس والطریقة والتقدیر ؟

  :وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضیة اآلتیة

في مستویات فهم طلبة الصف  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة 
  .العاشر األساسي في العلوم تعزى للجنس وطریقة التدریس والتقدیر

 
الختبار هذه الفرضیة تم إیجاد التكرارات المالحظة ودالالت الفروق لمستویات الفهم باستخدام اختبار 

2χ   واختبار مان ویتنيMan-Whitney لحساب قیمة Z  ي المجموعة وقراءة داللة الفروق لمتغیر
الختبار داللة الفروق لمتغیر   Hلحساب قیمة Kruskal –Wallis  والجنس، واختبار كروسكال والیز

   .والبعدي التقدیر، في االختبارین القبلي
  

 2χ التكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفروق لمستویات الفهم ونتائج اختبار :29.4جدول 

  .ة في االختبار القبليلمتغیر المجموع )Z(وقیمة 

Z  
مستوى 
 الداللة

2χ 
درجة 
 الحریة

المجموعة 
 الضابطة

المجموعة 
 التجریبیة

  التكرارات
  والنسب المئویة

مستوى 
 الفهم

2.39 

0.05 
 

5.83 
 

2 
 التكرار 174 89 85

 سطحي
 النسبة %100 %51 %49

0.02 
 

5.58 
 2 

 متوسط التكرار 11 7 4
ةالنسب %100 %64 %36  

مستوى 
 الداللة
0.02 

0.03 7.14 
1 

 عمیق التكرار 5 2 3
 النسبة %100 %40 %60

 
18.55 5 

 المجموع التكرار 190 98 92
  النسبة %100 %52 %48
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التكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفروق لمستویات الفهم باستخدام اختبار  :30.4جدول 
2χ  وقیمةZ لمجموعة البعديلمتغیر ا.  
  

Z  
مستوى 
 الداللة

2χ 
درجة 
 الحریة

المجموعة 
 الضابطة

المجموعة 
 التجریبیة

  التكرارات
  والنسب المئویة

مستوى 
 الفهم

3.43 

0.01 
 

4.51 
 

2 
 التكرار 61 19 42

 سطحي
 النسبة %100 %31 %69

0.02 
 

4.34 
 

2 
 متوسط التكرار 105 62 43

ةالنسب %100 %59.0 %41.0  
مستوى 
 الداللة
0.00* 

0.04 5.71 1 
 عمیق التكرار 24 17 7
29%  النسبة %100 %71 

 
 5 

 التكرار 190 98 92
 المجموع

 النسبة %100 %52 %48
  

التكرارات والنسب المئویة وداللة الفروق لمستویات الفهم لمتغیر )  30.4، 29.4(یظهر الجدوالن 
ختبارین القبلي والبعدي، حیث بلغت قیمة التكرارات ألفراد المجموعة المجموعة التجریبیة في اال

) 2، 7،  89(في االختبار القبلي ) سطحي ، متوسط ، عمیق( التجریبیة مرتبة حسب مستویات الفهم 
وهذا یعني أن ) 17، 62، 19( وكانت القیم المناظرة لها ضمن نفس المجموعة في االختبار البعدي 

ن یمتلكون فهمًا سطحیًا قد انخفض لصالح كل من الفهم المتوسط والعمیق، حیث نجد عدد الطلبة الذی
من مجموع الطلبة قد تحولوا عن الفهم السطحي، وقد بلغت نسبة الطلبة الذین  % 71أن ما نسبته 

  %.21.4،  وأن نسبة الطلبة الذین تبنوا مستوى الفهم العمیق %78.6تبنوا مستوى الفهم المتوسط 

التكرارات والنسب المئویة وداللة الفروق لمستویات الفهم لمتغیر )  31.4، 30.4(هر الجدوالن كما یظ
المجموعة الضابطة في االختبارین القبلي والبعدي، حیث بلغت قیمة التكرارات ألفراد المجموعة 

) 3، 4، 85(في االختبار القبلي ) سطحي ، متوسط ، عمیق( الضابطة مرتبة حسب مستویات الفهم 
وهذا یعني أن نسبة ) 7، 43، 42( وكانت القیم المناظرة لها لنفس المجموعة في االختبار البعدي

الطلبة الذین یمتلكون فهمًا سطحیًا قد انخفض لصالح كل من الفهم المتوسط والعمیق، حیث نجد أن 
توسط، وأن تبنوا مستوى الفهم الم) 90%(من الطلبة قد تحولوا عن الفهم السطحي، منهم %)  47(
مع المجموعة التجریبیة نجد أن هناك فارق  النسبتبنوا المستوى العمیق، وبمقارنة هذه %) 0.09(
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ملحوظ حیث كانت الزیادة تجاه التحول من المستوى السطحي فالمتوسط فالعمیق في المجموعة 
بین مستویات  مما یدل على أنه یوجد فروق الضابطة أقل بكثیر منها في حالة المجموعة التجریبیة،
  .فهم الطلبة تعزى للمجموعة، ولصالح المجموعة التجریبیة

ن) 3.43(بلغت  لالختبار البعديالمحسوبة  Z قیمة ویتضح كذلك أن  عندهاقیمة مستوى الداللة  وأ
مما یعني وجود فروق دالة ) α ≥ 0.05(وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) 0.00(

  .ن التجریبیة والضابطة بشكل عام في مستویات الفهمإحصائیا بین المجموعتی
نجد أنها دالة لكل مستوى من مستویات الفهم، وقیم مستوى الداللة عندها،  )2χ(وبمقارنة قیم  

فروق بین طلبة المجموعتین التجریبیة والضابطة في مستوى الفهم لوجود  مما یشیر إحصائیا،
، وكذلك األمر بالنسبة للمستوى المتوسط فقیمة ) 0.01(السطحي،حیث ساوت قیمة مستوى الداللة 

وكذلك األمر بالنسبة لمستوى الفهم العمیق الذي بلغت قیمة مستوى  ،)0.02(مستوى الداللة عنده 
  .)0.04( الداللة عنده

  
 2χالتكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفروق لمستویات الفهم ونتائج اختبار  :31.4جدول 

   .لمتغیر الجنس في االختبار القبلي  Zوقیمة 

Z  
مستوى 
 الداللة

X2 
درجة 
 الذكور اإلناث الحریة

  التكرارات
  والنسب المئویة

مستوى 
 الفهم

2.10 

0.64 
 

4.27 
 

 التكرار 174 76 98 2
 سطحي

 النسبة %100 %44 %56
0.19 

 
1.71 

 
 متوسط التكرار 11 5 6 2

 النسبة %100 %45 %55
ى مستو 

 الداللة
0.04 

 عمیق التكرار 5 2 3 1 4.69 0.58
 النسبة %100 %40 %60

 
10.67 5 

 المجموع التكرار 190 83 107
  النسبة %100 %44 %56
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التكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفروق لمستویات الفهم باستخدام اختبار  :32.4جدول 
2χ  وقیمةZ االختبار البعدي لمتغیر الجنس في.  

Z  
مستوى 
 الداللة

2χ 
درجة 
  التكرارات الذكور اإلناث الحریة

  والنسب المئویة
مستوى 

 الفهم

0.20 

 التكرار 55 27 28 2 6.33 0.04
 سطحي

%51 42%  النسبة %100 
 متوسط التكرار 109 45 63 2 6.32 0.04

 النسبة %100 %42 %58
مستوى 
 الداللة
0.84 

 عمیق التكرار 27 11 16 1 0.00 0.99
59%  41%  النسبة %100 

 
12.65 5 

 المجموع التكرار 190 83 107
  النسبة %100 %44 %56

التكرارات والنسب المئویة وداللة الفروق لمستویات الفهم لمتغیر الجنس ) 32.4،31.4(یظهر الجدوالن 
  التكرارات للطلبة الذكور مرتبة حسب مستویات الفهم  في االختبارین القبلي والبعدي ، حیث بلغت قیمة

وكانت القیم المناظرة لها لنفس المجموعة ) 2، 76،5(في االختبار القبلي ) سطحي، متوسط، عمیق( 
من الطلبة الذكور كانوا یمتلكون فهمًا سطحیًا %) 59(وهذا یعني أن) 27،45،16(في االختبار البعدي

منهم تبنوا لمستوى الفهم العمیق، في االختبار %) 18(هم المتوسط ولمستوى الف%) 81(تبنى منهم 
  . البعدي

وعند مقارنة التكرارات والنسب المئویة وداللة الفروق لمستویات الفهم في مجموعة اإلناث في  
سطحي، متوسط ، ( االختبارین القبلي والبعدي، نجد أن قیمة التكرارات مرتبة حسب مستویات الفهم 

وكانت القیم المناظرة لها لنفس المجموعة في االختبار البعدي ) 6،3، 98(االختبار القبلي في ) عمیق
طالبة تبنین %) 81(طالبة تحولن عن الفهم السطحي منهن %) 64(وهذا یعني أن) 16، 63، 28( 

ك من الطالبات تبنین مستوى الفهم العمیق، في االختبار البعدي، وكذل%) 18(مستوى الفهم المتوسط و
 وهي قیمة) 0.84(وأن قیمة مستوى الداللة عندها تساوي  )0.20(المحسوبة بلغت  Zنجد أن قیمة 

أي أنه ال یوجد فروق في مستویات الفهم تعزى  )α≥ 0.05(دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  غیر
أنها دالة   دنجلكل مستوى منها، وقیم مستوى الداللة عندها،  )2χ(للجنس بشكل عام، وعند مقارنة قیم 

لوجود  مما یشیرعند مستوى الفهم السطحي والمتوسط، وغیر دالة عند المستوى العمیق،  إحصائیا،
غیر  )2χ(في حین كانت قیمة  ،والمتوسط في مستوى الفهم السطحي الذكور واإلناثفروق بین طلبة 

  .)0.09(  ة عندهمستوى الداللبین الذكور واإلناث، حیث  بالنسبة لمستوى الفهم العمیق دالة
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ودالالت  2χالتكرارات المالحظة والنسب المئویة لمستویات الفهم باستخدام اختبار  :33.4جدول 
   .لمتغیر التقدیر في االختبار القبلي Hوقیمة  كروسكال ویلزالفروق لمستویات الفهم باستخدام اختبار 

H  مستوى
 الداللة

2χ  درجة
تالت ممتاز جید جداً  جید ضعیف الحریة   كرارا

 والنسب المئویة
مستوى 

 الفهم

2.39 
 

 سطحي التكرار 174 23 28 54 69 6.0 8.23 0.22
 النسبة %100 %13.2 %16.1 %31 %39.7

0.23 8.08 6.0 
 متوسط التكرار 11 1 2 2 6

 النسبة %100 %9 %18 %18 %55
 مستوى
 الداللة
0.50 

 عمیق التكرار 5 1 1 1 2 1.0 0.09 0.77
 النسبة %100 %20 %20 %20 %40

 
16.23 13 

 المجموع التكرار 190 25 31 57 77
 النسبة %100 %13 %16 %30 %41

 
ق  2χالتكرارات المالحظة والنسب المئویة لمستویات الفهم باستخدام اختبار :34.4جدول  ودالالت الفرو

  .البعدي لمتغیر التقدیر في االختبار Hوقیمة كروسكال ویلز لمستویات الفهم باستخدام اختبار 
  

H 
مستو
ى 

 الداللة
2χ 

درجة 
  التكرارات ممتاز جید جداً  جید ضعیف الحریة

 والنسب المئویة
مستوى 

 الفهم

4.11 
 سطحي التكرار 55 11 6 18 20 6.0 8.23 0.22

%36.4 %32.7 %10.9  20%  النسبة  %100 

رالتكرا 111 10 20 36 45 6.0 8.08 0.23  متوسط 
 النسبة  %100 %9 %18 %32 41%

 مستوى
 الداللة
0.25 

 عمیق التكرار 24 4 7 7 6 1.0 0.09 0.77
 النسبة  %100 %17 %29 %29 %25

 المجموع التكرار 190 25 33 61 71 13 16.23 
 النسبة  %100 %13 %17 %32 %38

ب المئویة وداللة الفروق لمستویات الفهم لمتغیر التقدیر التكرارات والنس) 34.4،33.4(یظهر الجدوالن 
في االختبارین القبلي والبعدي ، حیث بلغت قیمة التكرارات للطلبة ذوي التقدیر ممتاز حسب مستویات 

وكانت القیم المناظرة لها لنفس ) 23،1،1(في االختبار القبلي ) سطحي ، متوسط ، عمیق( الفهم 
ی التقدیر في االختبار الب من الطلبة كانوا %) 48(في االختبار البعدي وهذا یعني أن) 4، 10، 11(عد
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تبنوا مستوى الفهم العمیق، %) 25(لمستوى الفهم المتوسط و%) 75(یمتلكون فهمًا سطحیًا تبنى منهم 
  .في االختبار البعدي

  
ي، متوسط، سطح(كما بلغت قیمة التكرارات للطلبة ذوي التقدیر جید جدًا حسب مستویات الفهم  

وكانت القیم المناظرة لها عند نفس التقدیر في االختبار البعدي ) 28،2،1(في االختبار القبلي ) عمیق
%) 82(من مجموع الطلبة كانوا یمتلكون فهمًا سطحیًا تبنى منهم %) 67(وهذا یعني أن) 20،7، 6( 

  .يمستوى الفهم العمیق، في االختبار البعد%) 18(مستوى الفهم المتوسط و
  

سطحي ، ( كذلك نجد أن قیمة التكرارات للطلبة ذوي التقدیر جید  قد بلغت حسب مستویات الفهم 
، 36، 18( وكانت القیم المناظرة لها لنفس التقدیر ) 1، 2، 54(في االختبار القبلي ) متوسط ، عمیق

سطحیًا تبنى منهم  من مجموع الطلبة كانوا یمتلكون فهماً %)59(في االختبار البعدي وهذا یعني أن) 7
  .لمستوى الفهم العمیق، في االختبار البعدي%) 0.06(لمستوى الفهم المتوسط و%) 94(

  
سطحي ، متوسط ، ( كما نالحظ أن قیمة التكرارات للطلبة ذوي التقدیر ضعیف حسب مستویات الفهم 

في ) 6، 45، 20(  وكانت القیم المناظرة لها لنفس التقدیر) 2، 6، 69(في االختبار القبلي ) عمیق
من مجموع الطلبة كانوا یمتلكون فهمًا سطحیًا تبنى منهم %)69(االختبار البعدي وهذا یعني أن

  .لمستوى الفهم العمیق في االختبار البعدي%) 20(لمستوى الفهم المتوسط و%) 80(
 كال ـــــ والیز لداللة الفروق بین التقدیرات حسب اختبار كروس) H(نجد أن قیمة  33.4وبالعودة لجدول 

Kruskal –Wallis  وهذه القیمة غیر دالة ) 0.25(وأن قیمة مستوى الداللة عندها ) 4.11(قد بلغت
، أي أنه ال یوجد فروق في مستویات الفهم  تعزى للتقدیر، )α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائیا،

وق أیضا بین التقدیرات المختلفة لكل ومستویات الداللة المصاحبة لھا انعدام ھذه الفر )2χ(وتشیر قیم 
  .مستوى من مستویات الفھم
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  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث.3.4
 
  

ما أثر استخدام استراتیجیة تدریس العلوم من أجل الفهم في تنمیة عادات العقل لدى : السؤال الثالث
ختالف الجنس وطریقة التدریس ، طلبة الصف العاشر األساسي في العلوم؟ وهل یختلف هذا األثر با

  . والتقدیر، والتفاعل بینها
  

  :وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضیة اآلتیة
  

في متوسطات درجات العادات العقلیة  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة 
  .التفاعل بینهالدى طلبة الصف العاشر في العلوم، تعزى للجنس وطریقة التدریس والتقدیر، و 

  
حسب متغیرات  حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریةوالستقصاء هذه الفروق تم 

المجموعة والجنس والتقدیر،  للمجاالت المختلفة لعادات العقل، والتي تضمنت عشرة من العادات 
فكیر بمرونة، التفكیر المثابرة ، الت: ( ،وهي)Costa & Callick( العقلیة التي طورها كوستا وكالیك

حول التفكیر،تطبیق المعرفة السابقة،التفكیر التبادلي،التساؤل وطرح المشكالت، اإلصغاء بتفهم 
  .وتعاطف،التفكیر والتواصل بوضوح ودقة،التصور واالبداع واالبتكار،جمع البیانات باستخدام الحواس

  

  : عادة المثابرة
  

متوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، لعالمات الطلبة ،حسبت العادة المثابرة في الفرضیة لتقصي
  ).35.4( حسب متغیرات المجموعة والجنس والتقدیر،وكانت النتائج كما في الجدول
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، لقیاس عادة ةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة القبلیة والبعدی :35.4جدول 
  .والتقدیر والجنس  المثابرة حسب المجموعة

   

 االختبار القبلي االختبار البعدي
االنحراف  المتغیرات العدد

 المعیاري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 التجریبیة 98 2.22 0.51 3.25 0.55
 الضابطة 92 3.48 0.53 3.43 0.42 المجموعة

 المجموع 190 3.34 0.54 3.84 0.49
 الذكور 83 2.86 0.89 3.31 0.55

ناثاإل 107 2.75 0.94 3.36 0.53 الجنس  
 المجموع 190 2.80 0.92 3.34 0.54
 ممتاز 19 2.91 0.80 3.26 0.46

 التقدیر
 جید جداً  36 2.46 1.02 3.30 0.60
 جید 54 2.84 0.93 3.42 0.52
 ضعیف 81 2.87 0.89 3.32 0.55
 المجموع 190 2.80 0.92 3.34 0.49

  

وجود فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس عادة ) 35.4(نالحظ من الجداول
المثابرة بین مجموعات عینة الدراسة حسب متغیر المجموعة والجنس والتقدیر، ولمعرفة فیما إذا كانت 

ر تحلیل اختبا استخدام تم ،)α ≥ 0.05(الفروق الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
لعادة المثابرة، وكانت النتائج كما هو مبین في الجداول  لمعالجة عالمات الطلبة) ANCOVA(التغایر
   :اآلتیة
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لمتغیر عادة المثابرة حسب المجموعة ) ANCOVA(نتائج اختبار تحلیل التغایر : 36.4جدول 
  .والجنس والتقدیر والتفاعل بینھا

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 0.52 0.41 0.11 1.00 0.11  قبلي
 *0.02 5.66 1.53 1.00 1.53  المجموعة

 0.77 0.15 0.04 1.00 0.04  الجنس
 0.75 0.41 0.11 3.00 0.33  التقدیر

 0.26 1.27 0.34 1.00 0.34  الجنس*المجموعة
 0.20 1.57 0.43 3.00 1.28  التقدیر*المجموعة

 0.46 0.87 0.23 3.00 0.70  التقدیر* الجنس
 0.57 0.67 0.18 3.00 0.55  التقدیر*الجنس*المجموعة

   0.27 173.00 46.92  الخطأ
    190.00 2164.47  المجموع

وأن قیمة مستوى ) 5.66(المحسوبة لمتغیر المجموعة هي ) ف( أن قیمة ) 36.4(ُیالحظ من الجدول 
أي أنه هناك فروق دالة إحصائیًا في عادة المثابرة بین طلبة المجموعة ) 0.02( مقابلة لهاالداللة ال

الذي یتضمن المتوسطات الحسابیة المعدلة لكل مجموعة، ) 37.4(التجریبیة والضابطة، ویبین الجدول 
  .أن هذا الفرق كان لصالح المجموعة التجریبیة

 . لخطأ المعیاري لمجموعتي الدراسة التجریبیة والضابطةوا المتوسطات الحسابیة المعدلة،:37.4جدول

 المجموعة المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 التجریبیة 3.48 0.05
 الضابطة 3.22 0.53

وأن  قیمة مستوى ) 0.15(المحسوبة لمتغیر الجنس هي ) ف( نجد أن قیمة ) 36.4(وبالعودة للجدول 
، مما یعني أنه ال توجد )α ≥ 0.05 (أكبر من مستوى الداللة وهذه القیمة )  0.77( الداللة تساوي 

المحسوبة لمتغیر ) ف(فروق دالة إحصائیًا في عادة المثابرة تعزى للجنس، كما ویالحظ أن قیمة 
وهذه القیمة أكبر من قیمة مستوى  )0.75(، وقیمة مستوى الداللة یساوي )0.41(التقدیر تساوي 

  .)α ≥ 0.05(الداللة  
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) ف( عني أنه ال توجد فروق دالة إحصائیًا في عادة المثابرة تعزى للتقدیر،كذلك نجد أن قیمة مما ی 
المحسوبة للتفاعل بین المجموعة والجنس والتفاعل بین المجموعة والتقدیر والتفاعل بین المجموعة 

ساوي وأن قیمة مستوى الداللة ت) 0.87،0.67، 1.57، 1.27(والجنس والتقدیر هي على التوالي 
، مما یعني )α ≥0.05(وهذه القیم أكبر من قیمة مستوى الداللة  ) 0.57، 0.46، 0.20،0، 0.26(

  .أنه ال توجد فروق دالة إحصائیًا في عادة المثابرة، تعزى لهذه المتغیرات

:عادة التفكیر بمرونة  
ت المعیاریة، ، حسبت المتوسطات الحسابیة واالنحرافافي الفرضیة التفكیر بمرونةعادة  الختبار

  )    38.4( لعالمات الطلبة حسب متغیرات المجموعة، والجنس والتقدیر، حسب النتائج في الجدول 

قیاس في ، ةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة القبلیة والبعدی:38.4جدول 
  .حسب المجموعة والجنس والتقدیر التفكیر بمرونةعادة 

یاالختبار البع د  االختبار القبلي 
االنحراف  المتغیرات العدد

 المعیاري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 التجریبیة 98 2.95 0.66 2.99 0.55
 الضابطة 92 2.58 0.86 2.95 0.42 المجموعة

 المجموع 190 2.65 0.78 2.80 0.49
 الذكور 83 2.30 0.53 3.71 0.84

 اإلناث 107 2.21 0.55 3.87 0.74 الجنس
 المجموع 190 2.25 0.54 3.80 0.78
 ممتاز 19 2.78 0.59 3.18 0.72

 التقدیر
 جید جداً  36 2.57 0.52 3.36 0.91
 جید 54 2.92 0.53 3.27 0.83
 ضعیف 81 2.81 0.55 3.20 0.71
 المجموع 190 2.80 0.54 3.25 0.78

فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس عادة  وجود) 38.4(نالحظ من الجدول
التفكیر بمرونة بین مجموعات عینة الدراسة حسب المجموعة، والجنس والتقدیر، ولمعرفة فیما إذا 

استخدم اختبار تحلیل  ،)α ≥0.05(كانت الفروق الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
  :لعادة التفكیر بمرونة، وكانت النتائج كما هو مبین في الجداول اآلتیة طلبةلمعالجة عالمات الالتغایر 
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حسب ، لمتغیر عادة التفكیر بمرونة) ANCOVA( نتائج اختبار تحلیل التغایر : 39.4جدول
  .المجموعة والجنس والتقدیر العام، والتفاعل بینھا

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  بعاتالمر 

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 0.00 13.53 6.93 1.00 6.93  قبلي
  *040. 4.12 2.11 1.00 2.11  المجموعة

 *010. 7.85 4.02 1.00 4.02  الجنس
 190. 1.60 0.82 3.00 2.46  التقدیر

 210. 1.56 0.80 1.00 0.80  الجنس*المجموعة
 130. 1.93 0.99 3.00 2.96  التقدیر*المجموعة

 120. 1.99 1.02 3.00 3.06  التقدیر *الجنس
 480. 830. 0.42 3.00 1.27  التقدیر*الجنس*المجموعة

   0.51 173.00 88.57  الخطأ
    190.00 1616.56  المجموع

وأن  قیمة ) 4.12(المحسوبة لمتغیر المجموعة هي ) ف( أن قیمة ) 39.4(یتضح من الجدول 
، أي أن هناك فروق )α ≥ 0.05(أقل من مستوى الداللة  وهذه القیمة) 0.04(مستوى الداللة تساوي 

دالة إحصائیًا في عادة التفكیر بمرونة بین طلبة المجموعة التجریبیة والضابطة، ویظهر الجدول 
الذي یبین المتوسطات الحسابیة المعدلة لكل مجموعة أن هذا الفرق لصالح المجموعة ) 40.4(

  .التجریبیة

حسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة ، والخطأ المتوسطات ال)  40.4(جدول
.لمتغیر المجموعة المعیاري  

المعیاري الخطأ  المجموعة المتوسط الحسابي 
 التجریبیة 2.99 0.07
 الضابطة 2.59 0.08

وأن  قیمة ) 7.85(المحسوبة لمتغیر الجنس هي ) ف( أن قیمة ) 40.4( كما نالحظ من الجدول 
، أي أن هناك فروق )α ≥ 0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ) 0.01(الداللة تساوي مستوى 

الذي یبین المتوسطات ) 41.4(دالة إحصائیًا في عادة التفكیر بمرونة تعزى للجنس، ویظهر الجدول 
  .الحسابیة المعدلة لكل مجموعة، أن هذه الفروق لصالح اإلناث
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  .لمتغیر الجنس ة المعدلة لمجموعات الدراسة ، والخطأ المعیاريالمتوسطات الحسابی) 41.4(جدول
المعیاري الخطأ  الجنس المتوسط الحسابي 

 الذكور 2.71 0.09
إلناثا 2.87 0.07  

والتفاعل بین المجموعة والتقدیر،  كما نالحظ أن متغیر التقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس،
فاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر، غیر دال إحصائیا، حیث والتفاعل بین الجنس والتقدیر، والت

وقیم مستوى ) 0.83، 1.99، 1.93، 1.56،  1.60(  لها جمیعًا على الترتیب ) ف(كانت قیم 
وهي أعلى من مستوى الداللة ) 0.48، 0.12، 0.13، 0.21، 0.19(الداللة لها أیضا على الترتیب 

)α ≥ 0.05( ق تعزى لهذه المتغیرات،مما یشیر لعدم وجود فرو.  

  عادة التفكیر حول التفكیر
،حسبت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، في الفرضیة التفكیر حول التفكیرالختبار عادة  

  :لعالمات الطلبة حسب متغیرات المجموعة والجنس والتقدیر، وكانت النتائج كما في الجداول اآلتیة

قیاس في ، ةابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة القبلیة والبعدیالمتوسطات الحس: 42. 4جدول 
  .والجنس والتقدیر حسب المجموعة التفكیر حول التفكیرعادة 

 االختبار القبلي االختبار البعدي
االنحراف  المتغیرات العدد

 المعیاري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 التجریبیة 98 2.95 0.75 2.95 0.55
 الضابطة 92 2.70 0.66 2.70 0.42 المجموعة

 المجموع 190 2.83 0.72 2.83 0.49
 الذكور 83 3.00 0.52 2.72 0.67

 اإلناث 107 2.88 0.66 2.91 0.74 الجنس
 المجموع 190 2.93 0.61 2.83 0.72
 ممتاز 19 2.93 0.58 2.82 0.68

 التقدیر
 جید جداً  36 2.80 0.60 2.47 0.71
 جید 54 3.02 0.59 2.91 0.66
 ضعیف 81 2.91 0.64 2.62 0.77
 المجموع 190 2.93 0.61 2.70 0.72
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وجود فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس عادة التفكیر ) 42.4(نالحظ من الجدول
والتقدیر، ولمعرفة فیما إذا الفروق حول التفكیر بین مجموعات عینة الدراسة حسب المجموعة،والجنس 

اختبار تحلیل  استخدام تم ،)α ≥ 0.05(الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
 :لعادة التفكیر حول التفكیر كما في الجداول اآلتیة لمعالجة عالمات الطلبة) (ANCOVAالتغایر

عادة التفكیر حول التفكیر حسب  لمتغیر) ANCOVA( نتائج اختبار تحلیل التغایر : 43.4جدول 
  .المجموعة والجنس والتقدیر والتفاعل بینها

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 000. 44.29 18.75 1.00 18.75  قبلي
 *040. 4.37 1.85 1.00 1.85  المجموعة

 210. 1.59 0.67 1.00 0.67  الجنس
 750. 400. 0.17 3.00 0.51  التقدیر

 300. 1.07 0.45 1.00 0.45  الجنس*المجموعة
 570. 680. 0.29 3.00 0.86  التقدیر*المجموعة

 800. 330. 0.14 3.00 0.42  التقدیر* الجنس
 380. 1.03 0.44 3.00 1.31  التقدیر*الجنس*المجموعة

   0.42 173.00 73.24  الخطأ
    190.00 1588.06  المجموع

وأن  قیمة ) 4.37(المحسوبة لمتغیر المجموعة هي ) ف( أن قیمة ) 43.4(نالحظ من الجدول 
، أي أن هناك فروق )α ≥ 0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ) 0.04(مستوى الداللة تساوي 

وأظهر الجدول   ة،دالة إحصائیًا في عادة التفكیر حول التفكیر بین طلبة المجموعة التجریبیة والضابط
  .أن هذا الفرق لصالح المجموعة التجریبیة) 44.4(

 المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة، والخطأ المعیاري) 44.4(جدول
  .لمتغیر المجموعة

المعیاري الخطأ  المجموعة المتوسط الحسابي 
 التجریبیة 2.87 0.06
 الضابطة 2.69 0.06
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المحسوبة لكل من متغیرات الجنس، والتقدیر، والتفاعل ) ف( أن قیم ) 43.4(ُیالحظ من الجدول  كما
بین المجموعة والجنس، والتفاعل بین المجموعة والتقدیر، والتفاعل بین الجنس والتقدیر، والتفاعل بین 

ن  ) 1.03، 0.33، 0.68، ،1.07، 0.40، 1.59( المجموعة والجنس والتقدیر، هي على الترتیب  وأ
وهذه القیم ) 0.38، 0.80، 0.57، 0.30، 0.75، 0.21(قیمة مستوى الداللة على الترتیب تساوي 

، أي أنه ال یوجد فروق دالة إحصائیًا في عادة التفكیر حول )α ≥ 0.05(أعلى من مستوى الداللة 
  .التفكیر تعزى لهذه المتغیرات

  
  تطبیق المعرفة السابقة

، حسبت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة في الفرضیة لمعرفة السابقةتطبیق االختبار عادة 
  ).45.4( لعالمات الطلبة حسب متغیرات المجموعة والجنس والتقدیر، وكانت النتائج كما في الجدول 

قیاس في ، ةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة القبلیة والبعدی:45.4جدول 
  .حسب المجموعة تطبیق المعرفة السابقةادة ع

 المتوسط الحسابي االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي االنحراف المعیاري المتغیرات العدد االختبار القبلي االختبار البعدي
 التجریبیة 98 2.95 0.75 2.95 0.55

 الضابطة 92 2.70 0.66 2.73 0.42 المجموعة
 المجموع 190 2.81 0.72 2.83 0.49
 الذكور 83 3.00 0.52 2.72 0.67

 اإلناث 107 2.88 0.66 2.91 0.74 الجنس
 المجموع 190 2.93 0.61 2.83 0.72
 ممتاز 19 2.93 0.58 2.82 0.68

 التقدیر
 جید جداً  36 2.80 0.60 2.47 0.71
 جید 54 3.02 0.59 2.91 0.66
 ضعیف 81 2.91 0.64 2.62 0.77
 المجموع 190 2.93 0.61 2.70 0.72

وجود فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس عادة تطبیق ) 45.4(نالحظ من الجداول
المعرفة السابقة حسب المجموعة، ولمعرفة فیما إذا كانت الفروق الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند 

كما في الجدول ) ANCOVA( لتغایراستخدام اختبار تحلیل ا تم ،)α ≥ 0.05(مستوى الداللة 
  : اآلتي
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حسب السابقة، لمتغیر عادة تطبیق المعرفة) ANCOVA( نتائج اختبار تحلیل التغایر : 46.4جدول
  .المجموعة، والجنس، والتقدیر، والتفاعل بینھا

  
مجموع   مصدر التباین

  المربعات
درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 740. 110. 0.05 1.00 0.05  بليق
 *040. 4.28 2.12 1.00 2.12  المجموعة

 *010. 6.14 3.04 1.00 3.04  الجنس
 *040. 2.78 1.37 3.00 4.12  التقدیر

 680. 170. 0.09 1.00 0.09  الجنس*المجموعة
 080. 2.29 1.13 3.00 3.40  التقدیر*المجموعة

 070. 2.42 1.20 3.00 3.59  التقدیر* الجنس
 400. 990. 0.49 3.00 1.47  التقدیر*الجنس*المجموعة

   0.49 173.00 85.51  الخطأ
    190.00 1503.08  المجموع

 

وأن  قیمة ) 4.28(المحسوبة لمتغیر المجموعة هي ) ف( أن قیمة ) 46.4(نالحظ من الجدول 
، أي أن هناك فروق )α ≥ 0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ) 0.04(مستوى الداللة تساوي 

ویظهر   دالة إحصائیًا في عادة تطبیق المعرفة السابقة بین طلبة المجموعة التجریبیة والضابطة،
الذي یبین المتوسطات الحسابیة المعدلة لكل مجموعة، أن هذا الفرق لصالح المجموعة ) 48.4(الجدول

  .التجریبیة

ت الدراسة التجریبیة والضابطة ، والخطأ المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعا)  47.4(جدول
   .لمتغیر المجموعة المعیاري

 

المعیاري الخطأ  المجموعة المتوسط الحسابي 
 التجریبیة 2.84 0.07
 الضابطة 2.55 0.08

وأن  قیمة ) ) 6.14(المحسوبة لمتغیر الجنس تساوي ) ف( أن قیم ) 46.4( كما ُیالحظ من الجدول 
، أي أن هناك فروق )α ≥  0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ) 0.01(مستوى الداللة تساوي 
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دالة إحصائیًا في عادة تطبیق المعرفة السابقة، تعزى للجنس ولصالح الذكور، كما في الجدول 
)48.4 .(  
  

 المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة، والخطأ المعیاري) 48.4(جدول
  .تغیر الجنسلم

