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 إلى أخوي، إلى اللذين أتخذ منهما جداراً أحتمي به، الساطعين في حياتي النجمين إلى

  ).وأحمد عبد اهللا(  العزيزين
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  إقرار

  

أقر أنا مقدمة الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجـة أبحـاثي الخاصـة    

ا لم يقدم لنيل أية درجـة عليـا ألي   وأن هذه الرسالة أو أي جزء منه ،باستثناء ما أشير إليه حيثما ورد

  .جامعة أو معهد

  

  

  :..................التوقيع

  

  أسيل نظمي عبداهللا حمدان

  

  م2008/  7/   22: التاريخ

  

  

 
 
 

 



ب  

  شكر وعرفان

  
بعد أن من ليوأتممت هذه الرسالة اهللا ع  

  
 ي بحسن خلقه، وسعةنمرلفاضل الدكتور محسن عدس الذي غإلى مشرفي ا يأتقدم بوافر شكري وتقدير

كبر األثر في إخراج هذا العمل بهذه الصورة فله عظيم الشكر أمما كان له  وفيض عطائه، علمه،

  .والعرفان

  

علم الدين  ، والدكتورغسان سرحان الدكتور لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة كما وأتوجه بالشكر

اهللا خير  فجزاهما ها بتقديم النصح واإلرشاد،بالموافقة على مناقشة رسالتي وإثرائ تفضلهما ل، الخطيب

  .الجزاء 

  

ويسعدني أن أقدم شكري إلى األستاذ محمد أبو فارة مشرف المرحلة األساسية من مكتب وكالة الغوث 

سواء أثناء تطبيق أدوات الدراسة على  مساعدةوعلى ما قدمه لي من عون في محافظة الخليل 

  .جزيل الشكر فله ،اللغوي حأو بالتنقي، المدارس

  

د فهيم جبر وأتقدم بالشكر إلى أساتذتي في جامعة القدس الذين غمروني بفضلهم وبخاصة الدكتور أحم

  .والدكتور زياد قباجة

  

كما وأتقدم بالشكر لكل من قدم لي المساعدة والعون أثناء فترة دراستي، ولكل من ساهم في إخراج هذه 

 .الرسالة إلى حيز الوجود

  

  وافر الشكر واالمتنانفلهم جميعاً 

  

  الباحثة                                                                      

  أسيل حمدان                                                                      



  

  الملخص
    

  

طلبة الصف التاسع األساسي  هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى التفكير العلمي وأنماط التعلم لدى

  . في مديرية تربية الخليل
  
، حيث تكون مجتمع 2008/  2007م إجراء هذه الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي ت

في محافظة الخليل  الوكالةمدارس الحكومية والمن جميع طلبة الصف التاسع األساسي في  سةالدرا

عينة الدراسة بالطريقة العشوائية العنقودية  تطالبة، واختير) 3144(طالباً و) 2757(والبالغ عددهم 

استخدمت الباحثة أداتين، األولى اختبار التفكير العلمي، طالبة، و) 288(طالباً و) 219(حيث تكونت من 

  .والثانية مقياس نمط التعلم ، وتم التحقق من صدق األداتين وثباتهما بالطرق المناسبة
  

 أساليب إحصائية تمثلت باسـتخراج المتوسـطات الحسـابية والنسـب المئويـة      كما استخدمت الباحثة

) ANOVA(واختبــار التبــاين األحــادي ) t-test( ختبــاراواســتخدام  واالنحرافــات المعياريــة 

، وبعـد  )²χ(للفروق البعدية واختبار كاي تربيع   Least Significant Difference )(LSDواختبار

امتالك الطلبة لمستوى التفكير العلمي كان متوسـطاً، والـى   دراسة إلى أن توصلت ال معالجة البيانات

فـي  فروق  وجود، و لصالح اإلناثو التفكير العلمي تعزى للجنسمستوى  متوسطاتفي وجود فروق 

المرتفـع، و   المسـتوى  تعزى لمستوى التحصيل في العلوم ولصالحالتفكير العلمي مستوى  متوسطات

لمستوى المنخفض في النمط لصالح او، تعزى لمستوى التحصيل في العلوم تعلمنماط الأفي فروق  وجود

، ولصالح المستوى المرتفع في النمط المنطقـي  مستوى المتوسط في النمط التنفيذي، ولصالح الالتخيلي

طلبة المتوسطات مستوى التفكير العلمي لدى  في فروق، وقد توصلت الدراسة أيضا إلى وجود والعملي

ولصـالح  ) النمط المنطقي، النمط العملـي  ( بين النمط التخيلي و يستخدمونه الذيالتعلم  ط لنمتعزى 

  .ولصالح النمط التخيلي) النمط المنطقي والنمط التخيلي(النمطين المنطقي والعملي، وبين 

  

ـ  على بالعمل  التربويين أوصتبناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحثة  اط مراعـاة أنم

والمجـاالت  ع فـروع العلـوم   ميوظيف مهارات التفكير العلمي في جت التعلم الموجودة عند الطلبة، و

  .، وتدريب المعلمين على استخدامهااألخرى

 



د  

The level of scientific thinking and learning styles of ninth grade students at 
the Hebron Educational Governorate 

 

Abstract 
 
This study aimed at exploring the level of scientific thinking and learning styles 
of students in the 9th grade at the Hebron Directorate of Basic Education.  
 
This study was conducted during the second semester of the school year 2007 / 
2008. The population of the study was composed of all students of  9th  grade in 
the governmental and U.N schools in Hebron governorate, whose number is 
(2757) male students and (3144) female students, the sample of this study was 
selected according clus-ter random which was composed of (219) male students 
and (288)female students, the researcher used two instruments, the first one is 
scientific thinking test, and the second  is the  environmental learning styles. 
Validity and reliability of study instruments have been proved. 
 
The researcher has used statistical methods represented in calculating means, 
percentages, standard deviations, using (t-test), (ANOVA), Least Significant 
Difference (LSD) for differences and Chi Square. after processing the data, the 
study has concluded that the students level  for possession of scientific thinking 
was average, there were statistically significant differences in scientific thinking 
test due to gender in favor of the female students, and there were statistically 
significant differences in the scientific thinking test due to science achievement 
level in favor of the  high-level students, the study has also concluded that there 
were statistically significant differences in learning styles among students due to 
science achievement level in favor of the low- level students in the imaginative 
style, and in favor of the middle-level students of executive style, and in favor of 
the high- level students of logical and practical style. The result have shown that 
there were statistically significant differences in scientific thinking test due to 
learning style among students, between the imaginative style and (logical and 
practical styles) in favor of the logical and practical types, and between (logical 
and imaginative styles) in favor of the  of imaginative style. 
 
In light of the previous results, the researcher recommends that educators should 
take into account learning styles, and to employ scientific thinking skills 
strategies in the teaching of all subjects, particularly in science, and teachers 
should be trained up on how to use it. 
 



  

  االختصارات

  

AAAS:  الذي قدمته الجمعية األمريكية لتقدم العلوم وهو اختصـار   2061المشروع األمريكي  هو

  ".American Association for the Advancement of Science "لـ  
  

AASA:  وهو اختصار لـ  "  اليونسكو"وهو مشروع العلم للجميع"American Association of 

School Administrators."  
  

4MAT: لمكارثي المبني على نظرية ديفيد كولب ألنمـاط الـتعلم، ويعتبـر     تهو نظام الفور ما

ألنه يركـز علـى   ) 4mat( بهذا االسمنموذجاً عالجياً للتخطيط وحل المشكالت، وقد سمي هذا النظام 

ـ و، )العمليوالمنطقي، والتنفيذي، والتخيلي، (أربعة أنماط متداخلة كالنسيج  ذه األنمـاط إلـى   تستند ه

  .تعني حصيرة) mat(وكلمة  المداخل المختلفة في استقبال ومعالجة المعلومات،

  

  

  



 
 

  الفصل األول
  

  خلفية الدراسة وأهميتها
  

 :المقدمة  1.1
 

التفكير هو أرقى ما يتميز به اإلنسان وهو البحث العقلي عما يحتاجه اإلنسان لحل مشكالته في الحياة 

ولكن القضية ليست في التفكير في حد ذاته ولكنها في المنهجية المتبعة في  .والتغلب على مصاعبها

فجودة حياتنا وضمان مستقبلنا في ظل الظروف العادية . التفكير، وفي طبيعة األشياء التي نفكر فيها

كون ورغم أن التفكير هبه إلهية لإلنسان، فعلى اإلنسان أن ينميه لي. والطبيعية تعتمد على كفاية تفكيرنا

  ).أ  2007إبراهيم، ( منهجا أصيال قائما على فاعليته العقلية في أمور حياته و حل مشكالته 

  

إذا أردت أن تتعلم أي شيء وتحصل على : العملية التربوية بالمبدأ الذي يقول عناصرإن معرفة جميع 

فكر، فلكل فرد حقه فعليك أن تُعمل عقلك وان ت ؛مهارات أساسية فيه أو على مزيد من التراث الثقافي

أصبح التفكير حقاً يمارسه صاحبه في أمن واطمئنان،  . في أن يفكر دون أن يتعرض للضغط أو اإلكراه

لذلك يجب على قادة التربية أن يضعوا هذا الحق نصب أعينهم ويجعلوا منه الهدف األساسي حين 

 زتها العلوم في اآلونة األخيرة واكبتومن الجدير بالذكر أن العقول المبدعة التي أفر. يتخذون قراراتهم

  ).99، صب 2007إبراهيم،( هذا التطور وبالتالي حققت ازدهارا ملحوظا في حقول العلوم والمعرفة 

  

إن التعليم من خالل استخدام أسلوب التفكير يساعد التالميذ على البحث واالستقصاء عن موضوعات 

وفي الوقت نفسه يساعدهم . أنشطتهم ومجاالت تعلمهميصبحوا أكثر تعمقا في لجديدة، تهمهم وتدفعهم 

  ). 2006سعادة، ( على تعلم مهارات التفكير بعامة ومهارات التفكير الناقد و اإلبداعي والعلمي بخاصة

  

إذا كان الهدف بناء . إن إقرار تعليم التفكير في المدارس يعد ضرورة تربوية ال يمكن االستغناء عنها

ولقد انتشر تعليم التفكير في دول . ع متماسك يتصف أبناؤه باإلدراك الواعيجيل مفكر وإنشاء مجتم

عديدة فعلى سبيل المثال تقوم فنزويال والواليات المتحدة وكندا بتعليم التفكير لطلبتها وقد قطعت شوطا 



 
 

و، حسين وفخر( إال أن بعض الدول األخرى لم تأخذ هذا النمط بعين االعتبار . بعيداً في هذا المجال

2002.(  

  

ولقد استخدم اإلنسان قديما أنماطا من التفكير غير العلمي مثل التفكير عن طريق المحاولة والخطأ 

واستطاع أن يحصل على إجابات على تفسيرات معينة لألشياء وتحديد  يوالتفكير الخرافي و الميتافيزيق

لتفكير العلمي أن يتحرر من األهداف والظواهر، ثم استطاع اإلنسان بفضل اكتشافه طرق وأساليب ا

قيود هذه األنماط القديمة وان يتوصل عن طريق التفكير العلمي إلى التغلب على المشكالت التي عجز 

  ).2002سالمة، ( عن إيجاد حل لها 

  

تسعى اآلن إلى تحقيق جملة من األهداف من بينها تنمية التفكير العلمي لدى  لذلك فان التربية العلمية