المعیاري الخطأ  الجنس المتوسط الحسابي 
 الذكور 2.75 0.09
إلناثا 2.64 0.07  

وأن  قیمة ) 2.78(المحسوبة لمتغیر التقدیر هي ) ف( أن قیمة ) 46.4( كما ُیالحظ من الجدول 
ق ، أي أن هناك ف)α ≥ 0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ) 0.04(مستوى الداللة تساوي  رو

دالة إحصائیًا في عادة تطبیق المعرفة السابقة تعزى للتقدیر، ولمعرفة مصدر الفروق بین التقدیرات، 
  ). 49.4(كما یظهر في الجدول) LSD( فقد تم إجراء المقارنات البعدیة باستخدام اختبار

  .معرفةلداللة الفروق بین تقدیرات الطلبة، في عادة تطبیق ال) LSD(نتائج اختبار : 49.4جدول

)ب - أ( فرق المتوسطات  مستوى الداللة ) ب(التقدیر   )أ ( التقدیر   
 جید جدا 0.34 0.11

 ممتاز
 

 جید 0.08- 0.66
 ضعیف 0.20 0.28
 ممتاز 0.34- 0.11

 جید *0.43- 0.01 جید جداً 
 ضعیف 0.14- 0.36
 ممتاز 0.08 0.66

 جید جداً  *0.43 0.01 جید
 ضعیف *0.28 0.02
 ممتاز 0.20- 0.28

 جید جداً  0.14 0.36 ضعیف
 جید *0.28- 0.02



131 
 

الطلبة  حیث أن هناك فروق عند مقارنة، داللة الفروق بین تقدیرات الطلبة) 49.4(تبین نتائج جدول 
ی  جید، لصالح التقدیر جید، وكذلك هناك فروق عند مقارنة الطلبة التقدیر مع   جید جداً التقدیر  ذو

  .لجید مع التقدیر ضعیف لصالح التقدیر جیدذوي التقدیر ا

أن التفاعل بین المجموعة والجنس، والتفاعل بین المجموعة ) 46.4( نالحظ  من الجدول كما 
والتقدیر، والتفاعل بین الجنس والتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر، غیر دال إحصائیا، 

وقیم )  0.99، 2.42، 2.29،   0.17(  لى الترتیب لها جمیعًا ع المحسوبة )ف(حیث كانت قیم 
أعلى من  جمیعها وهي)  0.40، 0.07، 0.08، 0.68(مستوى الداللة المقابلة لها على الترتیب 

  .مما یشیر لعدم وجود فروق تعزى للتفاعل بین هذه المجموعات ،)α ≥ 0.05( مستوى الداللة

 :عادة التفكیر التبادلي

،حسبت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، في الفرضیة التبادليعادة التفكیر الختبار 
  ).50.4(لعالمات الطلبة حسب متغیرات المجموعة والجنس والتقدیر،وكانت النتائج كما في الجدول 

قیاس في ، ةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة القبلیة والبعدی: 50.4جدول 
  .حسب المجموعة والجنس والتقدیر فكیر التبادليعادة الت

 االختبار القبلي االختبار البعدي
االنحراف  المتغیرات العدد

 المعیاري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 التجریبیة 98 2.97 0.66 2.99 0.55
 الضابطة 92 2.55 0.81 2.57 0.42 المجموعة

 المجموع 190 2.78 0.76 2.79 0.49
 الذكور 83 1.07 0.62 3.31 0.82

 اإلناث 107 1.34 0.59 3.36 0.71 الجنس
 المجموع 190 1.23 0.60 3.34 0.76
 ممتاز 19 3.16 0.62 3.78 0.72

 التقدیر
 جید جداً  36 2.02 0.58 2.61 0.87
 جید 54 2.28 0.53 2.86 0.82
 ضعیف 81 213 0.65 2.80 0.70
 المجموع 190 2.16 0.60 2.78 0.76
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 استخدام تم ،)α ≥0.05(ولمعرفة فیما إذا الفروق الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
لعادة التفكیر التبادلي، كما هو مبین في  لمعالجة عالمات الطلبة) ANCOVA( اختبار تحلیل التغایر

 :الجداول اآلتیة
حسب  التفكیر التبادلي،لمتغیر عادة ) ANCOVA(التغایر  نتائج اختبار تحلیل: 51.4جدول

  .المجموعة والجنس والتقدیر، والتفاعل بینھا

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 860. 03. 0.02 1.00 0.02  قبلي
 *030. 4.97 2.54 1.00 2.54  المجموعة

 *010. 6.49 3.32 1.00 3.32  الجنس
 550. 710. 0.37 3.00 1.10  التقدیر

 590. 290. 0.15 1.00 0.15  الجنس*المجموعة
 *050. 2.62 1.34 3.00 4.02  التقدیر*المجموعة

 280. 1.28 0.66 3.00 1.97  التقدیر* الجنس
 350. 1.09 0.56 3.00 1.68  التقدیر*الجنس*المجموعة

   0.51 173.00 88.58  الخطأ
    190.00 1594.22  المجموع

وأن  قیمة ) 4.97(المحسوبة لمتغیر المجموعة هي ) ف( أن قیمة ) 51.4( نالحظ من الجدول 
، أي أن هناك فروق )α ≥ 0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ) 0.03(مستوى الداللة تساوي 

ة التجریبیة والضابطة،وتظهر نتائج الجدول دالة إحصائیًا في عادة التفكیر التبادلي بین طلبة المجموع
  .للمتوسطات الحسابیة المعدلة لكل مجموعة، أن هذه الفروق لصالح المجموعة التجریبیة) 52.4(

 المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة ، والخطأ المعیاري) 52.4(جدول
  .لمتغیر المجموعة

المعیاري الخطأ سط الحسابيالمتو    المجموعة 
 التجریبیة 2.99 0.07
 الضابطة 2.56 0.08
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وأن  قیمة ) ) 6.49(المحسوبة لمتغیر الجنس، تساوي ) ف( أن قیم ) 52.4( كما ُیالحظ من الجدول 
، أي أن هناك فروق )α ≥  0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ، )0.01(مستوى الداللة تساوي 

) 53.4(عادة التفكیر التبادلي تعزى للجنس ولصالح اإلناث، حسب الجدول  دالة إحصائیًا في
  .المتوسطات الحسابیة المعدلة لمتغیر الجنس

 المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة ، والخطأ المعیاري: 53.4جدول
   .لمتغیر الجنس 

 الجنس المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 الذكور 2.68 0.08
إلناثا 2.87 0.07  

 
المحسوبة للتفاعل بین المجموعة والتقدیر، تساوي ) ف( أن قیم ) 52.4( كما ُیالحظ من الجدول 

، )α ≥ 0.05(وهذه القیمة ضمن مستوى الداللة ، )0.05(وأن  قیمة مستوى الداللة تساوي ) ) 2.62(
التبادلي تعزى للتفاعل بین المجموعة والتقدیر، كما أي أن هناك فروق دالة إحصائیًا في عادة التفكیر 

  .المتوسطات الحسابیة المعدلة لمتغیر للتفاعل بین المجموعة والتقدیر) 54.4( هو مبین في الجدول 

المتوسطات المعدلة واألخطاء المعیاریة ألداء الطلبة حسب التفاعل بین المجموعة : 54.4جدول 
  .يوالتقدیر لعادة التفكیر التبادل

 الخطأ المعیاري المتوسط المعدل التقدیر  المجموعة

  التجریبیة

 0.26 2.58 ممتاز
 0.18 2.93 جید جداً 

 0.15 3.23 جید
 0.10 2.96 ضعیف

 0.22 2.94 ممتاز  الضابطة
 0.17 2.41 جید جداً 

 0.14 2.55 جید
 0.14 2.52 ضعیف
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جید ، (اد المجموعة التجریبیة كانت مرتبة تنازلیًا الحسابي ألفر  أن المتوسط) 54.4(ُیظهر الجدول 
، وهذا یشیر أن الطلبة ذوي التقدیر جید یتبنون عادة التفكیر التبادلي في )ضعیف، جید جدًا، ممتاز

ممارساتهم أكثر من باقي طلبة المجموعة التجریبیة، یلي ذلك األفراد ذوي األداء ضعیف،ثم الممتاز،  
المجموعات الضابطة منحازًا للطلبة ذوي التقدیر ممتاز بأعلى المتوسطات في حین كان الترتیب في 

  )4.4(ویظهر الشكل الحسابیة، یلي ذلك  التقدیر جید ثم التقدیر ضعیف،ثم التقدیر جید جدًا 
  
  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  .التفاعل بین المجموعة والتقدیر لعادة التفكیر التبادلي: 4.4كل ش
  
 

، والتفاعل بین  أن متغیر التقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس،) 51.4( كما نالحظ  من الجدول 
الجنس والتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر،هي  غیر دالة إحصائیا، حیث كانت قیم 

وقیم مستوى الداللة لها أیضا  ) 1.09 ، 1.28، 0.29،   0.71( لها جمیعًا على الترتیب ) ف(
،مما )α ≥ 0.05(وهي أعلى من مستوى الداللة  ) 0.35، 0.28، 0.55،0.59(   الترتیب   على

  .یشیر لعدم وجود فروق تعزى للتفاعل بین هذه المجموعات
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  التساؤل وطرح المشكالت

،حسبت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات في الفرضیة عادة التساؤل وطرح المشكالتالختبار 
ب متغیرات المجموعة، والجنس، والتقدیر، وكانت النتائج كما في المعیاریة، لعالمات الطلبة حس

  ).  55.4( الجدول 

قیاس في ، ةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة القبلیة والبعدی: 55. 4جدول  
  .حسب المجموعة عادة التساؤل وطرح المشكالت

  
 االختبار القبلي االختبار البعدي

غیراتالمت العدد االنحراف  
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 التجریبیة 98 3.15 0.48 3.18 0.55
 الضابطة 92 2.79 0.67 2.89 0.42 المجموعة

 المجموع 190 2.98 0.60 2.98 0.49
 الذكور 83 2.84 0.63 2.67 0.77

ناثاإل 107 3.00 0.61 2.86 0.72 الجنس  
 المجموع 190 2.94 0.62 2.78 0.75
 ممتاز 19 2.16 0.60 2.71 0.65

 التقدیر
 جید جداً  36 2.02 0.43 2.81 0.75
 جید 54 2.28 0.46 2.86 0.69
 ضعیف 81 2.13 0.41 2.84 0.82
 المجموع 190 2.16 0.45 2.83 0.75

  
الوصفي المتعلقة بقیاس عادة وجود فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء ) 55.4(نالحظ من الجدول

التساؤل وطرح المشكالت بین مجموعات عینة الدراسة حسب المجموعة، والجنس والتقدیر، ولمعرفة 
 استخدام تم )α ≥ 0.05(فیما إذا كانت الفروق الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

ادة التساؤل وطرح المشكالت كما لع لمعالجة عالمات الطلبة) ANCOVA(اختبار تحلیل التغایر  
  :في الجداول اآلتیة
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 التساؤل وطرح المشكالتلمتغیر عادة ) ANCOVA( نتائج اختبار تحلیل التغایر : 56.4جدول
  .حسب المجموعة والجنس والتقدیر والتفاعل بینھا

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  اللةالد

 000. 86.68 31.89 1.00 31.89  قبلي
 *000. 8.37 3.08 1.00 3.08  المجموعة

 370. 810. 0.30 1.00 0.30  الجنس
 900. 190. 0.07 3.00 0.21  التقدیر

 *000. 11.90 4.38 1.00 4.38  الجنس*المجموعة
 880. 220. 0.08 3.00 0.24  التقدیر*المجموعة

 130. 1.93 0.71 3.00 2.13  التقدیر* الجنس
 920. 160. 0.06 3.00 0.18  التقدیر*الجنس*المجموعة

   0.37 173.00 63.66  الخطأ
    190.00 1592.17  المجموع

وأن  قیمة ) 8.37(المحسوبة لمتغیر المجموعة هي ) ف( أن قیمة ) 56.4( نالحظ من الجدول 
، أي أن هناك فروق )α ≥  0.05(ة وهذه القیمة أقل من مستوى الدالل) 0.00(مستوى الداللة تساوي 

دالة إحصائیًا في عادة التساؤل وطرح المشكالت بین طلبة المجموعة التجریبیة والضابطة، ولصالح 
  . للمتوسطات المعدلة لكل مجموعة) 57.4(المجموعة التجریبیة بحسب ما أظهرته بیانات الجدول 

 اسة التجریبیة والضابطة، والخطأ المعیاريالمتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدر : 57.4جدول
  .لمتغیر المجموعة

 المجموعة المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 التجریبیة 2.98 0.07
 الضابطة 2.66 0.08

والتفاعل بین المجموعة والتقدیر،  أن متغیر الجنس، التقدیر، ) 56.4(كما نالحظ  من الجدول 
تفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر، غیر دالة إحصائیا، حیث والتفاعل بین الجنس والتقدیر، وال

،مما یشیر لعدم وجود فروق )α ≥ 0.05(كانت قیم مستوى الداللة لها جمیعًا أعلى من مستوى الداللة 
  .تعزى للتفاعل بین هذه المجموعات
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  التفاعل بین المجموعة والجنس
ة للتفاعل بین المجموعة والجنس تساوي    المحسوب) ف( أن قیمة ) 56.4(كما یتضح من الجدول 

 α(وهي أعلى من قیمة مستوى الداللة        ) 0.00( وأن قیمة مستوى الداللة المقابلة له ) 11.90(
، مما یشیر لوجود فروق تعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس، ولمعرفة مصدر الفروق فإن )0.05 ≤

  .یوضح ذلك) 58.4(الجدول 
  .متوسطات المعدلة واألخطاء المعیاریة حسب التفاعل بین الجنس والمجموعةال: 58.4جدول  

 الخطأ المعیاري المتوسط المعدل الجنس  المجموعة

  التجریبیة
 0.09 2.97 ذكر
 0.08 2.85 أنثى

  الضابطة
 0.10 2.34 ذكر
 0.08 2.84 أنثى

وعة التجریبیة أقل من متوسط أن المتوسط الحسابي لإلناث في المجم)  58.4(ُیالحظ من الجدول  
الذكور، في حین نجده في المجموعة الضابطة أعلى من متوسطات الذكور، وكذلك نجد أن متوسطات 

  .الذكور واإلناث في المجموعة التجریبیة أعلى من المتوسطات المناظرة لها في المجموعة الضابطة

بیانیًا، حیث یظهر تمیز طلبة  نتیجة التفاعل لمتغیري المجموعة والجنس) 5.4(الشكل ویظهر 
  .المجموعة التجریبیة من كال الجنسین على طلبة المجموعة الضابطة

  
  
  
  

 

 
  
  
  
  .التفاعل بین المجموعة والجنس لعادة التفكیر التبادلي: 5.4كل ش
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  :اإلصغاء بتفهم وتعاطف

نحرافات المعیاریة ، حسبت المتوسطات الحسابیة واالفي الفرضیة عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف لتتبع
  ). 59.4(لعالمات الطلبة حسب متغیرات المجموعة والجنس والتقدیر، وكانت النتائج كما في الجدول

قیاس في ، ةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة القبلیة والبعدی: 59.4جدول 
  .حسب المجموعة عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف

  
ياالختبار البعد  االختبار القبلي 

االنحراف  المتغیرات العدد
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 التجریبیة 98 3.15 0.48 3.18 0.55
 الضابطة 92 2.79 0.67 2.89 0.42 المجموعة

 المجموع 190 2.98 0.60 2.98 0.49
 الذكور 83 2.84 0.63 2.67 0.77

ناثاإل 107 3.00 0.61 2.86 0.72 الجنس  
 المجموع 190 2.94 0.62 2.78 0.75
 ممتاز 19 2.16 0.60 2.71 0.65

 التقدیر
 جید جداً  36 2.02 0.43 2.81 0.75
 جید 54 2.28 0.46 2.86 0.69
 ضعیف 81 2.13 0.41 2.84 0.82
 المجموع 190 2.16 0.45 2.83 0.75

  
د فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس عادة وجو ) 59.4(نالحظ من الجداول

اإلصغاء بتفهم وتعاطف بین مجموعات عینة الدراسة حسب المجموعة، ولمعرفة فیما إذا كانت الفروق 
اختبار تحلیل  استخدام تم ،)α ≥ 0.05(الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

  :لعادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف، وفق الجداول اآلتیة الطلبة لمعالجة عالمات) ANCOVA(التغایر
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لمتغیر عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف حسب ) ANCOVA(نتائج اختبار تحلیل التغایر : 60.4جدول
   .المجموعة والجنس والتقدیر والتفاعل بینها

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

توى مس  )ف ( قیمة 
  الداللة

 000. 14.05 4.02 1.00 4.02  قبلي
 *000. 18.37 5.25 1.00 5.25  المجموعة

 110. 2.52 0.72 1.00 0.72  الجنس
 500. 790. 0.23 3.00 0.68  التقدیر

 *010. 7.91 2.26 1.00 2.26  الجنس*المجموعة
 780. 360. 0.10 3.00 0.31  التقدیر*المجموعة

 560. 680. 0.20 3.00 0.59  التقدیر* الجنس
 130. 1.94 0.55 3.00 1.66  التقدیر*الجنس*المجموعة

   0.29 173.00 49.47  الخطأ
    190.00 1759.67  المجموع

وأن  قیمة ) 18.37(المحسوبة لمتغیر المجموعة هي ) ف( أن قیمة ) 60.4( نالحظ من الجدول 
أي أن هناك فروق  )α ≥ 0.05(الداللة وهذه القیمة أقل من مستوى ) 0.00(مستوى الداللة تساوي 

دالة إحصائیًا في عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف بین طلبة المجموعة التجریبیة والضابطة، ویظهر  
 الذي یكشف عن المتوسطات الحسابیة المعدلة لكل مجموعة، أن هذه الفروق لصالح) 61.4(الجدول 

  .المجموعة التجریبیة

 ة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة، والخطأ المعیاريالمتوسطات الحسابی: 61.4جدول
  .لمتغیر المجموعة

 المجموعة المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 التجریبیة 3.15 0.059
 الضابطة 2.79 0.063

المحسوبة لمتغیر التفاعل بین المجموعة والجنس هي ) ف( أن قیمة ) 60.4(كما نالحظ من الجدول 
 ≤ α(وهذه القیمة أقل من قیمة مستوى الداللة ) 0.01(وأن  قیمة مستوى الداللة تساوي  )7.91(

أي أن هناك فروق دالة إحصائیًا في عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف تعزى للتفاعل بین  )0.05
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یبین المتوسطات المعدلة لعادة ) 62.4(المجموعة والجنس، ولمعرفة مصدر الفروق فإن الجدول 
  .تفهم وتعاطف حسب التفاعل بین المجموعة والجنساإلصغاء ب

  .المتوسطات المعدلة واألخطاء المعیاریة حسب التفاعل بین الجنس والمجموعة: 62.4جدول 

 الخطأ المعیاري المتوسط المعدل الجنس  المجموعة

  التجریبیة
 0.09 3.14 ذكر
 0.08 3.16 أنثى

  الضابطة
 0.09 2.55 ذكر
 0.09 2.93 أنثى

أن المتوسطات الحسابیة لإلناث في المجموعتین التجریبیة والضابطة )  62.4(الحظ من الجدول یُ  
أعلى من متوسطات الذكور، وكذلك نجد أن متوسطات الذكور واإلناث في المجموعة التجریبیة أعلى 

  .من المتوسطات المناظرة لها في المجموعة الضابطة
یري المجموعة والجنس بیانیًا، حیث یظهر تمیز طلبة نتیجة التفاعل لمتغ) 6.4(الشكل ویظهر 

  .المجموعة التجریبیة من كال الجنسین على طلبة المجموعة الضابطة

  
.التفاعل بین المجموعة والجنس لعادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف: 6.4كل ش   

ر، والتفاعل المحسوبة لمتغیر التفاعل بین المجموعة والتقدی) ف( أن قیمة ) 60.4(كما یظهر الجدول
، 0.68، 0.36(بین الجنس والتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر هي على التوالي 

وهذه القیم أكبر من ) 0.13، 0.56، 0.78(وأن  قیم مستوى الداللة المقابلة لها بالترتیب ) 1.94
اإلصغاء بتفهم وتعاطف ، أي أنه لیس هناك فروق دالة إحصائیًا في عادة )α ≥ 0.05(مستوى الداللة 

  .تعزى لهذه المجموعات
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 التفكیر والتواصل بوضوح ودقة

، حسبت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات في الفرضیة التفكیر والتواصل بوضوح ودقةعادة الختبار 
  : المعیاریة لعالمات الطلبة حسب متغیرات المجموعة والجنس والتقدیر، وكانت النتائج كمایلي

قیاس في ، ةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة القبلیة والبعدی :63.4جدول 
  .حسب المجموعة والجنس والتقدیر ،التفكیر والتواصل بوضوح ودقةعادة 

  
 االختبار القبلي االختبار البعدي

االنحراف  المتغیرات العدد
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 المتوسط
 الحسابي

 التجریبیة 98 2.93 0.66 3.32 0.55
 الضابطة 92 2.53 0.80 36 3 0.42 المجموعة

 المجموع 190 2.77 0.76 2.97 0.49
 الذكور 83 3.01 0.60 3.88 0.82

ناثاإل 107 3.01 0.65 3.05 0.71 الجنس  
 المجموع 190 3.21 0.63 3.98 0.76
 ممتاز 19 2.20 0.55 3.78 0.72

لتقدیرا  
 جید جداً  36 3.05 0.67 3.61 0.87
 جید 54 2.99 0.68 3.83 0.83
 ضعیف 81 3.00 0.60 3.80 0.68
 المجموع 190 3.01 0.63 3.77 0.76

  
وجود فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس عادة ) 63.4(نالحظ من الجداول

ات عینة الدراسة حسب المجموعة، والجنس والتقدیر، التفكیر والتواصل بوضوح ودقة، بین مجموع
 تم )α ≥ 0.05(ولمعرفة فیما إذا كانت الفروق الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

لعادة التفكیر والتواصل بوضوح  لمعالجة عالمات الطلبة) ANCOVA(اختبار تحلیل التغایر استخدام
  :تیةودقة ، كما هو مبین في الجداول اآل
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 التفكیر والتواصل بوضوح ودقة،لمتغیر عادة ) ANCOVA(نتائج اختبار تحلیل التغایر : 64.4جدول
  .حسب المجموعة والجنس والتقدیر والتفاعل بینھا

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 080. 3.02 1.49 1.00 1.49  قبلي
 *010. 6.30 3.10 1.00 3.10  المجموعة

 *010. 7.47 3.68 1.00 3.68  الجنس
 650. 550. 0.27 3.00 0.81  التقدیر

 480. 500. 0.24 1.00 0.24  الجنس*المجموعة
 070. 2.43 1.20 3.00 3.59  التقدیر*المجموعة

 260. 1.36 0.67 3.00 2.02  التقدیر* الجنس
 200. 1.55 0.76 3.00 2.29  التقدیر*الجنس*المجموعة

   0.49 173.00 85.18  الخطأ
    190.00 1583.53  المجموع

وأن  قیمة ) 6.30(المحسوبة لمتغیر المجموعة هي ) ف( أن قیمة ) 64.4(یتضح من الجدول 
، أي أن هناك فروق )α ≥ 0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ) 0.01(مستوى الداللة تساوي 

ولصالح  في التفكیر والتواصل بوضوح ودقة، بین طلبة المجموعة التجریبیة والضابطة، دالة إحصائیاً 
  ): 65.4(المجموعة التجریبیة كما یظهر في الجدول 

المتوسطات المعدلة واألخطاء المعیاریة في عادة التفكیر والتواصل بوضوح ودقة، :  65.4جدول 
  .حسب التفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر

طأ المعیاريالخ  المجموعة المتوسط الحسابي 
 التجریبیة 2.99 0.07
 الضابطة 2.54 0.08

وأن  قیمة ) 7.47(المحسوبة لمتغیر الجنس هي ) ف( أن قیمة ) 64.4( كما نالحظ من الجدول 
أي أن هناك فروق  )α ≥ 0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ) 0.01(مستوى الداللة تساوي 

ائیًا في التفكیر والتواصل بوضوح ودقة تعزى لمتغیر الجنس، ولصالح الذكور، كما في دالة إحص
  ).66.4(الجدول 
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  .والخطأ المعیاري لمتغیر الجنس المتوسطات الحسابیة المعدلة،: 66.4جدول 

 الجنس المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 الذكور 2.85 0.08
 اإلناث 2.66 0.07

أن جمیع المتغیرات الممثلة بالتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والتقدیر ) 64.4(بینما یظهر الجدول 
وبین الجنس والتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس، والتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر، غیر 

، مما )α ≥0.05(دالة إحصائیا، حیث كانت قیم مستوى الداللة لها جمیعًا أعلى من مستوى الداللة
  .یر لعدم وجود فروق لعادة التفكیر بتواصل ووضوح ودقة، تعزى لهذه المجموعاتیش

  التصور واإلبداع واالبتكار

قیاس في ، ةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة القبلیة والبعدی: 67. 4جدول 
  .حسب المجموعة والجنس والتقدیر ، عادة التصور واإلبداع واالبتكار

الختبار البعديا  االختبار القبلي 
االنحراف  المتغیرات العدد

 المعیاري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 التجریبیة 98 2.01 0.64 3.06 0.55
 الضابطة 92 2.77 0.54 3.76 0.42 المجموعة

 المجموع 190 2.89 0.61 2.98 0.49
ورالذك 83 1.07 0.14 2.66 0.50  

 اإلناث 107 1.34 0.55 2.85 0.48 الجنس
 المجموع 190 1.23 0.45 2.77 0.49
 ممتاز 19 2.95 0.66 2.82 0.64

 التقدیر
 جید جداً  36 2.72 0.68 2.73 0.74
 جید 54 3.08 0.61 2.86 0.58
 ضعیف 81 2.98 0.70 3.00 0.55
 المجموع 190 3.01 0.67 2.89 0.61

وجود فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس عادة ) 67.4(ولنالحظ من الجدا
، بین مجموعات عینة الدراسة حسب المجموعة، ولمعرفة فیما إذا كانت التصور واإلبداع واالبتكار

اختبار تحلیل  استخدام تم )α ≥ 0.05(الفروق الظاهریة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
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،كما هو مبین في التصور واإلبداع واالبتكارلعادة  لمعالجة عالمات الطلبة) ANCOVA(التغایر
  :الجداول اآلتیة

 التصور واإلبداع واالبتكارلمتغیر عادة ) ANCOVA(نتائج اختبار تحلیل التغایر : 68.4جدول
  .حسب المجموعة والجنس والتقدیر العام والتفاعل بینھا

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 0.00 8.27 2.95 1.00 2.95  قبلي
*0 5.48 1.96 1.00 1.96  المجموعة .02 

 0.15 2.05 0.73 1.00 0.73  الجنس
 0.06 2.67 0.95 3.00 2.86  التقدیر

 0.55 0.35 0.13 1.00 0.13  الجنس*المجموعة
 0.30 1.22 0.44 3.00 1.31  التقدیر*المجموعة

 0.96 0.09 0.03 3.00 0.10  التقدیر* الجنس
0* 4.53 1.62 3.00 4.85  التقدیر*الجنس*المجموعة .00 

   0.36 173.00 61.74  الخطأ
    190.00 1625.81  المجموع

وأن  قیمة ) 5.48(المحسوبة لمتغیر المجموعة هي ) ف( أن قیمة ) 68.4( نالحظ من الجدول 
، أي أن هناك فروق )α ≥ 0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ) 0.02(تساوي مستوى الداللة 

  .تعزى للمجموعة ولصالح المجموعة التجریبیة التصور واإلبداع واالبتكاردالة إحصائیًا في 

والخطأ المعیاري، لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  المتوسطات الحسابیة المعدلة) 69.4(جدول
   .المجموعة لمتغیر

 المجموعة المتوسط الحسابي الخطأ المعیاري
 التجریبیة 3.02 0.06
 الضابطة 2.76 0.07

المحسوبة للتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر هي ) ف( أن قیمة ) 68.4(كما نالحظ من الجدول 
 )α ≥0.05(لداللة وهذه القیمة أقل من قیمة مستوى ا) 0.00(وأن قیمة مستوى الداللة تساوي ) 4.53(
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تعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس  التصور واإلبداع واالبتكارأي أن هناك فروق دالة إحصائیًا في 
  .المتوسطات المعدلة لهذه الفروق) 70.4(والتقدیر، ویبین الجدول 

ب ، حسالتصور واإلبداع واالبتكارالمتوسطات المعدلة واألخطاء المعیاریة في عادة ) 70.4(جدول 
  .التفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر

 الخطأ المعیاري المتوسط المعدل التقدیر الجنس  المجموعة

 ذكر  التجریبیة

 0.35 3.35 ممتاز
 0.30 3.04 جید جداً 

 0.17 2.78 جید
 0.12 3.11 ضعیف

 أنثى  التجریبیة

 0.27 3.14 ممتاز
 0.17 2.27 جید جداً 

 0.17 3.03 جید
عیفض  2.99 0.11 

 ذكر  الضابطة

 0.30 2.66 ممتاز
 0.27 2.32 جید جداً 

 0.17 3.12 جید
 0.17 2.94 ضعیف

 أنثى  الضابطة

 0.23 2.46 ممتاز
 0.17 2.78 جید جداً 

 0.14 2.53 جید
 0.15 2.91 ضعیف

ن) 70.4(ُیظهر الجدول  كان جموعات التجریبیة المللطلبة الذكور في المتوسطات الحسابیة  ترتیب أ
في حین كان ترتیب اإلناث ضمن نفس المجموعة ) ممتاز ،جید جدًا ، ضعیف ، جید ( تنازلیًا 

النتائج المتعلقة بالذكور للمجموعتین ) أ4. 7(ویترجم الشكل ) ممتاز، جید ، ضعیف، جید جداً (
 .لإلناث) ب 7.4(التجریبیة والضابطة و الشكل 
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  المجموعة والجنس والتقدیر لمظهر التصور واالبداع واالبتكارالتفاعل بین : 7.4شكل

نجد أن جمیع المتغیرات الممثلة بالتقدیر، والجنس والتفاعل بین المجموعة ) 68.4( وبالعودة للجدول 
والتقدیر، والتفاعل بین الجنس والتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس، غیر دالة إحصائیا، حیث 

مما یشیر لعدم وجود فروق ) α ≥ 0.05(الداللة لها جمیعًا أعلى من مستوى الداللة كانت قیم مستوى 
  .لعادة التصور واإلبداع واالبتكار، تعزى لهذه المجموعات

  جمع البیانات باستخدام الحواس
قیاس في ، ةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة القبلیة والبعدی: 71. 4جدول 

  .حسب المجموعة والجنس والتقدیر ، جمع البیانات باستخدام الحواسدة عا

جمع وجود فروق ظاهریة في قیم اإلحصاء الوصفي المتعلقة بقیاس عادة ) 71.4(نالحظ من الجداول
كانت الفروق   ، بین عینتي الدراسة حسب المجموعة، ولمعرفة فیما إذاالبیانات باستخدام الحواس

اختبار تحلیل  استخدام تم )α ≥ 0.05(إحصائیة عند مستوى الداللة  الظاهریة ذات داللة
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، كما هو مبین  جمع البیانات باستخدام الحواسلعادة  لمعالجة عالمات الطلبة) ANCOVA(التغایر
  :في الجداول اآلتیة

 جمع البیانات باستخدام الحواسلمتغیر عادة ) ANCOVA(نتائج اختبار تحلیل التغایر : 72.4جدول
  .سب المجموعة والجنس والتقدیر والتفاعل بینھاح

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف ( قیمة 
  الداللة

 660. 200. 0.09 1.00 0.09  قبلي
 *010. 7.05 3.30 1.00 3.30  المجموعة

 0*00. 10.56 4.95 1.00 4.95  الجنس
 440. 910. 0.43 3.00 1.29  التقدیر

 950. 000. 0.00 1.00 0.00  الجنس*المجموعة
 060. 2.51 1.18 3.00 3.54  التقدیر*المجموعة

 170. 1.68 0.79 3.00 2.37  التقدیر* الجنس
 270. 1.31 0.61 3.00 1.84  التقدیر*الجنس*المجموعة

   0.47 173.00 81.08  الخطأ
    190.00 1579.67  المجموع

وأن  قیمة ) 6.05(المحسوبة لمتغیر المجموعة هي ) ف( أن قیمة ) 72.4(نالحظ من الجدول 
، أي أن هناك فروق دالة )α ≥ 0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ) 0.01(مستوى الداللة 

  .، تعزى للمجموعة ولصالح المجموعة التجریبیةجمع البیانات باستخدام الحواسإحصائیًا في عادة 
 ات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة، والخطأ المعیاريالمتوسط) 73.4(جدول

  .لمتغیر المجموعة
  

 المجموعة المتوسط الحسابي االنحراف المعیاري
 التجریبیة 2.92 0.07
 الضابطة 2.50 0.08

مة وأن  قی) 7.05(المحسوبة لمتغیر الجنس هي ) ف( أن قیمة ) 72.4( كما نالحظ من الجدول 
أي أن هناك فروق  )α ≥ 0.05(وهذه القیمة أقل من مستوى الداللة ) 0.00(مستوى الداللة تساوي 

  .دالة إحصائیًا في جمع البیانات باستخدام الحواس، ولصالح الذكور
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 المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة، والخطأ المعیاري :74.4جدول 
  .لمتغیر الجنس

 الجنس المتوسط الحسابي االنحراف المعیاري
 الذكور 2.88 0.09
 اإلناث 2.63 0.07

أن جمیع المتغیرات الممثلة بالتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والتقدیر، ) 72.4( بینما یظهر الجدول 
جنس والتفاعل بین الجنس والتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس، والتفاعل بین المجموعة وال

والتقدیر، غیر دالة إحصائیا، حیث كانت قیم مستوى الداللة لها جمیعًا أعلى من قیمة مستوى الداللة 
)α≥0.05 (مما یشیر لعدم وجود فروق لعادة جمع البیانات باستخدام الحواس، تعزى لها.  