اعدة الفرد على كسب مهارات هذا النوع من التفكير يساعده في جمع األدلة العلمية فمس. الطالب

وان تنمية التفكير العلمي كانت وما تزال من بين أهداف تدريس . ومعالجة المعلومات وحل المشكالت

كية العلوم حيث كان هذا الهدف متضمناً في الكثير من البلدان مثل فنزويال والواليات المتحدة األمري

 ). 1992عياصرة، (

  

وفي ضوء التوجهات الحديثة في تدريس العلوم، فإن رفع مستوى مخرجات التربية العلمية البد أن يقوم 

على أساس ربط تعليم العلوم بالتطبيقات المتوفرة والممكنة في المجتمع المحلي وقضايا التنمية 

مة و القدرة على إكساب الطالب المعارف ولكي تتمتع مناهج العلوم بالمالئ. والتوجيهات المستقبلية

والمهارات واالتجاهات العلمية المناسبة، والضرورية للعيش في هذا القرن ومواكبة تحدياته بنجاح، 

النعوايش، ( البد أن يكون الطالب قادرا على استخدام عمليات العلم، والتفكير العلمي في حل المشكالت

2007  .(  

  

بيرة في مجال تدريس العلوم إذ أن العلوم تتضمن مجموعة واسعة من و للتفكير العلمي أهمية ك

كالتخطيط، ووضع الفرضيات، والتنبؤ، والتصميم، وإجراء . العمليات التي يتطلبها النشاط العلمي

: كما تتضمن عدداً من المهارات األساسية، مثل. االستقصاءات، وتفسير النتائج وجدولتها، واالتصال

وتحظى . يف والقياس، وطرح األسئلة، والوصف، وجمع البيانات وتسجيلها وتحليلهاالمالحظة، والتعر

هذه المهارات بأهمية خاصة، فتدريب الطلبة عليها ومساعدتهم على كسبها، يمكنهم من توظيفها في 

 ). Keit , et al., 2004( مجاالت كثيرة



 
 

" لحل المشكلة، فقد حلل في كتابه  وينظر جون ديوي إلى التفكير العلمي على أنه المهارات الالزمة

الشعور بالمشكلة، وتحديد : خطوات النشاط التي يتضمنها التفكير العلمي وهي 1910عام " كيف نفكر؟ 

المشكلة، وجمع المعلومات، ووضع الفرضيات، والتنبؤ عنها، واختبار هذه التنبؤات، والتوصل إلى 

عياصرة، (لحقائق التي جمعها حول المشكلة الفرضية الصحيحة ثم التوصل إلى تعميمات تفسر ا

1992.(  

  

تسعى مناهج العلوم بالمرحلة األساسية إلى إعداد المتعلم في ضوء التطورات التكنولوجية التي يشهدها  

هذا العصر، لذلك فان هدف المهارات العقلية التي تضم مهارات التفكير العلمي يعد من أهداف تدريس 

  ).Manguria, 2001(ر في حياة التلميذ داخل هذا العالم التكنولوجي المعقد العلوم المهمة، التي تؤث

  

وقد اهتمت المناهج الحديثة للعلوم بالتفكير العلمي، إذ أن تعلم العلوم في هذه المناهج يقوم على عدد من 

لمؤثرات أو األسس النفسية المستمدة من المدرسة المعرفية التي تنظر إلى التعليم ليس باعتباره استجابة 

عمل ترابطات أو إضافة خبرات، وإنما هو عملية بناء الخبرات وتنظيمها، أو انه عملية معالجة 

المعلومات بناء على استراتيجية يتبناها المتعلم في الحصول على المعلومات واالحتفاظ بها واستخدامها 

  ).1973الشيخ، ( في سبيل الوصول إلى أهداف معينة 

  

أنها مجاالت معينة أمكن الوصول إلى حقائقها ) 2001(كما يراه عليمات وأبو جاللة إن مفهوم العلوم 

. ويمكن دراسة جميع نواحيها بإتباع طريقة البحث العلمي أو الطريقة العلمية في التفكير. ومعلوماتها

ونظرا للتطور الكبير الذي حدث لمناهج العلوم في المرحلة األساسية، فقد جرى تطوير األهداف 

الخاصة بتدريس العلوم أيضا لكي تتماشى مع هذا التطور وقد لخص عليمات وأبو جاللة هذه األهداف 

 :وكان من أهمها 
  

  .مساعدة التالميذ على تعلم األساليب التي يستخدمها العلماء - 

  .مساعدة التالميذ على اكتساب األسلوب العلمي في التفكير، الذي هو الطريق السليم لحل المشكالت - 

مساعدة التالميذ على اكتساب االتجاهات العلمية التي تساعدهم على االنتقال إلى مجتمع يبني تقدمه  - 

  .على أسس علمية قائمة على الدراسة والتجريب

 .  مساعدة التالميذ على اكتساب المهارات الفكرية واليدوية والحركية والمهارات األخرى - 



 
 

أن هناك نزعة إلى استبدال أسلوب التلقين المتبع في ) Anday – Porte, 2000(بورتر _ويرى أندى

تدريس العلوم بأنشطة وخبرات علمية، يمارس فيها التلميذ مهارات التفكير العلمي والبحث واالبتكار 

بمدخل حديث، يضع ) المناقشة / المحاضرة ( واستبدال المدخل التقليدي الذي يعتمد على . والفهم

ق فهم يراعي حياة التلميذ، ويوفر له استراتيجيات تستخدم مصادر ومراجع المعرفة العلمية داخل سيا

  .متعددة تعتمد على تنمية التفكير، بدالً من نص الكتاب الواحد

  

ويشير الفكر التربوي المعاصر الى أن عملية التدريب على تنمية التفكير العلمي يجب أن تبدأ مع الطفل 

ذلك عمالً متكامالً مع العملية التربوية في كل مراحلها الن منذ مراحل تعليمه األولى، وان يصبح 

الطفل بطبيعته كائن حي نشط يسعى للمعرفة ويتمتع بقدرة فائقة على حب االستطالع ومن خالل تفاعله 

يكتسب خبرات متكاملة ال تفصل المعلومات عن طرق التفكير وأي محاولة للفصل بينهما هي في حقيقة 

 ). 2002 سالمة،( تفقد التعلم توازنه وتجعله شيئاً ليس ذا معنىاألمر عملية مصطنعة 
 
الذي قدمته الجمعية األمريكية ) AAAS, 1989( 2061وهذا يتفق مع ما جاء به المشروع األمريكي  

، فلقد حدد نقاط المعرفة العلمية التي يجب أن تنقل إلى الجيل الجديد حتى 1985لتقدم العلوم في عام 

العلمية ذات قيمة وظيفية في حياة الفرد، حيث أكد المشروع على إيجاد مجتمع مثقف  تصبح المعرفة 

على أن هناك صفات تميز الفرد علمياً  2061علمياً يبدأ من المراحل األولى للطفولة، ويقوم مشروع 

 :يمكن تحديدها فيما يلي 
  

  .العلوم والتكنولوجيا مشروعان يعتمد كل منهما على اآلخر - 

  .المتعلم المفاهيم العلمية الرئيسة ويعي المبادئ األساسية التي تقوم عليها العلوميفهم  - 

  .و االجتماعية  ةتطبيق المعرفة العلمية وطرق التفكير العلمي ألغراض المتعلم ومصالحة الشخصي - 

ولقد وضع المشروع عدة إرشادات كان من أهمها أن مالمح الثقافة العلمية تشمل حقائق ومفاهيم 

طبيعة العلم وعالقته  بنظريات علمية مهمة وأساسية وممارسة مهارات التفكير العلمي وفهم واستيعاو

  .بالعلوم والتكنولوجيا ومدى تأثيره على األفراد والمجتمع

  

على التجارب العملية والتفاعالت مع ) AASA, 1991(اليونسكو  ولقد ركز مشروع العلم للجميع

ي الحياة اليومية التي يكون لها تأثير على السلوك، ولقد اتضح من خالل هذا األحداث والقضايا البيئية ف

المشروع أن التربية العلمية في القرن الواحد والعشرون، سوف تركز على أمرين هامين هما عمليات 



 
 

العلم وطرق العلماء في البحث والتفكير، ولهذا فقد أصبح تدريس العلوم يهدف إلى تحديد األهداف 

ة التي تستخدم في الحياة اليومية، والتي تعتمد على االكتشاف والمعرفة العلمية ومهارات الموضوع

  .التفكير العلمي وتطوير برامج العلوم وعمليات العلم
  

إن معلم العلوم هو المفتاح للتعليم الحديث الذي يعتمد على التفكير العلمي، لذلك من الواجب عليه ان 

الخطيب  (دور العلوم في تحقيقها، ويؤمن باألسلوب العلمي في التفكيريعي حاجات الفرد و المجتمع و

  ). 1997وآخرون، 
 

أن المعلم الذي يحاول أن ينمي قدرة طالبه على الشعور بالمشكلة وتحديدها، وكيفية جمع المعلومات 

م تلك من مصادر متنوعة، وترتيب البيانات، والوصول إلى التعميمات من الحقائق المعروفة، واستخدا

البيانات في وضع فروض مناسبة لحل المشكلة، وتصميم التجارب الختبار صحة الفروض، وبناء 

األحكام على أساس من المعلومات الدقيقة والمالحظات الصادقة، يسهم إسهاماً كبيراً في تدريب طلبته 

  ).1987المقرم، ( على بعض المهارات الالزمة لتنمية التفكير العلمي
  

شاريع بناء وتطوير المناهج الفلسطينية بشكل عام ومناهج العلوم بشكل خاص في فلسطين ولكي تحقق م

إنماء التفكير العلمي، فال بد من العمل الحثيث في مجال البحوث العلمية والتربوية من اجل بحث طرق 

عبد (لمي وأساليب تعليم المهارات العلمية، وبحث بناء نماذج تعليمية وتدريبية لمهارات التفكير الع

 ).  1999الكريم، 
  

و حتى يتعمق الفهم لمستوى التفكير العلمي عند الطلبة، ويصبح ذلك أكثر جدوى وفاعلية في إطار  

العملية التعليمية، البد من دراسة مجموعة من العوامل الشخصية التي تؤثر في التفكير العلمي عند 

بة، فدراسة أنماط التعلم كما أكدت األبحاث المتعلقة الطلبة، ومن بين تلك العوامل أنماط التعلم لدى الطل

م، وهي ترتبط بتعدد الطرق المفضلة التي يستقبل بها الطلبة يبها تعد مصدراً مفيداً من اجل تصميم التعل

  ).2006 أبو حمدان،( المعلومات ويخزنونها ويسترجعونها
  

تحت إشراف الجمعية " نماط التفكير التعلم وأ" وفي أوائل التسعينيات من هذا القرن قُدم برنامج 

لتطوير اإلشراف التربوي والمنهج، وقد ركز هذا البرنامج على ضرورة ربط التعلم  ASCOاألمريكية 

بطريقة الفرد المفضلة في التعلم والتفكير، من خالل استخدام مهام أدائية صممت بعناية ودقة لتتيح 



 
 

( ق المعرفة، واستخدام المهارات التي تنمي التفكير لديهم الفرصة للمتعلمين على إدراك المفاهيم، وتطبي

  ).2008عامر ومحمد، 

  

وجاءت أهمية دراسة نمط التعلم نتيجة لمعرفتنا بأن الناس مختلفون في أساليب تعلمهم، وطريقة 