  فعالیة استراتیجیة التدریس. 4.4
ركته استراتیجیة التدریس المطبقة على المجموعة لقیاس درجة فعالیة البرنامج وقیاس حجم األثر الذي ت

باستخدام  ،والضابطة التجریبیة،بشكل عام، تم إیجاد داللة الفروق بین متوسطي المجموعتین التجریبیة
  ).75.4(كما هو مبین في الجدول)  Eta2( اختبار مربع إیتا 

 .ریسلفعالیة استراتیجیة التد  Eta2نتائج اختبار مربع إیتا  :75.4جدول 
 

  المجموعة
  

حجم  اختبار الفهم البعدي  اختبار الفهم القبلي
  التأثیر
Eta2 

 االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي

 0.61 1.98 0.38 1.11 التجریبیة
0.26*  

 0.63 1.66 0.12 1.01 الضابطة
ت العقل البعديمقیاس عادا مقیاس عادات العقل القبلي  المجموعة   
*0.16 0.28 3.25 0.37 3.01 التجریبیة  
 0.57 3.09 0.67 3.05 الضابطة

االستراتیجیة في تنمیة الفهم العلمي تساوي   لفعالیة Eta2 نالحظ من الجدول أن قیمة مربع إیتا 
 ربع إیتا أن قیمة م وكذلك فإن قیمة )α ≥ 0.05(وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) 0.26(

Eta2وهي أیضًا دالة إحصائیا، وحیث أن ) 0.16(االستراتیجیة في تنمیة عادات العقل بلغت  لفعالیة
، فإن حجم األثر الذي تركته االستراتیجیة كبیر، وفقًا لمبادئ اإلحصاء 0.14هذه القیمة أكبر من 

  ).2000( التربوي عفانة
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:تلخیص نتائج الدراسة  

:بالنقاط اآلتیة حسب المحاور التي تضمنتها ةیمكن تلخیص نتائج الدراس  

  :الدرجات الكلیة الختبار الفهم العلميالنتائج المتعلقة ب

وجود فروق دالة إحصائیًا في متوسطات الدرجات الكلیة لالختبار تعزى للمجموعة، لصالح  .1
ارنته بالتقدیر المجموعة التجریبیة، كذلك وجود فروق تعزى للتقدیر لصالح التقدیر ممتاز، عند مق

كذلك هناك فروق تعزى  ،)جید، ضعیف( ضعیف، ولصالح التقدیر جید جدًا عند مقارنته مع التقدیرین 
للتفاعل بین المجموعة والتقدیر، حیث كانت متوسطات الطلبة في المجموعة التجریبیة أكبر من 

تاز، أما ترتیب الطلبة في متوسطات الطلبة في المجموعة الضابطة باستثناء الطلبة ذوي التقدیر المم
، كذلك هناك فروق تعزى )جید جدًا، ممتاز، جید، ضعیف(المجموعة التجریبیة من حیث التقدیر فكان 

للتفاعل بین الجنس والتقدیر حیث كانت المتوسطات الحسابیة للذكور أعلى من اإلناث في التقدیرات 
، كذلك هناك فروق تعزى للتفاعل بین المجموعة المناظرة لها باستثناء التقدیر ممتاز كانت لإلناث أعلى

ذوي التقدیر جید جدًا هي  أن المتوسطات الحسابیة ألفراد المجموعات التجریبیةحیث  والجنس والتقدیر،
كانت ) ذكور وٕاناثاً ( من الجنسین  المتوسطات الحسابیة ألفراد المجموعات التجریبیة األعلى، كما أن

  . المناظرة لها في المجموعات الضابطة  أعلى من المتوسطات الحسابیة

عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات الدرجة الكلیة لالختبار تعزى للجنس، والتفاعل  .2
  .بین المجموعة والجنس

  :مظاهر الفهمالنتائج المتعلقة ب

ختبار تعزى وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات عالمات الطلبة لمظهر الشرح في اال .1
للمجموعة، لصالح المجموعة التجریبیة، ووجود فروق تعزى للتقدیر لصالح التقدیر ممتاز، عند مقارنته 

كذلك تصدر ). جید، ضعیف( بالتقدیر ضعیف، ولصالح التقدیر جید جدًا عند مقارنته مع التقدیرین 
  .التقدیر جید جدًا على باقي التقدیرات حیث كان متوسطه هو األعلى

عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات عالمات الطلبة لمظهر الشرح في االختبار  .2
تعزى للجنس، والتفاعل بین المجموعة والجنس، والتفاعل بین المجموعة والتقدیر، والتفاعل بین الجنس 

  .والتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر
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یاس متوسطات عالمات الطلبة لمظهر التفسیر في االختبار تعزى وجود فروق دالة إحصائیًا في ق .4
للمجموعة، لصالح المجموعة التجریبیة، ووجود فروق تعزى للتقدیر لصالح التقدیر ممتاز، عند مقارنته 

ولصالح ) جید، ضعیف( بالتقدیر ضعیف، وكذلك لصالح التقدیر جید جدًا عند مقارنته مع التقدیرین 
  .قارنته مع التقدیر ضعیفالتقدیر جید عند م

عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات عالمات الطلبة لمظهر التفسیر في االختبار  .5
تعزى للجنس، والتفاعل بین المجموعة والجنس، والتفاعل بین المجموعة والتقدیر، والتفاعل بین الجنس 

  .والتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر

وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات عالمات الطلبة لمظهر التطبیق في االختبار تعزى  .6
للمجموعة، لصالح المجموعة التجریبیة، ووجود فروق تعزى للتقدیر لصالح التقدیر ممتاز، عند مقارنته 

جید، (  ،  وكذلك لصالح التقدیر جید جدًا عند مقارنته مع التقدیرین) جید ، ضعیف( بالتقدیر
الحسابي ألفراد  أن المتوسط، وكذلك وجود فروق تعزى للتفاعل بین المجموعة والتقدیر،حیث )ضعیف

المجموعة التجریبیة ذوي األداء جید جدًا وهو أعلى من المتوسطات الحسابیة لباقي أفراد المجموعات 
المتوسط الحسابي لألفراد  التجریبیة، یلیه األفراد ذوي األداء ممتاز ثم جید ثم ضعیف ، في حین كان

ذوي التقدیر ممتاز في المجموعات الضابطة،هو األعلى، یلیه التقدیر جید جدًا فالتقدیر جید و 
بشكل عام كانت متوسطات أفراد المجموعة التجریبیة أكبر من المتوسطات المناظرة لها في . ضعیف

  . المجموعة الضابطة 

س متوسطات عالمات الطلبة لمظهر التطبیق في االختبار عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في قیا .7
تعزى للجنس، والتفاعل بین المجموعة والجنس، والتفاعل بین الجنس والتقدیر، والتفاعل بین المجموعة 

  .والجنس والتقدیر

وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات عالمات الطلبة لمظهر المنظور في االختبار تعزى  .8
، لصالح المجموعة التجریبیة، ووجود فروق تعزى للتقدیر لصالح التقدیر ممتاز، عند مقارنته للمجموعة

ولصالح ) جید، ضعیف( بالتقدیر ضعیف ، وكذلك لصالح التقدیر جید جدًا عند مقارنته مع التقدیرین 
لتقدیر، التقدیر جید عند مقارنته مع التقدیر ضعیف، كذلك وجود فروق تعزى للتفاعل بین الجنس وا

الحسابي لألفراد ذوي األداء جید جدًا أعلى من المتوسطات الحسابیة لباقي أفراد  المتوسط حیث أن
تذو  اإلناث الحسابیة ألفراد مجموعات مجموعات الذكور، في حین كانت المتوسطات ممتاز  التقدیر ا

    .علىهي األ
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التقدیرات أعلى من المتوسطات وبشكل عام كانت المتوسطات الحسابیة للطلبة الذكور في جمیع  
الحسابیة للطالبات اإلناث باستثناء الطلبة الذكور ذوي األداء الممتاز، مقارنة مع الطالبات اإلناث، 

المتوسطات الحسابیة ألفراد وكذلك وجود فروق للتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر، حیث أن 
أعلى من المتوسطات الحسابیة ألفراد المجموعات ) ذكور وٕاناثاً ( من الجنسینالمجموعات التجریبیة 

المناظرة لها، وبالنظر لمتوسطات الذكور في المجموعة التجریبیة نجد أن الذكور الذین  الضابطة
تقدیرهم جید جدا كانت متوسطاتهم هي األعلى، في حین حازت الطالبات ذوات التقدیر ممتاز على 

  .المتوسط األعلى في المجموعة التجریبیة

عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات عالمات الطلبة لمظهر المنظور في االختبار  .9
  .تعزى للجنس، والتفاعل بین المجموعة والجنس ، والتفاعل بین المجموعة والتقدیر 

  
  :مستویات الفهمالنتائج المتعلقة ب

جموعة، لصالح المجموعة تعزى للم) سطحي ، متوسط، عمیق( وجود فروق في مستویات الفهم .1
  .التجریبیة

  . تعزى للجنس وللتقدیر) سطحي ، متوسط، عمیق( عدم وجود فروق في مستویات الفهم .2

  :عادات العقلالنتائج المتعلقة ب

وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات عادات العقل في جمیع المجاالت تعزى للمجموعة .1
  .ولصالح المجموعة التجریبیة

 جود فروق دالة إحصائیًا في متوسطات عادة التفكیر بمرونة، والتفكیر التبادلي، تعزى للجنس،و .2
وتطبیق المعرفة السابقة،  والتفكیر والتواصل بوضوح ودقة، وجمع البیانات باستخدام  ولصالح اإلناث،

  .الحواس، تعزى للجنس، ولصالح الذكور

عادة المثابرة، والتفكیر حول التفكیر، والتساؤل وطرح عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في متوسطات . 3
  .المشكالت، واإلصغاء بتفهم وتعاطف، والتصور واالبداع واالبتكار، تعزى للجنس

وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات عادة تطبیق المعرفة السابقة، تعزى للتقدیر،  . 4
  ".ضعیف"هما بالتقدیر عند مقارنت" جید " و " جید جداً "ولصالح التقدیر 
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عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في متوسطات عادة المثابرة،والتفكیر بمرونة، والتفكیر حول . 5
التفكیر،والتفكیر التبادلي، والتساؤل وطرح المشكالت، واإلصغاء بتفهم وتعاطف، والتفكیر والتواصل 

  .خدام الحواس، تعزى للتقدیربوضوح ودقة، والتصور واالبداع واالبتكار،وجمع البیانات باست

التساؤل وطرح المشكالت، اإلصغاء بتفهم  وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات عادة .6
تعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس، حیث أبدى الذكور استجابة أكبر لعادة التساؤل وطرح  وتعاطف،

  .تصور واالبداع واالبتكار أكثر من الذكورالمشكالت، في حین كانت استجابة الطالبات منحازة لعادة ال

وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف، تعزى للتفاعل بین  .7
  .المجموعة والجنس

عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في متوسطات عادة المثابرة، والتفكیر بمرونة، والتفكیر حول .8 
، وتطبیق المعرفة السابقة، ،والتفكیر والتواصل بوضوح ودقة، والتصور التفكیر،والتفكیر التبادلي

واالبداع واالبتكار، وجمع البیانات باستخدام الحواس، تعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس، حیث 
  .كانت متوسطات الذكور أعلى من متوسطات اإلناث باستثناء ذوي التقدیر جید

س متوسطات عادة العقل المتعلقة بالتصور واإلبداع واالبتكار وجود فروق دالة إحصائیًا في قیا .9
  .تعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر

وجود فروق دالة إحصائیًا في قیاس متوسطات عادات العقل في جمیع المجاالت تعزى  عدم.10
سطات الطلبة للتفاعل بین المجموعة والتقدیر،باستثناء عادة التفكیر التبادلي، حیث تدرجت متو 

مع اإلبقاء على كون متوسطات المجموعة التجریبیة أعلى من ) جید،ضعیف،جید جدًا،ممتاز(
المتوسطات المناظرة لها في المجموعة الضابطة، كما أنه ال توجد فروق تعزى للتفاعل بین والمجموعة 

  .والجنس باستثناء عادتي التساؤل وطرح المشكالت واإلصغاء بتفهم وتعاطف

دم وجود فروق دالة إحصائیًا في متوسطات عادة المثابرة، والتفكیر بمرونة، والتفكیر حول ع .12
وتطبیق المعرفة السابقة، والتفكیر التبادلي، والتساؤل وطرح المشكالت، والتفكیر والتواصل  التفكیر،

  .تقدیربوضوح ودقة، وجمع البیانات باستخدام الحواس، تعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس وال
 

  :فعالیة االستراتیجیةالنتائج المتعلقة ب
 .وجود أثر دال لفعالیة استراتیجیة التدریس في تنمیة الفهم العلمي وعادات العقل للطلبة
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الخامسالفصل   

ــــــــــــــ ـــ ــ ــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــ ــ ــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــ ــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــ ــ ـــــ ـــــــ ــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــ ــــــ ــــــــــــــــــ   ـ

  مناقشة النتائج والتوصیات

النتائج التي تم التوصل إلیها بعد تطبیق البرنامج التدریبي،  واألدوات المتمثلة في اختبار في ضوء 
ستقصاء فعالیة االستراتیجیة قیاس مظاهر الفهم العلمي، ومقیاس عادات العقل، على عینة الدراسة، ال

تحقیق الفهم العلمي، وتنمیة عادات العقل لدیهم، تم  القائمة على تدریس العلوم من أجل الفهم في
  .  تجمیع البیانات ومعالجتها إحصائیا، ورصدت النتائج المستقاة، لمناقشتها في هذا الفصل

  
  :بالسؤال األولمناقشة النتائج المتعلقة  1.5

خدام استراتیجیة تدریس العلوم من أجل الفهم في تحقیق الفهم العلمي، لدى طلبة الصف ما أثر است
العاشر األساسي في العلوم؟ وهل یختلف هذا األثر باختالف الجنس وطریقة التدریس والتقدیر 

 والتفاعل بینها وفقًا لمظاهر الفهم اُلمقاسة؟ 

  : سیتم عرض النتائج في محورین لغرض تسهیل مقروئیة النتائج المتعلقة بهذا السؤال،

  .النتائج المتعلقة بالدرجة الكلیة لالختبار بجمیع أبعاده: أوال◌ 

 .النتائج المتعلقة بمظاهر الفهم الُمقاسة مفصلة كل مظهر منها: ثانیاً 
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  .النتائج المتعلقة بالدرجة الكلیة لالختبار بجمیع أبعاده: أوال◌ 
  
للدرجات  الكلیة الختبار الفهم العلمي البعدي، ) ANCOVA( أظهرت نتائج اختبار تحلیل التغایر §

وجود أثر دال إحصائیا بین طلبة المجموعتین التجریبیة والضابطة، لصالح المجموعة التجریبیة، في 
االستراتیجیة مما یعني أن ) والمنظور التطبیق، التفسیر، التوضیح،(تحقیق الفهم العلمي بأبعاده األربعة 

باعتباره من  لدى الطلبة الفهم العلميقد أسهمت في تنمیة  لتدریس من أجل الفهم القائمة على ا
وفي ضوء استطالع األدب التربوي وجدت الباحثة  ،المخرجات األساسیة والمهمة لعملیة التعلیم والتعلم

 & Baser  ؛ Uldag, 2005 ؛ O’Neil, 2005( أن هذه النتیجة تتفق مع نتائج دراسة كل من 

Geban, 2007؛Thomas , 2009   ؛William,2006وتعزو الباحثة ذلك  ) 2006أبو حمور،  ؛
 :لألسباب اآلتیة

 
، بدءًا من ونشطاً  في جعل التعلم حیویاً  التدریس من أجل الفهم،القائمة على  االستراتیجیةساهمت 

حیث نظمت  ،لهمة واألدوار المنوط، وطریقة جلوس الطلبة، تغییر الجو الروتیني لغرفة الصف التقلیدیة
 والجدل ،یسودها روح التعاون والتفاوض والمشاركة ،غرفة الصف باعتبارها غرفة بنائیة مرنة

تهدف إلى إثارة تفكیر  حیویة توظیف نشاطات صفیةفضًال عن  ،Debating  Scientificالعلمي
معلومات الب ى االستعانةعل وتدریبهم الطلبة وٕاعطائهم فرصًا للتعبیر عن أفكارهم الخاصة وٕاثباتها بقوة؛

 معرفتهموهذا بدوره یعطي الطلبة فرصًا للتوسع وٕاغناء  مسبقًا كأساس لما سیتعلموه الحقًا، التي درسوها
م بمثابة دور المعلوبذلك كان  ،وبیروقراطیتهمعلم السیادة  بعیدًا عنبكلمات وأفكار إضافیة جدیدة، 

ویقدم لهم مهمات واقعیة، ویسقط السیاق األكادیمي مع ، الذي یدعم الطلبة باستمرار المدرب والمساند
  .باستمرار األحداث الجاریة في السیاق الواقعي، ویتأمل في أداء طلبته ویسعى لتحسینه

   

 أنشطةتهیئة  التعلمیة، و –هذا المدخل وفر للطلبة فرصًا إیجابیة للتفاعل مع المواقف التعلیمیة  كما أن
ممارسة حیث تم توجیههم للى تأكید إیجابیة المتعلم، ومشاركته الفعالة، وصیاغة مهام تعلیمیة تقوم ع

التعلم بصورة ذاتیة، وبناء المعنى والفهم الخاص بهم من قبل جهازهم المعرفي، واالبتعاد عن مهارات 
بل ربط هذه المهام وما تتضمنه من معارف، بصورة وظیفیة  واالنغالق العقلي؛ التلقي السلبي اآللي،

ت  معنى عند قیامهم بمهام ومشكالت مرتبطة بحیاتهم الیومیة في مجتمعهم، وٕاتاحة الفرصة للطلبة وذا
كما أن دمج برنامج تطویر عادات العقل ضمن فعالیات البرنامج التدریبي،  الكتشاف أداءاتهم وتقدیمها،



155 
 

ن، وهذا ساهم بشكل كبیر في صقل شخصیة المتعلم وسلوكه مع زمالئه، من احترام وتعاطف وتعاو 
یدعم ما طرحته النظریة البنائیة، باعتبارها نظریة في المعرفة، تحترم دور المتعلم وتؤمن بقدراته، 

   ).2003(وتستخدم لشرح وتفسیر وتطبیق ما نعلمه زیتون، وزیتون
 

والتي  ،Understanding by Design كما أن تصمیم الوحدة وتكییفها حسب نظریة الفهم بالتصمیم
التركیز  خالل منللمعلم كمصمم ومطور ومقّیم، یسعى لتحقیق أهداف عملیة التعلیم والتعلم ُینظر فیها 

وتدریب الطلبة  ألنماط التقویم الحقیقیة، ماط التقویم التقلیدیةنوالتحول عن أأكثر من الكم،  النوععلى 
 حول من الحفظ للفهم،والت ،یر في ممارساتهمیالتغو  ،وفهم المعرفة بلغتهم الخاصةعلى اتخاذ القرارات، 

بین  differentiatedوتقویة عاداتهم العقلیة الضعیفة، وبالتالي تكون هذه االستراتیجیة قد مایزت 
 الطلبة وقد ظهر ذلك من خالل تجاوب وطرق تقویمهم، طبیعة المحتوى المقدم ومستویات الطلبة،

 زمالءهم مع للمشاركة صیلالتح منخفضي الطلبة وتشجیع ،المعرفة تبادل و مجموعات، في للعمل
ی إبداء ومحاولة   .مجموعته أفراد مع التفاعل، و الرأ

  

، نظریة الفهم ویمكن تفسیر ھذه النتائج في ضوء مكونات استراتیجیة التدریس من أجل الفھم، وأبعاد
ق  الوحدةتؤكد هذه النظریة على فهم المعلومات والموضوعات المطروحة من خالل تصمیم  حیث وطر

وتقوم على فكرة تخطیط وتصمیم الوحدة الدراسیة بصورة عكسیة  ) UBD(بهدف إحداث الفهم  التدریس
Backward Design والمادة معرفة مرنة، یمكن تشكیلها المتعلم مركزا للعملیة التعلیمیةاعتبار ب ،

ف  مانإ، وٕاعادة بنائها، انطالقا من كون التعلم الجید هو لیس ملء العقول بالمعلومات والمهارات الهد
الذي یحقق عمق المعرفة، بدال من استقبال المعرفة بشكل سلبي  ،هو الفهم الحقیقي ،المحوري للتدریس

)2000 , Newton2010؛  , Mancuso(.  

  

یتطلب من الطلبة القیام بإنجازات تتطلب إعمال الفكر في مجال  لتدریس من أجل الفهمامدخل كما أن 
األمثلة، والتطبیق والتعمیم والمحاكاة، والتعبیر عن الموضوع بطرق  معین، مثل تقدیم الدالئل وٕاعطاء

جدیدة، وٕانجاز مهمات تدل على الفهم، باإلضافة لكون المراحل التي تمر بها والتي تتمثل في 
 وتضمین التي توفر ما یكفي من العمق واألهمیة إلحداث فهم قوي للطلبة، تولیدیةال موضوعاتال

ف الفهم  ی، المنشود الفهم شكلتمثل و وهي أهداف موجهة للحیاة Understanding goalsأهدا    الذ
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 Performance Tasks األداء مهامكما أن هذه االستراتیجیة قائمة على ، الطلبة عند لتحقیقه تسعى

بمهام أداء  خالل القیام من للموضوع، فهمهم مدى بیان إلى تهدف أنشطة في الطلبة إشراك تطلبتالتي 
 من وغیرها مالحظته واستنتاجه، تم ما وصف أو ذلك، حول مقال كتابة أو دراسته، تم لما حي عرض◌ ل

واستخدام كل ما یلزمهم من مناظرات ومناقشات وعروض  ، الطلبة عند الفهم إلى تشیر التي األنشطة
 نماطوأ لإلنجاز محاكاة وضعو  المستمرم لتقویوتوضیحات للنتائج بكافة الوسائل الممكنة، باإلضافة ل

، وبذلك ترى الباحثة أن هذه للتأكد من تحقیق الفهم ،من المعلم ومن الطلبة أنفسهم الراجعة للتغذیة
  .األسباب مدعاة لتحقیق الفهم عند الطلبة

  
، عدم وجود أثر دال إحصائیا للدرجات  ) ANCOVA( كما وأظهرت نتائج اختبار تحلیل التغایر  §

، وتلتقي هذه النتیجة یعزى للجنس ،، في تحقیق الفهم العلمي الكليالكلیة الختبار الفهم العلمي البعدي
لمعرفة أثر الجنس وٕاستراتیجیة التغییر  ) Baser& Geban, 2007( مع ما توصل إلیه بیزر وغیبان

عتبارات امنها ، من خالل عدة اعتبارات هذه النتیجة ویمكن تفسیر المفاهیمي في تحقیق الفهم العلمي،
جیة التدریس، باعتبارها استراتیجیة نشطة عملت على اختراق الجمود والثبات العقلي باستراتی تتعلق

Mental fixedness والسماح للمتعلمین بالحركة في فضائها وتولید استنتاجاتهم وٕابداء أرائهم ،
والمنافسة في تولید وطرح ما هو أفضل، حیث كان هناك توزیع لألدوار لألفراد في مجموعات، وُسمح 

فرد بطرح واختیار المواضیع التي تتعلق بالوحدة حسب رغبته، ومن ثم مناقشتها من وجهة نظره  لكل
الخاصة وبأسلوبه الخاص، مع إمكانیة عرض كل ما یلزمه من أنشطة ودالئل، واالتصال مع المحیط 
 الخارجي، هذا ما دعا الطلبة یندمجون في الوحدة بشكل نشط، باإلضافة لعامل التحفیز المادي
والمعنوي في نهایة كل طرح، وهو ما جعل هذه االستراتیجیة محببة من قبل الجنسین وبالكفاءة نفسها، 
فكال الجنسین أبدى الرغبة في المشاركة والتفاعل وبدافعیة عالیة، وقد عبر الطلبة عن هذا االرتیاح من 

 ). 8ملحق (  كلى الجنسین خالل مقابلتهم وٕابداء رأیهم حول تجربة البرنامج

 

أما االعتبار اآلخر فیعود للناحیة الفسیولوجیة والسیكولوجیة للفرد في ضوء النظریات الحدیثة، ومنها 
نظریة التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبین، والتي أكدت أن عملیة حدوث الفهم في الدماغ البشري ال 

  أنهم الجمیع البشر، طالما  تختلف من فرد آلخر أو من جنس آلخر، وأن آلیة عمل الدماغ موحدة في
یعانون من مشكالت معینة، بل أن البحث عن المعنى وتشكیل الفهم لدى الفرد هو أمر فطري لتفسیر 
الواردات الحسیة وغیر الحسیة للظواهر، ومعرفة األسباب الحقیقیة الكامنة ورائها، وهذا یبدد القول 

ولعل هذا القول المغلوط قد ظهر في  من اإلناث، الشائع بأن الطلبة الذكور هم أكثر مقدرة على الفهم
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زمن كانت فیه القیود واالعتبارات االجتماعیة والثقافیة السائدة مجحفة في حق األنثى، أما اآلن فقد 
والعادات المتبعة التي  تغیرت هذه النظرة الجاهلیة، بتحضر المجتمعات، لكن ال یمكن إنكار اآللیة

، وتتفق هذه )2009(التي تعتبر عامًال فارقًا بین األفراد عفانة والجشیعالج بها الفرد المعارف، و 
في بحث لهم ) Magilkerst et al.,2007( النتیجة أیضًا مع أدبیات ما طرحته ماجلكیرست وزمالؤها

حول بعض الفروق بین طریقة تعلم التالمیذ من كال الجنسین، مؤكدین أنه لیس هناك ما یدعم أن 
  .درات تفوق اإلناث، أو العكس؛ بل أن هناك طرقًا مختلفة الستخدام هذه القدراتالذكور یمتلكون ق

  

وجود أثر دال إحصائیا للدرجات  الكلیة الختبار الفهم العلمي البعدي، في  النتائج،كما وأظهرت  §
) ممتاز، جید جدًا،( للتقدیر، وأن مصدر الفروق بین ضعیف وكل من تحقیق الفهم العلمي یعزى 

وتتفق هذه النتیجة مع دراسة عدس  لصالح جید جدًا،" وجید وضعیف"ألخیرات وبین جید جدًا لصالح ا
 :لجملة من األسباب منها ذلك وتعزو الباحثة )2004(
 

أن نوعیة الطلبة ذوي التقدیر المرتفع هم من الطلبة الجدیون، فقد أبدت هذه الفئة من الطلبة كامل 
لمطبق، إضافة الستثمار أقصى طاقاتهم وجهدهم لفهم المادة استعدادها لالستفادة من البرنامج ا

المطروحة، ویمكن أن یكون للتعلیمات التي قدمت في بدایة تقدیم البرنامج حول آلیة معالجة المعرفة 
والتفتح العقلي عند طرح التفسیرات والتوضیحات العلمیة بهدف تحقیق الفهم، كان لها دور في ذلك، 

هذه الفئة من الطلبة لدیهم عادات عقلیة مؤسسة لكیفیة المذاكرة ، فغالبًا مثل  وهناك سبب آخر مهم أن
هذه الفئة ما یصرون على المثابرة والتعلم لتحقیق أهدافهم، وخصوصًا في ظل الجو التنافسي الذي 
انخرطوا فیه لتحقیق األفضل، فهم اعتادوا على حمل اللقب وال یستسلمون للفشل، مما زاد دافعیتهم 

صرارهم للفهم والتعلم، في حین أن الطلبة ذوي التقدیر ضعیف هم أقل جدیة في تناول المعرفة وا◌ 
  .العلمیة ومعالجتها

  

ولكن ال یعني ذلك أن هذه الفئة من الطلبة ال یمتلكون الفهم ولكنهم حجموا قدراتهم وفهمهم بالمستوى  
ویع ذواتهم وعاداتهم وتوجیهها لزیادة الذي حققوه، دون محاولة االرتقاء كثیرًا بهذا المستوى، وتط

جهودهم، فهم ینسحبون بسهولة عند مواجهة موقف مشكل وال یثابرون على إیجاد الحلول له، وظهر 
ذلك جلیًا عند مقارنة متوسطات درجاتهم مع متوسطات نظرائهم في المجموعة الضابطة، مما یعني 

  .تقدمهم واستجابتهم للبرنامج التدریبي
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الكلیة الختبار الفهم العلمي البعدي، في  وجود أثر دال إحصائیا للدرجات النتائج، كما وأظهرت §

، والتفاعل بین الجنس والتقدیر والتفاعل بین للتفاعل بین المجموعة والتقدیرتحقیق الفهم العلمي یعزى 
الجنسین  المجموعة والجنس والتقدیر، حیث كانت المتوسطات الحسابیة ألفراد المجموعة التجریبیة من

أعلى من المتوسطات المناظرة في المجموعة الضابطة، باستثناء األفراد ذوي التقدیر ممتاز، كما 
 .أظهر الطلبة ذوي التقدیر جید جدًا تفوقًا على باقي األفراد ذي التقدیرات المختلفة

 

ة كما تم توضیحه ویمكن تفسیر تقدم أفراد المجموعات التجریبیة داللة على جدوى االستراتیجیة المطبق 
مسبقًا، أما تفوق الطلبة ذوي التقدیر جید جدًا، ربما یكون مرد ذلك لكون هذه الفئة من الطلبة هم أقل 
توترًا وبحثًا عن العالمات التحصیلیة، فنمط دراستهم واءم طبیعة االستراتیجیة، في حین ظل الطلبة 

من أجل االختبار،  فلم یغیروا كثیرا  ذوي التقدیر ممتاز منحازین للبحث عن العالمات والتنافس
 .عاداتهم الدراسیة وطرق مذاكرتهم والتي عادة ما تكون تعتمد على الحفظ وعدم الفهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :بالسؤال الثانيمناقشة النتائج المتعلقة  .2.5
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في العلوم في الصف العاشر األساسي ) عمیق، متوسط،سطحي( هل یختلف مستوى فهم الطلبة
 لجنس والطریقة والتقدیر؟باختالف ا

التكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفروق لمستویات الفهم  أظهرت النتائج المتعلقة باختبار §
ضمن المستویات وبین (لمتغیر المجموعة في مستویات فهم الطلبة Zوقیمة   )2χ (باستخدام اختبار 

ین التجریبیة والضابطة، لصالح المجموعة وجود أثر دال إحصائیا بین طلبة المجموعت )المجموعات
وبفارق ظاهر في تحول الطلبة من مستوى الفهم السطحي إلى مستوى الفهم المتوسط  التجریبیة،
من الطلبة كانوا یتبنون فهمًا سطحیًا ساذجًا قبل المعالجة %) 91(حیث تبین أن قرابة  والعمیق،

معالجة، وفي المقابل ارتفعت نسبة الطلبة الذین بعد ال%) 19(التدریسیة، وانخفضت هذه النسب إلى 
في %) 15(ونسبة الطلبة الذین تبنوا الفهم العمیق إلى %) 55(تبنوا الفهم المتوسط بعد المعالجة إلى 

 :لما یأتي وتعزو الباحثة هذه النتائج %)3(حین كانت هذه النسبة قبل المعالجة دون 

 
تویاته، یتأثر بالعملیة التي یتم من خاللها تناول المعرفة باعتبار أن عملیة حدوث الفهم وتطویر مس 

العلمیة، وطریقة معالجتها داخل الدماغ البشري، حیث أن الفهم العمیق یتطلب تنظیمًا وتوظیفًا للمعرفة 
بطاقة وجهد كبیرین إلحداث المعنى، وحیث أن استراتیجیة التدریس القائمة على الفهم صّبت جل 

لم واستغالل نشاطاته، وتوجیهه لبذل أقصى ما عنده من طاقات خالل تنفیذ وبناء اهتمامها على المتع
المعرفة العلمیة، وما یتعلق بها من تصمیم ألنشطة مرافقة ومهام أداء حقیقیة إلحداث معنى لما 
یتعلمه، وتوظیفه بشكل حقیقي، باإلضافة لطبیعة التوجیهات التي كانت تقدم للطلبة باستمرار من قبل 

علمین حول كیفیة التعامل مع المعلومة، مما ساهم إلى حد كبیر في تطویر وعي الطلبة ونظم الم
؛ عبد 2007؛ علي،2009طلبة،: ( دراستهم، وتتفق هذه النتیجة مع أدبیات ما طرحه كل من

  ).2006الرؤوف،
 
ى اعتبار أن ویمكن تفسیر هذه النتیجة أیضًا في ضوء مكونات استراتیجیة التدریس من أجل الفهم،عل 

الفهم العمیق یختلف حسب نوع التعلم الناتج، فالتعلم الناتج عن الطرق التقلیدیة المرسخة لمفهوم 
التغطیة السطحیة الموسعة، والمركزة على كمیة هائلة من المعلومات، یؤدي لتعلم قائم على الحفظ 

في نقل المعرفة لمواقف جدیدة، واالستظهار، وغالبًا ما یكون فهم الطلبة سطحیًا، ویعانون من صعوبة 
وعادة ما تتجه المعرفة لدیهم للتحرك نحو التفصیالت السطحیة الساذجة، وعدم إعطاء الفرصة لتحقیق 
الفهم العلمي، أما االستراتیجیة القائمة على التدریس من أجل الفهم، فترى الباحثة أنها دعمت رؤیة 

وعملت على توافر أشكال النشاط العقلي التي  ،generative understandingالفهم العمیق المثمر 
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یمارسها المتعلم خالل دراسته، والتي تتضمن بناء عالقات لتكوین المعنى بین المعرفة السابقة والمعرفة 
الحالیة، وتوظیفها في سیاقات جدیدة، باإلضافة للتفحص الواعي والدقیق من قبل المتعلم والتأمل 

رصًا منه على تقدیم األفضل لفریقه وأمام زمالئه، كما أن تحفیز الطلبة باستمرار في أدائه وأفكاره ح
والتي تمثل أداة هامة  Mental Modelingعلى تولید معرفتهم معتمدین على أسس النمذجة العقلیة 

  .في أدبیاته) Solomon ,1986( للتعلم من أجل الفهم، وهذا ما أیده سلمون
  
التكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفروق لمستویات  رأظهرت النتائج المتعلقة باختباكما  §

وجود أثر دال عدم في مستویات فهم الطلبة،  الجنسلمتغیر  Zوقیمة   ) 2χ (الفهم باستخدام اختبار 
  مستویات فهم الذكور واإلناث، بشكل عام إحصائیا بین

تراتیجیة من قبل الطلبة كان بنفس تفسیر ذلك على اعتبار أن طریقة تعاطي وتقبل هذه االسویمكن 
المستوى، حیث أظهر كل من الذكور واإلناث استئناسا واستحبابًا للمهام واألنشطة المقدمة بالمقدار 
نفسه، كذلك یمكن تفسیر ذلك في ضوء نظریة الفهم وكیفیة حدوث اإلدراك في العقل اإلنساني، انطالقا 

، ویتحكم في درجة هذا الفهم عوامل عدة منها كفایة من كون الفهم عملیة داخلیة تحدث في الدماغ
الحواس، وكفایة السیاالت العصبیة، وكفایة التوافق  بین المعرفة السابقة والمعرفة الحدیثة ، فكلما كانت 
هذه العوامل صالحة في محتواها وقوتها، كلما أدت إلى إدراك وفهم كامل، وكلما كانت مشوشة أو 

منقوص ومشوش، فالفهم واإلدراك هما قدرات فیسیونفسیة، تبدأ لدى الفرد من منقوصة أدى ذلك إلدراك 
  ).1986(الخارج عن طریق الحواس وتترجم لسیاالت عصبیة  تدخل الدماغ لمعالجتها حمدان 

  

ن ومما ال شك فیه   الفروق بین الجنسینحدود طاقة  رسمتهي من والثقافیة البؤرة االجتماعیة  أ
طت الذكر الالمحدودیة،ونصبته ألن یكون هو األجدر،في زمن ما، ولكن وحجمتها،وهي التي أع

االنفتاح المعرفي والتقدم والتثقف االجتماعي الیوم غّیر حدود هذه الطاقات في النظر لقدرات األنثى  
  .وطاقاتها كأنثى

  

لة ،حیث ضمن المستویین السطحي والمتوسط بین الذكور واإلناث كانت دا)  2χ (في حین نجد أن قیم 
أظهرت الفروق أن نسبة الطالبات اللواتي انصرفن عن المستوى السطحي فاقت نسبة الذكور، وكذلك 
األمر بالنسبة للمستوى المتوسط، ویمكن تفسیر ذلك في ضوء تقبل الطالبات ذوات هذین المستویین 

الستراتیجیة من مهام للتغذیة الراجعة خالل تقدیم إجراءات البرنامج التدریبي، كما كان لبروتوكول ا
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موزعة، وتعلیمات حول تنمیة عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف، التي تركز على احترام شخصیة المتعلم 
وتعزیزه وعدم توبیخه في حال أخطأ، والتقبل والسماح له بالمشاركة الفاعلة، وٕابداء ما عنده من قدرات 

یفهم، ولكن المهم هو كیف یمكن الكشف وطاقات، وهذا ما یؤكد أنه لیس هناك من یفهم وهناك من ال
  . عن قدرات الطلبة وتشجیعهم على إظهارها، والمداومة على تفعیلها

 

أظهرت النتائج المتعلقة باختبار التكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفروق لمستویات كما 
لفهم تعزى لمتغیر التقدیر، ، عدم وجود فروق في مستویات اHوقیمة   ) 2χ (الفهم باستخدام اختبار 

) ضعیف ،جید جدًا، جید ممتاز،(ویمكن تفسیر ذلك على أساس أن الطلبة ذوي المستویات المختلفة 
قد استفادو من استراتیجیة التدریس من أجل الفهم، وقد حقق جمیع مستویات الطلبة تقدمًا مطردا في 

لعمیق، ومما یجدر ذكره أن الطلبة ذوي الفهم، بالتحول من الفهم السطحي تجاه الفهم المتوسط وا
، وقد هذا التقدم بالنسبة للمجموعة التجریبیة كانوا یجارون الطلبة اآلخرونالمستویین الجید والضعیف 

خالل متابعة أدائهم طیلة التدریب من قبل المعلمین، مما یدلل على أن عالمات التحصیل  لوحظ ذلك
  .شرًا حقیقیًا لمستوى الطالبوالتقدیر الذي یحمله الطلبة هو لیس مؤ 

  

فالفهم ال یقتصر على فئة معینة دون األخرى وهو لیس خاصًا بالطلبة ذوي التقدیر المرتفع، بل   وبذلك
التي تنمو وتتطور بتطور الفرد ووفقًا  أن الفهم هو في حقیقته مجموعة من القدرات العقلیة الداخلیة،

روٍف معینة، فإذا ما توفرت البیئة الغنیة واستراتیجیات للسیاق الذي یتم فیه، ویمكن تحقیقه تحت ظ
التدریس التي تحاكي رغبات المتعلمین ودوافعهم، أدى ذلك لتحقیق الفهم بمعناه المنشود، وقد اتفقت 

 ؛Wiggins& Mc Tighe,2005؛ (Marten, 1970 هذه النتیجة مع أدبیات ما طرحه كل من

Heller,2010 (یمكن بلوغه،  وهو لیس خاصًا بفئة محددة من األفراد أو  مبینین أن الفهم هو مرمى
الفئة العلیا من الطلبة، بل أن كل متعلم لدیه المقدرة على تشكیل الفهم والمعنى الخاص به إذا ما أتیح 

  .له ذلك في جو من التشجیع والتعزیز

  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 3.5
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ام استراتیجیة تدریس العلوم من أجل الفهم في تنمیة عادات العقل لدى ما أثر استخد: السؤال الثالث
طلبة الصف العاشر األساسي في العلوم؟ وهل یختلف هذا األثر باختالف الجنس وطریقة التدریس ، 

  . والتقدیر، والتفاعل بینها
 ةام اســتراتیجیأي دراســات ســابقة قارنـت بــین أثــر اســتخد) اواطالعهــ افــي حـدود معرفتهــ( ةجــد الباحثــتلـم 

فــي تنمیــة العــادات العقلیــة، لكــن هنــاك بعــض األبحــاث واألدبیــات التــي  تــدریس العلــوم مــن أجــل الفهــم
  .أشارت لذلك

  
في مجاالت عادات  )α   ≥0.05(أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة  §

مما یعني أن طریقة التدریس قد أسهمت  ،العقل المختلفة، تعزى للمجموعة ولصالح المجموعة التجریبیة
  :في تنمیة العادات العقلیة لدى الطلبة، وتعزو الباحثة ذلك لألسباب اآلتیة

، حیــث تنمیــة عــادات العقــل علــى تـدریس العلــوم مــن أجــل الفهــم فـيسـاهمت اســتراتیجیة التــدریس القائمــة 
یة إلـى حالـة الوظیفیـة، ومـن حالــة ركـزت علـى أهمیـة تفعیـل العقـل ونشـاطه، واالنتقـال بــه مـن حالـة السـلب

الخمــول إلــى حالــة النشــاط والمشــاركة، وحیــث أن هــذه االســتراتیجیة تســتند لفلســفة النظریــة البنائیــة التــي 
تهـــتم بالتـــدریس كعملیـــة استقصـــائیة، تهـــدف إلـــى فهـــم المـــتعلم لمـــا یـــدور حولـــه مـــن قضـــایا وأحـــداث فقـــد 

وفیر منـاخ آمـن للـتعلم، وبیئـة نفسـیة مفعمـة بالتعـاون عمدت لتربیة عادات العقل لدى الطلبة من خـالل تـ
والحیویــة بیــنهم، اســتناداً لمبــادئ نظریــة الــتعلم المســتند للــدماغ، التــي تفتــرض أن أفضــل منــاخ للــتعلم هــو 
المناخ الخالي من التهدید، والـذي یشـجع علـى احتـرام أراء وأفكـار الطلبـة، ویشـجع علـى تقبـل اسـتجاباتهم 

هم، باإلضافة لتهیئة المهام التعلیمیـة التـي تالئـم اهتمامـات الطلبـة وتراعـي حاجـاتهم، وٕاعطاء قیمة ألفكار 
  . وتتطلب منهم ممارسة مهارات التفكیر المختلفة بصورة اعتیادیة

كمـا أن هــذه االسـتراتیجیة عمــدت لـدمج برنــامج تـدریبي لتنمیــة عـادات العقــل خـالل عــرض المـادة، وذلــك 
لمســـتهدفة، ووضـــع مواقـــف تدریبیـــة لتنمیتهـــا، وٕامـــا أن تكـــون المواقـــف مـــن خـــالل تحدیـــد عـــادات العقـــل ا

ــتمدة مــــن حیــــاة الطلبــــة،بحیث تكــــون هــــذه  ــكل قصــــة، حــــوار، تســــاؤل، أو قضــــیة مســ المصــــاغة علــــى شــ
  .المواقف جاذبة النتباه الطلبة

مهـام أضف إلـى ذلـك أن هـذه االسـتراتیجیة واءمـت مـا بـین المرحلـة النمائیـة للطلبـة، وطبیعـة األنشـطة وال
المقدمــة، فطلبــة الصــف العاشــر األساســي فــي هــذا العمــر،هم بحاجــة لمــن ینصــت ألرائهــم، ویســمح لهــم 

وتــدریبهم  بــالتعبیر عــن تفكیــرهم والتعــاطف معهــم، وانــدماجهم مــع زمالئهــم مــن خــالل العمــل التعــاوني، 
یــدعم هـذه النتیجــة مــا ، وتقویــة عــاداتهم العقلیـة الضــعیفة، و یــر فــي ممارسـاتهمیالتغعلـى اتخــاذ القـرارات، و 
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ـــن  ــباغ ؛ Mason,2006 Bergmam,2007؛  Costa&Kallick,2005( توصـــــل إلیــــــه كــــــل مـــ الصــــ
  ).2008؛ فتح اهللا،2006والجعیدة، 

 
وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة في كل من عادة التفكیر بمرونة، والتفكیر 

التفكیر والتواصل بوضوح و  یق المعرفة السابقة،وتطب التبادلي، تعزى لمتغیر الجنس لصالح اإلناث و
   :وجمع البیانات باستخدام الحواس، لصالح الذكور، وقد تعزو الباحثة ذلك لجملة من األسباب ودقة،

  
یمكن تفسیر تفوق الطالبات في عادة التفكیر بمرونة والتفكیر التبادلي،  لما تنطوي علیه هذه العادة 

د مع خیارات ووجهات النظر المختلفة مع طالقة في الحدیث، من مضامین من حیث تكیف الفر 
باإلضافة لكونها تتطلب من الفرد امتالك ملكة التخیل، واالنفتاح على اآلخرین وخبرتاهم، ومثل هذه 
السلوكات هي امتداد لتوجه االنفتاح الشخصي القائم الحدس، حیث بینت األبحاث أن التفكیر الحدسي 

ة اإلبداعیة والخیال، ومثل هذا التفكیر یتم في النصف األیمن من الدماغ هو المسؤول عن العملی
ویركز على التكامل بین المجال المعرفي والوجداني والذي بالعادة هو هي أكثر مواءمة لإلناث من 

حیث ) 1995( و میلر، (2008)ماجلكیرست وزمالؤها الذكور، وتتفق هذه النتیجة مع أدبیات طرحته
اث لدیهن میل للتفكیر في المواقف التي یتعرضن لها، وتحلیلها ومعرفة األسباب أشارت أن اإلن

المرتبطة بها، والتعامل بطرق مختلفة مع الموقف الواحد، بینما یمیل الذكور بدرجة كبیرة البتكار قواعد 
لة تحول وااللتزام بها عند إصدار رأیهم، ولعل المرحلة العمریة التي یمر فیها الطلبة الذكور هي مرح

یسعى فیها الطالب إلظهار شخصیته وفرض رأیه وعدم تقبل اآلراء األخرى، ومن جانبها فقد ساهمت 
استراتیجیة التدریس في تنمیة قدرة الطالبات على تطویر خیارات وبدائل األمور حول الموقف، ومقارنة 

  .هذه الخیارات وتعدیلها كلما اقتضى األمر ذلك

  
ُیعنى بمقدرة الطلبة على تكوین عالقات اجتماعیة واالتجاه نحو الجماعة  كما أن التفكیر التبادلي

والعمل داخلها، أما التفوق لصالح اإلناث في هذه العادة فیمكن إرجاعه لكون بیئة مدارس اإلناث أكثر 
دفئًا باعتبارها عامل تغییر اجتماعي مؤثر، من خالل األدوار التي تقوم بها المعلمات في بث رسائل 

تماعیة لتوطید العالقات بینهن وبین الطالبات، على عكس مدارس الذكور التي تتصف بالعنفوانیة اج
بطبعها، ویمكن تفسیر تفوق الطالبات، وقد أشارت أدبیات البحث في هذا المجال أن الطالبات یفضلن 

ة في ذلك العمل الجماعي والتفاعل والتعاون مع زمیالتهن خالل العمل،في حین أن الذكور أقل رغب
  ).2008(ویمیلون للمنافسة الفردیة ماجلكیرست وآخرون
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وفي هذا اإلطار فقد أكدت محاور استراتیجیة التدریس من أجل الفهم على التعلم التعاوني، والتدرب 
ی Joint Construction  البناء المشترك لألفكارو  على مهارات التفاعل االجتماعي  فیه یشترك الذ

ویظهر ذلك عندما ُیكمل أحدهما لآلخر جملة أو معنًى ما،  ،طویر نفس الفكرةالمعلم والطالب في ت
 و بحیث یتم بناء األفكار هنا من خالل ربط المساهمات المتواصلة من المعلم والطالب أثناء الحوار،

  . بصورة مستمرة الحوارتدویر 

  

ات باستخدام الحواس،وتطبیق أما تفوق الذكور في عادتي التفكیر والتواصل بوضوح ودقة، وجمع البیان
المعرفة السابقة، فیرجع لكون الذكور هم بالعادة أكثر انتقاء أللفاظهم خالل التحدث، وهم یمیلون 
الستخدام كلمات بسیطة بعیدًا عن الحشو والثرثرة  والتكرار، كما أنهم أكثر انفتاحًا على البیئة ومواردها 

ط بهم وُیتبعون ذلك بعملیات تحلیل وتركیب، مما یجعل ویمیلون لتوظیف حواسهم في استقصاء ما یحی
  .هذه االستقصاءات ذخیرة لهم عند التعامل مع المهام المختلفة

  

كذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في كل من عادة المثابرة والتفكیر حول  §
ور واإلبداع واالبتكار تعزى لمتغیر التفكیر والتساؤل وطرح المشكالت، واإلصغاء بتفهم وتعاطف، والتص

الجنس، تعزو الباحثة ذلك لكون الطلبة هم من نفس الفئة العمریة والبیئة الثقافیة واالجتماعیة، فطبیعة 
التفكیر تجاه تطبیق هذه العادات لدیهم واحدة ، ولكونهم أیضًا یتلقون فرصًا تعلیمیة متساویة، وفي 

 .أجواء تعلیمیة متشابهة
 
هرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة في كل من عادة تطبیق المعرفة السابقة في كذلك أظ  §

، "جدا وضعیف جید"جید عند مقارنته بالتقدیرین مواقف جدیدة تعزى لمتغیر التقدیر لصالح التقدیر 
 العلمیة من منظور معرفي، ولیس منجید بالمعرفة  التقدیرویمكن تفسیر ذلك باهتمام الطلبة ذوي 

منظور تحصیلي بالدرجة األولى،على عكس الطلبة ذوي التقدیر المرتفع الذین غالبًا ما یهتمون 
اآلنیة لرفع تحصیلهم، دون محاولة التفكیر بما وراء هذه المعرفة، كذلك فإن الطلبة ذوي بالمعرفة 

فعیة التعلم التقدیر الضعیف فد حققوا متوسطات منخفضة لدرجاتهم في هذه العادة  ربما النخفاض دا
لدیهم، ولقلة اهتمامهم بالجوانب المعرفیة التعلیمیة، في حین أظهرت النتائج  عدم وجود فروق ذات 

في قیاس متوسطات درجات باقي العادات العقلیة  )α  ≥0.05(داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
ل البرنامج المقدم تعزى للتقدیر، مما یؤكد على أن الطلبة خضعوا لفرص متكافئة للتعلم في ظ
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واألنشطة المطروحة، دون انحیاز ألي من الجنسین، كما أن تقارب االستعداد لدى الطلبة ذكورًا وٕاناثًا 
كان عامًال في ذلك، باإلضافة لتماثل الظروف المحیطة بهم داخل المدرسة وخارجها، فجمیع الطلبة 

 .من نفس البیئة ویعیشون تحت نفس الظروف
 

في قیاس  )α  ≥0.05(ائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة كذلك أظهرت النت
والتساؤل وطرح المشكالت، تعزى للتفاعل بین  متوسطات درجات عادتي اإلصغاء بتفهم وتعاطف،

أعلى لطلبة المجموعة حسابیة بمتوسطات و  ،التجریبیةالمجموعة في  الطلبةالمجموعة والجنس، لصالح 
ًا وٕاناثًا، مما یشیر إلفادة الطلبة في المجموعة التجریبیة من عادة اإلصغاء بتفهم التجریبیة ذكور 

  .والتساؤل وطرح المشكالت بشكل عام وتعاطف،
  
مكن تفسیر فی تفوق اإلناث على الذكور في عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف في المجموعة التجریبیة،أما  

یق البرنامج من حیث تعوید الطلبة على حسن ذلك لطبیعة التعلیمات التي كانت تبث خالل تطب
وطبیعة األدوار التي تم اعتمادها  ، واحترام الرأي والرأي اآلخر،اإلصغاء وعدم مقاطعة بعضهم البعض

في  خاضعة واألهم من ذلك أن هذه السمةداخل المجموعات، والتي فرضت االحترام والتعاون، 
لوالدین مثلها مثل السلوكیات األخرى التي نتعلمها من لعملیة التنشئة االجتماعیة من قبل ا األساس

، فاألسرة غالبًا ما توجه األنثى للتسامح وتقبل اآلخرین والشعور، في البیئة األولى للطفل وهي األسرة
  .حین تجرد الذكر من هذه السمات باعتباره ذكر، فلیس من حقه البكاء أو التهاون والتساهل في أمر ما

  

ق الذكور في عادة التساؤل وطرح المشكالت على اإلناث، یمكن تبریره باعتبار أما عن سبب تفو  
الطلبة أكثر جرأة من اإلناث، فاإلناث یتحرجن من طرح األسئلة التي تعبر عن وجود قصور لدیهن 

، ومما یجدر ذكره أن هذه خوفًا من الحرج من زمیالتهن وخوفًا من السخریة واالستهزاء بهن
نت موجهة للتعلم بالبحث، حیث كان یطلب من كل فریق من الطلبة إعداد قائمة االستراتیجیة كا

باألسئلة التي یرون أنهم بحاجة لتعلمها وتطویر ذواتهم فیها، سواء كانت هذه األسئلة حول معرفتهم 
 السابقة أم المعرفة الحالیة، وعرضها أمام الطلبة والمعلم للبحث عن إجابات لها باالعتماد على مصادر

متعددة وبالتالي التجرؤ على طرح المشكالت وعدم كتمها،أما تفوق اإلناث على ذكور المجموعة 
بل عملیة لها أصولها  ،والتعاطف لیس عملیة عشوائیة التجریبیة في عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف

   .له ارتباط قوي بالذكاء االجتماعيو وقوانینها 
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فروق ذات داللة إحصائیة في قیاس متوسطات درجات أظهرت عدم وجود  نجد أن النتائج في حین §
باقي العادات العقلیة تعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس، لتكافؤ الفرص والظروف التي جرت فیها 

وهذا یعني أن استراتیجیة التدریس أثرت بنفس القوة على  ،عملیة التعلم، دون انحیاز ألي من الجنسین
 . ض النظر عن المجموعة والجنستنمیة هذه العادات العقلیة بغ

 في قیاس متوسطات أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة وقد  §
في عادة التفكیر التبادلي تعزى للتفاعل بین المجموعة والتقدیر، ووجود فروق في عادة  درجات

التقدیر، فقد أشارت النتائج العتالء التصور واالبداع واالبتكار تعزى للتفاعل بین المجموعة والجنس و 
الطلبة ذوي التقدیر الجید ثم الضعیف لمنصة هذه العادات العقلیة في المجموعة التجریبیة، ویمكن 

باإلضافة الستفادة  تفسیر ذلك لكون هذه الفئات من الطلبة لدیهم المقدرة على العطاء والتقدم،واالبداع،
ي تتحدى قدراتهم التفكیریة والتي تتطلب منهم استخدام جمیع هذه الفئة من الطلبة من المهمات الت

طاقاتهم وتظهر مكوناتهم اإلبداعیة، وفي ظل غیاب مثل هذه الظروف في المجموعات الضابطة تفوق 
أفراد المجموعة التجریبیة، وانكشفت قدراتهم خالل عملهم في المجموعات المتعاونة،وفي ذلك خطاب 

 .لبة المختلفة في عملیة التعلم وانفتاحهم على البیئة الخارجیةللمدرسة لدمج مجموعات الط
  
 
درجات الطلبة في باقي  في قیاس متوسطات فروق ذات داللة إحصائیة  وفي المقابل نجد عدم وجود 

العادات العقلیة تعزى للتفاعل بین المجموعة والتقدیر، والتفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر، 
التدریس تخاطب جمیع مستویات الطلبة باختالف جنسهم و أدائهم وقدراتهم، وهي  باعتبار أن طریقة

بذلك تراعي الفروق الفردیة والمیول واالتجاهات المختلفة للطلبة، وقد أكد كل من كوستا وكالیك ذلك 
سة لیة الممار بقولهم أن جمیع الطلبة لدیهم القدرة على امتالك العادات العقلیة وتطویرها من خالل عم

 .والمعززین باألنشطة المناسبةوالتدریب المستمرین 
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  :التوصیات .4.5

ضوء النتائج التي خلصت بها الدراسة، تتوجه الباحثة بالتوصیات اآلتیة للقائمین على قطاع  في
  :التربیة والتعلیم كل حسب موقعه

  :توصیات لمركز المناهج الفلسطینیة

للوحدات التعلیمیة خالل إعداد األدلة ) االرتجاعي(العكسيتبني نظریة الفهم، ونظریة التصمیم  §
الخاصة بالمناهج، باعتبارها نظریة ُتكامل بین عملیات التصمیم، والتدریس، والتقویم للمحتوى 

 .التعلیمي

إدراج المدخل القائم على تدریس العلوم من أجل الفهم، في تصمیم المناهج بشكل عام، وفي المناهج  §
 . صالعلمیة بشكل خا

إثراء المحتوى التعلیمي في المناهج العلمیة بمهام أداء ومشكالت حقیقیة، ذات صلة  بحیاة الطلبة  §
 .وتنمي فهمهم وواقعهم، بحیث تشد انتباههم وتلبي احتیاجاتهم

تضمین المناهج ببرامج تنمیة عادات العقل؛ لما لها من دور كبیر في تطویر أنماط التفكیر للطلبة،  §
 . بشریة بقیم أخالقیة قادرة على اتخاذ القرارات والتعامل مع مشكالت الحیاةو صقل نوعیات 

  : توصیات لمركز القیاس والتقویم

هناك دعوة للقائمین على مركز القیاس والتقویم، لعقد ورشات حول ضرورة تغییر أسالیب التقویم  §
نحو أسالیب التقویم الحقیقیة، التي التقلیدیة المتبعة حالیًا في المؤسسات التعلیمیة، وتبني خطوة للتوجه 

 .تكشف قدرات الطلبة الحقیقیة، وعاداتهم العقلیة الكامنة، وتدریب الكادر التربوي علیها

  :لقسم اإلشراف التربويتوصیات 

وحید للتعلم، وأن المعلم هو فقط من  كمصدرتوجیه المعلمین لالبتعاد عن فكرة الكتاب المدرسي  §
ر یتولى مهام التدریس،  لضرورة استبدال مفهوم الحرفیة في التدریس بهدف التغطیة الموسعة   شادهموا◌

 .بمفهوم التدریس بهدف الفهم العمیق ،للمعلومات

وتخطیط وتدریس  على توظیف االستراتیجیات القائمة على التدریس من أجل الفهم،تدریب المعلمین  §
  .قیق الفهم للطلبةكتب العلوم وفقها، لتوفیر الفرص الكافیة لبناء المعرفة وتح
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دورات تدریبیة للمعلمین حول برامج تنمیة عادات العقل لتضمینها في تدریسهم في غرفة الصف  عقد §
 .لتنمیة السلوكات الذكیة للطلبة وتقویة أنماط تفكیرهم 

  :والمدیرین توصیات للمعلمین

لتركیز على أدوار توظیف االستراتیجیات القائمة على التدریس من أجل الفهم خالل تدریسهم، وا §
والمشاركة في مهام التعلم المختلفة  ،نحو استخدام مصادر متنوعة للتعلم هموتوجیهالطلبة، وتفاعلهم 

  .التي تنمي فهمهم للمادة العلمیة

تبني برامج تنمیة عادات العقل لدى الطلبة، ومشاركة األهل والمجتمع في ذلك، بما یوفر الفرص  §
 .میة، وطرق فهمهم لما یدور حولهم، وبناء شخصیاتهمالالزمة لتنمیة معرفتهم العل

التحول عن األسالیب التقلیدیة والتوجه لألسالیب  توفیر بیئات مدرسیة وصفیة دیمقراطیة، تضمن §
البناءة، التي تسمح للمتعلمین بطرح أرائهم وتبادلها، وتنمي عاداتهم العقلیة، واالهتمام بمستویات الطلبة 

 .ظور االختباراتالمختلفة بعیدًا عن من
 

  :للباحثین توصیات
 

  :من خالل النتائج التي توصلت إلیها نتائج الدراسة فإن الباحثة توصي الباحثین بمایلي

إجراء المزید من األبحاث في مجال الفهم العلمي ومظاهره على متغیرات أخرى كالدافعیة للتعلم ونقل  §
 .أثر التعلم واالتجاهات، وعادات عقلیة أخرى

لمعلمي العلوم وانعكاسها على تدریس العلوم من أجل  العامة العالقة بین المعرفة البیداغوجیةدراسة  §
 .الفهم لدى الطلبة

تحلیل مناهج العلوم المعتمدة في فلسطین، بناء على نظریة الفهم والتصمیم العكسي للمنهاج،  §
 .البیئیةوتحدید درجة اهتمامها بتطبیقات العلم في الحیاة، والقضایا والمشكالت 

 . إجراء المزید من األبحاث حول فعالیة هذا النموذج في تدریس مواد علمیة أخرى للمراحل المختلفة §
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ـــــــ   ــع ــــــــقائمة المراجـ
  

  المراجع العربیة : أوال

 القرآن الكریم

  

  
  .منورةالمدینة ال ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف ،التفسیر المیسر للقرآن الكریم

/5/2011 )   20, http://www.s3udy.net/tafseer( 

 

، مراجعة فیولیت شفیق استراتیجیات حدیثة في طرائق تدریس العلوم :)1999( .صبحي ،أبو جاللة
  .الطبعة األولى مكتبة الفالح للنشر والتوزیع ،الكویت ،سریان

  
یس العلوم من أجل الفهم عند فعالیة استخدام نموذج استقصائي في تدر : )2006.(أبو حمور، عطاء 

  .الجامعة األردنیة، عمان، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،طالبات الصف السابع األساسي
  

أصول استراتیجیات التعلم والتعلیم :)2009.(أبو ریاش، حسین وشریف، سلیم والصافي، عبد الحكیم
  .دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان،األردن ،النظریة والتطبیق

 
  .، دار معتز للنشر، عمان  استراتیجیات التدریس):  2008.( شریخ ، شاهر أبو
  

  .دار قباء للنشر والتوزیع، القاهرة أبعاد التعلم وتقویم األداء،  ):2000.( األعسر، صفاء 

المعلم كمطور لمحتوى الكتب المدرسیة، دراسة بین الواقع ):  2003.( منیرة  الیسام،و  نادیة بكار،
   .، جامعة أم القرىمنظور البنائیین والتطور من

faculty.ksu.edu.sa/sitemaps/fac.sitemap_12.xml , 27/11/2010)(  
  

http://www.s3udy.net/tafseer
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عادات العقل في تنمیة حب االستطالع  فاعلیة برنامج تدریبي مستند إلى): 2006.( ثابت، فدوى
شورة، جامعة عمان رسالة ماجستیر غیر منالمعرفي والذكاء االجتماعي لدى عینة من أطفال الروضة، 

 .العربیة للدراسات العلیا، عمان ،األردن
  

  .، دار الفكر العربي ، القاهرة الذكاءات المتعددة والفهم، تنمیة وتعمیق) : 2003.( جابر، جابر
  

التعلیم والتعلم االستراتیجیان، ): 1988.( ألین دوناو وكار، وأوغل،  بالنسكار،إیتماريو  هیبی، جونز
 - منشورات معهد التربیة، األونوروا ترجمة عمر حسن الشیخ، ،ي في مجاالت المحتوىالتدریس المعرف

  .الیونسكو، عمان،األردن

  .، مكتبة الشقیري ، الریاض  العادات العقلیة وتنمیتها لدى التالمیذ):  2002.(  إبراهیمالحارثي، 
  

لصفین السابع والعاشر في عادات العقل والفاعلیة الذاتیة لدى طلبة ا): 2008.( حجات، عبداهللا 
رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة عمان العربیة األردن وارتباطهما ببعض المتغیرات الدیموغرافیة، 

  .للدراسات العلیا، عمان ،األردن
  

، الدماغ واإلدراك اإلنساني ، نحو نظریة فیسیونفسیة حدیثة للذكاء والتعلم):1986.( حمدان ، محمد 
  .یثة، عمان،األردندار التربیة الحد

  
دار المسیرة للنشر والتوزیع ، عمان  ، التصمیم التعلیمي نظریة وممارسة): 1999.( الحیلة،محمد

ن   .األرد
  

،عمان، ، الطبعة الثانیة، دار الكتاب الجامعيطرائق التدریس واستراتیجیاته):  2002.(  محمدالحیلة، 
ن   .األرد

  .، دار القلم، دبي مراحل التعلیم العامتدریس العلوم في ): 1996.( الخلیلي،خلیل
  

مدى ارتباط مناهج العلوم في التعلیم العام بمملكة البحرین بالحیاة من ): 2003( .الخلیلي، خلیل
 .، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة  وجهة نظر عینة من طلبة جامعة البحرین
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  .الثانیة ، دار المسیرة ، عمان ، الطبعة تعلیم العلوم للجمیع) :  2008.( خطابیة ، عبداهللا 

فعالیة التدریس وفقا لنظریة فیجوتیسكي في اكتساب بعض المفاهیم ): 2006.( الدواهیدي،عزمي 
  .، رسالة ماجستیر غیر منشورة جامعة األقصى البیئیة لدى طلبة جامعة األقصى بغزة

نشر والتوزیع، عمان، ، دار صفاء للاإلحصاء الوصفي والتطبیقي والحیوي): 2008.(رشید، محمد
ن   .األرد

التفاعل بین بعض استراتیجیات ما وراء المعرفة ومستویات تجهیز المعلومات ): 2005. (رمضان، حیاة
 مجلة التربیة العلمیة، في تنمیة المفاهیم العلمیة والتفكیر الناقد لدى تلمیذات الصف األول إعدادي،

  .143- 75ص ص  ،) 1(،  8 ،العلمیة الجمعیة المصریة للتربیة
  

، دار النشر للجامعات، وتجهیز المعلومات األسس المعرفیة للتكوین العقلي): 1995.(الزیات، فتحي
  . القاهرة

  .، دار الشروق ، عمان  النظریة البنائیة واستراتیجیات تدریس العلوم):  2007(.زیتون، عایش

 ،لنظریة البنائیةالتعلم والتدریس من منظور ا):2003.(زیتون، حسن و زیتون، كمال

  .عالم الكتب،القاهرة 

  .، عالم الكتب ، القاهرة تدریس العلوم للفهم رؤیة بنائیة): 2002.( زیتون ، كمال 

  .، دار الثقافة، عمان، األردنطرق تدریس العلوم معالجة تطبیقیة معاصرة): 2009.(سالمة ،عادل 

الطبعة الثانیة، دار المسیرة  ند إلى الدماغ،التعلم المست): 2009.(محمد  ،نادیا والریماويالسلطي ، 
  . عمان ،األردن للنشر والتوزیع،

  
 .، مؤسسة الحوار المتمدنعلم الحكمة والفهم): 2011.(سوسان، الیاس

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp,25/6/2011)(  

  

لدى الطلبة المتفوقین في  دراسة مقارنة لعادات العقل) 2006.( الجعیدة ، نورهو الصباغ ، سمیلة، 
  .، مركز التطویر التربوي ، الطائف المملكة العربیة السعودیة ونظرائهم في األردن

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp,25/6/2011
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عادات العقل في  أثر استخدام استراتیجیة تدریس قائمة على تفعیل): 2010.( صبري ، رانیة

وراه غیر منشورة، رسالة دكتاكتساب طلبة الصف العاشر في فلسطین للمعرفة والممارسة الغذائیة، 
  .الجامعة األردنیة، عمان ،األردن

  
دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، المعلم واستراتیجیات التعلیم الحدیث، ):2008.(الصیفي،عاطف

ن   .األرد

  
أثر التفاعل بین استراتیجیة التفكیر التشابهي ومستویات تجهیز المعلومات ): 2009. (طلبة، إیهاب

، المؤتمر العلمي هیمي وحل المسائل الفیزیائیة لدى طالب الصف األول ثانويفي تحقیق الفهم المفا
  .مصر.الثالث عشر ،الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة

  
أثر استخدام المنحى التاریخي في تدریس العلوم في فهم الطلبة للمفاهیم ): 2004.(عدس، محسن

  . الجامعة األردنیة، عمان، األردنرسالة دكتوراه غیر منشورة البیولوجیة ولطبیعة العلم، 
  