تفكيرهم، وان هذه المعرفة تشجع كل فرد على أن يحقق أقصى ما يمكن من قدراته، حيث يشير دن 

إلى أن تدريس الطلبة بأساليب تعليمية مطابقة ألساليب تعلمهم يؤدي )  Dunn & Dunn, 1993(ودن 

إلى تحصيل أعلى في العلوم والرياضيات وبخاصة في المفاهيم التي تتطلب مستوى أعلى من القدرات 

  .المعرفية

  

شكل عام، يجب وقد أولى األدب التربوي أهمية كبيرة لفهم أنماط تعلم الطالب، إذ أن أساس البحث، ب

 )2004( أن يكون الفرد بأبعاده الشخصية كافة باعتباره وحدة التعلم األساسية، وتشير جابر وقرعان

إلى أن الفائدة المبدئية ألنماط التعلم هو النظر إليها كأداة للتفكير بالفروق الفردية وعندما نساعد الطلبة 

التوصل إلى األدوات التي يمكن أن تستخدم في على اكتشاف أساليبهم التعليمية، فإننا نمنحهم فرصة 

  .الموضوعات المدرسية وفي مواقف كثيرة خارج المدرسة

  

مع هذا الرأي، حيث يرى أن المعلم في تعامالته مع المتعلمين، عليه أن يدرك ) 2006(ويتفق إبراهيم 

ررة، إذ أن كل متعلم يمثل جيداً الفروق الفردية بين المتعلمين بعضهم البعض، ألنهم لن يكونوا نسخاً مك

ومن هنا يجب أن يستخدم المعلم آلياته الذهنية بموضوعية شديدة، ليستطيع أن . حالة فريدة من نوعها

يفكر في السبل والطرائق الالزمة للتعامل مع المتعلمين، وفق أنماط تعلمهم ومتطلباتهم الشخصية 

 .واالجتماعية

  

المتعلم في استقبال المعرفة والمعلومات، تساعده على تقديم إن معرفة المعلم للنمط الذي يستخدمه  

وهذا ييسر التعلم ويزيد من اهتمام المتعلم وانتباهه، فمن عرف طلبته، . خبرات مفهومة، وذات معنى

. وتعلم من تفكيرهم، وأساليب استيعابهم وفهمهم، فقد أمن لهم االحترام والتقدير واالحترام، ولنفسه كذلك

  ). 2000قطامي وقطامي، ( ينفع طلبته وليس بما يعرف فقط  فالمعلم بما

  

أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين أنماط التعلم وأنماط الثقافة السائدة في ) Swanson,1995(وترى سوانسن 

كما وتؤكد األبحاث على ضرورة التطبيقات العملية ألنماط التعلم في التعليم والتعلم،  .مجتمعاتهم



 
 

لجامعات بأخذ أنماط تعلم الطلبة بعين االعتبار عند بناء المنهاج وبناء الخبرات وتوصي المدارس وا

  .التعليمية، بحيث يصبح الطالب قادراً على أن يتعلم كيف يتعلم 

  

وتكمن أهمية الموضوع في أن الرجوع إلى أنماط التعلم عند المتعلم تساعد المعلم على مالئمة 

لم الفرد وتقويته كما أنها تساعد الطالب على اخذ مسؤولية اكبر االستراتيجيات التعليمية لتعزيز تع

فأحد أهدف التربية هو مساعدة الطالب على بناء مهاراتهم بناء على الطرق المفضلة . لظروف تعلمهم

وبالتالي زيادة  لديهم، وهذا يعطي الطالب فرصاً كي يتقدم في أداء المهمات الموكلة إليه بنجاح اكبر

  .لتفكير بصفة عامة والتفكير العلمي بصفة خاصةقدرته على ا
 

من أن تحصيل الطالب يزيد زيادة دالة ) Handsaker, 1987(وهذا يتفق مع ما جاء به هانسكر 

إحصائياً عندما تتطابق أنماط تعلم الطلبة مع األساليب والنماذج التعليمية التي يعرضها المعلم داخل 

يمي للمعلم محكوماً بقدرة الطلبة على اإلفادة من معلميهم، وهذا غرفة الصف، مما يجعل األسلوب التعل

العملية  على نتاج األثر وأساليب التعليم يكون له يعني على األرجح أن التطابق أو عدمه بين أنماط التعلم 

  .التعليمية

  

ة لعدة كنظرية جامعة شامل) Kolb, 1984(ويمكن النظر إلى نظرية كولب في أساليب التعلم المعرفية 

جزءاً من التكوين النفسي والبناء  حاتجاهات، حيث يشير فيها إلى أن التعلم ال يكون ذا معنى، وال يصب

المعرفي للفرد إال إذا كان مرتبطاً بأهداف يسعى المتعلم لتحقيقها وتستجيب لميوله واتجاهاته، وقد 

  .طقي، عملي وتنفيذيتخيلي، من:  صنف المتعلمين من حيث أنماط تعلمهم إلى أربعة أنماط

  

ومن هنا ونظرا ألهمية موضوع التفكير العلمي وأنماط التعلم في تنمية الفهم العميق للمعرفة العلمية 

لدى التالميذ، سواء  من خالل تزويد الفرد باألدوات التي يحتاجها حتى يتمكن من التأمل بفاعلية مع أي 

لمستقبل، أوالمساهمة في تشكيل حالة الفرد الذهنية، نوع من المعلومات أو المتغيرات التي يأتي بها ا

بحيث تضمن تعليماً فعاالً ذا كفاءة عالية، فقد جاءت هذه الدراسة وقد حاولت التعرف إلى مستوى 

  .التفكير العلمي وأنماط التعلم الموجود لدى طلبة الصف التاسع في مادة العلوم 

  

  

  



 
 

 : مشكلة الدراسة  2.1

  
  

  بأنماط التعلم ثة معلمة في المرحلة األساسية الدنيا، وانطالقاً من اهتمامهامن خالل عمل الباح

عام ومهارات التفكير العلمي بشكل خاص، وسعيها إلى  الموجودة لدى الطلبة، وبموضوع التفكير بشكل

تنمية هذه المهارات لدى طالبها ورغبتها في زيادة مستوى تحصيلهم، فقد لمست أن طلبة المرحلة 

سية بشكل عام يهتمون بتلقي المعلومة وحفظها على حساب تنمية التفكير لديهم، وقد يعود السبب األسا

ومملة دون  للطلبة تقدم بطرائق تلقينية تقدم التي التعلمية_ المواد التعليمية معظم  في ذلك إلى أن

 موال تستخد كرية المختلفةلمداركهم العقلية والف اهتماماً رال تعي فضالً عن أنها الفروق الفردية،مراعاة 

فئة بما يناسب من تنوع في أساليب التدريس لمخاطبة كل  ذلك قتضيهاألسلوب العلمي في التفكير وما ي

  .طريقتها في التعلم

  

مراعاة أنماط التعلم  من المعلمين بكمعلمة أنه نادراً ما يطل تهامن خالل خبر وقد لمست الباحثة أيضاً

مر الذي ينشأ عنه االختالف بين أساليب التعليم التي يستخدمها المعلم داخل الموجودة عند الطلبة، األ

تائج الشيء الذي جعل اغلب المتعلمين يحصلون على ن .غرفة الصف وأنماط التعلم التي يفضلها الطالب

نحو المدرسين والمدرسة بشكل عام، لذلك ترى  ، وتكوين اتجاهات سلبيةمتدنية في اختبارات التحصيل

، تزيد من قدرة الطالب على إيجاد واستراتيجيات تدريسهاحثة أن تطوير المعلم ألساليبه وطرائقه الب

الحلول المناسبة للمشكالت، وتدفعهم إلى الحيوية الفكرية ويفجر لديهم الطاقات اإلبداعية، فإذا خرج 

  .تفكير العلميالمعلم من الروتين التعليمي وتحرر من جمود الكتاب فهو في طريقه إلى اتباع ال
  

لدى طلبة الصف  وأنماط التعلمتمحورت مشكلة الدراسة في تقصي مستوى التفكير العلمي  ومن هنا

  .التاسع األساسي في مادة العلوم

  

  :أهداف الدراسة وأسئلتها  3.1 
  

لدى طلبة الصف التاسع األساسي  وأنماط التعلم هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى التفكير العلمي

  .ي مديرية تربية الخليلف
  

  :وبالتحديد، فقد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية  



 
 

  ما مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي ؟ :السؤال األول 
  

  هل يختلف مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي باختالف الجنس؟ : الثانيالسؤال 
  

هل يختلف مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي باختالف مستوى  : ثالثالالسؤال 

  في العلوم ؟  التحصيل

هل يختلف مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي باختالف الجهة  : الرابع السؤال

  المشرفة ؟

  ي ؟ما أنماط التعلم لدى طلبة الصف التاسع األساس : الخامسالسؤال 
  

  هل تختلف أنماط التعلم  لدى طلبة الصف التاسع األساسي باختالف الجنس؟ : السادسالسؤال 
  

  أنماط التعلم لدى طلبة الصف التاسع األساسي باختالف مستوى التحصيل هل تختلف : السابع السؤال

  في العلوم؟
  

  سي باختالف الجهة المشرفة؟هل تختلف أنماط التعلم  لدى طلبة الصف التاسع األسا : الثامنالسؤال 
  

هل يختلف مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي باختالف نمط  : التاسعالسؤال 

  التعلم ؟

  

  :فرضيات الدراسة   4.1
  

= α(إلى فرضيات ليتم اختبارها عند مستوى الداللة ) 9، 8، 7، 6، 4، 3، 2(تم تحويل أسئلة الدراسة 

  :كما يلي  )0.05
  

في متوسـطات  ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الداللة :  األولىالفرضية 

  .مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مديرية تربية الخليل تعزى للجنس
  

ات في متوسـط ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الداللة :  الثانيةالفرضية 

مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مديرية تربية الخليـل تعـزى لمسـتوى    

  .التحصيل في العلوم



 
 

فـي متوسـطات   ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الداللة :  الثالثةالفرضية 

  .لجهة المشرفةلبية الخليل تعزى مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مديرية تر
  

 أنماط التعلم في ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الداللة :  الرابعةالفرضية 

  .لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مديرية تربية الخليل تعزى للجنس
  

 أنماط التعلمفي ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الداللة :  الخامسةالفرضية 

  .ل تعزى لمستوى التحصيل في العلوملدى طلبة الصف التاسع األساسي في مديرية تربية الخلي

  

أنمـاط  فـي  ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الداللـة  :  السادسةالفرضية 

  .لجهة المشرفةلزى لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مديرية تربية الخليل تع التعلم
  

في  متوسطات ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الداللة :  السابعةالفرضية 

لـنمط الـتعلم   مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مديرية تربية الخليل تعزى 

  ).تنفيذيو عملي،ومنطقي، وتخيلي، ( يستخدمونه الذي

  

  :الدراسة  أهمية  5.1
  

التصدي له وهو السعي لتحديـد مسـتوى    تحاولالموضوع الذي  أهمية تنبثق أهمية هذه الدراسة من 

  . لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مديرية تربية الخليل وأنماط التعلم التفكير العلمي
  

هـداف تـدريس   في أ ايد بموضوع مهارات التفكيراالهتمام المتزو ينسجم موضوع هذه الدراسة مع  

  .المناهج الدراسية الفلسطينية بشكل عام ومناهج العلوم بشكل خاص
  

لعاملين في حقل المناهج وكذلك العاملين في التعليم علـى تنميـة   المساعدة ل هذه الدراسةيمكن أن تقدم 

  .، ومراعاة أنماط التعلم الموجودة عند الطلبةالتفكير العلمي عند الطلبة وتطويره

المجال في تطوير طرائـق   أن تسهم هذه الدراسة بجانب دراسات أخرى مستقبلية في هذامن الممكن و 

  .بسبب ما تعانيه مخرجات التعليم من ضعف في تعلم المعرفة العلمية التعليم،
  



 
 

أبعـاد التفكيـر العلمـي    توفر فرصة لمعلمي العلوم والطلبة وللتربويين عامة للتعرف على ويمكن أن  

  .ذلكعلى تخطيط الدروس وبنائها وفق ذي من شأنه أن مساعدتهم وأساليبه، األمر ال
  

كما ويمكن أن تبصر المعلمين بأنماط التعلم الموجودة عند الطالب وبقدرات طلبتهم ، بحيث تساهم في  

تكيف طرائق تدريسهم لتعزيز أنماط التعلم األكثر تأثيراً في مستوى التفكير العلمي، وقد يسهم هذا فـي  

ب على التخصصات األكاديمية المتنوعة وفقاً ألنماط تعلمهم والخصائص الشخصـية لهـم   توزيع الطال

وبالتالي يحقق التوافق النفسي بين الطالب ويضمن عدم تعرضهم لصعوبات تعلم فيمـا بعـد، فانتقـاء    

التخصصات الدراسية يعد سليماً بعد معرفة السمات الالزمة للنجاح في كل تخصص وعـدم التوزيـع   

  .اس التحصيل األكاديمي فقط على أس

  

  :محددات الدراسة   6.1
  

  :اقتصرت هذه الدراسة على
  

من  التاسع األساسي للفصل الثاني في مديرية تربية الخليل عينة من طلبة الصف التاسع األساسي - 

  .2008_  2007 لعام الدراسي ا
  

االعتبار أنماط أخرى من التفكير  التفكير هو التفكير العلمي، دون األخذ بعين  نمط واحد من أنماط - 

  .مثل التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد 
  

  .اختبار التفكير العلمي، ومقياس نمط التعلم: استخدام أداتين هما  - 
  

ضبط متغيرات، تعميم نتائج، تصميم تجارب، وضع : سبعة أبعاد الختبار التفكير العلمي، هي - 

  .الموازنة بين الفرضية والدليل ،العلميالتفسير  ،ستدالل العلمي، االفرضيات
  

  . تنفيذي ، وعملي ، ومنطقي ، وتخيلي:  أربعة أنماط لمقياس نمط التعلم، هي - 
  

  .استخدام المنهج الوصفي، والمعالجات اإلحصائية، وطرق اختيار عينة الدراسة  - 
 

  .فيهاتخدمة المصطلحات والمفاهيم المس - 

  

  



 
 

  :التعريفات اإلجرائية   7.1
  

نشاط عقلي يستخدمه اإلنسان في معالجة المشكالت التي تواجهه في حياته هو : التفكير العلمي 

  .اليومية، وفي بحث المشكالت وتقصيها بطريقة علمية منظمة والوصول إلى حلها 

  

ويقصد به في هذه الدراسة  الوصف الكمي او النوعي الذي يعكس مستوى :  مستوى التفكير العلمي

وامتالكه لمهارات وأبعاد التفكير العلمي ويشمل  سبعة أبعاد تعكس في مجملها مكونات  أداء الطالب

 ،، االستدالل العلميوضع فرضيات ،تصميم تجارب ،تعميم نتائج ،ضبط متغيرات: التفكير العلمي وهي

  .وفق مقياس اختبار التفكير العلمي  ،الموازنة بين الفرضية والدليل ،التفسير العلمي

  

معدل الطالب في مادة العلوم للفصل األول من العام الدراسي  هو : في العلوم التحصيل مستوى 

  :وقسم إلى المستويات الثالثة اآلتية 2007/2008
  

  ).فأقل% 59( المستوى المنخفض . 1

  %).79 - % 60العالمة المحصورة من (المستوى المتوسط .  2

  ).فأكثر %80( المستوى المرتفع . 3

  

هو الطريقة المفضلة التي يستخدمها الفرد في استقبال المعرفة وفي تنظيم المعلومات   : يمينمط التعلال

ومعالجتها، ويشمل ذلك إدراك المعرفة وتحويلها وإدراجها وإعادة بنائها لتصبح خبرات فردية مذوتة، 

: عة أنماطالمكون من أرب" لكولب " ويقاس في هذه الدراسة من خالل مقياس النمط التعلمي المطور 

  . تنفيذيو  عملي،ومنطقي، و تخيلي، 

  

هو المستوى التاسع من المرحلة األساسية حسب نظام التعليم الفلسطيني :  الصف التاسع األساسي

 .المكون من عشرة مستويات
 
 
 
 
 



 
 

  الفصل الثاني
  

  النظرية والدراسات السابقةخلفية ال

  
لدى طلبة الصف التاسع األساسي  وأنماط التعلم ميهدفت هذه الدراسة  إلى تحديد مستوى التفكير العل

الخلفية النظرية والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع  الفصل اتناول هذفي مديرية تربية الخليل، وي

  . الدراسة

  

  :بالتفكير العلمي  ةالمتعلق الخلفية النظرية 1.2
  

  :تعريفات التفكير العلمي   1.1.2
  

ديم تعريف واضح للتفكير اإلنساني إال أن كلمة تفكير في حد ذاتها تعتبر من حاول العديد من الباحثين تق

المفاهيم الغامضة التي نفهمها ولكن نعجز عن تعريفها وشرحها، وينطوي ذلك ضمنا على التفكير 

  .العلمي، ولكن بالرغم من ذلك فإننا نجد إجماعاً من قبل باحثي التفكير العلمي حول تعريف معين  

  

كير العلمي هو التفكير المنظم المبني على مبادئ واضحة والذي يمكن أن نستخدمه في شؤون إن التف

حياتنا اليومية بعبارة واحدة هو العقلية العلمية التي يمكن أن يتصف بها اإلنسان العادي حتى ولو لم 

البحث في يكن يعرف نظرية عملية واحدة فهو ليس مجرد حشد المعلومات العلمية أو المعرفة و طرق 

ميدان معين وإنما هو طريقة في النظر إلى األمور تعتمد على العقل والبرهان، وهي يمكن أن تتوافر 

خاصاً في فروع العلم أو يفتقر إليها أشخاص توافر لهم من المعارف العلمية  لشخص لم يكتسب تدريباً

  ).2008قنديل، ( حظ كبير 

  

. اإلنساني الذي يقوم على قواعد المنطق، ويتسم بالمنهجية والتفكير العلمي هو ذلك النوع من التفكير

يعني بشكل القضايا وطرق الوصول إلى ) صوري(وللمنطق والمنهجية أنماط متعددة، فالمنطق منه 

يرد الحدود والروابط إلى صيغ رمزية تسهل الوصول إلى األحكام أما المنهج ) الرياضي(النتائج، ومنه 



 
 

يستعمل في مجال البحث الطبيعي فهو ينظر إلى الجزئيات ويرتقى منها إلى "  استدالل استقرائي" منه 

يختص بالعلوم وينتقل من الكليات إلى  الجزئيات وفق نظام خاص، "استدالل استنباطي " الكليات، ومنه 

يطبق في مجاالت تفوق القدرة على المالحظة المباشرة، كما هو الحال في "استدالل فرضي " ومنه 

بينها جميعا هو الفكر المنظم البعيد  عالكائنات المجهرية، ومع تعدد هذه األنماط ، فان ما يجمدراسة 

  ).2008زيدان، ( والقائم على العقالنية ةعن العشوائي

  

أن التفكير العلمي، مجموعة المهارات العقلية الالزمة لحل مشكلة ما ) 2006(ويرى السعدني وعودة 

صياغة : المتعلم  قادراً على التفكير العلمي البد أن يكون قادراً علىبطريقة موضوعية، وحتى يكون 

المشكالت من خالل تحليلها والحصول على المعلومات الخاصة بالمشكلة، وتنظيم المعلومات التي 

  .  يحصل عليها، وتفسير البيانات، واختبار الفروض، والوصول إلى النتيجة 

  

بأنه ذلك النمط من التفكير الذي يعتمد على األسلوب العلمي أو  التفكير العلمي)  2006(ويعرف سعادة 

  .وجهات النظر العلمية مثل الواقعية والطبيعية والتربوية والتجريبية وااليجابية 

   

والتفكير العلمي عبارة عن تقصي للخبرة من اجل غرض ما، أو الحكم على األشياء، أو القيام بعمل ما 

  .)41، ص2001بونو، (أو غيرها 

  

فيعرف التفكير العلمي بأنه احد المسميات العمليات العقلية التي يستخدمها الفرد من ) 2002(أما سالمة 

اجل الوصول إلى المعرفة العلمية، فالشخص المتعلم الذي يمارس التفكير العلمي هو في الواقع يمارس 

وإبعاده للوصول بقصد إلى  سلوكاً هادفاً وموجهاً بطريقة موضوعية نحو دراسة الموقف بكل حقائقه

العالقة التي يتضمنها الموقف التعليمي، أي أن التفكير العلمي ليس مجرد البحث عن العالقة بين 

  .األسباب والنتائج ولكنه يعطي أحكاماً تتعلق بالموقف أو المشكلة أو الظاهرة 

  

ه الفرد في تعامله أن التفكير العلمي هو نشاط عقلي منظم يمارس) 1997(ويرى الخطيب وآخرون 

اليومي مع الموضوعات والقضايا والمشكالت والخبرات التي يمر بها، ويرتبط بما يمكن أن ينتجه 

  .العقل اإلنساني من فكر يطور ويجدد ويبتكر

  



 
 

فيرى أن التفكير العلمي ما هو إال الطريقة التي يستخدمها الطالب في التفكير ) 1992(وأما عياصره 

  :دالالت علمية في الجوانب اآلتيةوما تتضمنه من است

  .اختبار النظريات_ 

  .على النظرية ةاثر األدلة المعارض - 

  .كيفية تعامل الفرد مع األدلة - 

  

التفكير العلمي بأنه عملية تحديد الفروض الالزمة لحل مشكلة ما، ) Mayer, 1998( ويعرف ماير 

النتائج المختلفة التي يتم التوصل إليها تمهيداً وإجراء عديد من التجارب الختبار تلك الفروض، ومقارنة 

كما يتضمن مفهوم التفكير العلمي البحث عن الدليل الذي يشرح الظاهرة لقبول . التخاذ القرار المناسب

وفي حالة رفض الفرض، يتم البحث في المشكلة بطريقة أخرى تعتمد على فهم . الفرض أو رفضه

فة إلى أن مفهوم التفكير العلمي يمتد؛ ليشمل استخدام النسب هذا باإلضا. صحيح إلنتاج فروض أخرى

  .والمفاهيم ومراعاة المتغيرات المختلفة التي تؤثر في المشكلة
 

و التفكير العلمي عبارة عن عملية عقلية الغرض منها حل مشكلة ما عن طريق وضع خطة لدراستها؛ 

تفسيرها بقصد الوصول إلى نتيجة على أساس مجموعة من الفروض المقترحة، واختبار الفروض و

تحديد المشكلة، اختبار الفروض، اختبار صحة الفروض، التفسير : نهائية باستخدام المهارات اآلتية

  ).1989صالح، (

  