ق أساسیات البحث العلمي في العلوم التربویة واالجتماعیة، ):1999.(عبده، شحادة مصطفى دار الفارو
  .للنشر والتوزیع، نابلس

  
أثر أسلوب التعلم بالبحث في تنمیة التفكیر في الریاضیات  :) 2003.( سعد ،عفانة، عزو و نبهان
 3، مجلة التربیة العلمیةواالحتفاظ بها لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة ،  واالتجاه نحو تعلمها،

  .143-105:ص ص) 2(، 
  

حجم التأثیر واستخداماته في الكشف عن مصداقیة النتائج في البحوث التربویة  :) 2000.( عفانة، عزو
  .143- 105ص ص  ،)2(، 3،مجلة البحوث والدراسات التربویة الفلسطینیة ،   والنفسیة

  
، دار الثقافة للنشر  التدریس والتعلم بالدماغ ذي الجانبین):  2009.( الجیش، یوسفو عفانة، عزو، 

  .والتوزیع ، عمان 
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أثر استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة في تعلیم الكیمیاء على مستوى تجهیز ): 2007. (علي، عزت
ثانوي الزراعي، المؤتمر العلمي الحادي عشر  المعلومات وبقاء أثر التعلم لدى طلبة الصف األول

  .143- 105ص ص  ،) 2(،  3 ،مجلة التربیة العلمیة ،الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة،

  
أثر برنامج تدریبي قائم على عادات العقل في مواقف حیاتیة في تنمیة مهارات ):2005.(عمور،أمیمة

سالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة عمان العربیة ر ، التفكیر اإلبداعي لدى طلبة المرحلة األساسیة
  .عمان ،األردن للدراسات العلیا،

فعالیة نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في تنمیة اإلستیعاب المفاهیمي في : ) 2008.( فتح اهللا، مندور
،جامعة القصیم ،  العلوم وعادات العقل لدى تالمیذ الصف السادس بالمملكة العربیة السعودیة

  )www.abegs.org/Aportal/Blogs/ShowDetails?id=2636 (2010 /11/12 , .عودیةالس
  

 وخفض األخطاء المفاهیمیة تقویم على المعرفیة بالخرائط الكیمیاء تدریس أثر :( 2002 ).معمر الفرا،
ى االختبار قلق  بین الدراسات المشترك برنامج منشورة، غیر ماجستیر رسالة التاسع، الصف ذتالمی لد
  .األقصى جامعة التربیة، وكلیة شمس عین جامعة  التربیة، كلیة

  
،دار المسیرة للنشر والتوزیع،  طرق التدریس في القرن الحادي وعشرین:) 2005.( فرج، عبد اللطیف

  .عمان، األردن

األخطاء المفاهیمیة في ) :  2007.( لتعلیم العالي، مركز القیاس والتقویم فلسطین ، وزارة التربیة وا
، وزارة TIMSS العلوم لدى طلبة فلسطین في ضوء تحلیل نتائج الدراسة الدولیة في الریاضیات والعلوم

  .التربیة والتعلیم العالي ، فلسطین

خطة المنهاج ): 1998.(  هج التربویةاإلدارة العامة للمنافلسطین ، وزارة التربیة والتعلیم العالي، 
  .، فلسطین رام اهللا الفلسطیني األول ،

منهاج العلوم العامة ): 2010.(  اإلدارة العامة للمناهج التربویةفلسطین ، وزارة التربیة والتعلیم العالي، 
  .وزارة التربیة والتعلیم، رام اهللا، للصف العاشر ،

منهاج العلوم العامة ): 2010.(  اإلدارة العامة للمناهج التربویةعالي، فلسطین ، وزارة التربیة والتعلیم ال
  .وزارة التربیة والتعلیم، رام اهللا للصف السابع ،

http://www.abegs.org/Aportal/Blogs/ShowDetails?id=2636
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الطبعة الثانیة، دار الشروق نماذج التدریس الصفي ،): 1998.( یوسف و قطامي نایف ،قطامي
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  اختبار قیاس مظاهر الفهم ) 1( ملحق
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  الفهم  قیاس مظاهر اختبار
  اسيالصف العاشر األس                  وحدة الحرارة                  / العلوم العامة          

  
  تعلیمات االختبار

 .فقرة من نوع االختیار من متعدد ) 30(یتكون االختبار من  
 .رمز اإلجابة الصحیحة من بین أربع بدائل معطاة بعد كل سؤال اختر  
 .برر الختیارك هذه اإلجابة یتبع كل فقرة من فقرات االختبار وضع الم 
ـــة )       50(        زمن االختبار     ـــــــــ   .دقیقـــــــ
، كما في أرجو قراءة كل فقرة من فقرات االختبار بتمعن وحاول اإلجابة بخط واضح ومقروء  

  :المثال اآلتي 
  :أعلى قیمة للضغط الجوي یمكن قیاسها في مدینة 

س  . جـ             أریحا      .          الخلیل    . أ        نابلس .   د             القد
یكون وزن عمود الهواء الواقع على وحدة المساحة أكبر من باقي المدن :  اإلجابة كالسبب في اختیار 

 .باقي المدن أعلى من الجوي بسبب انخفاضها عن مستوى سطح البحر ، بالتالي تكون قیمة الضغط 
 

  ...............................................................................................................................................:ة/اسم الطالب

ـــة    .....................................................................................................................................................المدرســـــ

  ...................................................................................................................................................... :الشــعبـــة 

  

  ضعیف    جید        جید جدا        ممتاز       :التقدیر العام 
ـــس    أنثى           ذكر                                                 :الجنـــــــ

  م  2011/    2010         : العام الدراسي

 ب
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  شاكرة لكم حسن تعاونكم
  :ُتطلى أنابیب السخان الشمسي باللون) 1(
ق .ب                                           األبیض  .أ      األزر
  األحمر  .د                                            األسود.  ج 
: السبب في اختیارك اإلجابة     

.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................  

دم الكحول الملون في بعض موازین الحرارة، أي السوائل اآلتیة ال یصلح المیزان الكحولي یستخ) 2(
  .لقیاس درجة غلیانها 

  الماء .   ب                         الزیت                      .أ    
  اإلیثر   .د                  األسیتون                        .  ج   

: رك اإلجابة السبب في اختیا
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................  

  :إذا أردت أن تشتري مالبس لتقیك برد الشتاء، فیفضل أن تكون من )3(
  .الصوف األسود الخشن .ب                         .القطن األبیض الناعم      .أ   
  .الصوف األبیض الخشن .د                           .الحریر األسود الناعم     .ج  

. : تیارك اإلجابة السبب في اخ

.............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ............................................

.............................................................................................................................................................................  

فــي محاولــة لدراســة العالقــة بــین ارتفــاع مســتوى ســطح الزئبــق بــالملیمتر فــي میــزان حــرارة مــع الــزمن ) 4(
  :دقائق من التسخین یكون ارتفاع الزئبق   10بالدقیقة،رسم طالب العالقة كما في الشكل، بعد 

  35 .أ
  40.ب
  45.ج
  50.د

: السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... ...
.............................................................................................................................................................................  
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  :بدأنا بتبریدها، فإن التغیرات المتوقعة أن تطرأ علیها )س◌  4(+ كمیة من الماء عند درجة ) 5( 
  .یقل حجمها وتقل كثافتها  .ب                        .یزداد حجمها وتقل كثافتها    .أ   
  .ا وتزداد كثافتهایزداد حجمه   .د                        .یقل حجمها وتزداد كثافتها   .ج   

: السبب في اختیارك اإلجابة 
............................................................................................................................................................................  

........................................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................................................................  

عند بنائها تلجأ معظم دول العالم إلى ترشید استهالك الطاقة، وذلك باتباع مواصفات جیدة لألبنیة ) 6(
  :باعتقادك أي من هذه المواصفات هي األفضل في توفیر الطاقة

   النوافذ الصغیرة  .ب                                       الكبیرة النوافذ    .أ   
  األبواب الواسعة .د                                   الجدران العازلة     .ج   
: السبب في اختیارك اإلجابة  

.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................  

تحت أشعة الشمس  وضعت،مل ماء 100على وعیة الموضحة بالرسم من األ یحتوي كل وعاء) 7(
  :مل بدرجة كبیرة  100ألوعیة یحتمل أن تقل فیه كمیة الماء عن أي من هذه ا الزمنفس لنمباشرة  

  

   

     :اختیارك اإلجابة  السبب في
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................  

  :في نظام التدفئة المركزیة تنتقل الحرارة بطریقة ) 8( 
  اإلشعاع . ب                                     الحمل          . أ

  جمیع ما ذكر صحیح . د                                   التوصیل         .ج
  : السبب في اختیارك اإلجابة 

.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................  
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قطــع معدنیــة مختلفــة ومتســاویة فــي الكتلــة ومســاحة القاعــدة إلــى نفــس درجــة  3قــام طالــب بتســخین ) 9(
ــًا علــى قالــب شــمع، فغاصــت المعــادن فــي القالــب كمــا فــي الشــكل أدنــاه، عمثــم وضــعها  ،الحــرارة  فــإنودی

  :هوقیم حرارتها النوعیة  الصحیح للمعادن حسب التنازلي یبالترت
  . ألمنیوم، نحاس، حدید  .أ    
   .نحاس، حدید، ألمنیوم . ب   
  .حدید، نحاس  ألمنیوم،  .ج   
  .نحاس، ألمنیوم، حدید  .د  

: السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ .............................

.............................................................................................................................................................................  

من هذه  ،الحرارة على ذائبیة غاز األكسجین  اآلتیة التي تتعلق بأثر درجة البیانات ُسّجلت )10(
ن البیانات نستنتج   :یتغیر بسبب  الساخن طعم الماء أ

  .تبخر األمالح الذائبة فیه  .أ
  .تفاعل األمالح الذائبة فیه.ب
  .زیادة نسبة الغازات الذائبة فیه  . ج
  .نقصان نسبة الغازات الذائبة    .د

  :السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  

  100  25  15  صفر  )ºس(درجة الحرارة 
  0.00  0.03  0.04  0.05  غاز األكسجین

 

حركــة فالحظــت  ،نصــف متــر مــن مــدفأة  وضــعت لیلــى خیطــًا صــغیرًا مــن الصــوف علــى ارتفــاع) 11(
  : ألعلى فإن ذلك یعود إلى ا الخیط باتجاه

  .الخیط صغیر فیرتفع في الهواءسمك    .أ    
  . دفأة قلیل، فیرتفع في الهواءارتفاع الخیط عن الم. ب   
  .الهواء البارد فوق المدفأة یصعد ألعلى فیحمل معه الخیط  .ج   
  .الهواء الساخن فوق المدفأة یرتفع ألعلى فیحمل معه الخیط  .د    

: السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................  
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إن درجــة فــ ســخین ســائل مــاالرســم البیــاني المجــاور الــذي یوضــح درجــات الحــرارة المصــاحبة لت مــن) 12(
  :غلیان السائل على الرسم هي

  س◌  120     .أ   
  س◌  100   .ب  
   س◌  75    .ج  
  س◌  25      .د  

: السبب في اختیارك اإلجابة    
.............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... ......................
.............................................................................................................................................................................  

بینما كانت سناء تحضر وجبة الغداء ، سارعت لفتح إناء الضغط  الذي كان یغلي قبل أن یبرد، ) 13(
  :، أي هذه الحروق كان األكثر ضررا وخطورة  فتعرضت لحروق شدیدة

  .الحرق بالبخار الذي اندفع من اإلناء . ب              .الحرق بالماء الذي یغلي في اإلناء  .أ
یالطعام بالحرق  .ج   .اإلناء المنسكب من  الحرق بالماء الساخن. د          .كان یحویه اإلناء  الذ

  : السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  

حـرارة   مـن المتوقـع أن تكـون درجـة ، )س  10 -(تم قیاس درجات الحرارة فـي منطقـة مـا، فكانـت ) 14(
  : قاع بحیرة في هذه المنطقة تصل إلى

  . س◌   4أكبر من     .ب                                  .س◌ صفر      .أ     
  .س◌  10-    .د                            .س◌  -10أقل من    .ج    

: السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... ......................
.............................................................................................................................................................................  

قوضعه  تم ترك بالون مطاطي منفوخ في الشمس، ثم )15(    :یحدث للبالون ماالثلج؛ فإن  فو
  .  ینكمش البالون    .ب                                        . یزداد حجمه      .أ   
  .ینفجر البالون     .د                                       .ال یتغیر حجمه     .ج  

: السبب في اختیارك اإلجابة 
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................   
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من المتوقع أن ،النقي في مجمد الثالجة حتى تجمد تماما  مل من الهكسان 50وضعت علیاء  )16(
  :الهكسان المتجمد یكون حجم 

  مل  45. ب                                     مل          55. أ    
  مل 60. د                                مل               50. ج   

  : السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................  

ماذا تتوقع أن تكون   ،ینةیقوم أطباء األسنان بحشو األسنان المریضة بمادة ذات مواصفات مع   )17(
  : مواصفات هذه المادة 

  .مقدار تمددها مساو لمقدار تمدد السن  .ب            .مقدار تمددها أكبر من مقدار تمدد السن . أ
  .غیر قابلة للتمدد . د              .مقدار تمدد أقل من مقدار تمدد السن . ج

  : السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  

  :المتجمدة الشمالیة والجنوبیة تعود إلى المناطقإن قدرة األسماك على العیش في ) 18( 
نتقلص الماء بدَال من تمدده  .أ     نتمدد الماء بدَال من تقلصه . ب          .س◌ 4+ دو   . س◌ 4+ دو
  .س◌ 4-تقلص الماء بدَال من تمدده عند  .د          .س◌ 4-تمدد الماء بدَال من تقلصه عند  .ج    
: السبب في اختیارك اإلجابة  

.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................  

  :یشیر الرسم المجاور لظاهرتي نسیم البر ونسیم البحر، من الشكل نستنتج أن ) 19(
   .نسیم البر یحدث نهارًا ونسیم البحر یحدث لیال.أ

   .نسیم البر یحدث لیًال ونسیم البحر یحدث نهاراً .ب

  .كالهما یحدثان أثناء النهار.ج
  .دثان أثناء اللیل كالهما یح.د

   :السبب في اختیارك اإلجابة 
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................  
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 تكـــون،عنـــد التســـخین مخططـــاً لعملیـــات تحـــول المـــادة مـــن حالـــة إلـــى أخـــرى یمثـــل الشـــكل أدنـــاه ) 20(  
  :المسافة الفاصلة بین الجزیئات 

  .في الحالة الصلبة أكبر من الحالة السائلة  .أ
  .الغازیة  في الحالة السائلة أكبر من الحالة .ب
  .في الحالة الغازیة أكبر من الحالتین السائلة والصلبة  .ج
  .في جمیع الحاالت  ةثابت تبقى المسافة. د

: السبب في اختیارك اإلجابة     
.............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... ......
.............................................................................................................................................................................  

تحول غم ، بعد  800الثالجة ، كتلتها ) فریزر ( وضعت قنینة غیر ممتلئة من الماء في مجمد  )21(
  . الجلید في القنینةأن القنینة أصبحت ممتلئة تماما ، ماذا تتوقع بالنسبة لكتلة  لوحظإلى جلید  الماء
  غم  810.   ب                                    غم        800 .أ    
  غم  820 .  د                                 غم           790 .ج   

  : السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  

ما النصیحة  ،اشترت أم علي مرطبانا من المربى له غطاء معدني ، لم تتمكن من فتحه بسهولة) 22(
  :لفتح المرطبان دون عناء لها التي یمكن أن تسدیها 

  .إرجاع المرطبان للبائع .ب               .صب ماء بارد على الغطاء المعدني  .أ
  .الضغط على الغطاء بالید  .د            .صب ماء ساخن على الغطاء المعدني  .ج

  : السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  

  :نالحظ هذه األسالك الشتاءفي الشكل أسالك هاتف مثبتة من خالل عمودین ، في أیام )  23(
   مقوسة باتجاه األعلى. ب         مرتخیة نحو األسفل . أ 
  مقطوعة . د       مشدودة باتجاه األعمدة. ج

  : اختیارك اإلجابة السبب في 

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
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ــام الصــــیفرملیــــة  المشــــي حافیــــا علــــى أرضال تســــتطیع ) 24( بینمــــا  ،معرضــــة ألشــــعة الشــــمس فــــي أیــ
  :الماء المعرض لنفس أشعة الشمس لسباحة في بركةا تستطیع

  ملمن الر  الحرارة النوعیة للماء أكبر. بأكبر من الماء                   للرملالحرارة النوعیة . أ
  الماء یسخن بسرعة أكبر من الرمل   . د                .ر من الماءكبأ للرملالسعة الحراریة .ج 

: السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

  بدأ حین الماء حرارة درجة قاس ثم ،بتسخینه وقام الموقد على الماء من وعاء جمال وضع) 25(
 ذلك بعد ،دقائق 5 لمدة الغلیان في الماء واستمر التسخین درجة رفع ثم،  ºس 100 فوجدها بالغلیان،

 :فوجد قراءة المیزان  جدید من المغلي الماء حرارة درجة جمال أخذ
  ºس 90.  ب                                ºس 110.   أ   
   ºس100. د                                ºس 120   .ج  

: السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 

  أي الرسوم جزیئات معدن قبل تسخینه ، المجاوریظهر الرسم )  26(
  :اآلتیة تظهر ترتیب الجزیئات في المعدن بعد تسخینه

  ).أ ( الشكل  .أ
  ).ب(الشكل . ب
  )ج ( الشكل  .ج
  ) .د ( الشكل  .د
  
  

  

: السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
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  :فإن أس عصیر ،عند وضع مكعبات من الثلج في ك) 27(
 تهبط مكعبات أسفل الكأس. بدرجة حرارة العصیر ترتفع                            . أ
  درجة حرارة العصیر تنخفض. دیتغیر لون العصیر                                  . ج 

: السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  

، أي موازین الحرارة ) ºس 100 – 80(الماء بین على ارتفاعات مختلفة تتراوح درجة غلیان ) 28(
  .المبینة أدناه هو األكثر دقة لقیاس درجة غلیان الماء على االرتفاعات المختلفة 

  

  

  : السبب في اختیارك اإلجابة 
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  

عند تسخین انبوبة بها ماء ومكعبات ملونة من الجلید كما في الشكل ، یغلي الماء في أعلى )29(
   :بینما تبقى مكعبات الجلید كما هي، نستدل من ذلك أن الماء،  نبوبةاأل
   رديء التوصیل للحرارة . ب              جید التوصیل للحرارة   . أ 

   عدیم التوصیل للحرارة.د         االشعاعبتنتقل الحرارة في الماء  .ج
  : السبب في اختیارك اإلجابة 

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

  : غات في زجاجات العصیر وعدم ملؤها تماما، هو حتى الأفضل تفسیر لترك فرا) 30(
  .یتفاعل العصیر مع الزجاج  . ب                                   . لونهایتغیر  .أ  

  . عند حفظها في الثالجة تنكسر الزجاجات  .د                               .ینسكب العصیر. ج  
  : السبب في اختیارك اإلجابة  
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  

 انتهى االختبار
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  جدول مواصفات االختبار):  2( ملحق

  جدول مواصفات اختبار قیاس الفهم العلمي

  :لفصول المكونة للوحدة ل والوزن النسبيعدد الحصص 
 المجموع 3 2 1 الفصول/ المحتوى

 18 6 6 6 عدد الحصص
 %100 %33.4 %33.3 %33.3 الوزن النسبي

  :ستویات األهداف السلوكیةعدد األهداف لكل مستوى من م
 المجموع  تقویم  تركیب تحلیل تطبیق فهم مستوى الهدف
ف  20 0 4 2 5 9 عدد األهدا

%45 الوزن النسبي  25%  10%  20%  0%  100% 

  :عدد األهداف لكل مستوى من مستویات األهداف الوجدانیة 
 وعالمجم تشكیل الذات  التنظیم  التقییم االستجابة االستقبال مستوى الهدف
ف  4 0 1 1 1 1 عدد األهدا

% 25 الوزن النسبي  25 %  25 %  25 %  0 %  100% 

  :عدد األهداف لكل مستوى من مستویات األهداف النفسحركیة 

  :أوجه الفهم عدد األهداف لكل مستوى من مستویات 

 المجموع  المنظور التطبیق التفسیر الشرح الفهممستوى 

ف  30 6 8 7 9 عدد األهدا

%23 %30 الوزن النسبي  27%  20% 100% 

 

  مستوى
ف  األهدا

ك  اإلدرا
 الحسي

المیل 
 واالستعداد

االستجابة 
 الموجهة

االستجابة 
 المعقدة

اآللیة 
 والتعوید

التكیف 
 والتعدیل

 المجموع اإلبداع

ف  6 0 1 0 1 1 1 1 عدد األهدا

% 20 الوزن النسبي  20 %  20 %  20 %  0 %  20 %  0 %  100 %  
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 عالمات أسئلة االختبار توزیع ) : 3( ملحق

  

 على مجاالت المحتوى ومظاھر الفھم توزیع عالمات أسئلة االختبار

 

  

مجموع   توزیع العالمات حسب مستویات أوجه الفهم  المحتوى
  الدرجة  المنظور  الدرجة  التطبیق  الدرجة  التفسیر  الدرجة  الشرح  الدرجات

  6  -   -  3  1 -   -  3  1  درجة الحرارة وكمیة الحرارة
  6  -   -   3  1  -   -  3  1  سعة الحراریة والحرارة النوعیةال

  9  -   -   -   -   6  2  3  1  درجة الحرارة وحركة الجزیئات 
  15  3  1  3  1  6  2  3  1  طرق انتقال الحرارة 

  3  -   -  -   -   -   -   3  1  االتزان الحراري
  12  6  2  3  1 -   -  3  1  تغیر حاالت المادة 

  6  -   -   -   -  3  1 3  1  تمدد المواد الصلبة بالحرارة
  9  -   -   3  1 3  1 3  1  تمدد الموائع بالحرارة 

  15  9  3  3  1  3  1 -   -   تغیر كثافة السوائل بالحرارة 
  9  -   -  6  2 -   -  3  1  تطبیقات على تمدد المواد 

  90  18  6 24  8 21  7 27  9  المجموع
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  مقیاس عادات العقل:  ) 4( ملحق 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  مقیاس عادات العقل 

  : الطالب عزیزي 

تعتبر العادات العقلیة من المتغیرات المھمة التي لھا عالقة بأدائك األكادیمي ، وأنماط سلوكك ،حیث 

تؤكد على األسلوب الذي تنتج وتبني بھ معرفتك بصورة وظیفیة ، لیس ھذا فحسب ،بل أن تنمیتھا 

فیلة بتحقیق وصقل أفراد یساعد المتعلم في تنظیم مخزونھ المعرفي ، وتْقِویة مھارات تفكیره الك

  . بنوعیات أخالقیة وقیمیة قادرة على التحدي في عالم سریع التحول والتغیر

 حتى تستكشف عاداتك العقلیة ، وتتعرف ألنماط تفكیرك شارك معنا باإلجابة عن فقرات ھذا المقیاس 
  .ألغراض البحث العلمي فقط هي الدراسةهذه  معلوماتعلما بأن 

  تعلیمات اإلجابة

تعاد ةعشر لتشمل أنماطا سلوكیة  ،فقرة) 30 (یتكون مقیاس العادات العقلیة من   عقلیة ،  ا
  . )دائما ، غالبا ، أحیانا ، نادرا ( هي  ،خیارات )  4( لكل فقرة 

 :أرجو قراءة كل فقرة من فقرات المقیاس بتمعن مع مراعاة المالحظات اآلتیة 
 .والمعبرة عن عادتك العقلیة الحقیقیة اإلجابة األنسب المنطبقة على حالتك  اختر 
 .وال تضع أكثر من إجابة للفقرة الواحدة  ،ال تترك أي فقرة بدون إجابة 
 :في المكان المناسب للعبارة التي تنطبق علیك ، كمایلي ) X ( اختر اإلجابة بوضع إشارة  
  أبداً   أحیاناً   غالبا◌   دائماً   الفقرة  الرقم

     X    .اقشات الجماعیة أشارك بصورة فاعلة في المن  1
  

    اسم الطالب

    ة ـالمدرســ

    ـةـالشعبــــ

ذكر                                                أنثى                               ــسـالجنـــ               

  لكم اهتمامكم وتعاونكم شاكرةً      
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  أبدا  أحیانا غالبا  دائما  الفقرة الرقم

          .أُقدم وجھة نظري حول الموقف مدعمة بالدالئل والشواھد     11

          .  استخلص المعنى والِعبر من التجارب السابقة ، لالستفادة منھا  12

          .أْنصت لألفكار وافھمھا قبل أن أطرح اإلجابة   13

          .احترم مشاعر زمالئي  وما لدیھم من معارف وقدرات   14

          .لة، أفضل بحثھا مع أصدقائي حین تواجھني مشك  15

  أبدا  أحیانا غالبا  دائما  الفقرة الرقم

          .أستفید مما تعلْمتَھ مسبقا في تطویر معرفتي الحالیة    6

          .أحرص على سماع اآلخرین وعدم مقاطعتھم   7

          . أتساءل باستمرار ألعرف مواطن قوتي و ضعفي  8

          .واجھة المھام الصعبةال استسلم بسھولة وبسرعة عند م  9

          .لألھداف باستمرار م مدى تحقیقي قو◌ أ  10

  أبدا  أحیانا غالبا  دائما  الفقرة الرقم

          . على العمل في المھمة حتى أحقق ھدفي ر◌ أصِ   1

          .أعبر عن إجاباتي وأفكاري بمفردات مفھومة وجمال قصیرة   2

            .وأُراجعھا باستمرارأطرح أسئلة على نفسي وأفكر في معرفتي   3

          .أبحث عن الحلول للمشكالت التي تواجھني بأكثر من طریقة   4

          .للوصول للحل في كل مرة أتعثر فیھاأكرر المحاولة مرات عدة   5
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  أبدا  أحیانا غالبا  دائما  الفقرة الرقم

          .وجھات النظر المختلفة،بغض النظر عن وجھة نظري أتفھم  16

          .أحب النظر في المھمة  وتحلیلھا من كافة االتجاھات  17

          .أُتابع وأتفھم ما یقولھ اآلخرون خالل حدیثھم ونقاشھم  18

          .أحدد الفكرة الرئیسیة لإلجابة بوضوح وكفاءة   19

          .أثناء حل مشكلة ما أو القیام بمھمة ما كیف كنت أفكرأصف   20

  أبدا  أحیانا غالبا  دائما  الفقرة الرقم

          .عند مواجھة مشكلة ، أوظف معرفتي السابقة للبحث عن حلھا  21

          .أتصور حل المشكلة بأسالیب متعددة تتسم باإلبداع   22

          .أُشارك اآلخرین أفكارھم ومھماتھم وأتقبل وجھات نظرھم   23

          .أسمع فأنسى، أرى فأتذكر، أعمل فأتعلم: أثق بالمقولة   24

          .فضل التوصل للمعرفة و التعلم بطرق مختلفةأ  25

  أبدا  أحیانا غالبا  دائما  الفقرة الرقم

          .ابتكر نشاطات جدیدة لعملي ودراستي باستمرار  26

          . أفضل استخدام الحواس في تطویر معرفتي  27

          .طرح أسئلة تمكنني من فھم ما یواجھني من صعوبات أ  28

          .یئة وعناصرھا إلنتاج أشیاء جدیدة استثمر خامات الب  29

          .استمتع عندما أطرح أسئلة تعبر عن أفكاري وخواطري   30
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دلیل المعلم ) : 5( ملحق   

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 دليــــــــــــل املعلــــــــم
 العلــــــــــــوم العامـــــــــــــــــة 

 
تیجیة تدریس العلوم من أجل الفهمتدریس وحدة الحرارة وفق استرا  

 
  العاشر األساسي: الصف 

 الفصل الدراسي الثاني

 

 

م 2011 – 2010  
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ــــــــــــم  تقديــ
:أختي المعلمة / أخي المعلم   

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

 

التعلمیة ، واستجابة  –یة التعلیمیة في إطار الجهود الحثیثة التي تبذل من كافة األطراف في العمل

لنداءات الكثیر من أهل االختصاص، والمیدان، والمجتمع ، وكخطوة تنسجم واستراتیجیات التعلم 

وكمحاولة للبحث عن نوعیة التعلم الجید  الحدیثة من حیث نظرتها لكل من المنهاج والمعلم والمتعلم ،

هذا تراتیجیة تدریس العلوم للفهم، وفي ضوئها تم تقدیم الذي یحقق العمق والفهم المعرفي، تم تبني اس

الحرارة في مبحث العلوم للصف العاشر األساسي، الفصل الدراسي  ، والمقتصر على وحدةمعلمللدلیل ال

الثاني، وكان القصد من وراء هذا الجهد، تحدید المعالم والخطوات األساسیة التي یمكن أن تهتدي في 

لتحقیق التعلم اإلیجابي  ،والتجریب ،قد تمنحك الفرصة للتجدید واإلبداع ضوئها، وفي الوقت نفسه

  .تخطیطا، وتنفیذا، وتقویما 

.آمل أن یكون هذا الدلیل مرشدا وموردا تستعین به في أدائك   

 

 

 الباحثة
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 الخطة الزمنیة لموضوعات وحدة الحرارة

عدد   لموضوعا  الفصل  الوحدة
  الحصص

الفترة 
  الزمنیة

ـــــاأله ــــــ فـــــــ   دا
  

ةالثامنــ  األول 
كمیة 
 الحرارة

6 

15/4  

– 

 21/4  

  . یمیز بین درجة الحرارة وكمیة الحرارة  - 
  السعة الحراریة ، الحرارة النوعیة ، : یوضح مفهوم  - 
  یستنتج عملیا قانون كمیة الحرارة بداللة السعة الحراریة  - 
  . عیة  ودرجة الحرارة وكذلك مع الكتلة والحرارة النو   
  .   یكتب العالقات الریاضیة لكمیة الحرارة  - 
  یحل مسائل حسابیة على كمیة الحرارة والحرارة النوعیة   - 
  .یوضح العالقة بین درجة الحرارة وحالة المادة  - 
  .یمیز حاالت المادة الثالث  - 

 الثاني الثامنة
 االتزان
 الحراري

6 
22/4  

 - 28/4  

تزان الحراري ، الحرارة     اال: یوضح المقصود بكل من  - 
الكامنة للتصعید ، الحرارة الكامنة لالنصهار ، المكافئ 

  . المیكانیكي للحرارة 
  .یحسب عملیا الحرارة النوعیة لمادة ما  - 
  .یحل مسائل عملیة على االتزان الحراري  - 
  .أن یفسر الظواهر المتعلقة باالتزان الحراري  - 

ثالثـالـ الثامنـــة  
 تمدد

المواد 
ــــرارةحبال  

6 

29/4  

–     
5/5  

  .یوضح مفهوم التمدد بشكل عام  - 
  .  من أنواع التمدد یوضح المقصود بكل نوع –
  .یستنتج العوامل التي یعتمد علیها كل نوع - 
  .یكتب عالقة تبین مقدار التمدد لكل منها  - 
  .یحل مسائل حسابیة على التمدد بأنواعه  - 
  .  لقانون شار  یشرح - 
  .یذكر تطبیقات عملیة على التمدد الحراري   - 
 .یفسر ظواهر مرتبطة بالتمدد  - 
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ف/ تحلیل محتوى وحدة الحرارة  المعرفیة األهدا  

 

  

ف فهم تطبیق تحلیل تركیب تقویم  الفصل األهدا

  
 
 
 
 
 
 
* 

 
 
 
 
* 
 

 
 
 
 
 
* 

* 
* 
* 
 
 
 
* 
 

. یمیز بین درجة الحرارة وكمیة الحرارة  -   
السعة الحراریة ، الحرارة النوعیة ، : یوضح مفهوم  -   
یستنتج عملیا قانون كمیة الحرارة بداللة السعة الحراریة  -   
. ودرجة الحرارة وكذلك مع الكتلة والحرارة النوعیة      
.   العالقات الریاضیة لكمیة الحرارة  یشتق -   
یحل مسائل حسابیة على كمیة الحرارة والحرارة النوعیة   -   
.یوضح العالقة بین درجة الحرارة وحالة المادة  -   
.حاالت المادة یبني نموذجا یوضح أثر الحرارة على  -   

ول
 األ

  
 
 
 
 
* 

  
 
* 
 
* 
* 

* 
 
 
 
 
 

االتزان الحراري ، الحرارة   : یوضح المقصود بكل من  - 
. المیكانیكي لالنصهار ، المكافئو الكامنة للتصعید ،     
.یحسب عملیا الحرارة النوعیة لمادة ما  -   
.زان الحراري یحل مسائل عملیة على االت -   
.أن یفسر الظواهر المتعلقة باالتزان الحراري  -   
.أن یصمم نموذجا لمسعر حراري  -   

ني
ـــــــــا

ــــــــــــ
ــــــــــــ

ـــــــثــ
 الــ

  
 
 
 
 
 
* 
* 

 
 
 
* 
 

 
 
 
 
* 

* 
* 
* 
 
 
* 
 

  .یوضح مفهوم التمدد بشكل عام  - 
  .  من أنواع التمدد یوضح المقصود بكل نوع –
  .نتج العوامل التي یعتمد علیها كل نوعیست - 
.عالقة تبین مقدار التمدد لكل منها  یشتق -   
.یحل مسائل حسابیة على التمدد بأنواعه  -   
  .  قانون شارل یشرح - 
  .تطبیقات عملیة على التمدد الحراري   یصمم - 
.یصمم نموذجا یوضح مبدأ عمل الثیرموستات -   

ــــــــــــ
لــــــــــ

الثا
ــث

ــــــــــــ
ـــــــــــــ

 

   مجموع األهداف 9 5 2 4 0
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  األهداف الوجدانیة

 

ف  المستوى   الرقم   الهد
أن یبدي الطالب رغبة في إلقاء نشرة عن مخاطر االحتباس الحراري في   االستقبال  1

  . اإلذاعة المدرسیة
رك الطالب في تصمیم نشرات توعویة للمجتمع المحلي حول طرق أن یشا  االستجابة  2