فيعرف التفكير العلمي بأنه ذلك النوع من التفكير المنظم، الذي يمكن أن نستخدمه ) 1978(أما زكريا 

ي النشاط الذي نبذله حين نمارس أعمالنا أو في عالقاتنا مع العالم المحيط في شؤون حياتنا اليومية، أو ف

في هذا التفكير هو أن يكون منظما، وأن يبنى على مجموعة من المبادئ التي  طبنا، فكل ما يشتر

  .نطبقها في كل لحظة دون أن نشعر بها

  

من العمليات العقلية والمنطقية  تعريف للتفكير العلمي يقوم على اعتباره مجموعة) 1973(ويقدم الشيخ 

  . التي تلزم لبناء نظرية علمية والتنبؤ منها واختبارها 

  



 
 

يحاول فيها الفرد أن يسير وفق خطوات   وترى الباحثة أن التفكير العلمي عبارة عن عملية عقلية

بالمشكلة،  محددة من اجل الوصول إلى العالقات التي يمكن أن تتضمنها المشكلة ثم إعطاء أحكام تتعلق

  .أي تقصيها بطريقة علمية منظمة والوصول إلى حلها 

  

  :خصائص التفكير العلمي  2.1.2
  

غيره من أنواع التفكير وهذا ينطبق بالطبع  التي تميزه عن لكل نوع من أنواع التفكير خصائصه إن

كلية لجميع على التفكير العلمي، فالتفكير العلمي يوصف بالتكامل ألنه ينظر إلى المشكلة نظرة 

عناصرها وجوانبها، ودراسة سائر احتماالتها والظروف التي تؤثر فيها، وهو تفكير مرن بعيد عن 

الجمود؛ فكل مراحله وخطواته قابلة للمراجعة والتحقق بل إن النتائج قابلة للتعديل والتطوير، وهو 

قدر المستطاع _ أى تفكير موضوعي أي ينصب على الموقف بعناصره وأبعاده وظروفه وشروطه، وين

عن كل ما يتعلق بالذات، كذلك فهو منظم، يسير في سلسلة متتابعة ومرنة من الخطوات، والتفكير _ 

العلمي إرادي يمكن توجيهه لدراسة موضوع معين دون آخر، هادف يسعى إلى حل مشكلة ما، أو فهم 

  ).2008زكي، ( وتفسير ظاهرة معينة 

  

تفكير  ،تفكير هادف، تفكير منطقي، لمنهج، مترابط الخطواتواضح االعلمي، تفكير  تفكيروال

... ولماذا؟.. ماذا؟: إنــــه باختصار تفكير واعٍ، منظّم، منطقي، واضح، إنه تفكير، موضوعي

قد ال يـــدرك أهمية التفكير العلمي من لم يتفحص طريقته في التفكير، ومن لم يعش ضمن ف وكيف؟

ها علمياً، كما قد ال يستشعر أهميته من لم يتلبس بمنهجية التفكير منظومة اجـتـماعية يفكر أفراد

  . ) 2008 زيدان،(  العلمي يـومــــاً من الدهر ولم يذق طيب ثمارها

  

إلى أن أهمية التفكير العلمي تكمن في نتائجه وثماره، وتتجلى في خصائصه ) 2008(و يشير البريدي 

و يؤدي إلى الوصول إلى الحل المناسب لذلك فإن أهم ومميزاته، وتنبثق من منهجيته وآليته؛ فه

  .خصائصه تكمن في انه تفكير واضح المنهج، مترابط الخطوات، موضوعي، هادف، منطقي 

  

 :أهم هذه الخصائص بما يلي ) 2002(ويلخص سالمة 
  



 
 

عالقات ، بمعنى النظر إلى األشياء في إطار البدأ من االعتقاد بأن لكل شيء سببالتفكير العلمي ي - 

، فالشخص الذي يمارس عملية التفكير كةالمتداخلة فالعالقة بين السبب والنتيجة غالباً ما تكون متشاب

  .على إعطاء الدليل وتقديم التفسيرات لدراسة الظاهرة العلمي يكون عادة قادراً

القة إن التفكير العلمي يتضمن عمليات تحليل وتمييز وتنظيم وتقويم لكل العناصر التي لها ع- 

بالموقف، فإحساس الفرد المتعلم بالمشكلة وقدرته على تحديدها بدقة وجمع المعلومات ورؤية العالقات 

بين الحقائق واستنتاج العالقة وتطبيق هذه االستنتاجات، يتم في إطار عمليات عقلية تعتمد على الصدق 

  .والموضوعية

أو عشوائية ولكنه يتم في إطار أهداف واضحة التفكير العلمي عملية هادفة، ال يمكن أن تكون عفوية  - 

  .ومحددة تستمد مضمونها من مشكالت حقيقية تواجه المتعلم وتنمي لديه فكر متفتح

مستقالً عن اإلنسان إنما هو في حقيقة األمر نتاج لنشاطه العقلي ولذا يتميز  ثالتفكير العلمي ال يحد - 

  .ليةالشخص الذي يمتلك التفكير العلمي بالصفات العا

  

 :فيشير إلى أن أهم الخصائص التي تميز التفكير العلمي هي ) 1998(أما محمد 
  

إن اهتمام العلماء بتطهير العقل من األفكار السابقة والشك فيها : تخليص العقل من األفكار السابقة   - 

تالئم حاجة  إنما يجعل العالم أكثر حرية في تفكيره، فال يخضع لضغوط اآلراء والنظريات التي لم تعد

  .التطور العلمي

وهي تشكل الركيزة األساسية لكثير من البحوث خاصة تلك البحوث التي تتسم بالطابع : الموضوعية - 

فعالم الكيمياء مثال مقيد في دراسته لظواهر علمه بما يالحظ ويجربه، دون أدنى تدخل للذات . التجريبي

  .في سياق تلك العملية

لعلماء منذ مطلع العصر الحالي في مسألة ارتباط صدق القضية العلمية نظر ا: صدق قضايا العلم - 

بالموضوعية العلمية، فالعلماء يميزون بدقة بين  طبالظواهر الخارجية، وهذا المسألة ترتبط أوثق االرتبا

أنماط العلوم الطبيعية والصورية واإلنسانية، ويميزون أيضا بين الصدق الذي يمكن أن توصف به  هذه 

  .لومالع

الزمت صفة المنهجية العلم منذ بداية العصر الحالي، بمعنى أن العلماء بدءوا يفكرون : المنهجية  - 

  .باستخدام المنهج العلمي بشكل أوسع وأكثر دقة مما كان عليه في العصور القديمة 

أو البحث العلمي  كثيراً ما يعتقد الباحث الجديد أن المادة العلمية التي أمامه،: تكامل العقل والخيال  - 

الذي يجريه، يخضع لشروط العقل وحده، ومن ثم يجب استبعاد العناصر األخرى مثل الخيال وهذا 



 
 

وهم، فالباحث يجب أن يفكر في كل شيء يدور من حوله وأمامه من خالل شبكة عالقات ينسجها العقل 

له يرى في األشياء التي نفسه في الخيال، وهذه الشبكة هي التي تنطلق منها تصورات الباحث، وتجع

  .أمامه ما هو جديد

  

أن التفكير العلمي يتميز عن غيره من أنماط التفكير بأنه يقوم على الواقع ) 1984(ويرى عيسوي 

والمشاهدة ويدعو الناس إلى أن يستخدموا عيونهم وآذانهم وسائر حواسهم في الوصول إلى الحقيقة 

عي بدالً من إقامته على أساس أراء بعض الثقات القدماء، ويقيموا نتائجهم وأحكامهم على أساسٍ واق

ونستطيع من خالل درستنا لألسلوب الذي يتبعه العالم عندما يفكر تفكيراً علمياً أن نحدد أهم الخصائص 

 :التي يتصف بها التفكير العلمي  وهي
  

  .يبحث عن المسببات الحقيقية للظواهر التي تحدث  - 

بصره وحسه، حيث يميل إلى دراسة الظواهر التي شاهدها ويبحث عن  شغوف بدراسة ما يقع تحت - 

  .بالتفسيرات الغامضة ألسئلته ععللها وأسبابها، ال يقتن

واسع األفق، فهو ال يتعصب لرأيه تعصبا أعمى، يصغي إلى أراء المخالفة ألرائه الشخصية ويقابل  - 

أي نتيجة على أنها نهائية  لد الغير، ال يقبما قد يوجه إليه من نقد بصدر رحب، يحاول اإلفادة من جهو

  .أو مطلقة

يستطيع أن يحكم على قيمة طرق البحث والخطط وعلى البيانات التي يحصل عليها، حيث يستخدم  - 

خطة مرسومة مرئية في حل مشكالته، ويحاول أن يستخدم مختلف الطرق والوسائل التي تبين أنها ذات 

تطيع أن يقرر إذا كانت األدلة التي جمعت صحيحة بالقدر الذي قيمة في الحصول على األدلة، ويس

  .يسمح له باستخالص النتائج

في  لغير الحقائق المدعمة بأدلة، وال يتعج ليبني آراءه وأحكامه على أساس أدلة كافية، ال يقب - 

  .إصدار األحكام أو يقفز إلى النتائج

  

العلمي من أهمها  رالتي يتسم بها التفكي فيرى أن هناك مجموعة من الخصائص) 1978(أما زكريا 

 ):5ملحق (
  

أي أن العلم معرفة تراكمية أشبه بالبناء الذي يشيد طابقاً فوق طابقاً، ويبدو هذا الوصف : التراكمية  - 

  . أمراً طبيعياً إلى أي نوع من النشاط العقلي لإلنسان وخاصة  بالنسبة للتفكير العلمي



 
 

أفكارنا تسير حرة طليقة، وإنما نرتبها بطريقة محددة، وننظمها بشكل واعٍ،  كأي أننا ال نتر: التنظيم - 

  .ونبذل جهداً مقصوداً من اجل تحقيق أفضل تخطيط ممكن للطريقة التي نفكر بها

علماً بالمعنى الصحيح، إال إذا استهدف  نحيث أن النشاط العقلي لإلنسان ال يكو: البحث عن األسباب - 

ا، وال تكون الظاهرة مفهومة، بالمعنى العلمي لهذه الكلمة، إال إذا توصلنا إلى فهم الظواهر وتعليله

  .معرفة أسبابها

فالعلم شامل بمعنى أن قضاياه تنطبق على جميع الظواهر التي يبحثها، وبذلك : الشمولية واليقين - 

تجعل الحقيقة  تتحول التجربة الفردية الخاصة، على يد العلم إلى قضية عامة، وهذه الصفة هي التي

  .، فالعلم مرتبط ارتباطاً وثيقاً بطابع الشمول"يقينية " العلمية 

الدقة والتجريد تعتبر من سمة أساسية من سمات التفكير العلمي فالتجريد والشمولية هي صفة مالزمة  - 

 .للعلم
 
 

  : خطوات التفكير العلمي 3.1.2
   

العلمية التي تركز على أساليب علمية في الوصول إلى لكي يكون التفكير علمياً، البد أن يتبع الطريقة 

))  1989(و صالح، ) 1997(و الخطيب وآخرون، ) 2003(و مسلم،) 2006(عامر، (الحقيقية ويلخص 

  :خطوات التفكير العلمي بما يلي
  

أي أن شعور اإلنسان بمشكلة ما هو الذي يؤدي إلى البحث عن حل لها : الشعور بالمشكلة: أوالً