  .العزل الحراري
أن یقدر الطالب عظمة الخالق في بدیع صنعه خالل دراسته ظاهرة شذوذ   التقییم  3

  .الماء
  .أن یضع الطالب خطة عملیة لتحسین طرق العزل الحراري في منزله  التنظیم  4

  
  
  )نفس حركیة ( األهداف المهاریة 
  

ف  المستوى   الرقم   الهد
أن یحدد الطالب األدوات الالزمة لتنفیذ األنشطة العملیة المتعلقة بظاهرة   اإلدراك الحسي  1

  .التمدد الحراري
  .أن یبدي الطالب رغبة في تصمیم جهاز لقیاس درجات الحرارة   المیل واالستعداد  2
  . ة صلبة كما شاهد معلمه من قبلأن یقیس الطالب الحرارة النوعیة لماد  االستجابة الموجهة  3
أن یستخدم الطالب أنظمة قیاس درجات الحرارة بمهارة إلیجاد درجات   االستجابة المعقدة  4

  . حرارة أجسام مختلفة
أن یفند الطالب اإلدعاءات والحجج خالل مناظرته لزمیله أمام طلبة   التكیف والتعدیل  5

  . المدرسة حول أسباب ظاهرة االحتباس الحراري
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  عناصر محتوى الوحدة/ یل محتوى وحدة الحرارةتحل

 

 

 

المبادئ والقوانین  المهارات
 والنظریات

 الوحدة الفصل الحقائق المفاهیم

مهارة استخدام 
وتصمیم األدوات 

بشكل دقیق لتفسیر 
  الظواهر العلمیة

  قانون كمیة الحرارة
  قانون السعة الحراریة

درجة الحرارة ، كمیة 
رة الحرارة ، الحرا

النوعیة ، السعة 
  .الحراریة

لكل مادة حرارة نوعیة - 
.خاصة بها  

تزداد طاقة حركة  - 
الجزیئات بازدیاد درجة 

.الحرارة   

ول
امن األ

الث
ـــــ

ــــــة
ـــ

 

  
مهارة توظیف 

المعرفة النظریة 
المتعلقة بالمادة في 

مواقف حیاتیة 
  .واقعیة 

  
 

 
قانون الحرارة الكامنة 

.لالنصهار   
رارة الكامنة قانون الح
 للتصعید 

 
الحمل، التوصیل ، 
اإلشعاع ، االتزان 
الحراري ، الحرارة 
الكامنة لالنصهار 

.والتصعید   

 
تنتقل الحرارة إما بالحمل 
 أو التوصیل أو اإلشعاع

  
الفلزات جیدة التوصیل  - 

.للحرارة   

ـــــــــث
ال

ــــــ
اني

ـــــــــــ
 

امن
الث

ـــــــ
ــــــة

ــــــ
 

 
ستخدام مهارة ا

موازین الحرارة في 
قیاس درجة حرارة 

.األجسام   
 

 

 
 قانون التمدد الطولي

قانون التمدد 
 الحجمي

.قانون شارل   

 
 معامل التمدد الطولي

معامل التمدد 
 الحجمي 

.الثیرموستات   

 
المواد تتمدد بالحرارة 

 وتتقلص بالبرودة 
لكل مادة معامل تمدد 

.خاص بها   

لث
الثا

 

امن
الث

ـــــةــــ
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  توزیع محتوى الوحدة وأهدافهاجدول 

  :المكونة للوحدة  لفصولل والوزن النسبيعدد الحصص : أوال◌ 

 المجموع 3 2 1 الفصول/ المحتوى
 18 6 6 6 عدد الحصص
 %100 %33.4 %33.3 %33.3 الوزن النسبي

  
  :عدد األهداف لكل مستوى من مستویات األهداف السلوكیة: ثانیًا 

  
 المجموع  تقویم  تركیب تحلیل تطبیق فهم مستوى الهدف
ف  20 0 4 2 5 9 عدد األهدا

%45 الوزن النسبي  25%  10%  20%  0%  100% 

  :عدد األهداف لكل مستوى من مستویات األهداف الوجدانیة : ثالثا

 المجموع تشكیل الذات  التنظیم  التقییم االستجابة االستقبال مستوى الهدف
ف  4 0 1 1 1 1 عدد األهدا

% 25 لوزن النسبيا  25 %  25 %  25 %  0 %  100% 

  

  :عدد األهداف لكل مستوى من مستویات األهداف النفسحركیة : ثالثا 

 

  

  مستوى
ف  األهدا

ك  اإلدرا
 الحسي

المیل 
 واالستعداد

االستجابة 
 الموجهة

االستجابة 
 المعقدة

اآللیة 
 والتعوید

التكیف 
 والتعدیل

 المجموع اإلبداع

ف  6 0 1 0 1 1 1 1 عدد األهدا

% 20 الوزن النسبي  20 %  20 %  20 %  0 %  20 %  0 %  100 %  
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 ودالالتها العلمیةفي وحدة الحرارة  قائمة المفاهیم األساسیة

  

  الداللة العلمیة  المفهوم  الرقم
صفة في المادة تحدد اتجاه انتقال الحرارة بین األجسام عند تالمسها أو وصلها   درجة الحرارة  -1

  .حدات مختلفة حسب النظام المتبع في عملیة القیاسمعا ، وتقاس بو 
  

  .شكل من أشكال الطاقة ، تسبب إحساسنا بالبرودة أو السخونة  الحرارة   -2
 عند الجسم یكتسبها أو یفقدها التي الداخلیة الحركیة للجزیئات ، الطاقة مجموع  كمیة الحرارة  -3

  .الجول  ووحدتها وٕالیه منه الحرارة انتقال
 درجة كله الجسم حرارة درجة لرفع الالزمة الحرارة كمیة هي : الحراریة السعة  عة الحراریةالس  -4

  س/ جول أو سعر وحدتها واحدة سلسیوس
 واحدة سلسیوس درجة المادة من كجم واحد درجة لرفع الالزمة الحرارة كمیة هي  النوعیة الحرارة  -5

  .°س. مغك / جول وحدتها
  . واحدة مئویة درجة الماء من غرام واحد حرارة درجة لرفع الالزمة لحرارةا كمیة  السعر الحراري   -6
ی  االتزان الحراري  -7 ن أ   .آخر لجسم المفقودة الحرارة كمیة تساوي لجسم المكتسبة الحرارة كمیة أ
الحرارة الكامنة   -8

  لالنصهار
 الحالة لىإ الصلبة الحالة من المادة من الكتل وحدة لتحویل الالزمة الطاقة مقدار
ن السائلة ن دو   . مغك /جول وحدتها حرارتها درجة تتغیر· أ

  

الحرارة الكامنة   -9
  للتصعید

من المادة من الحالة السائلة إلى الحالة  لةالكت وحدة لتحویل الالزمة الطاقة مقدار
  . مغك /جول وحدتها .حرارتها درجة تتغیرالغازیة دون أن 

  

  جول 4.186.  الحرارة ویساوي مقدارا ثابت من رسع إلنتاج الالزم الشغل مقدار  المكافئ المیكانیكي   - 10
معامل التمدد   - 11

  الطولي
 درجة حرارته درجة رفع عند المادة من واحد متر طول في الزیادة عن عبارة

  . واحدة سلسیوس
معامل التمدد   - 12

  الحجمي
 من مكعب متر واحد حجم في الزیادة عن عبارة : لمادة الحجمي التمدد معامل
  . واحدة· سلسیوس درجة حرارته درجة رفع عند السائل
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 الداللة العلمیة  المفهوم  الرقم
  

ظاهرة تحدث لیال بسبب اختالف الحرارة النوعیة بین الیابسة والماء ، حیث   نسیم البر  - 13
لیال أكثر من الهواء المالمس للیابسة ، فیرتفع  یسخن الهواء المالمس للبحر

  .بسبب نقصان كثافته، ویحل محله هواء بارد قادما من البر لألعلى 
ظاهرة تحدث نهارا بسبب اختالف الحرارة النوعیة بین الیابسة والماء ، حیث   نسیم البحر  - 14

یسخن الهواء المالمس للیابسة نهارا أكثر من الهواء المالمس للبحر ، فیرتفع 
  .ارد قادما من البحرلألعلى  بسبب نقصان كثافته، ویحل محله هواء ب

  الضوء ةاالنبعاث المستمر للطاقة على شكل موجات كهرومغناطیسیة بسرع   اإلشعاع  - 15
  . ث/م ) 8^10× 3(  

، من خالل الحركة ) السوائل والغازات ( إحدى طرق نقل الحرارة في الموائع   الحمل   - 16
اردة حاملة معها الفعلیة لجزیئات المائع من المناطق الساخنة إلى المناطق الب

  .الطاقة الحراریة
من طرق نقل الحرارة في المواد الصلبة ، نتیجة اهتزاز كل جزيء حول موضع   التوصیل   - 17

  .سكونه،ناقال الحركة والحرارة للجزیئات األخرى 
ة إحدى الحاالت الفیزیائیة للمادة ، تتمیز جزیئات المادة فیها بحركتها االهتزازی  الحالة الصلبة   - 18

  .الموضعیة وتقاربها من بعضها ،مما یكسبها شكال وحجما ثابتا 
إحدى حاالت المادة تتمیز بوجود قوى تجاذب بین الجزیئات أضعف من الحالة   الحالة السائلة   - 19

الصلبة ، مما اكسب جزیئاتها بعض الحریة في الحركة ، وهذا جعلها ذات حجم 
  .ثابت وشكل متغیر

  
إحدى حاالت المادة تتمیز بوجود قوى تجاذب  ضعیفة جدا بین الجزیئات ، مما   الحالة الغازیة  - 20

 .اكسب جزیئاتها الحریة في الحركة ، وهذا جعلها ذات حجم وشكل متغیر 
  

أداة تستخدم لتنظیم درجة حرارة األجهزة ویتكون من شریط فلزي ثنائي ، موصول   الثیرموستات   - 21
أ اختالف معامالت تمدد المواد بالحرارة مما بدارة كهربائیة ، ویعمل على مبد

  .یؤدي لتقوس الشریط وفتح الدارة الكهربائیة
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  الداللة العلمیة  المفهوم  الرقم
  .متأنیةالحالة الرابعة للمادة وتكون فیها المادة في حالة   البالزما  - 22

  

اق زجاجیة علیها تدریج أداة تستخدم لقیاس درجة حرارة األجسام ویتكون من س  میزان الحرارة   - 23
  .معین وأنبوبا زجاجیا یحتوي عل كحول أو زئبق 

  

 32م واعتبر درجة تجمد الماء فیه  1700نظام ابتكره جبرائیل فهرنهایت عام   النظام الفهرنهایتي  - 24
  .درجة 180 إلىوقسم المسافة بینهما  °ف 212ودرجة غلیان الماء  °ف
  

م واعتبر درجة تجمد الماء صفر   1720ه أندریه سیلسیوس عام نظام ابتكر   النظام السلسیوسي  - 25
  °سدرجة 100 إلىوقسم المسافة بینهما   مئویةدرجة 100ودرجة غلیان الماء 

   .ویطلق علیه أیضا النظام المئوي
  

درجة مطلقة ، ودرجة  273یسمى نظام كلفن ، اعتبر درجة تجمد الماء فیه   النظام المطلق   - 26
  .درجة مطلقة 100غلیان الماء 

  
، وعندها تتوقف جزیئات  273 –أقل درجة حرارة یمكن الوصول إلیها  وتعادل   الصفر المطلق  - 27

  .المادة عن الحركة
  

  .طول الجسم عند تسخینهفي  زیادة ال  التمدد الطولي  - 28
  

  .حجم الجسم عند تسخینه في زیادةال  التمدد الحجمي  - 29
  

  .ساحة سطح الجسم عند تسخینهم في زیادةال  التمدد السطحي  - 30
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  مذكرات تدریس الوحدة

  تصمیم التدریس إلحداث الفهم

أو التصمیم بهدف إحداث الفهم " تنظیم الفهم " التصمیم بهدف إحداث الفهم هو جوهر نظریة 
)Understanding  By Design Theory  ( وتركز ھذه النظریة على تصمیم المنھج وطرق ،

ینتج عنھا فھم الموضوعات والمعلومات المطروحة ، وتقوم ھذه النظریة على فكرة  التدریس بحیث
، ویتم ذلك على ثالث خطوات )   Backward Design( للمنھج ) االرتجاعي ( التصمیم العكسي 

 :كما ھو مبین في الشكل 

  

  

    

  

  

  :كل اآلتي ومن ھذا التصمیم تنبثق استراتیجیة التدریس للفھم كما ھو مبین في الش

 :للوحدة) االرتجاعي ( خطوات التصمیم العكسي ) 1(شكل 

  

  الخطوة األولى
تحدید النتائج 

 حقیقهاالمطلوب ت

  الثانیةالخطوة 
تحدید المؤشرات 
 الدالة على الفهم

  الثالثةالخطوة 
تصمیم األنشطة 

 التعلمیة / التعلیمیة
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  :خطوات تخطیط وتصمیم المنهج أو الوحدة الدراسیة بصورة عكسیة 

  

 :تحدید النتائج المطلوب تحقیقها :األولى الخطوة
  

 یتطلب وهذا،الدراسیة الوحدة في ،أو المنهج في تحقیقها المطلوب النتائج تحدید یتم األولى الخطوة في
ن المراد الفهم مستوى بالضرورة تحدید  .الطلبة إلیه یصل أ

ی العلمي المحتوى ضوئها في یخطط التي الفهم مستویات عن التالي الشكل ویعبر  في سیدر  الذ
  .الوحدة في أو المنهج

  

  مستویات تخطیط المحتوى التعلیمي للوحدة)  2(شكل 
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  :یتكون الشكل من ثالث حلقات تتضمن 

وتضم المفاهیم والمعارف التي تعتبر األفكار الرئیسة في المحتوى الدراسي :  الحلقة الصغرى:  أوال
للوحدة  وتتمیز هذه المعارف بأنها ذات قیمة للمتعلم وقابلة للتطبیق في مواقف حیاتیة جدیدة تتعدى 

  ). Enduring  Understanding( حجرة الدراسة ، والتي ستظل في ذاكرة المتعلم 
  
، وتتمثل في المفاهیم )  Important to Know( وتضم المعلومات المهمة :  الحلقة الوسطى: انیا ث

األساسیة ، الحقائق ، المبادئ والقوانین ، والتي تعتبر من المتطلبات الالزمة لیتمكنوا من األداءات 
  .المعرفیة ،والمهارات المطلوبة في الحلقة الصغرى 

  
ثرائیة ترتبط بموضوع التعلم ، ومثل هذه المعلومات  تستحق إتضمن معلومات ت:  الحلقة الكبرى:ثالثا 

   .أن یعرفها الطلبة ، ولكنها لیست ضروریة لفهم األفكار الرئیسة
  

  :مؤشرات الفهم : الخطوة الثانیة 
  

،  یتم في هذه الخطوة تحدید المؤشرات التي تؤكد للمعلم والمتعلم أنه قد فهم ما یقدم له من موضوعات
ویكون تفكیر المعلم الُمصّمم منصًبا على تجمیع األدلة المتنوعة ، التي تدل على حدوث التعلم 
المطلوب ،سواء من خالل الحوارات ، المشروعات الفردیة والجماعیة  ، مهام األداء ، األداءات العملیة  

  .ملفات االنجاز ، والتقییم الذاتي 
  

  :شطة التعلیمیة التعلمیة ، واستراتیجیات وطرق التدریس اختیار وتصمیم األن:الخطوة الثالثة 
  

في هذه الخطوة یتم تحدید مصادر التعلم واستراتیجیاته وطرائق التدریس، المناسبة لطبیعة المتعلم 
  .المعاییر العامة للمنهاجوالمادة المراد تعلمها، ویتم ذلك في ضوء مجموعة من االعتبارات بالنسبة 
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  الوحدة للفهم تدریسخطوات 
  

  Stage 1 – Desired Results                 تحدید النتائج المطلوب تحقیقها –الخطوة األولى 
  

  :األهداف العامة 
  إلى أهداف تحقق الفهم الباقي محددة األهداف العامة للمحتوى وتصنیفها في ضوء معاییر بلورة

  )( Enduring Understanding   من خالل طرح  ،رى قصیرة المدىوأخ،بعیدة المدىوھي
  :األسئلة اآلتیة 

  
  . ما الذي یستحق الفهم في الوحدة

  )Big Idea( ما هي الفكرة األساسیة والكبیرة 
تحدید األمور الجوهریة والهامة في الوحدة والتي 

تكون عادة ذات أثر ما بعد حجرة الدراسة ، ومثل 
هذه المواضیع یكشف عنها من خالل مقدرة 

على تطبیق ما تعلموه في سیاقات ومواقف  الطلبة
  .حیاتیة  حیة ومباشرة 

  األسئلة األساسیة والشاملة للوحدة
ما هي األسئلة األساسیة والشاملة التي ستركزها 

  وتبلورها الوحدة ؟
ما هي أنماط األسئلة التي تدعم الفهم ونقل أثر 

  التعلم للطلبة ؟
ا عادة یكون مثل هذا النوع من األسئلة مثیر 

  ومشوقا بالنسبة للطلبة مثل أسئلة الحث األكادیمي 
  ما الذي یجب أن یعرفه الطلبة؟

ما هي المعرفة والمهارات األساسیة التي یجب أن 
  یمتلكها الطلبة نتیجة دراستهم للوحدة ؟

  

  ؟ الطلبة عملهیما الذي یجب أن 
قادرین على عمله  ن الطلبةما الذي یجب أن یكو 

  ارات التي امتلكوها ؟للمعرفة والمه جكنتا

  
  

  Understanding Evidence -Stage 2           المؤشرات الدالة على الفهم:الخطوة الثانیة 
  
  - : Performance Tasks & Projects)  (مهام أداء و مشروعات  - 

.اعلیه صبغته الشخصیة،وٕاضفاء  نحو المهمةتتطلب من التلمیذ أن یتوجه ، تمثل موقف حقیقي واقعي 
وهي أسئلة مفتوحة النهایة أو مشكالت تتطلب :) Academic Prompt(الحث األكادیمي أو التذكرة  -ا 

   .معینا د استجابة أو منتجا ع◌ ن الطالب  أن یفكر ویُ م
  .، وتتضمن تحلیال وتركیبا لیس لها إجابة واحدة األسئلة المفتوحة التي - 
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   Learning Plan –Stage 3م                      تخطیط خبرات التعلیم والتعل:الخطوة الثالثة 
 :  Whereخبرات التعلم للوحدة التعلیمیة باستخدام أداة التصمیم   سیتم تخطیط

  

عرض وصفا لمهام          تتضمن هذه الخطوة أسئلة ت  
  .األداء قبل تقدیم الوحدة 

  
  
  

استهالل الوحدة بأسئلة عامة تفسح المجال 
  .لالستقصاءات والبحث 

  
  

  
تصمیم مهام أداء مالئمة وتطبیقات واقعیة من العالم 

  .الحقیقي 
  
  
طرح مهام تسمح للطلبة التأمل في ذاتهم وتنقیح  

  .وصقل معرفتهم استنادا لهذه المهام 
  
  
  
  
  

م نماذج التقویم المختلفة ، وختم الوحدة بتقییم تقدی
  .ذاتي من الطالب 

  
  

  

  
W  
  

WHERE 

 ماأي أین نحن متجھون إلى 
المحكات األساسیة ومھام  ھي
داء التي یتم بناء علیھا العمل األ

  .في الوحدة 

  
H  
 

HOOK  
 

من  كیف تستحوذ  على الطلبة ،
خالل الخبرات التي تثیر التفكیر 

والمشكالت والتحدیات التي تدمج 
  . الطلبة  في جوھر الموضوع

E  
  

EXPLORE 
 

IPEQU 

 : استكشف وجھز
تصمیم العمل لیستحث 

التعلم ویشحذ التفكیر 
  .ویصف جدول األعمال 

R  
 

REFLECT 
REFINE 
REVISE  

 

كیف تدفع الطلبة للتأمل ، 
ویعیدوا التفكیر في األفكار 
المحوریة ویتعمقوا فیھا، 

مالھم في وتنقیح وصقل أع
ضوء التغذیة الراجعة 

  .وتقییم الذات 

E  
 

EVALUATION  
 

كیف سیظھر الطلبة 
فھمھم للوحدة ، كیف 
سیتم توجیھھم لتقییم 
الذات وتمییز وتحدید 
جوانب القوة والضعف 

  .في عملھم 
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  استراتیجیة التدریس
  

  ) Perkins & Plythe( وبالیت بیركنز نموذجوفق   وتعلمها، الوحدة تدریس استراتیجیة اریاخت
والتي  بنائیة،ال الفلسفة على تنفیذه القائم خطوات وبیان البنائیة، الفلسفة على القائمللتدریس للفهم و 

   :تتضمن الخطوات اآلتیة 
   : ) Generative Topics(الموضوعات التولیدیة  : أوال

وتبادل وجهات   ،واالتصال ،وأنماط والتفاعل ،وتتضمن جمیع القضایا والمواضیع والمفاهیم واألفكار
، وتتمثل في لنظر الداعمة للطالب و التي توفر ما یكفي من العمق واألهمیة إلحداث فهم قوي للطلبةا

من معارف نوعیة ، وابتكار أفكار ومعرفة جدیدة ،المعرفة التي تنمي قدرات المتعلمین في التفكیر المعرفي
  ا جدیدة وتكوین اتجاهات إیجابیة وعمل تجارب إبداعیة وحل قضای ،وصقل ذكاوات خاصة

ت بأنها تتصف وهي صالت متنوعة بغیرها من  وتربطها الدراسي المبحث في وأساسیة الطلبة بحیاة صلة ذا
وتستحوذ على اهتمام الطلبة  ) Core of Discipline( الموضوعات ، وتعتبر جوهر المادة المطروحة 

  .) 2009،شریف والصافي (  )  Student Hook(وتفكیرهم 
  

ف ا : ثانیا   )   Understanding goals( لفهمأهدا

ف وهذه ی المنشود الفهم شكل تحدد األهدا ، وهذا النمط الطلبة عند لتحقیقه المولدة الموضوعات تسعى والذ
  . من األهداف باق مع المتعلم وهي أهداف موجهة للحیاة ، ولیست أهداف سلوكیة مجزأة قصیرة المدى

 
( Understanding Performance ( یبین الفھم األداء الذي : ثالثا   

 بعرض خالل القیام من وذلك للموضوع، فهمهم مدى بیان إلى تهدف أنشطة في الطلبة إشراك ذلك ویتطلب

 األنشطة من وغیرها مالحظته واستنتاجه، تم ما وصف أو ذلك، حول مقال كتابة أو دراسته، تم لما عملي

  .الطلبة عند الفهم إلى تشیر التي
 

:( Ongoing Assessment)  التقویم المستمر : رابعا  

 عملیة في النظر إلعادة الفرص وتوفیر الراجعة، للتغذیة وأنماط ،لإلنجاز محاكاة وضع ذلك ویتطلب

 من أو وزمالئهم، معلمهم من الراجعة التغذیة على الطلبة یحصل وقد نهایتها، إلى بدایتها من التدریس

  .الذاتي التقویم خالل
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  دة الحرارةوحمذكرات تدریس 
ـــالح( الوحدة الثامنة     )رارة ـ

  )أسابیع  4( العاشر األساسي           الفترة الزمنیة : العلوم العامة             الصف : المبحث 
  :محتویات الوحدة 

  كمیة الحرارة : الفصل األول 
  االتزان الحراري: الفصل الثاني 
  تمدد المواد بالحرارة : الفصل الثالث 

  )  Enduring Understanding): ( الفهم الباقي ( هداف العامة الباقیة للوحدة األ
سوف یفهم الطالب المبادئ والنظریات والمفاهیم المتعلقة بموضوعات الحرارة ، ویستخدمها في      - 

  .تفسیر الظواهر الكونیة ، ویسخرها لخدمة اإلنسان ، وحل مشكالته 
لمعرفة في وحدة الحرارة ،بطریقة منتجة وبناءة ، ویسخرها في سوف یفهم الطالب طرق تحصیل ا - 

  .توقع االحتماالت المختلفة لألحداث ، واتخاذ القرارات العلمیة المناسبة حیال ذلك 
  

  Desired Results –1  Stage                 تحدید النتائج المطلوب تحقیقها –الخطوة األولى 
  . ما الذي یستحق الفهم في الوحدة

  ) Big Idea ( ما هي الفكرة األساسیة والكبیرة 
  فهم دالالت المفاهیم المتعلقة بوحدة الحرارة   - 
درجة الحرارة ، الحرارة النوعیة ، كمیة الحرارة  ( 

السعة الحراریة، التمدد، الحرارة الكامنة، 
  ) لالنصهار ، الحرارة الكامنة للتصعید

  .عیةوتوظیفها في تفسیر ظواهر ومشاهد طبی
  

  األسئلة األساسیة والشاملة للوحدة
  ما ذا نعني بظاهرة االحتباس الحراري ؟ - 
كیف تبقى الكائنات الحیة البحریة على قید     - 

الحیاة بالرغم من انخفاض درجة الحرارة دون 
  .الصفر المئوي 

  كیف یحدث كل من نسیم البحر ونسیم البر؟ - 
  تمدیدها؟ لماذا تترك أسالك الكهرباء مرخیة عند - 
  كیف تفسر استخدام الماء في التدفئة المركزیة ؟ - 
  .كیف یحافظ الجسم على بقاء درجة حرارته ثابتة - 

  ما الذي یجب أن یعرفه الطلبة؟
  .القوانین والمبادئ والمفاهیم في وحدة الحرارة 

  .تطبیق مبادئ االتزان الحراري في مهام حیاتیة
  .لحرارة المشكالت الناتجة عن ارتفاع درجة ا

  ما الذي یجب أن یكونوا قادرین على عمله ؟
  .تطبیق القوانین والمبادئ في حساب الحرارة 

  .تصمیم نماذج وبرامج تعلیمیة عن وحدة الحرارة
  .المشاركة في مشاریع ومهام أداء وندوات 
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  Stage 2- Understanding Evidence           المؤشرات الدالة على الفهم:الخطوة الثانیة 
  
  Performance Tasks & Projects)  ( مهام أداء و مشروعات - 

  تقسیم الطلبة لمجموعات غیر متجانسة ، وتكلیفهم بعمل نشرة دوریة حول درجات الحرارة ، من خالل 
  .قیاسها بأنظمة القیاس المختلفة 

  .تكلیف الطلبة بعمل نماذج لموازین مختلفة لقیاس درجات الحرارة 
  
  :) Academic Prompt( ادیمي أو التذكرةالحث األك - 
  لظاهرة شذوذ الماء أهمیة كبرى للكائنات الحیة ، وضح هذه األهمیة ؟ 
  صف المشاكل المترتبة على ارتفاع درجة حرارة األرض ؟ 
  كیف یمكن أن تساهم في الحد من هذه المشاكل ؟ 
  هرة االحترار العالمي؟كون مع أفراد مجموعتك دلیال إرشادیا لتوجیه الناس للحد من ظا 
  

  :مالحظة عینات العمل والحوارات 
  .مالحظة الطلبة أثناء مناقشة الموضوعات والقضایا التي تطرح علیهم 

  .تقییم نماذج األعمال التي قدمها الطلبة تصمیم ثیرموستات، مسعر حراري 
  .تقییم المشاریع التي تم إعدادها والنشرات والدلیل اإلرشادي 

  
  : اء العمليتقییم األد

تقییم أداء الطلبة في الجانب العملي خالل قیاس كمیة الحرارة  بالمسعر، ودرجة الحرارة ، واستخدام 
  . جهاز التمدد الطولي 

  
  .تصمیم مشاریع عملیة علمیة ذات جدوى وقیمة علمیة  - 
  .عمل مناظرات علمیة وجدال علمي - 
  .عمل مسرح علمي  - 
  .عمل معرض علمي - 
  .وات علمیة إلقاء ند - 
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  )حصص  6(                                                        :كمیة الحرارة : الفصل األول 
                   Stage3- Learning Planeتخطیط خبرات التعلیم والتعلم  : الخطوة الثالثة 

 : Where میم خبرات التعلم الوحدة التعلیمیة باستخدام أداة التص  سیتم تخطیط

  
ف الفهم    :أهدا

  .أن یمیز الطالب بین درجة الحرارة وكمیة الحرارة  - 
  .أن یوضح الطالب الفرق بین الحرارة النوعیة والسعة الحراریة  - 
  .أن یحل الطالب مسائل حسابیة على كمیة الحرارة والسعة الحراریة  - 
  .ارة النوعیة أن یفسر الطالب بعض الظواهر الطبیعیة المتعلقة بالحر  - 
  

  :إجراءات التنفیذ 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

W  
  

WHERE 

  إلى أین نحن متجهون في الوحدة؟
كتابة مجموعة األسئلة األساسیة على ورقة وتعلیقها على لوحة الصف ، ثم مناقشة 

  بع خالل شرح الوحدة ، ویتم مشاركة الطلبة في اختیار هذه المهام تّ المهام التي سوف تُ 
  :األسئلة 
  بین درجة الحرارة وكمیة الحرارة ؟ ما الفرق

  ما الفرق بین السعة الحراریة والحرارة النوعیة ؟
تعرضتا ألشعة الشمس  لهما نفس الكتلة ودرجة الحرارة ، كمیتان من الرمل والماء 

، باالعتماد على قیم  نفس كمیة الحرارةلفترة من الزمن ، بحیث اكتسبت كل منهما 
  درجة حرارة كل منهما بعد التسخین ؟ ماذا تستنتج ؟ صفرمل الحرارة النوعیة للماء وال

  كیف تفسر الظواهر اآلتیة ؟
  .نسیم البر ونسیم البحر 

  .استخدام الماء في التدفئة المركزیة 
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H  
 

HOOK  
 

  : )Generative Topics (الموضوعات التولیدیة : ثانیا
ألسئلة تستحوذ على اهتمام أبدا الدرس بموقف محیر ، أو قصة أو مجموعة من ا

   :الطلبة وانتباههم ، وتشدهم للموضوع مثل
قرأت لیلى  تقریرا في اإلذاعة المدرسیة عن ظاهرة االحتباس الحراري، أوردت فیه  أن 

االرتفاع التدریجي في درجة حرارة الطبقة السفلى القریبة من هذه الظاهرة ناتجة عن 
وسبب هذا االرتفاع هو زیادة  ، األرضسطح األرض من الغالف الجوي المحیط ب

أن أجزاًء كبیرة من الجلید و  ،" green house gases " انبعاث الغازات الدفیئة 
وتهدید  فیضاناتمما یسبب حدوث ،ستنصهر وتؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر 

  .مستقبال  المنخفضة والمدن الساحلیة رللجز 
  :في ضوء ماسبق 

  تباس الحراري ؟ماذا نعني بظاهرة االح
كیف تفسر االرتفاع في درجة الحرارة األرض في السنوات األخیرة ؟ لماذا لم ترتفع 

  درجة حرارة المسطحات المائیة ؟ 
  كیف تفسر ظاهرتي نسیم البر والبحر ؟

  لماذا لم ینصهر جلید القطبین بالرغم من تعرضه للشمس منذ األزل ؟
  درجة الحرارة وكمیة الحرارة لكل إناء ؟الشكل المجاور صف كل من  باالعتماد على

  أیهما درجة حرارته وكمیة حرارته أعلى، مصدر اللهب أم كومة الحطب المشتعلة؟
  ؟ فسر نتائجك
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E  
  
  

EXPLORE 
 

EQUIP 

( Understanding Performance ( األداء الذي یبین الفھم : ثالثا    

  .م األداء ووصف جدول األعمال تصمیم أنشطة التعلم ومها: استكشف وجهز
تقسیم الطلبة لمجموعات غیر متجانسة وتكلیفهم بتصمیم دلیل إرشادي عن أهم  - 

الظواهر المتعلقة بمفاهیم الحرارة  بعد مشاهدة فیلم تعلیمي حول ذلك ،بحیث یتضمن 
نسیم البحر ،أنظمة التدفئة و ظاهرة االحتباس الحراري ،نسیم البر :المواضیع  اآلتیة 

  .المركزیة ، وٕابداء وجهة نظرهم الخاصة حول هذه الظواهر 
  صمم مع أفراد مجموعتك نشاطا لتوضیح الفرق بین درجة الحرارة وكمیة الحرارة ؟ - 

  .ثم تقدیم تغذیة راجعة حول إجابات الطلبة 
  ر ونسیم البحر ؟الباقترح مع أفراد مجموعتك نشاطا عملیا یفسر ظاهرتي نسیم  - 
مجموعة من المواد واألدوات ویطلب من الطلبة االستفادة منها في تنفیذ یطرح المعلم  

  .النشاط 
  تكلیف الطلبة بعمل نشرة یومیة عن درجات الحرارة من خالل قیاس درجة الحرارة  - 

  .وتسجیلها ، وتدریبهم على مهارة االستخدام السلیم لمیزان الحرارة 
، لهما نفس الكتلة ، ویطلب من ) ، ماء  زیت( یقوم المعلم بتقدیم نوعین من السوائل 

الطلبة اقتراح خطة إلیجاد الحرارة النوعیة لكل منهما على افتراض تزویدهما بنفس كمیة 
  الحرارة ؟

تكلیف الطلبة بعمل مشروع لمحطة تدفئة مركزیة باالعتماد على الطاقة الشمسیة والماء  
  .وأي مواد أخرى تلزم 
 حول ظاهرة،)  scientific debate (مناظرة علمیة على شكلتصمیم نشاط تعلیمي 

حیث یقوم الطلبة في مجموعات بالبحث عن بیانات،صور،مقاطع ).نسیم البر والبحر(
ومن ثم تنتدب ) power point (الخ ویدرجونها ضمن ریبورتاج على شكل ...فیدیو

  .ةالطلبالمجموعة طالب لعرض هذه البیانات بشكل یضمن حدوث حراك معرفي بین 
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  )حصص  6(                                                       االتزان الحراري: الفصل الثاني 
                    Stage3- Learning Planeتخطیط خبرات التعلیم والتعلم  : الخطوة الثالثة 

R 
REFLECT  

 
REFINE  

 
REVISE  

 

  . كیف تدفع الطلبة للتأمل ، ویعیدوا التفكیر في األفكار المحوریة ویتعمقوا فیها 
  .یطلب المعلم من الطلبة كتابة األفكار األساسیة التي استخلصوها من الدروس السابقة 

  . التي لم یفهموها على شكل أسئلة النقاط ةوأیضا یطلب منهم كتاب
یناقش الطلبة األدلة  والنشرات التي أعدوھا عن الظواھر الطبیعیة ذات العالقة كذلك 

 .بالحرارة ویعرضوا  وجھة نظرھم حولھا  
  

  
  
  
  
  
  
  

E  
  

 
EVALUATION  

 

 
: Ongoing Assessment  التقویم المستمر: رابعا  

كیف سیظهر الطلبة فهمهم للوحدة ، كیف سیتم توجیههم لتقییم الذات وتمییز  
 وتحدید جوانب القوة والضعف في عملهم .