  .أسبابها ومعرفة

  .جمع معلومات وبيانات من اجل الوصول إلى فروض علمية: جمع المعلومات المتعلقة بها: ثانياً
  

حيث أن الفروض هي حلول ممكنة تخضع للتجريب وهي ليس حلوالً : فرض الفروض المناسبة: ثالثاً

  .بار صحتهانهائية للمشكلة، وينبغي أن تصاغ الفروض في عبارات واضحة يسهل فهمها ويمكن اخت
  

تختلف المالحظات التي يقوم بها اإلنسان العادي في حياته اليومية : القيام بالمالحظات العلمية: رابعاً

 مفاإلنسان العادي ال يالحظ من اجل التوصل إلى كشف علمي، وال يهت. عن مالحظة الباحث العلمي

أما الباحث العلمي فان مالحظته . رىبارتباطات الظاهرة العلمية وعالقاتها مع غيرها من الظواهر األخ

  . للظاهرة تكون بهدف الكشف عما هو جديد في الظاهرة، ليصبح جزء مكمالً للمعرفة العلمية
  



 
 

وفي هذه الخطوة، تصمم التجربة أو التجارب المناسبة، مع معرفة : تصميم التجربة وتنفيذها: خامساً

  .لب الضبطالعامل أو العوامل المتغيرة في التجربة التي تتط
  

وهو الوصول إلى حل المشكلة العلمية، أو هو العملية التي ينتج : تفسير النتائج واالستنتاج:  سادساً

  . عنها تعميمات علمية من خالل ما تقوم من خطوات 
  

بعد تفسير الظاهرة والوصول إلى حل المشكلة العلمية، يمكن توقع : التوقع واستخدام النتائج: سابعاً

  .الظواهر الجديدة األحداث أو

  

ن ال إن الخطوات السابق ذكرها قد تستخدم لحل مشكلة معينة في حي :عقيب على الخطوات السابقةت

الضروري أن تكون بالترتيب ، كذلك إن هذه الخطوات ليس من تصلح عند تناول مشكالت أخرى

ة من العمليات العقلية ، فالتفكير العلمي ليس خطوات محددة ينبغي االلتزام بها بل هو مجموعالسابق

المتداخلة والتي يؤثر كل منها على األخر فمثال فرض الفروض قد يعقبه جمع بيانات جديدة وقد يعقبه 

، ويدخل في نطاق ة تكفي للحكم على مدى صحة الفروضإجراء تجربة إذا كانت لدينا معلومات مؤكد

تالف طبيعتها لتجارب تختلف باخاختبار صحة الفروض التجريب بمستوياته المتفاوتة ويذكر أن ا

، كذلك فإن بعض العلماء استطاعوا التوصل إلى حل مشكالت أو صعوبات واجهتهم بدون والهدف منها

  .التقيد بخطوات معينة في التفكير

  

تتمثل في الشعور أو  من أن خطوات األسلوب العلمي)  2008(وهذا التعقيب يتفق مع ما أورده سفيان  

أو تساؤل يحير الباحث، أو يجلب اهتمامه، فيضع لها حلوالً محتملة أو إجابات اإلحساس بمشكلة، 

ثم تأتي بعد ذلك الخطوة الثالثة، وهي اختبار " فرضيات البحث " أو" الفروض " محتملة، تتمثل في

وهذه الخطوات الثالثة الرئيسية تقود الباحث إلى مراحل . صحة الفروض، والوصول إلى نتيجة معينة

ومن المختلفة ما دام قد اختار المنهج العلمي كسبيل لوصوله إلى نتائج دقيقة وموضوعية،  دراسته

تحديد طبيعة المشكلة المراد  :الرئيسة عدة خطوات تنفيذية مثل الطبيعي أن يتخلل هذه الخطوات

م في دراستها، وجمع البيانات التي تساعد في اختيار الفروض المناسبة، وكذلك البيانات التي تستخد

وبذلك يسير المنهج . واستخدام هذه التعميمات تطبيقياً ،اختبار الفروض، والوصول إلى تعميمات

إال أن هذه الخطوات ال تسير  ،لكي تزداد عملياته وضوحاً -مراحل  - على شكل خطوات  العلمي،

التداخل  دائما بنفس التتابع، كما أنها ليست بالضرورة مراحل فكرية منفصلة، فقد يحدث كثير من

بينما  بينهما، وقد يتردد باحث بين هذه الخطوات عدة، كذلك قد تتطلب بعض المراحل جهدا ضئيال،



 
 

أساس من المرونة على  وهكذا يقوم استخدام هذه الخطوات .يستغرق البعض اآلخر وقتا أطول

  .الوظيفية

  

لك على طبيعة وميدان أن مناهج البحث تختلف من حيث طريقتها في اختبار صحة الفروض، ويعتمد ذ 

المشكلة موضوع البحث، فقد يصلح مثال المنهج الوصفي التحليلي في دراسة مشكلة ال يصلح فيها 

وفي حاالت كثيرة تفرض مشكلة البحث المنهج الذي يستخدمه . المنهج التاريخي أو دراسة الحالة وهكذا

البحث  تكلة، بل أيضا إلى إمكانياإن اختالف المنهج ال يرجع فقط إلى طبيعة وميدان المش .الباحث

 تاإلمكانياو، حثية معينة، ومع ذلك تحدد الظروفالمتاحة، فقد يصلح أكثر من منهج في تناول دراسة ب

  .ث المنهج الذي يختاره الباحثالمتوفرة و أهداف الباح
  

رضيات، تطوير المفاهيم، وفحص الف: أن التفكير العلمي يتضمن إحدى أو جميع العمليات اآلتية  

والتحكم بالمتغيرات، وتغيير النظريات، والترابط واالحتمال، واالستقراء، وتوليد األدلة، واالستبصار، 

العلمي يتكون من  روتصميم التجارب، ونمذجة البيانات، وأدوات التمثيل، والمالحظة، أي أن التفكي

  ). ,2003Schauble( مجموعة من العمليات والخطوات
 

أن خطوات التفكير العلمي ترتبط بالعمليات التفكيرية المستخدمة في ) (Dunbar, 1999بينما يرى دنبار

العلوم باإلضافة إلى العمليات العقلية المتضمنة في توليد النظرية وتصميم التجارب، وفحص 

  .الفرضيات، وتفسير البيانات، واالكتشاف العلمي
   

مجموعة من النظرات التي تمثلت ن خالل فقد وصف خطوات التفكير العلمي م) 1992(أما عياصرة 

  :في

ليتي االستقصاء واالكتشاف النظرة التي تعتبر التفكير العلمي ممارسة للمهارات التي تستخدم في عم - 

  .العلمي

، حيث أعطى أهمية كبرى للتفيسر الذي يقدمه الفرد الذي يركز على القدرات المنطقية هيمنحى بياج - 

  .التفكير الذي يمارسه يكشف عن نمطإلجابته ألنه 

ساسية منحى ديانا كون التي تعتبر أن المهارات والخطوات الالزمة لتنسيق النظريات مع األدلة هي أ - 

  .ومركزية في التفكير العلمي

 . خطوات التي تستخدم في حل المشكلةالنظرة التي تركز على ال - 

  



 
 

 :  التفكير العلمي مهارات تنمية 4.1.2

   

وث التربوية والنفسية إلى أنه يمكن تنمية قدرات التالميذ على التفكير العلمي، فلم يعد نتائج البح تشير

التفكير العلمي مجرد مصطلح له معنى غير محدد أو معنى غامض بل ترجم إلى مهارات سلوكية يمكن 

 .تدريب التالميذ عليها وقياس نموهم فيها

  

متصلة بها من حل المشكالت وجمع البيانات وتحليلها إن تنمية التفكير العلمي والمهارات والعمليات ال

واتخاذ القرار، والقدرة على االنتقاء واالختيار لدى الطلبة في جميع مراحل التعليم يعتبر ضرورة 

  ) .2007النعوايش، ( لمسايرة التطورات العلمية التي ظهرت في القرن الحادي والعشرين 

  

لتفكير العلمي لدى الطالب يعتبر من أهم أهداف التدريس في مهارات ا ةمن ناحية أخرى، نرى أن تنمي

الوقت الحالي في ظل النمو المطرد للمعلومات، فهو كفيل بتعليم الطالب معلومات، ومهارات، يوظفها 

 ةفي مواقف جديدة؛ فيتعود استخدام المنحى التخطيطي في حياته؛ وذلك من خالل تحمله مسؤولي

إلى أن معلم العلوم ) 2003(واختيار الحل المناسب لها، ويشير مسلم  التخطيط للمشكلة، وتحديدها،

 :يستطيع أن يساعد طالبه على كسب مهارات التفكير العلمي من خالل
  

تحليل المشكلة العلمية إلى عدد من العناصر أو المشكالت الفرعية ليسهل دراستها وبيان كيفية إجراء  - 

  .هذا التحليل

  .التخطيط للتجارب التي تفيد في حل مشكالت علميةمساعدة التالميذ على  - 

  . توجيه التالميذ إلى البحث في المراجع ومصادر المعرفة المختلفة وتدريبهم على تصنيف المعلومات - 

  .تشجيع التالميذ على التعبير عن رأيهم بحرية وعرض ما لديهم من مشكالت - 

لنوادي العلمية وجمع العينات وتصنيفها وعمل تشجيع التالميذ على االشتراك في أنشطة مختلفة كا - 

  .لوحات ومجالت علمية

التركيز على الجانب العملي في التدريس مع إعطاء الفرصة للتالميذ للقيام بالتجارب ليكتسبوا  - 

  . مهارات البحث العلمي والتجريب ومعالجة البيانات

  

على البحث عن المعلومات العلمية خارج  تشجيع الطالب: عن طريق تنمية التفكير العلمي أيضاً يمكنناو

وهذا يعني امتداد التعليم خارج قاعات الدرس، التركيز على أثر العلم والتقنية في حياة . الكتب المدرسية



 
 

اإلنسان، االبتعاد على أسلوب الحشو والتلقين وإعطاء دور اكبر للطالب من اجل تشجيعه على الشرح 

ي دائماً، التركيز على الكيف ال الكم في المواد العلمية مع االهتمام الواضح والمناقشة والتساؤل العلم

بهذه المواد لدورها المتميز في تنمية مهارات التفكير العلمي، استخدام أساليب مختلفة في تدريس 

الحقائق العلمية باإلضافة إلى الرحالت الميدانية، االنطالق من خبرات الطالب بحيث يكون له دور 

  ).2003النمر، ( مية التفكير العلمي فاعل في تن
  

تنمية مهارات التفكير العلمي لديهم، لن يتحقق بمجرد التدريب عليها مرة أو  إن مساعدة الطالب على

والتصميم وذلك بإتاحة الفرصة للطالب بمواجهة  رمرات معدودة، فاألمر يتطلب مزيداً من االستمرا

كير العلمي عند الطالب ينبغي على المعلم أن يساعد مشكالت حقيقية ومن أجل تنمية مهارات التف

الطالب على تنمية المهارات اليدوية من خالل إعطاء الطالب فرصة استخدام أدوات القياس والمالحظة 

واألجهزة العلمية وذلك لتعميق معرفتهم ومزاولة الدراسة العلمية، التركيز على التفكير العلمي وعلى 

للطالب استخدامها وتطبيقها في حل مشكالتهم، ربط الحقائق والمفاهيم العلمية مهارات العلم التي يمكن 

بخبرات الطالب السابقة وبظروف البيئة المحلية التي يعيش فيها، االهتمام باألسئلة التي تنمي التفكير 