 
: وسیتم تقویم أداء الطلبة بشكل مستمر من خالل   

  .تحلیل ملف أعمال الطلبة وتقاریرهم البحثیة  -1
  .سلسلة األنشطة العملیة التي نفذها الطلبة خالل العرض  -2
.الحوارات والنقاش الذي یجري في الحصة  -3  
  :رح على الطلبة  مثل أسئلة الحث األكادیمي التي تط -4

؟ºس. كغم / جول  4186ماذا نعني بقولنا أن الحرارة النوعیة للماء تساوي   

 كیف تفسر هذا االرتفاع مقارنة مع المواد األخرى ؟

 فسر استخدام الماء في التدفئة المركزیة، بناء على ذلك ؟

 فسر ظاهرتي نسیم البر والبحر بناء على ذلك ؟

.ة عن ارتفاع درجة حرارة األرضصف بعض المشاكل الناجم  
.االختبارات المفتوحة  -5  
.مالحظة الطلبة أثناء العمل  -6  
. إخفاقاتھم من خالل سرد جوانب القوة في تعلمهم وجوانب: التقییم الذاتي  -7  
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 : Where خبرات التعلم الوحدة التعلیمیة باستخدام أداة التصمیم   سیتم تخطیط

  
ف الفهم    :أهدا

  .أن یوضح الطالب طرق انتقال الحرارة   - 
  .منة لالنصهار والحرارة الكامنة للتصعید أن یوضح الطالب الفرق بین الحرارة  الكا - 
  .أن یحل الطالب مسائل حسابیة على االتزان الحراري  - 
  .لكامنة اأن یفسر الطالب بعض الظواهر الطبیعیة المتعلقة بالحرارة  - 

  :إجراءات التنفیذ 

   

  
  
  
  
  

W  
  

WHERE 

  إلى أین نحن متجهون في الوحدة؟
قة وتعلیقها على لوحة الصف ، ثم مناقشة كتابة مجموعة األسئلة األساسیة على ور 

  المهام التي سوف تتبع خالل شرح الوحدة ، ویتم مشاركة الطلبة في اختیار هذه المهام 
  :األسئلة 

  ؟ ما هي طرق انتقال الحرارة
  ؟الكامنة للتصعید  والحرارة  الحرارة الكامنة لالنصهارما الفرق بین 

  . كیف تفسر الظواهر اآلتیة 
  .الناتجة عن بخار الماء مؤلمة جدا  الحروق - 
  .استخدام الجلید في التبرید   - 
  .عدم انصهار الجلید على قمم الجبال بسرعة  - 

  
  
  
  

H  
 

HOOK  
 

  : ) Generative Topics(الموضوعات التولیدیة : ثانیا
درس بموقف محیر ، أو قصة أو مجموعة من األسئلة تستحوذ على اهتمام أبدا ال

   :الطلبة وانتباههم ، وتشدهم للموضوع مثل
یعتبر كوكب األرض من الكواكب التي میزها اهللا سبحانه وتعالى بالحیاة وبأنظمة 
متزنة، فوجود القطبین المتجمدین والمنطقة االستوائیة جعال من نظام هذا الكوكب 

  .ا متزنا نظام
یعرض المعلم المقدمة السابقة على الطلبة ، ثم یستثیر أفكارهم بطرح مجموعة من 
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  :األسئلة مثل 
  ما دامت األرض نظاما طبیعیا متزنا ، كیف تتقل الحرارة لتحافظ على هذا االتزان ؟

  كیف یمكن استغالل الطاقة الناتجة عن بخار الماء ؟
  ؟ هل یمكن االستفادة من هذه الظاهرة ؟كیف تفسر عدم انصهار الجلید بسرعة 

  
  
  
  
  
E  
  

EXPLORE 
 

EQUIP 

( Understanding Performance ( األداء الذي یبین الفھم : ثالثا    

  .تصمیم أنشطة التعلم ومهام األداء ووصف جدول األعمال : استكشف وجهز
ة بطرق بتنفیذ األنشطة المتعلقتقسیم الطلبة لمجموعات غیر متجانسة وتكلیفهم  - 

  انتقال الحرارة ، في ضوء ذلك یطلب منهم تفسیر بعض 
  .الظواهر مثل صنع مقابض األواني من مادة عازلة 

   .وظاهرة هطول الحمل الذي یكثر حدوثه في مناطقنا 
  في نشاط أجراه عمرو حول غلیان الماء ، وقاس - 
الغلیان ،  درجات حرارة الماء في كل مرة ، واستمر في عملیة التسخین حتى بعد 

  وقاس درجات الحرارة فلم تتغیر ؟
  نفذ النشاط الذي أجراه عمرو ؟ تحقق من النتائج ؟ كیف تفسر هذه النتائج ؟

  .تكلیف الطلبة بعمل مشروع  عن طرق انتقال الحرارة 
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R  
 

REFLECT  
 

REFINE  
 

REVISE  
 

  . مقوا فیها كیف تدفع الطلبة للتأمل ، ویعیدوا التفكیر في األفكار المحوریة ویتع
یطلب المعلم من الطلبة كتابة األفكار األساسیة التي استخلصوها من الدروس 

  .السابقة 
، لیتم مناقشتھا  التي لم یفهموها على شكل أسئلة النقاط ةوأیضا یطلب منهم كتاب

  . من قبل مجموعات الطلبة بمساندة المعلم 

 
 
 
 
  

E  
  

 
EVALUATION  

 

 
 

: Ongoing Assessment  التقویم المستمر: رابعا  
كیف سیظهر الطلبة فهمهم للوحدة ، كیف سیتم توجیههم لتقییم الذات  

 وتمییز وتحدید جوانب القوة والضعف في عملهم .
 

: وسیتم تقویم أداء الطلبة بشكل مستمر من خالل   

  .تحلیل ملف أعمال الطلبة وتقاریرهم البحثیة  -1
  .ها الطلبة خالل العرض سلسلة األنشطة العملیة التي نفذ -2
.الحوارات والنقاش الذي یجري في الحصة  -3  
  :أسئلة الحث األكادیمي التي تطرح على الطلبة  مثل  -4
.االختبارات المفتوحة  -5  

.مالحظة الطلبة أثناء العمل  -6  

.إخفاقاتھم  من خالل سرد جوانب القوة في تعلمهم وجوانب: التقییم الذاتي  -7  
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ف   :الفهم  أهدا
  .  المقصود بمعامل التمدد الطولي والحجمي للموادأن یوضح الطالب  - 
ن  -     .العوامل التي یعتمد علیها معامل التمدد الطولي والحجمي  الطالب یستنتجأ
  . معامل التمددأن یحل الطالب مسائل حسابیة على  - 
  .نة أن یفسر الطالب بعض الظواهر الطبیعیة المتعلقة بالحرارة لكام - 
  .أن یصمم الطالب نموذجا یوضح مبدأ عمل الثیرموستات  - 

  

  :إجراءات التنفیذ 

  

  )حصص  6(              تمدد المواد بالحرارة                                 :  الثالث الفصل
                    Stage3- Learning Planeتخطیط خبرات التعلیم والتعلم  : الخطوة الثالثة 

 :  Whereخبرات التعلم الوحدة التعلیمیة باستخدام أداة التصمیم   سیتم تخطیط

  
  
  
  
  
  

W  
  

WHERE 

  إلى أین نحن متجهون في الوحدة؟
كتابة مجموعة األسئلة األساسیة على ورقة وتعلیقها على لوحة الصف ، ثم مناقشة 

اختیار هذه  المهام التي سوف تتبع خالل شرح الوحدة ، ویتم مشاركة الطلبة في
  المهام 

  :األسئلة 
عرض صورا أو مقطعا لفیلم تعلیمي عن الحیاة في القطبین ، ومشهدا آخر ألسالك 

  :كهرباء ومحطة سكة حدیدیة ، ونماذج ألدوات زجاجیة ، ثم طرح أسئلة
  كیف تتمكن الكائنات الحیة البحریة من البقاء على قید الحیاة في هذه الظروف ؟ - 
  ظاهرة شذوذ الماء ؟ماذا تعرف عن  - 
  لماذا ترك أسالك الكهرباء مرخیة وغیر مشدودة ؟ - 
  لماذا تترك فراغات بین قضبان السكة الحدیدیة ؟ - 
  صف عمل المكواة الكهربائیة ، كیف تعمل الدارة الكهربائیة فیه ؟ - 
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H  
 

HOOK  
 

  :) Generative Topics( الموضوعات التولیدیة : ثانیا
ف محیر ، أو قصة أو مجموعة من األسئلة تستحوذ على اهتمام أبدا الدرس بموق

   :الطلبة وانتباههم ، وتشدهم للموضوع مثل
تتمیز المناطق القطبیة بانخفاض درجة حرارتها ، والماء فیها متجمد ، مع ذلك هناك 

الكثیر من الكائنات الحیة التي تعیش هناك ، وكذلك بالرغم من انخفاض درجة 
ي كثیر من المناطق دون الصفر ، إال أن ذلك ال یؤثر على الكائنات الحرارة شتاء ف

  .البحریة 
یعرض المعلم المقدمة السابقة على الطلبة ، ثم یستثیر أفكارهم بطرح مجموعة من 

  :األسئلة مثل 
  ما تأثیر الحرارة على جزیئات المادة؟

  ة  ؟لماذا لم تتجمد جمیع المیاه شتاء بالرغم من انخفاض درجة الحرار 
  كیف تفسر الظواهر اآلتیة  ؟ 

  ارتخاء أسالك الكهرباء صیفا ، وبقائها مشدودة شتاء ؟
  .ترك فراغات بین قضبان السكة الحدیدیة 

  لماذا تحدث هذه الظواهر جمیعا ؟

E  
  

EXPLORE 
 

EQUIP  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

( Understanding Performance ( األداء الذي یبین الفھم : الثاث    

  .تصمیم أنشطة التعلم ومهام األداء ووصف جدول األعمال : استكشف وجهز
وتكلیفهم ، ثم تزویدهم بحقیبة الحرارة تقسیم الطلبة لمجموعات غیر متجانسة  - 

بتنفیذ األنشطة المتعلقة بتمدد المواد بالحرارة ، في ضوء ذلك یطلب منهم 
واشتقاق العالقات الریاضیة . واد استنتاج العوامل التي یعتمد علیها تمدد الم

  .وحل أمثلة علیها 
لتوضیح ظاهرة شذوذ الماء توجیه الطلبة لتصمیم نشاطا یبین ذلك ، وجمع  - 

  .المعلومات عن هذه الظاهرة ودورها في الحفاظ على الكائنات الحیة 
  تكلیف الطلبة بتصمیم نشاطا یوضح قانون شارل حول تمدد الغازات بالحرارة  - 
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E  
  

EXPLORE  
  
 
 

EQUIP 

اركة الطلبة في مشروع لدراسة بعض األجهزة التي تعمل على مبدأ منظم مش - 
  .الحرارة  ومحاكاة ذلك من خالل تصمیم نماذج مشابهة 

تكلیف الطلبة بعمل بتصمیم نماذج ألنظمة موازین الحرارة واستخدامھا في قیاس 
  . درجة الحرارة 

  .الماء تكلیف الطلبة بعمل أبحاث عن ظاھرة التمدد وظاھرة شذوذ  - 

R 
REFLECT  

 
REFINE  

 
REVISE  

 

  . كیف تدفع الطلبة للتأمل ، ویعیدوا التفكیر في األفكار المحوریة ویتعمقوا فیها 
یطلب المعلم من الطلبة كتابة األفكار األساسیة التي استخلصوها من الدروس 

  .السابقة 
  . التي لم یفهموها على شكل أسئلة النقاط ةوأیضا یطلب منهم كتاب

  

  
E  
  

 
EVALUATION  

 

: Ongoing Assessment  التقویم المستمر: رابعا  
كیف سیظهر الطلبة فهمهم للوحدة ، كیف سیتم توجیههم لتقییم الذات  

 وتمییز وتحدید جوانب القوة والضعف في عملهم .
: وسیتم تقویم أداء الطلبة بشكل مستمر من خالل   

  .بحثیة تحلیل ملف أعمال الطلبة وتقاریرهم ال -1
  .سلسلة األنشطة العملیة التي نفذها الطلبة خالل العرض  -2
.الحوارات والنقاش الذي یجري في الحصة  -3  
  :أسئلة الحث األكادیمي التي تطرح على الطلبة  مثل  -4
.االختبارات المفتوحة  -5  
.مالحظة الطلبة أثناء العمل  -6  
.إخفاقاتھم  في تعلمهم وجوانب من خالل سرد جوانب القوة: التقییم الذاتي  -7  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مهام أداء مقترحة للكشف عن مدى فهم الطلبة للوحدة

 scientific: المناظرات العلمیة(تصمیم نشاط تعلیمي تحت عنوان :أوال 
debate .( نشطة تقوم على إتاحة المجال أمام الطلبة هذا النوع من األ

لممارسة عملیات العلوم كالبحث واالستقصاء حول قضیة معینة ولتكن مثًال 
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E  
  

  
 

EVALUATION  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حیث یقوم الطلبة في مجموعات ).نسیم البر والبحر أو ظاهرة شذوذ الماء(
الخ ویدرجونها ضمن ریبورتاج على ...بالبحث عن بیانات،صور،مقاطع فیدیو

ومن ثم تنتدب المجموعة طالب لعرض هذه البیانات  ) power point(شكل 
  .بشكل یضمن حدوث حراك معرفي بین جمهور الطالب

 
قائم ال) science argumentation(بالجدل العلمي طرح مهام تعنى  - :ثانیاً 

على مسألة اإلقناع بالحجة المنطقیة،هذا النوع من األنشطة یتیح للطالب 
قدها بشكل موضوعي وعلني،لیس إلبطالها فرصة مساءلة المعرفة العلمیة ون
ظاهرة االحترار " مثال عمل نشاط حول . ولكن لتحقیق مزید من الفهم فیها

  .أو ظاهرة التمدد " العالمي

  :خطوات النشاط

اطرح معلومات محیرة حول ظاهرة االحترار العالمي واخرج بنهایة المطاف - 
  : بسؤال بحثي على الشكل التالي

ة عن عوامل طبیعیة أم إنسانیة،بمعنى هل اإلنسان هو هل الظاهرة ناتج
  المتسبب فیها أم الطبیعة؟

بعد عرض المعلومات  أعمل استفتاء أولي على الظاهرة،حیث أقوم بتوزیع  - 
 . بطاقات لتثبیت وجهات نظر الطالب حول سبب الظاهرة

 .نتیجة االستفتاء سیكون هنالك فریقین مختلفین في وجهات النظر - 
 ة الطالب للبحث عن دالالت أو استدالالت علمیة تدعم وجهة نظرهم،دعو  - 

 الخ...فیدیو قد تكون تقاریر علمیة،بالرجوع لمصادر مختلفة 
  .وحجج  جعل الطلبة یواجهون بعضهم بما جمعوه من أدلة - 
 .بعد الجدال أقوم بعمل استفتاء آخر لمعرفة مدى التحول في وجهات النظر - 

طة مهم ألنه یعمل على تحفیز التفكیر العلمي والنقدي هذا النوع من األنش
  .لدي الطلبة
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E  
  

  
 

EVALUATION  
  
  
  
  
 

  

  :عمل الطالب وتعلمهم خالل هذه الوحدة ،وذلك بعمل تتویج  - :ثالثا

یتضمن مجموعة من األنشطة والتجارب التي قاموا " مسرح علمي بسیط" - 
لیق بها،ویدعون طالب المدرسة أثناء االستراحة مثال لزیارة هذا المسرح والتع

هذا النوع من األنشطة یعمل على تعزیز ثقة ،على أسئلة الطالب واستفساراتهم
وفي الوقت ،الطالب بأنفسهم ویشعرهم بأنهم هم من یدیرون دفه العمل التعلیمي

نفسیه ال یقتصر التعلم على طالب الصف العاشر بل یشمل كل طالب 
  . المدرسة

یتضمن لوحات وأجهزة ذات یقوم الطلبة بعمل معرض علمي حول الوحدة ،  - 
   . عالقة بمفاهیم الحرارة ،ومواد مسموعة ومرئیة لعرضها ومناقشتها مع الطلبة 

كذلك یمكن عرض محاضرة في اإلذاعة المدرسیة حول أهمیة الحرارة في  - 
حیاتنا ،وضرورة الحفاظ على كوكب األرض من خالل اإلشارة للنشاطات 

  .نشطة السلیمة البشریة غیر السلیمة، وتوجیههم لأل
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  :تقییم الوحدة في ضوء مظاهر الفهم

، لناقشها )3(عزیزي الطالب بالتعاون مع أفراد مجموعتك حاول إیجاد حلوًال للقضایا الواردة في الشكل  
 : أمام زمالئك، یمكنك االستعانة بأي مصدر علمي مناسب لذلك
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  ة الحرارةلوحدتقویم مظاهر الفهم . 3شكل 

  )مهام األداء ( لتدریبات المرافقة للوحدة ا                     

  مهمة قیاس درجة حرارة الجسم: أوال 

...............................:الشعبة                          ....................................................... :االسم   
................: .............التاریخ   ........................................                                         ..........: المجموعة  

ف  .أن یستخدم الطالب میزان الحرارة الطبي لقیاس درجة حرارة الجسم بشكل سلیم : الهد  

:نشاط اآلتي بالتعاون مع أفراد مجموعتك قم بتنفیذ ال:عزیزي الطالب   

طّهر مستودع میزان حرارة طبي بقطعة مبللة بالكحول ، واستخدمه لقیاس درجة حرارة زمیلك ، موضحا 
.الخطوات والتنبیهات الالزمة لذلك   

:النتائج    
............................................................................................................ ...............................................................

.............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ ..........................

........................................................................................................ ....................................................................  

:تفسیر النتائج   
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................................

.............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  
في حال كانت درجة حرارة أحد أفراد مجموعتك تختلف عن الدرجة االعتیادیة ، سواء : تطبیق النتائج 

.زیادة أو نقصانا ، ما هو اإلجراء الذي ستتخذه للمحافظة على سالمته   
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  
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مهمة حساب السعرات الحراریة في الوجبات الغذائیة:ثانیاً   

 

...............................:الشعبة                            ....................................................... :االسم   
..............: ................التاریخ                    .................................................                           : المجموعة  

ن : ف األهدا .یحسب الطالب السعرات الحراریة لوجبة إفطار جماعیة أ  

.أن یشارك الطالب في انتقاء الوجبات الصحیة لمقصف المدرسة            

شارك في إعداد وجبة إفطار جماعیة ، مع حساب كمیة بالتعاون مع أفراد مجموعتك :عزیزي الطالب 
.الحرارة اإلجمالیة للوجبة   

:النتائج   
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..................................................................................................... ........................................................................  

:تفسیر النتائج   
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  
:تطبیق النتائج   

والدتك إلعداد وجبات غذائیة صحیة ؟ كیف یمكنك االستفادة من هذا النشاط في مساعدة  

  تعاون مع أفراد مجموعتك في وضع دلیل صحي لوجبات األسرة لمدة أسبوع ؟
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  
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.في الحیاة الیومیة مبادئ التمدد الحراري مهمة تطبیق :  ثالثا  

...............................:الشعبة                            ....................................................... :االسم   
......................: ........التاریخ   ..........................                                           ........................: المجموعة  

ف  ن : الهد .یثبت الطالب أن المواد تتمدد بالحرارة أ  

، صمم دارة كهربائیة تثبت من خاللها أن المواد بالتعاون مع أفراد مجموعتك :عزیزي الطالب        
.تتمدد بالحرارة   

 

  

:النتائج   
............................................................................................................................. ..............................................

.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... .................................  

:تفسیر النتائج   
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. .............  
:تطبیق النتائج   

: كیف یمكنك االستفادة من هذا النشاط في تفسیر الظواهر اآلتیة   
.ترك فراغات بین قضبان السكة الحدیدیة   

.دم ملء الزجاجات المائیة تماما عند وضعها في مجمد الثالجة ع  
.تترك أسالك الكهرباء مرخیة وغیر مشدودة   

.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... ...................................................  
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.مهمة تطبیق وتفسیر لظاهرة العزل الحراري : رابعاً   

...............................:بةالشع                            ......................................................... :االسم   
...................: ...........التاریخ          ..................................................                                      : المجموعة  
ف  ن : األهدا .یصمم الطالب نموذجا للعزل الحراري أ  

.فكرة العزل الحراري في مهمات حیاتیة مفیدة  أن یطبق الطالب            

شارك في تصمیم الفرن الحراري مستخدما المواد واألدوات بالتعاون مع أفراد مجموعتك :عزیزي الطالب 
علبتان معدنیتان مختلفتان في الحجم ، صوف حراري ، غطاء محكم للعلبة الصغیرة ، فحم ، ( اآلتیة 

).حبات من البطاطا   

:النتائج   
.............................................................................................................................. .............................................

..................................................................................... .......................................................................................  

:تفسیر النتائج   
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................................  
:تطبیق النتائج   

لك لتوفیر فاتورة الكهرباء كیف یمكنك االستفادة من هذا النشاط في تصمیم منز   
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  
.راري وفوائدها اشترك مع زمالئك في كتابة بحث عن أنظمة العزل الح  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................  
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.)ورة ماء صنع ناف( تطبیق ظاهرة تمدد السوائل في مواقف جدیدة : خامسا   

...............................:الشعبة                            ....................................................... :االسم   
.............................. :التاریخ       ..................................................                                        : المجموعة  
ف  ن : األهدا .یتحقق الطالب من تمدد السوائل بالحرارة أ  

.أن یصمم الطالب نافورة ماء طبیعیة             

قنینتان ، ماصتان ، ماء بارد ، ماء ساخن ، ( باالعتماد على المواد المبینة في الشكل :عزیزي الطالب 
القنینتان ماء بارد وثبت الماصة ثم ضعها في حوض الماء  حوض ، صبغة ملونة ، ضع في إحدى

.الساخن ، ضع في القنینة الثانیة ماء ساخن وثبت الماصة ثم ضعها في حوض الماء البارد   

 

  

:النتائج   
............................................................................................................ ...............................................................

............................................................................................................................. ...............................................  

:تفسیر النتائج   
.............................................................................................................................................................................

..................................................................................... .....................................................................................  
:تطبیق النتائج   

.كیف یمكنك االستفادة من هذا النشاط في تصمیم نافورة ماء لحدیقة منزلك   
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  
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.تطبیق مبدأ عمل منظم الحرارة في نماذج جدیدة : سادسا   

...............................:الشعبة                            ....................................................... :االسم   
......................: ........التاریخ   ....                                           ..............................................: المجموعة  
ف  ن : األهدا .یصمم الطالب نموذجا لمنظم الحرارة أ  

.أن یطبق الطالب فكرة منظم الحرارة في مهمات حیاتیة مفیدة             

سخین وتفتح قبل التسخین ، كیف یمكنك االستفادة في الشكل المبین تغلق الدارة بعد الت:عزیزي الطالب 
.من هذا الشكل في تصمیم الدائرة بالعكس بحیث تفتح قبل التسخین وتغلق بعد التسخین    

 
 

:النتائج   

...................................................................................................................... .....................................................

............................................................................................................................. ...............................................  

:تفسیر النتائج   
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................... ...........................................................................  
:تطبیق النتائج   

 كیف تفسر عمل المكواة والثالجة في ضوء هذا النشاط 
.............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

.نظم حرارة لدارة كهربائیة اشترك مع زمالئك في تصمیم م  
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  
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   . فئة المركزیةوالتد تنفیذ مشروع حول أنظمة العزل الحراري: سابعاً 

 

...............................:الشعبة                            ....................................................... :االسم   
.....................: ..........ریخ التا  ..................................................                                           : المجموعة  

ف  ن : الهد .یصمم الطالب نموذجا لنظام التدفئة المركزیة أ  

  .في الشكل المبین نظام للتدفئة المركزیة ، كیف تفسر استخدام الماء فیه :عزیزي الطالب 

 
 

:النتائج   

.................................................................. .........................................................................................................

...................................................................................................................................................... ......................  

:تفسیر النتائج   
.............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ ..  
.اشترك مع أفراد مجموعتك في تصمیم مشروع لنظام تدفئة مركزیة  :تطبیق النتائج   

جموعتك تصمیم نظام تدفئة مركزیة یحاكي باالستعانة ببرمجیات الحاسوب المختلفة حاول مع أفراد م

. األنظمة الطبیعیة   
.............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  
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  )Thermocouple( نظام اإلزدواج الحراري :  تاسعا

...............................:الشعبة                            ....................................................... :االسم   
...........: ...................التاریخ   .................................................                                           .: المجموعة  
ف  ن : األهدا .یصمم الطالب نموذجا لنظام االزدواج الحراريأ  

.یدة أن یطبق الطالب فكرة نظام الثیرموبایل في مواقف حیاتیة جد           

جهاز یولد  هو) Thermopile(  الثیرمول بایل ىویسم نظام اإلزدواج الحراري:عزیزي الطالب 
هذا وقد تنبه صاحب االكتشاف .  البطاریة الحراریة) ثیرموبایل (  وتعني كلمةالكهرباء بفعل الحرارة ، 

  .االنحراف أظهر وأوضح هذا بأنه كلما كان الفرق في درجتي الحرارة بین الوصلتین كبیرًا كلما كان 

 
 
 

 

 

 

 

:كیف تفسر عمل هذا النظام في ضوء ما درسته   
.............................................................................................................................................................................

................................................................................................................... ........................................................

................................................................................................ ............................................................................  
  :تطبیق النتائج 

.نفذ مع أفراد مجموعتك نشاطا شبیها ، كیف یمكن االستفادة من هذا النشاط في تطبیقات عملیة   
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................

. 
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  ظاهرة شذوذ الماء: عاشرا 

...............................:الشعبة                            ....................................................... :االسم   
: ..........................التاریخ   ..................................................                                           : المجموعة  

ف  .أن یقدر الطالب عظمة الخالق في الكون : الهد  

.الحیة أن یوضح الطالب أهمیة ظاهرة شذوذ الماء للكائنات            

  الصورتین الظاهرتین توضحان ترتیب جزیئات الماء في حالة الجلید ،  :عزیزي الطالب 

.كیف یمكنك التحقق عملیا من هذه الظاهرة   
 
 

 

 

 

 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

  

  :تطبیق النتائج 

مبینا .باالستعانة مع أفراد مجموعتك أكتب بحثا عن ظاهرة شذوذ الماء وفوائدها للكائنات الحیة 
  .اإلعجاز العلمي في ذلك 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  
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للوحدة المرافقة العملیة األنشطة  

كمیة الحرارة :النشاط األول   

أن یمیز الطالب بین مفھوم درجة الحرارة وكمیة الحرارة  :الھدف   

:مع أفراد مجموعتك النشاط اآلتي  نفذ  

:المواد واألدوات   

.كأسان زجاجیتان متماثلتان ، ماء ، لھب بنسن ، منصب ثالثي ، شبكة تسخین ،میزان حرارة زئبقي   

:خطوات العمل   

مل في الثانیة  50األولى ، و مل ماء في الكأس  100ضع   

.قس درجة حرارة الماء في كل من الكأسین ، وسجل النتائج    

ضع الكأسین معا على نفس مصدر اللھب كما في الشكل 
.المجاور   

.دقائق  5سخن الكأسین لمدة   

.قس درجة حرارة الماء في الكأسین   

:ما ھي مشاھداتك   

................................................................................................................................................................... .......................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  

:التقویم   

.كیف یمكنك جعل درجة حرارة الماء في الكأسین متساویة   

.ما العالقة بین درجة الحرارة وكمیة المادة   

.ما العالقة بین كمیة الحرارة وكمیة المادة   

...........................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................... .....................  

.........................................................................................................................................................................................................................  
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كمیة الحرارة ودرجة الحرارةالعالقة بین : النشاط الثاني   

أن یوضح الطالب العالقة بین كمیة الحرارة ودرجة الحرارة: الھدف   

 

 

:نفذ مع أفراد مجموعتك النشاط اآلتي   

:المواد واألدوات   

.كأسان زجاجیتان متماثلتان ، ماء ، لھب بنسن ، منصب ثالثي ، شبكة تسخین ،میزان حرارة زئبقي   

.مل ماء في كل من الكأسین  50ضع :طوات العمل خ  

.قس درجة حرارة الماء في الكأسین وسجلھا   

.ضع الكأسین على اللھب كما في الشكل   

.قس درجة حرارة الماء في الكأسین وسجلھا   

.دقائق على التسخین  5سجل درجة الحرارة بعد مرور   

:ما ھي مشاھداتك   
............................................................................................................................................................ ..............................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................ ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................. .........................................  

 

:االستنتاج  

...........................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................................................................

............................................................................................................................................... ...........................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

 

.ما العالقة بین كمیة الحرارة واالرتفاع  في درجة الحرارة : التقویم   

...........................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................ ..................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
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العالقة بین كمیة الحرارة ونوع المادة:النشاط الثالث   

.أن یوضح الطالب العالقة بین كمیة الحرارة ودرجة الحرارة : الھدف   

:نفذ مع أفراد مجموعتك النشاط اآلتي   

:ات المواد واألدو  

س زجاجیة متماثلة  ، ماء ، لھب بنسن ، منصب ثالثي ، شبكة تسخین ،میزان حرارة زئبقي وثالث كؤ
. 

.كرتان من الحدید والزجاج متماثلتان في الكتلة   

 

سخن كل من الكرتین لنفس الفترة الزمنیة ثم :خطوات العمل   

.ضع كل واحدة منھما في كأس ماء بارد    

.ي كل كأس وسجلھا قس درجة حرارة الماء ف  

:ما ھي مشاھداتك   
............................................................................................................................. .............................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................... .......................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................... ...........................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................  

:االستنتاج  

...........................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................. ........

............................................................................................................................. .............................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................. .............................

..........................................................................................................................................................................................................................  

 

.ما العالقة بین كمیة الحرارة ونوع المادة  : التقویم   

...........................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................ ..................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
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االتزان الحراري:  الرابع النشاط  

 

.أن یبین الطالب العالقة بین كمیة الحرارة المكتسبة والمفقودة :الھدف   

:فذ مع أفراد مجموعتك النشاط اآلتي ن  

:المواد واألدوات   

. ، ماء ، لھب بنسن ، منصب ثالثي ، شبكة تسخین ،میزان حرارة زئبقي 2س زجاجیة عدد وكؤ
.مسمار حدید ، میزان لقیاس الكتلة   

:خطوات العمل    

.ضع كمیة من الماء في الكأس األول وسخنھا على مصدر اللھب   

.أس واستمر في تسخین الماء حتى الغلیان ضع المسمار في الك   

انقل المسمار بحذر بواسطة ملقط من الكأس األول للكأس الثاني الذي 
.یحتوي على ماء بارد   

 قس درجة حرارة الماء باستمرار 

:ما ھي مشاھداتك   
................................................................................................................................................................................................................. .........

...........................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................. .............................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................  

:االستنتاج  
...........................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................... ....................

.............................................................................................................. ............................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

:التقویم   
.ما العالقة بین كمیة الحرارة التي فقدھا المسمار وتلك التي اكتسبھا الماء      
.ماذا نسمي درجة الحرارة التي ثبت عندھا قراءة المیزان     

...........................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................... ................

.........................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
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تمدد المواد الصلبة بالحرارة:  الخامس النشاط  

.أن یتحقق الطالب من تمدد المواد الصلبة بالحرارة : الھدف   

 

 

:نفذ مع أفراد مجموعتك النشاط اآلتي   

:المواد واألدوات    

.جھاز الحلقة والكرة المبین في الشكل   

:خطوات العمل    

.ماذا تالحظ  أدخل الكرة في الحلقة ،  

.سخن الكرة على مصدر اللھب ، ثم أدخل الكرة في الحلقة   

.ماذا تالحظ   

  

:ما ھي مشاھداتك   
............................................................................................................................................................ ..............................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

 
:االستنتاج  

...........................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................... .......................

........................................................................................................... ...............................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

:التقویم   
.ما نوع التمدد الحادث للكرة المعدنیة   

...........................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................ ..................................................

.........................................................................................................................................................................................................................  

.أذكر تطبیقات أخرى لتمدد المواد الصلبة في حیاتك   

.................................................................................................................................................................................................. .......................

..........................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  



241 
 

الماء رديء التوصیل للحرارة:  السادسالنشاط   

 

.رة أن یبین الطالب أن الماء رديء التوصیل للحرا: الھدف   

:نفذ مع أفراد مجموعتك النشاط اآلتي   

:المواد واألدوات    

.أنبوب اختبار ، مصدر لھب ، ماء ، مكعبات جلید   

:خطوات العمل    

.ضع مكعبات الجلید في أنبوب االختبار   

. ضع ماء فوق المكعبات   

.سخن طرف األنبوب   

.ماذا تالحظ   

:ما ھي مشاھداتك   
....................................................................................................................................................... ...................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................... .......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................ ..............................................

..........................................................................................................................................................................................................................  

:االستنتاج  
...........................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................ ..............................................................................

................................................................................................................................................................................. .........................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

:التقویم   
.ما التطبیقات الحیاتیة المترتبة على ھذه الظاھرة   

...........................................................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................... ...........................................  
............................................................................................................................................................................  



242 
 

   ملف أوراق العمل للوحدة
  الورقة األولى

  
...............................:الشعبة                               ....................................................... :االسم   

  .........................: .التاریخ   .................................................                                                 : المجموعة
  

  : حاول أن تعطي تفسیرا علمیا للظواھر اآلتیة : عزیزي الطالب 
  :یستخدم الماء في التدفئة المركزیة . 1

............................................................................................................................................................................. 
 . جداً مؤلمة  تكون البخار من الناتجة الحروق.2 .

............................................................................................................................................................................ 
ن تستخدم.3 ن يف الطعام يطه يف یركسالبا من المصنوعةجیة الزجا األوا ن من بدالً  األفرا  األوا

ی الزجاج من المصنوعة  . العاد
............................................................................................................................................................................ 

 .یستخدم الجلید في التبرید .4
............................................................................................................................................................................ 

 . البحر ماء حرارة درجة ارتفاع من أكبر نهاراً  األرض رارةح درجة ارتفاع.5
............................................................................................................................................................................ 

 .بسرعة الجبال قمم على الجلید انصهار عدم.6
............................................................................................................................................................................ 

 . للحرارة يرانالدو  بالنقل الحمل ینما یدعىب للحرارة االهتزازي بالنقل یلالتوص نسمي.7
............................................................................................................................................................................ 

 .یلةطو  لفترة بداخله الساخنة المواد حفظ يف یرموسالث یستخدم.8
............................................................................................................................................................................ 

 . الصلبة المواد يف الحمل یقةبطر  الحرارة تنتقل ال.9 
............................................................................................................................................................................

 .الرصاص من مساویة لها لكتلة یةالحرار  السعة من أعلى یدالحد من لكتلة یةالحرار  السعة .10
............................................................................................................................................................................

 . سیم البحر صیفا ن هبوب .11
............................................................................................. ...............................................................................

 .الطبخ لطناجرتیكیة بالس مقابض تستخدم .12
 

............................................................................................................................................................................  
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  )2(ورقة عمل رقم 
  

...............................:الشعبة                               ....................................................... :االسم   
  : ..........................التاریخ                                                  .................................................  : المجموعة

  :عزیزي الطالب بالتعاون مع أفراد مجموعتك حاول اإلجابة عن األسئلة اآلتیة 
 0.2 حرارة درجة لرفع الالزمة الحرارة ما مقدار ، س°.كغم/جول 900 لأللمنیوم الحرارة كانت إذا. 1

 . س° 100 إلى س° 40 من األلمنیوم نمكغم 
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

ت إذا ، كغم 0.1 كتلتها النحاس نم قطعة حرارة درجة ف االنخفاض مقدار ما .2 .  حرارة كمیة فقد
ن ،علماً  جول 32 مقدارها یطالمح الوسط إلى  . سكغم /جول 387 للنحاس عیةالنو  الحرارة أ

................................................................................................................................. ...........................................

.............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... .......

............................................................................................................................................................................  
 = للذهب ة◌  النوع الحرارة كانت إذا ، جرام 30 كتلتها الذهب من لقطعة یةالحرار  السعة أوجد .3

 . س. كغم /جول 129
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
 احسب ، س° 25 إلى بردت س°  175 تهاحرار  درجة ، جرام 300 كتلتها یدالحد مننیة معد كرة. 4

 .س° .كغم/جول 448 یدللحد یةالنوع الحرارة نبأ علماً  الكرة تفقدها يالت الحرارةكمیة 
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
 س° 100 بدرجة بخار إلى س° 50 بدرجة الماء من غم  200 للتحو  الالزمة الحرارة كمیة احسب.5
ن العلم مع ،    22.6 ×510یدللتصع الكامنة والحرارة ، س°. كغم/جول 4186 للماء وعیةالن الحرارة أ

 .كغم /جول
......................................................................................................................................................... ...................

............................................................................................................................. ...............................................

............................................................... .............................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
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3ورقة عمل   

...............................:الشعبة                               ....................................................... :االسم   
  : ..........................التاریخ                            .................................................                        : المجموعة

  :عزیزي الطالب بالتعاون مع أفراد مجموعتك حاول اإلجابة عن األسئلة اآلتیة 
 

ثم )  التمدد الحراري المنتظم( تأمل الشكل المقابل  :األول السؤال 
  :حدد 

  ..….....................…دقائق    6كم یبلغ ارتفاع الزئبق بعد   -1

  ..….......................…دقائق   8كم یبلغ ارتفاع الزئبق بعد   -2

  ماذا یحدث لو تم استخدام الماء بدُال من الزئبق في موازین الحرارة  ؟   :الثاني السؤال 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

وعند قیاسها بعد فترة ° س 100عندما یبدأ الماء بالغلیان تكون درجة حرارته  :  الثالث السؤال  
  . °  س 100باستمرار عملیة التسخین تكون  

ماذا تستنتج  من ذلك  ؟ 
.............................................................................................................................................................................

 ...

.............................................................................................................................................................................

  . لمایليعلمیا دقیقا  أعط تفسیرا:   الرابعل السؤا....

  نقطتین ثابتتین لقیاس درجة الحرارة  ؟كوغلیان الماء  الجلیدانصهار  اختیار حالتيْ 
..................................................................................................................................... .......................................

............................................................................................................................. ...............................................

........................................................................................................................................................................ ....

...........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
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 Scale For Understanding Levels Rubricمظاهر الفهم ومستویاته قواعد تقدیر متدرجة ل) :  6( ملحق 

  الدالئل  المظهر
  مستویات الفهم

  سطحي  متوسط  عمیق
  
  
  
  الشرح.1

یظهر قدرة شارحة واستبصارًا  §
 .ناقداً 
یقدم نظریات ومبادئ تستند إلى  §

 .شاهٍد 
 یقدم جدال وحجج  §
 .یقوم بتمییزات تقدم حیثیات ألرائه §
 .یدةیقوم بتنبؤات ج §
  .ومتماسكاً یكشف إدراكًا جیداً متدبرًا  §

  Sophisticatedمتمیز في سرده  §
  .متقن ومبدع في أفكاره §
  .ممتد یتعدى المعطیات المعطاة §
، سرد غیر عادي endpinعمیق  §

ووصف كاشف، یتعدى ما هو 
  .ظاهر، ویعمل روابط عمیقة

 .یستند للحجج وشواهد مقنعة وكافیة §
  .یظهر براعة في طرح اإلجابة §

  .متطور في طرحه §
  .وصف یعكس بعض األفكار §
  .یتعدى المعطیات في وصفه §
  .یتبنى وجهة نظر معینة §
الشواهد والحجج غیر كافیة أو  §

  .غیر مالئمة
وصف  Intuitiveحدسي  §

   .كاملةأفكار مستبصرة غیر 

 Naïveساذج  §
سرد سطحي یتسم بالوصف  §

  .أكثر مما یتسم بالتحلیل
  .وصف ناقص للمعرفة §
ًا غیر وصف یظهر تخمین §

  .مفحوص
  .لیس لدیه رؤیة محددة §
  .ال یستند لسند أو حجة معینة §

  
  
  التفسیر.2

یقدم تفسیرات وترجمات ووصف  §
 .ذو معنى

یفسر بفاعلیة وحساسیة ویظهر  §
 .قدرة على قراءة ما بین السطور

یقدم خلفیات تاریخیة وبیوجرافیة  §
  .تجعل األفكار أكثر مناًال ومالءمة

  .حداثالسیطرة المتقنة على األ §

 .في تفسیره Profoundقوي ومثیر §
 .محلل ألهمیة الداللة والمعنى §
یقدم تفسیرًا  Revealingكاشف  §

 .دقیقًا وتحلیًال واعیًا للمعاني
یقدم تفسیرا خصبًا ویبرز  §

 .التفصیالت الدقیقة
  

لدیه منظور  §
 perspectiveمعین
یقدم تفسیرًا معقول  §

Interpreted. 
ویحلل الموقف   یتوصل للمعنى §
 .كل مرضي لكنه غیر خصببش

  

، یقدم قراءة  Literalحرفي  §
 .سطحیة وترجمة میكانیكیة

ال یستطیع فك الشیفرة بشكل  §
 .واضح ،لكن یعطي تفسیر بسیط

 .ال یتوصل للداللة والمعنى §
  .یمیل إلعادة كتابة السؤاال §

  مستویات الفهم  الدالئل  رهالمظ



246 

  سطحي  متوسط  عمیق
  
  
  
  لتطبیقا.3

في السیاق،ویعرف  یستخدم المعرفة §
 .طرق العمل

  .استخدام واقعي وأصیل لألفكار والعملیات §
  .تصمیم األفكار واألدوات §
  یطبق ما یعرفه بطریقة فعالة وجدیدة §
ویعدل ینظر للموقف من عدة زوایا  §

  . نفسه على نحو فعال

 ،Masterful متقن ،طلق §
 .مرن في استخدام المعرفة

قادر على استخدام المعرفة  §
  .ي مواقف وسیاقات جدیدةوالمهارة ف

،ُیكیف فهمه  Skilledماهر  §
 . مع السیاق والموقف بمرونة

  . Ableقادر على األداء الجید  §

،یعتمد Apprenticeصناعي  §
 .على حصیلة محددة من الروتینات

قادر على األداء الحسن في  §
 السیاقات المألوفة والبسیطة ،

 .غیر ماهر بحاجة لبعض التدریب §
لراجعة لتطبیق یحتاج للتغذیة ا §

 .المعرفة في سیاقات جدیدة
  

،یعتمد على  Noviceمبتدئ  §
 .مهارات محددة ومداخل آلیة 

غیر قادر على تطبیق المعرفة  §
 .بشكل واضح

  .یحتاج للكثیر من التدریب §

  
  
  المنظور.4

 .ینقد ویسوغ موقفًا لیراه كوجهة نظر §
یعرف تاریخ فكرة بحیث یضع  §

المناقشة في السیاق ویستنتج 
 .مسلمات التي تستند إلیهاال
یرى من خالل الحجاج ما هو  §

 . متحیز وآیدولوجي
  

،لدیه Insightfulمستبصر  §
 .وجهة نظر نافذة وجدیدة

 .لدیه وجهة نظر محددة وناقدة §
یقدم وجهات نظر معتبرة  §

Considered وشاملة،. 
یستطیع تحدید ما هو معقول  §

وما هو غیر معقول في وجهات 
 .النظر
  

ى حٍد ما وضع واع، قادر إل §
 .وجهة نظر معینة

لدیه تحفظ على إبداء جدوى  §
 .وقیمة بعض وجهات النظر

  .منظوره غیر ناقد §

،غیر واع Uncriticalناقدغیر  §
 .لوجهات النظر المختلفة

 .یتجاهل وجهات نظر اآلخرین §
لدیه صعوبة في تخیل وجهات نظر  §

 .اآلخرین
  .متمركز حول أرائه §

  مستویات الفهم  الدالئل  المظهر
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  سطحي  متوسط  عمیق
  
  
  
  التعاطف.5

یضع نفسه في موضع اآلخر وفي  §
 .وجدانه ووجهة نظره

یرى متى تكون وجهات النظر  §
 .الناقصة معقولة أو غیر معقولة

یرى ویشرح كیف ُیساء فهم فكرة ما  §
 .من قبل اآلخرین

ینظر للمواقف الغامضة على أنها  §
تحتوي على استبصارات جدیرة بالعمل 

  .على فهمها

& Matureوحساس  ناضج §
Sensitive قادر على أن یرى،

ویشعر بما یراه اآلخرون،ویشعرون 
 .به
منفتح على ما هو لیس مألوف، أو  §

 .مختلف
مستعد للبحث عن الشاذ والغریب  §

  .في األمور
  

قادر إلى حٍد ما على التقمص  §
 .الوجداني كاآلخرین

یجد صعوبة في فهم األراء  §
 .الشاذة والغریبة

قدرة،وضبط الذات لدیه بعض ال §
 .لكي یضع نفسه مكان اآلخرین

  .محدود في أفعاله واتجاهاته §

  Egocentricمتمركز حول ذاته §
یرى األشیاء من خالل أفكاره  §

ومشاعره، ویتجاهل مشاعر 
 .اآلخرین
 .متحیر ومتردد في أفكاره §
غیر واٍع لوجهات النظر  §

 .الناقصة
  .ال یتعامل مع المواقف الغامضة §

  
  

معرفة .6
  تالذا

  .وعي الفرد بجهله وحدود معرفته §
 .وعي الفرد بتعصبه وتحیزاته §
  .یبتعد عن التمركز حول الذات §
 عادات عقلیة متفتحة وواعیةلدیه  §
 یندمج في میتا معرفة فعالة ،  §
  .یقیم بدقة ذاته وینظم ذاته بفاعلیة §
یتقبل التغذیة الراجعة والنقد دون  §

  .دفاعیة

،على وعي عمیق Wiseحكیم  §
 .، وفهم اآلخرینبحدود فهمه

 .Circumspectومحترسحذر  §
 .على وعي بجهله وبجهل اآلخرین

 .یعرف نواحي قوة فهمه وحدوده §
 .Thoughtfulكثیر االهتمام  §
 .على وعي بما ُفهم وما لم ُیفهم §
  .لدیه عادات عقلیة متفتحة وواعیة §

وعیه بحدود فهمه وفهم  §
 .اآلخرین محدود

 .قلیل االهتمام §
 لدیه عادات عقلیة غیر §

  .منظمة

 .Unreflectiveغیر متأمل  §
 .غیر واع بجهله §
  Innocentساذج  §
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  قائمة تقدیر مستویات الفهم في االختبار)  7( ملحق 

   
 مستوى فهم الطلبة وفقًا لمعاییر استجاباتهم على فقرات االختبار  Rubricقائمة تقدیر

 

 مستوى الفهم
 معاییر األداء

رقم 
 سطحي متوسط عمیق الفقرة

3 2 1 
    1 
    2 
    3 
    3 
    4 
    5 
    6 
    7 
    8 
    9 
    10 
    11 
    12 
    13 
    14 
    15 
    16 
    17 
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  نماذج من آراء المعلمین والطلبة حول استراتیجیة التدریس) : 8(ملحق 
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  المحكمین أسماءقائمة ):  9 (ملحق 

  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العلیا

  برنامج أسالیب التدریس/ كلیة العلوم التربویة 

  

  ة/المحترم ......................................................................................................................ة /حضرة المحكم 

  

فعالیة استراتیجیة قائمة على تدریس العلوم من أجل الفهم في تحقیق الفهم "بعنوان تقوم الباحثة بدراسة 
  "العلمي وتنمیة عادات العقل لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مدیریة جنوب الخلیل 

لما عرف عنكم من معرفة وسعة اطالع یرجى من حضرتكم التكرم بتحكیم أدوات الدراسة المرفقة وبیان  و
 .متها ألغراض الدراسة مدى مالء

  

  

  

  

  

  الباحثة                                                           

  

   ابتسام عبداهللا خالف 



252 
 

  قائمة أسماء المحكمین
وقد شمل اختبار الفهم العلمي   ،المحكمین الذین ساهموا في تحكیم أدوات الدراسة األساتذة فیمایلي أسماء

 .المادة التعلیمیة لدلیل المعلم ومقیاس عادات العقل و 
  

  المؤسسة التعلیمیة  االسم  الرقم 
  جامعة القدس  أحمد فهیم جبر.د  -1
  جامعة القدس  زیاد قباجة. د  -2
  جامعة القدس  عفیف زیدان. د  -3
  جامعة القدس  محمود أبو سمرة . د  - 4
  جامعة القدس  إبراهیم عرمان.د  - 5
  تجامعة بیرزی  حسن عبد الكریم. د  -6
  جامعة الخلیل  علم الدین الخطیب. د  -7
  وزارة التربیة والتعلیم/ اإلشراف العام   أمیمة نعیرات. د  -8
  وزارة التربیة والتعلیم/ اإلشراف العام   فضیلة یوسف. أ  -9
  وزارة التربیة والتعلیم/ قسم الصحة البیئیة   إیمان الریماوي .أ  - 10
  وزارة التربیة والتعلیم/ للمناهجالدائرة العلمیة   أحمد سیاعرة.أ  - 11
  إشراف مدیریة  جنوب الخلیل  أیمن الشروف.أ  - 12
  إشراف مدیریة جنوب الخلیل  زهیر قیسیة.أ  - 13
  إشراف مدیریة  نابلس  مي أبو عصبة.أ  - 14
  إشراف مدیریة جنوب نابلس  جعفر أبو حجلة.أ  - 15
  إشراف مدیریة بیت لحم  خلود عماد.أ  - 16
  مدیریة الخلیل/ قسم التقنیات   و رجبعزام أب.أ  - 17
  مركز القطان/ باحث ومعلم   أشرف البطران.أ  - 18
  مدرسة بنات بیت عوا الثانویة  رندة دودین.أ  - 19
  مدرسة بنات دیر سامت الثانویة  رویدة الرجوب.أ  - 20
  مدرسة ذكور دیر سامت الثانویة   ناصر عواد.أ  - 21
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  من مدیریة التربیة والتعلیم كتاب تسهیل المهمة )  10( ملحق 
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  فهرس األشكال

  

  الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل

  19  .هرم بلوم المعرفي، وهرم بلوم المقترح  ب- أ - 1.2

  32  .مراحل تخطیط الوحدة التعلیمیة وتصمیمها للفهم  2.2

  33  .مستویات تخطیط المحتوى التعلیمي للوحدة  3.2

  52  .قة بین عادات العقل ومهارات التفكیرالعال  4.2

التفاعل بین متغیري المجموعة والتقدیر لمتوسطات الدرجات الكلیة   1.4
  .الختبار الفهم العلمي

94  

التفاعل بین متغیري الجنس والتقدیر لمتوسطات الدرجات الكلیة الختبار   2.4
  .الفهم العلمي

95  

  113  .المنظورالتفاعل بین الجنس والتقدیر لمظهر   3.4

  134  .التفاعل بین المجموعة والتقدیر لعادة التفكیر التبادلي  4.4

  137  .لعادة التفكیر التبادلي التفاعل بین المجموعة والجنس  5.4

  140  .التفاعل بین المجموعة والجنس لعادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف  6.4

  146  .واالبداع واالبتكار التفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر لعادة التصور  7.4
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س    الجداولفهر

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  75  .توزیع مجتمع الدراسة تبعًا لعدد المدارس والشعب والجنس  1.3

  75  .توزیع أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة في عینة الدراسة  2.3
  79  .الفهمتوزیع فقرات االختبار حسب موضوعات الوحدة ومظاهر   3.3
  80  توزیع أرقام فقرات االختبار حسب موضوعات الوحدة ومظاهر الفهم  4.3
  83  .الختبارل والمدى المعتمد لكل مستوى من مستویات الفهمتقسیم العالمات   5.3
  85  .  توزیع الفقرات على مقیاس عادات العقل  6.3
یة لالختبارین القبلي للدرجة الكلالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   1.4

  .والبعدي حسب المجموعة والجنس والتقدیر
90  

  91  .نتائج اختبار تحلیل التغایر، للدرجات الكلیة الختبار الفهم  2.4
المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة، والخطأ   3.4

  .المعیاري لمتغیر المجموعة
92  

  92 . لداللة الفروق بین تقدیرات الطلبة في اختبار الفهم )LSD(نتائج اختبار   4.4
المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة والخطأ المعیاري للدرجة   5.4

  .الكلیة في اختبار الفهم حسب التفاعل بین المجموعة والتقدیر
93  

یبیة لمجموعات الدراسة التجر  للدرجة الكلیة المتوسطات الحسابیة المعدلة  6.4
  .الجنس والتقدیر التفاعل بین لمتغیر ةالمعیاریاألخطاء والضابطة، و 

94  

التفاعل  لمتغیر ةالمعیاریاألخطاء ، و للدرجة الكلیة المتوسطات الحسابیة المعدلة  7.4
  .والجنس والتقدیر بین المجموعة

96  

القبلي  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للدرجة الكلیة لالختبارین  8.4
  .لمظهر الشرح والبعدي حسب المجموعة والجنس والتقدیر

97  

  98  .العلمي ختبار الفهما لمظهر الشرح فينتائج اختبار تحلیل التغایر،   9.4
المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة، والخطأ   10.4

  .، لمظهر الشرحالمعیاري لمتغیر المجموعة
99  
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  الصفحة  عنوان الجدول  م الجدولقر 

لداللة الفروق بین تقدیرات الطلبة لمظهر الشرح في ) LSD(نتائج اختبار   12.4
  .اختبار الفهم العلمي

100  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للدرجة الكلیة لالختبارین القبلي  13.4
  .لمظهر التفسیر والبعدي حسب المجموعة والجنس والتقدیر

101  

  102  .العلمي ختبار الفهما لمظهر التفسیر فينتائج اختبار تحلیل التغایر،  14.4

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة، والخطأ  15.4
  .، لمظهر التفسیرالمعیاري لمتغیر المجموعة

103  

تجریبیة والضابطة، والخطأ المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة ال 16.4
  .التقدیر، لمظهر التفسیرالمعیاري لمتغیر 

103  

لداللة الفروق بین تقدیرات الطلبة لمظهر التفسیر في ) LSD(نتائج اختبار  17.4
  .اختبار الفهم العلمي

104  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للدرجة الكلیة لالختبارین القبلي  18.4
  .لمظهر التطبیق حسب المجموعة والجنس والتقدیروالبعدي 

105  

  106  .العلمي ختبار الفهما لمظهر التطبیق فينتائج اختبار تحلیل التغایر،  19.4

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة، والخطأ  20.4
  .، لمظهر التطبیقالمعیاري لمتغیر المجموعة

107  

لداللة الفروق بین تقدیرات الطلبة لمظهر التطبیق في ) LSD(ج اختبار نتائ 21.4
  .اختبار الفهم العلمي

107  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  22.4
حسب التفاعل بین  لدرجات الطلبة في مظهر التطبیقوالخطأ المعیاري 
  .المجموعة والتقدیر

108  

سطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للدرجة الكلیة لالختبارین القبلي المتو  23.4
  .لمظهر المنظور والبعدي حسب المجموعة والجنس والتقدیر

109  

  110  .العلمي ختبار الفهما لمظهر المنظور فينتائج اختبار تحلیل التغایر،  24.4
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  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة، والخطأ  المتوسطات الحسابیة 25.4
  .، لمظهر المنظورالمعیاري لمتغیر المجموعة

111  

لداللة الفروق بین تقدیرات الطلبة لمظهر المنظور في ) LSD(نتائج اختبار  26.4
  ..اختبار الفهم العلمي

111  

لطلبة في مظهر والخطأ المعیاري، ألداء االمتوسطات الحسابیة المعدلة  27.4
  ..المنظور حسب التفاعل بین الجنس والتقدیر

112  

والخطأ المعیاري، ألداء الطلبة في مظهر المتوسطات الحسابیة المعدلة  28.4
  ..المنظور حسب التفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر

114  

ونتائج التكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفروق لمستویات الفهم،   29.4
  .لمتغیر المجموعة في االختبار القبلي Z وقیمة 2اختبار كا

115  

التكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفروق لمستویات الفهم،ونتائج  30.4
  .لمتغیر المجموعة في االختبار البعدي Z وقیمة   2اختبار كا

116  

وق لمستویات الفهم،ونتائج التكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفر  31.4
  .لمتغیر الجنس في االختبار القبلي Z وقیمة 2اختبار كا

117  

التكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفروق لمستویات الفهم،ونتائج  32.4
  .لمتغیر الجنس في االختبار البعدي Z وقیمة 2اختبار كا

118  

الالت الفروق لمستویات الفهم،ونتائج التكرارات المالحظة والنسب المئویة ود 33.4
  .لمتغیر التقدیر في االختبار القبلي H وقیمة 2اختبار كا

119  

التكرارات المالحظة والنسب المئویة ودالالت الفروق لمستویات الفهم،ونتائج  34.4
  .لمتغیر التقدیر في االختبار البعدي H وقیمة 2اختبار كا

119  

القبلي لعالمات الطلبة للمقیاسین نحرافات المعیاریة المتوسطات الحسابیة واال 35.4
  .والجنس والتقدیر لقیاس عادة المثابرة حسب متغیرات المجموعةوالبعدي 

122  

لمتغیر عادة المثابرة حسب المجموعة والجنس نتائج اختبار تحلیل التغایر،  36.4
  .والتقدیر

123  

اسة التجریبیة والضابطة، والخطأ المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدر  37.4
  .لعادة المثابرة المعیاري لمتغیر المجموعة

  

123  
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  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

القبلي لعالمات الطلبة للمقیاسین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  38.4
والجنس  لقیاس عادة التفكیر بمرونة حسب متغیرات المجموعةوالبعدي 

  .دیروالتق

124  

لمتغیر عادة التفكیر بمرونة حسب المجموعة نتائج اختبار تحلیل التغایر،  39.4
  .والجنس والتقدیر

125  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  40.4
  .لعادة التفكیر بمرونة المثابرة والخطأ المعیاري لمتغیر المجموعة

125  

الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  المتوسطات 41.4
  .الجنس لعادة التفكیر بمرونةوالخطأ المعیاري لمتغیر 

126  

القبلي لعالمات الطلبة للمقیاسین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  42.4
والجنس  لقیاس عادة التفكیر حول التفكیر حسب متغیرات المجموعةوالبعدي 
  .والتقدیر

126  

لمتغیر عادة التفكیر حول التفكیر حسب نتائج اختبار تحلیل التغایر،  43.4
  .المجموعة والجنس والتقدیر

127  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  44.4
  .لعادة التفكیر حول التفكیر والخطأ المعیاري لمتغیر المجموعة

127  

القبلي لعالمات الطلبة للمقیاسین توسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الم 45.4
 لقیاس عادة تطبیق المعرفة السابقة، حسب متغیرات المجموعةوالبعدي 

  .والجنس والتقدیر

128  

لمتغیر عادة تطبیق المعرفة السابقة حسب نتائج اختبار تحلیل التغایر،  46.4
  .المجموعة والجنس والتقدیر

129  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  47.4
  .المجموعة لعادة تطبیق المعرفة السابقةوالخطأ المعیاري لمتغیر 

130  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  48.4
  .سابقةالجنس لعادة تطبیق المعرفة الوالخطأ المعیاري لمتغیر 

130  

لداللة الفروق بین تقدیرات الطلبة في عادة تطبیق ) LSD(نتائج اختبار   49.4
  .المعرفة السابقة

131  
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  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

القبلي لعالمات الطلبة للمقیاسین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  50.4
والجنس  متغیرات المجموعةلقیاس عادة التفكیر التبادلي حسب والبعدي 
  .والتقدیر

132  

لمتغیر عادة التفكیر التبادلي حسب المجموعة نتائج اختبار تحلیل التغایر،  51.4
  .والجنس والتقدیر

132  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  52.4
  .بادليفي عادة التفكیر الت والخطأ المعیاري لمتغیر المجموعة

133  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  53.4
  .الجنس في عادة التفكیر التبادليوالخطأ المعیاري لمتغیر 

135  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  54.4
لتقدیر في عادة التفكیر التفاعل بین المجموعة واوالخطأ المعیاري لمتغیر 

  .التبادلي

136  

القبلي لعالمات الطلبة للمقیاسین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  55.4
 لقیاس عادة التساؤل وطرح المشكالت حسب متغیرات المجموعةوالبعدي 

  .والجنس والتقدیر

137  

ح المشكالت حسب لمتغیر عادة التساؤل وطر نتائج اختبار تحلیل التغایر،  56.4
  .المجموعة والجنس والتقدیر

138  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  57.4
  .في عادة التساؤل وطرح المشكالت والخطأ المعیاري لمتغیر المجموعة

139  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  58.4
التفاعل بین المجموعة والجنس في التساؤل وطرح طأ المعیاري لمتغیر والخ

  .المشكالت

140  

القبلي لعالمات الطلبة للمقیاسین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  59.4
 لقیاس عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف حسب متغیرات المجموعةوالبعدي 

  .والجنس والتقدیر

141  

لمتغیر عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف حسب تحلیل التغایر،  نتائج اختبار 60.4
  .المجموعة والجنس والتقدیر

142  
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المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  61.4
  .في عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف والخطأ المعیاري لمتغیر المجموعة

142  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  62.4
التفاعل بین المجموعة والجنس في عادة اإلصغاء والخطأ المعیاري لمتغیر 

  .بتفهم وتعاطف

143  

القبلي لعالمات الطلبة للمقیاسین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  63.4
والتواصل بوضوح ودقة، حسب متغیرات  لقیاس عادة التفكیروالبعدي 
  .والجنس والتقدیر المجموعة

143  

لمتغیر عادة التفكیر والتواصل بوضوح ودقة نتائج اختبار تحلیل التغایر،  64.4
  .حسب المجموعة والجنس والتقدیر

144  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  65.4
  .في عادة التفكیر والتواصل بوضوح ودقة ي لمتغیر المجموعةوالخطأ المعیار 

144  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،   66.4
  الجنس في عادة التفكیر والتواصل بوضوح ودقةوالخطأ المعیاري لمتغیر 

145  

القبلي لبة للمقیاسین لعالمات الطالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   67.4
 لقیاس عادة التصور واإلبداع واالبتكار، حسب متغیرات المجموعةوالبعدي 

  .والجنس والتقدیر

146  

لمتغیر عادة التصور واإلبداع واالبتكار حسب نتائج اختبار تحلیل التغایر،  68.4
  .المجموعة والجنس والتقدیر

147  

الدراسة التجریبیة والضابطة،  المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات 69.4
  .في عادة التصور واإلبداع واالبتكار والخطأ المعیاري لمتغیر المجموعة

147  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  70.4
في عادة  التفاعل بین المجموعة والجنس والتقدیر والخطأ المعیاري لمتغیر

  .البتكارالتصور واإلبداع وا

148  

القبلي لعالمات الطلبة للمقیاسین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  71.4
لقیاس عادة جمع البیانات باستخدام الحواس، حسب متغیرات والبعدي 
  .والجنس والتقدیر المجموعة

146  
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ر عادة جمع البیانات باستخدام الحواس لمتغینتائج اختبار تحلیل التغایر،  72.4
  .حسب المجموعة والجنس والتقدیر

147  

المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات الدراسة التجریبیة والضابطة،  73.4
في عادة جمع البیانات باستخدام  والخطأ المعیاري لمتغیر المجموعة

  .الحواس

147  

الدراسة التجریبیة والضابطة، المتوسطات الحسابیة المعدلة لمجموعات  74.4
  الجنس في عادة جمع البیانات باستخدام الحواسوالخطأ المعیاري لمتغیر 

148  

  148  .لفعالیة استراتیجیة التدریس  Eta2نتائج اختبار مربع إیتا  75.4
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س    المالحقفهر

  

  الصفحة  المحتوى  الملحق

  182   اختبار قیاس مظاهر الفهم  1

  191  فات االختبارجدول مواص  2

  192  قیاس مظاهر الفهمجدول توزیع عالمات   3

  193  مقیاس عادات العقل  4

  196  دلیل المعلم  5

  Rubric 246 استمارة تقییم أداء الطلبة  6

  249  فهم الطلبة لمستوى مكممةRubric قدیرقائمة ت  7

  250  نماذج من آراء المعلمین والطلبة حول االستراتیجیة  8

  252  بأسماء المحكمینقائمة   9

  254  كتاب تسهیل المهمة  10
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س    المحتویاتفهر

  الصفحة  المحتوى  الرقم
  أ  اإلقرار  
  ب  اإلهداء  
  ج  الشكر والعرفان  
  د  الملخص باللغة العربیة  
  ه  الملخص باللغة اإلنجلیزیة  
    مشكلة الدراسة وأهمیتها: الفصل األول  

  1  المقدمة  1.1
  5  دراسةمشكلة ال  2.1
  6  أهداف الدراسة   3.1
  6  أسئلة الدراسة  4.1
  7  فرضیات الدراسة  5.1
  7  أهمیة الدراسة  6.1
  8  الدراسة  محددات  7.1
  8  مصطلحات الدراسة 8.1

    اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني 
  11  اإلطار النظري 1.2

  12  فهم الفهم: المحور األول 1.1.2

  27  التدریس من أجل الفهم: ور الثانيالمح 2.1.2

  46  عادات العقل: المحور الثالث 3.1.2
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  الصفحة  المحتوى  الرقم

  57  الدراسات السابقة  4.2
  57  الدراسات التي تناولت التدریس من أجل الفهم  1.4.2
  67  الدراسات التي تناولت عادات العقل  2.4.2
  72  التعقیب على الدراسات السابقة  3.4.2

    :طریقة الدراسة وٕاجراءاتها:لفصل الثالثا  
  74  منهج الدراسة  1.3
  74  مجتمع الدراسة 2.3
  75  عینة الدراسة 3.3
  76  أدوات الدراسة 4.3

  77  المادة التعلیمیة 1.5.3
  78  وثبات التحلیل صدق المادة التعلیمیة  1.1.5.3
  78  اختبار قیاس مظاهر الفهم  2.5.3

  80  صدق االختبار 1.2.5.3
  81  ثبات االختبار 2.2.5.3
  84  مقیاس عادات العقل 3.5.3

  85  صدق المقیاس 1.3.5.3
  86  ثبات المقیاس 2.3.5.3

  86  إجراءات التطبیق 6.3
  متغیرات الدراسة  7.3

  
88  
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  الصفحة  المحتوى  الرقم

  88  تصمیم الدراسة 1.7.3

  88  المعالجة اإلحصائیة 2.7.3
  153  دراسةنتائج ال: الفصل الرابع  
  89  النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى  1.4
  115  النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة  2.4
  121  النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة  3.4

    مناقشة النتائج والتوصیات:الفصل الخامس  
  153  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى  1.5
  159  بالفرضیة الثانیةمناقشة النتائج المتعلقة   2.5
  162  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة  3.5
  167  التوصیات  4.5

  169  المراجع والمصادر  
  181  المواقع اإللكترونیة  
  254  فهرس األشكال  
  255  فهرس الجداول  
  262  فهرس المالحق  
  263  فهرس المحتویات  
      
 
  