 الخطيب وآخرون،( العلمي عند الطالب بدالً من األسئلة التي ال تتطلب سوى حفظ ما بداخل الكتب 

1997. ( 

  

أن أفضل وسيلة لتنمية التفكير ) Resink & Klopfer, 1989(بينما يرى كل من رسنك و كوفر 

قدرة الطالب على ( العلمي عند الطالب تتم من خالل تدريب الطالب على استخدام مهارات الدراسة

تفكير في حلول فحص المعلومات المرتبطة بالمشكلة، تنظيم هذه المعلومات، كتابة عناصر المشكلة، ال

فعملية فحص وتحديد مهارات ). للمشكلة، وضع المعلومات في إطار أو نموذج، تسجيل المالحظات

الدراسة تمثل الخطوة األولى نحو تنمية مهارات التفكير العلمي، و يمكن تنمية التفكير العلمي أيضاً من 

معرفة (والمعرفة االشتراطية  )فكرمعرفة كيف يتعلم وكيف ي (خالل استخدام المعلم للمعرفة اإلجرائية

حيث يؤثر كال منهما بشكل كبير في تنمية مهارات التفكير ) الشروط المثلى لتنفيذ مهارات التعلم 

  . العلمي
  

على الوقائع  دعلى االعتما) 1984(وتعتمد تنمية مهارات التفكير العلمي من وجهة نظر عيسوي 

العلمية، واالعتماد على الخبرة كمصدر للمعرفة وليس والعودة إلى الطبيعة الختبار صحة الفروض 

المصادر الوهمية، األمانة والصدق والشجاعة األدبية وعدم التشبث باآلراء القديمة أو اآلراء الشخصية 



 
 

واالستعداد لتغيير أراء الفرد باستمرار، ضرورة غرس الثقة بقدرة العقل العربي المعاصر على الخلق 

  .لى خوض غمار العلمواإلبداع واالبتكار ع
 

   :معوقات التفكير العلمي 5.1.2 
 

فكير العلمي بشكل خاص في هناك العديد من األسباب التي تحول دون تعلم التفكير بشكل عام والت

اعتقاد الكثيرين بان المعلم هو صاحب ) 2006(ومن أهم هذه االسباب كما يراها سعادة   ،المدارس

رفة الصف، مما يجعل معظم التفاعل اللفظي يأتي من جانبه، بينما الكلمة األولى واألخيرة داخل غ

يكون دور التالميذ هامشياً، كذلك إيمان الكثيرين بان الكتاب المدرسي المقرر هو المرجع الوحيد 

للطالب والمعلم في آن واحد، مما يضعف االستفادة الالزمة من االنفجار المعرفي المذهل، باإلضافة إلى 

ير من المعلمين على طرق التدريس التقليدية والسيما اإللقاء بالدرجة األولى وطريقة اعتماد الكث

  .المناقشة 

  

 :إلى أن من أهم هذه المعوقات) ,Dajani 2000( دراسة بحثية لدجانيبينما توصلت  
  

يتلقاها ضعف تأهيل المعلمين فيما يتعلق بتنمية مهارات التفكير لدى الطلبة، فالمواد التدريبية التي  - 

  .معلمون ما قبل الخدمة وأثناء الخدمة، تكاد تخلو من  أي موضوع يحث على تعليم التفكير

  .على التفكير نالنظام المدرسي والبيئة الصفية ال يشجعا - 

الكثير من األسئلة التي يطرحها المعلمون تهدف إلى قياس قدرة الحفظ واالسترجاع عند الطلبة،  - 

 .مون عن طرح األسئلة التي تنمي التفكير لدى الطلبةوغالباً ما يبتعد المعل
  

يستخدم المعلمون في أغلب األحيان أساليب التقويم التقليدية لفحص تحصيل الطلبة وأدائهم، ونادراً ما  - 

  .يطلبون منهم القيام بمهمات حقيقية تتطلب منهم التخطيط والتفكير وتتيح لهم فرصة التميز واإلبداع

إلى هذه األسباب سبباً أخر هو عدم وجود تعريف واضح ومتفق عليه للتفكير ) 1999(ويضيف جروان 

لذلك يبقى مفهوم التفكير مغلفاً بالضبابية وعدم الوضوح، وبالتالي ال يتوقع أن ينجح المعلمين في تحقيق 

  .  شيء ملموس باتجاه تطوير أساليب تعليم التفكير
  

  مية في التفكير هي إزاحة المعوقات االجتماعية والمدرسية ولعل من أهم الوسائل لتنمية الطريقة العل

  :هي) 1997(وهذه المعوقات كما  يلخصها الخطيب وآخرون 



 
 

  .االعتماد على األساطير والخرافات في تفسير الظواهر - 

  .هما يكتسبه الطالب من عادات الطاعة العمياء دون مناقشة لكل ما يتلقون - 

العقل أن  عالحواس ال يستطي هبأن العقل محدود جدا وان كل ما ال تدرك ما يكتسبه الطلبة من قناعات - 

  .يدركه

رأيه دون  تطريقة تنشئة المعلمين في المعاهد والجامعات، وتعصب بعض المدرسين واهتمامه بإثبا - 

  .تجريب

  .على التفكير العلمي عأسلوب االمتحانات التي يضعها معظم المدرسين ال تشج - 

  .ات المقررات الدراسية أساليب غير دقيقة في العرضتعتمد بعض فقر - 

  .عدم تعويد األبناء على المالحظة الدقيقة - 

  :وتتمثل أهم معوقات التفكير العلمي في
  

وهي التطبيق الخاطئ لالستدالل، نتيجة للتسرع في الوصول إلى النتائج من مقدمات : األخطاء المنطقية

  .ل إلى نتائج خاطئةومعلومات محدودة؛ مما يؤدي إلى الوصو

  تؤثر رغباتنا على تفكيرنا، فكثيرا ما نفسر األمور والوقائع كما نرغب : العوامل االنفعالية والوجدانية

األولى، إضافة خصائص : للمعلومات الخاطئة تأثير ضار على التفكير من ناحيتين: المعلومات الخاطئة

  .الفرد على نحو يوجه تفكيرهغير حقيقية للفكرة، والثانية التأثير على اتجاهات 

يميل الشخص إلى انتقاء المعلومات التي تؤيد وجهة نظره، والى : انتقاء المعلومات واالستنتاجات

  .تجاهل المعلومات التي تناقضها

إن تسليمنا وتقبلنا لآلراء التي يقول بها أهل الثقة في مجاالتهم، من دون : تقبل المعلومات دون تمحيص

  ).1990 السيد،( قد يفقدنا الفهم الدقيق للموضوعتمحيص أو نقد، 

  

  :طبيعة التفكير العلمي  6.1.2
  

إلى أن التفكير العلمي يجمع بين نوعين من التفكير هما تفكير االستقرائي ) 2002(يشير سالمة 

االنتقال من ( وتفكير االستنباطي ) التوصل إلى القاعدة العامة من الجزيئات أو الحاالت الخاصة(

ويستخدم أساليب المالحظة وفرض الفروض ) قاعدة وتطبيقها على الجزيئات والحاالت الخاصةال

  .والتجريب في جمع الوقائع والتوصل إلى الحقائق والتحقيق  من صحتها

  



 
 

إن االستقراء واالستنباط يعمالن كسالحين للتفكير العلمي نصل بهما إلى الحقيقة، وهذا ما يؤكده جون 

مراحل النشاط المتضمنة في التفكير التأملي الذي يقوم عليه منهج البحث العلمي، ديوي في تحليله ل

فاالستقراء يمهد لتكوين الفروض، واالستنباط يكتشف النتائج المنطقية التي تترتب عليها لكي يستبعد 

وض الفروض التي ال تتفق مع الحقائق المالحظة، ثم يعود االستقراء مرة ثانية ليسهم في تحقيق الفر

الباقية، وهكذا ينتقل الباحث باستمرار بين جمع الحقائق ومحاولة وضع الفروض لتفسير هذه الحقائق 

واستنباط نتائج هذه الفروض ثم البحث عن مزيد من الحقائق الختبار صحة الفروض، حتى يصل 

 ) .1995  مختار،( باستخدام كل من االستقراء واالستنباط إلى معرفة علمية يمكن الوثوق بها 
  

 :ي طويمكن أن نعرض بشكل مختصر تعريف كل من التفكير االستقرائي و التفكير االستنبا

  

التفكير الذي يهدف إلى التوصل إلى استنتاجات   هو: Thinking  Inductiveالتفكير االستقرائي   - 

  ل خبراته السابقةأو تعميمات مستفيداً من األدلة المتوافرة أو المعلومات التي حصل عليها الفرد من خال

  ) .2007الحالق، (

 ,Johnson - Larid(الريدا  _يعرفه جونسو ن:  Deductive Thinkingالتفكير االستنباطي   - 

بأنه عملية تفكيرية منظمة تنجم عنها استنتاجات مبنية على مقدمات أو أفكار أو مسلمات ) 1999

  .وتكون صحيحة إذا كانت مبنية على فرضيات صحيحة

  

القرن السابع عشر وقد  ياألخرى، وقد استُخدم النوعان بشكل منفرد ف سهما عمليتان أحداهما عكإذن 

، وجاء التفكير العلمي ركانت لهما أهميتهما في حل العديد من المشكالت ولكن كانت لهما نواحي قصو

  .للتغلب على تلك األوجه وسد الثغرات
  

الفرد أن يتقدم من القاعدة العامة إلى  عستقراء ال يستطيمع هذا الرأي، ففي اال) 2001(ويتفق العتيبي 

إال إذا كانت هذه النتيجة تقع في إطار الحالة العامة أو تتضمنه فيها وبالتالي ) النتيجة ( حالة خاصة 

  ).من الجزء الى الكل( ليست جديدة 
  

  لومنيوم معدن ويتمددً         الحديد معدن ويتمدد بالحرارة، والنحاس معدن ويتمدد بالحرارة، واال) 1: مثال

  .   بالحرارة         

  .الحديد والنحاس وااللومنيوم كمعادن من الفلزات ) 2      

  . إذن كل الفلزات تتمدد طولياً بالحرارة) 3      



 
 

المعلومات ( أما االستنباط يقوم على استخالص الخاصية المشتركة بين مجموعة من الحاالت الخاصة 

تنضم في إطارها هذه الحاالت الخاصة، ) نتيجة ( ثم يصوغها في شكل قاعدة عامة أو تعميم ) المتاحة 

، وبالتالي النتيجة هنا ليست )من الكل إلى الجزء( وهذا يعني أن النتيجة متضمنة في المعلومات المتاحة 

 :جديدة كما في المثال التالي 
  

  .   كل الفلزات تتمدد بالحرارة) 1 :مثال 

  .الحديد من الفلزات ) 2        

  .إذن يتمدد الحديد بالحرارة) 3       

   

  عالقة التفكير العلمي ببعض أنماط التفكير  7.1.2
  

  : التفكير العلمي والتفكير الناقد
 

هو التفكر الذي يعمل على تقييم مصداقية الظواهر، والوصول إلى :  Critical thinkingالتفكير الناقد 

الل معايير وقواعد محددة محاوال تصويب الذات وإبراز درجة الحساسية نحو أحكام منطقية من خ

الموقف والسياق الذي يرد فيه من اجل حل مشكلة ما أو فحص وتقييم الحلول المطروحة أمام الفرد 

أهم  للتفكير الناقد من) Fanicone, 1996( ويعتبر التعريف الذي أورده فانسيون ). 2007الحالق، (

التي اجمع عليها العلماء والذي يوضح أن التفكير الناقد وهو حكم منظم ذاتياً وهادفاً، وهو التعريفات 

فالتفكير الناقد يؤدي إلى التفسير و التحليل والتقييم واالستدالل والشرح . أداة ضرورية لالستقصاء

  . تداخلةعملية خطية بل هو عملية مترابطة وم لوتنظيم الذات و هذا النوع من التفكير ال يشك

  

إلى ) Watson& Glaser( ويتكون التفكير الناقد من عدد من المهارات، فقد قسمها واطسون وجليسر 

  ): 2004العتوم، ( المهارات اآلتية

وتشير إلى القدرة على التمييز بين درجات صدق معلومات محددة أو عدم : التعرف إلى االفتراضات - 

  .صدقها

حديد المشكلة والتعرف إلى التفسيرات المنطقية، وتقرير فيما إذا كانت يعني القدرة على ت: التفسير  - 

  .التعميمات والنتائج المبنية على معلومات صحيحة أم ال

  ويشير إلى قدرة الفرد على تحديد بعض النتائج المترتبة على مقدمات او معلومات سابقة : االستنباط - 



 
 

ص نتيجة من حقائق معينة، ويكون لدى الفرد القدرة ويشير إلى قدرة الفرد على استخال: االستنتاج - 

  .على إدراك صحة النتيجة من خطئها في ضوء المعلومات المعطاة 

أي قدرة الفرد على تقويم الفكرة، وقبولها أو رفضها، والتمييز بين المصادر األساسية : تقويم الحجج - 

  .كفاية المعلوماتوالثانوية، والحجج القوية والضعيفة، وإصدار الحكم على مدى 

  

وتكمن أهمية القدرة على التفكير الناقد لدى الطلبة كونها تؤدي إلى فهم أكثر عمقاً للمحتوى المعرفي 

الذي يتعلمونه، وربط عناصره بعضها ببعض، وكذلك تمكن الطلبة من مواجهة متطلبات المستقبل، 

وهناك من . د إلى االستقالل في تفكيرهومعالجة المعلومات، كما أن تنمية التفكير الناقد  تؤدي بالفر

يرى ان تنمية التفكير الناقد لدى الطلبة ترفع من تقديرهم وثقتهم بذاتهم، وتحسن من تحصيلهم، وتشجع 

  ) .2006السليتي، (على ممارستهم لمجموعة كبيرة من أنماط التفكير ومن بينها التفكير العلمي 

  

( عى إلى فهم ظاهرة أو حدث ما من خالل تفسير علمي فالتفكير العلمي كما هو متعارف عليه يس 

واختباره عن طريق مطابقة التنبؤات التي تشتق منه بالوقائع أو المشاهدات التي تعبر ) فرضية علمية 

ويتضمن التفكير الناقد تقييم التفسير العلمي المفترض في ضوء الوقائع . بها الظاهرة عن نفسها

فالنتائج التي يتم التوصل إليها ال . إليه التفكير العلمي ىوهو ما يسع. الموجودة أي تحقيق مصداقية

يؤخذ بها إال بعد إخضاعها للنقد، وعلى ذلك قام التفكير العلمي فالتريث في إصدار أحكام وإخضاع 

المعلومات والبيانات لمعايير الصحة إلى اتجاهات التفكير الناقد وهي كلها أمور أساسية للحصول على 

  ).1991؛ عناني، 1997؛ حلفاوي، 1999العطاري، ( جات صادقة يقبل بها العلماء استنتا

  

  :  التفكير العلمي والتفكير اإلبداعي
  

هو القدرة على تغير و إحداث تحول في واقع بعينه كماً أو :  Creative Thinkingالتفكير اإلبداعي

 مختلفةً اًإلبداعي أبعادلأن للتفكير )  2006( يرى سعادة بينما ). 2005ابراهيم، ( كيفاً أو االثنين معاً 

، وفي الثقة بهذه القدرة ، وفي التوجهات االيجابية نحو على توليد األفكار ونواتج جديدة تتمثل في القدرة

عملية اإلبداع تعني العمل بجد واجتهاد واإلدراك إذن ، د، والمرونة في التالعب باألفكاركل ما هو جدي

ويشير األدب التربوي إلى وجود أربعة أوجه للتفكير  .سين األفكار والنواتجرصة لتحبأن هناك دائماً ف

  .اإلبداعي هي الطالقة واالصالة والمرونة وتفضيل األفكار



 
 

 :أن نحدد قدرات ومهارات التفكير اإلبداعي بما يلي ويمكن
  

ن األفكار المناسبة في هي تشير إلى القدرة على استدعاء  اكبر عدد أو كمية م:   Fluencyالطالقة - 

  .فترة زمنية محددة لمشكلة ما أو موقف مثير

وتدل على نوع من األفكار المبتكرة غير المكررة في االستجابة إلى مثير : Flexibilityالمرونة  - 

  .معين معطى

تتضمن القدرة على إعطاء فكرة جديدة غير عادية وخارجة عن نطاق : Originalityاالصالة  - 

  .ا هو شائعالمألوف كم

وتعنى القدرة على التعرف إلى مواطن الضعف أو النقص أو الفجوات في : الحساسية للمشكالت - 

  . الموقف المثير

باإلضافة إلى القدرات األربعة السابقة التي حددها تورانس، يمكن إضافة قدرة خامسة هي تفضيل 

  .)2005إبراهيم، ( ط ماوتعني إضافة الجزئيات لفكرة ما أو مخط:  Elaborationاألفكار 

  

وبمراجعة ممعنة لنظريات اإلبداع التي تعد أساساً جيداً أمكن من خاللها تفسير بعض جوانب العملية 

 المجردة المفاهيم مع يتعامل خاصاً عقليا يكون ان أمااإلبداعية، فاإلبداع من وجهة نظر الجشطالت هو 
 وبين وصوره، لألشياء تأمله يظهر الذي الفرد خيال بين لتفاعل نتاج اإلبداع أن أي كيا أدرا يكون أو

 والتفكير العقلي النمو مراحل بين العالقة تناولت دراسة وفي، )1995عبد الحميد، ( العقلية العمليات
 وجود إلى خلصت الثانوي، الثالث الصف طالب من عينة لدى األصالة مستوى في الممثل اإلبداعي
 تجريدا األكثر األفراد أن أي األصالة، على والقدرة التجريدي تفكيرالعلى  القدرة بين طرديه عالقة

 هي التجريدية القدرة إن بماو ،)1991صالح، (  وجدة أصالة أكثر أفكار إنتاج يستطيعون ألفكارهم

 أصيلة ألفكار اًإنتاج أكثر وايكون العلمي  التفكير على القادرين انيمكننا القول  العلمي،التفكير جوهر
 .ةومبدع

  

 مشكلة مواجهة في يشتركانالتفكير العلمي و تفكير اإلبداعيال فان ؛اإلنساني التفكير تكاملية لمبدأ وفقاو 
نفس الخطوات التي يمر بها التفكير العلمي ولكن على نحو فذ؛  في التفكير اإلبداعي ينتظم، حيث أن ما

فكر يعرف على وجه الدقة ما يريد، ويو عرف على أسبابها،يتحدد المشكلة بدقة وفالطالب المبدع يقوم بت

ص مع ما يفكر به يتفاعل بإخالوهو خلص أخيراً إلى البديل اإلبداعي، يفي مجموعة من البدائل، و

ي بطريقة نضج التفكيرالة من يصل إلى درجف معايشاً ألجزاء الفكرة ومفرداتها، لدرجة يكون معها



 
 

متوثباً صوب الفكرة  ،وات بكل سرعة وكفاءةقادراً على المرور بهذه الخط يصبح معها علمية،

طّرد معه األفكار األخرى إذا ما الحت في أفق تفكيره، بمعنى أن ما يإلى حد ) الجديدة(اإلبداعية 

تحديد البدائل (يعايشه المبدع من توتر وانفعال إزاء الفكرة يجعله يدمج الخطوتين الثالثة والرابعة 

إبداعه يمكّنه ففي بدائل كثيرة، وة واحدة؛ فهو يفكر بطريقة خالّقة في خطو) الممكنة، واختيار أفضلها

 .) 2008البريدي، ( السطحية شاقًا طريقة نحو البديل اإلبداعيمن القضاء على األفكار 

  

 
  : التفكير العلمي والتفكير االستداللي 

  

عمليات العقلية التي هو ذلك النوع من التفكير الذي يشتمل على مجموعة من ال: التفكير االستداللي

نستخدمها في تكوين وتقييم أفكارنا فيما نعتقد بأنه صحيح، وتقييم البراهين والحجج، والبحث عن األدلة، 

ومن أهم ). Small, 1990(والتوصل إلى االستنتاجات، واختبار الفروض، وتوليد معرفة جديدة 

استنباط القاعدة من ( ، االستنباط )الجزيئات استنتاج القاعدة من( االستقراء: مهارات التفكير االستداللي

العملية التي يتم بواسطتها التوصل إلى نتيجة معينة من بيانات ( ، االستنتاج )العامة من جزيئاتها

 ). متوفرة

  

يعتبر التفكير االستداللي جزءاً من التفكير العلمي حيث أن التفكير االستداللي يعنى في جوهرة بالعالقة 

النتيجة التي تنبع منها بالضرورة أو بالعالقة بين الفرضية والدليل الذي يقدم تأييداً لها، بينما بين المقدم و

بالعالقات التي يمكن أن تتضمنها المشكلة ثم إعطاء أحكام  قيعنى التفكير العلمي باإلضافة إلى ما سب

العالقة بينهما عالقة أي أن . تتعلق بالمشكلة، إي تقصيها بطريقة علمية منظمة والوصول إلى حلها

وبذلك نرى أن التفكير العلمي ينطوي ضمنا على االستدالل بما أن مهارات التفكير  .الجزء بالكل

االستداللي تعد من المهارات األساسية المستخدمة في عمليات دعم األدلة وإقناع األخر بها من خالل 

  ) .   1999؛ علي،  2001العتيبي، ( االستنباط واالستقراء 
.  
  
  
  
  
  



 
 

  : الدراسات المتعلقة بالتفكير العلمي 2.2
  

ع األساسي في مديرية تربية تحديد مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف التاسل سعت هذه الدراسة

الخليل، وقد أشتمل األدب التربوي على العديد من الدراسات التي عالجت موضوع التفكير العلمي ومن 

  :هذه الدراسات

  

والتي هدفت إلى استقصاء اثر تدريس مختبر الفيزياء وفق المنحى البنائي في ) 2007(دراسة قباجة 

فهم  طلبة السنة الجامعية األولى للمفاهيم الفيزيائية وقدرتهم على التفكير العلمي ومعتقداتهم المعرفية 

من مساق حول العلم ولتحقيق هدف هذه الدراسة، أعدت المادة التعليمية لثمانية موضوعات متتالية 

، وأربعة )V(، أربعة موضوعات أعدت لتتناسب مع استراتيجية الشكل 211الفيزياء العملية 

لقياس فهم المفاهيم  موضوعات أخرى أعدت لتتناسب مع استراتيجية دورة التعلم ، كما صمم اختبار

ر العلمي، واستبانة الفيزيائية، وأخر لقياس فهم المفاهيم الفيزيائية وأخر لقياس قدرة الطلبة عل التفكي

تتكون من أسئلة مفتوحة النهاية لقياس معتقدات الطلبة المعرفية حول العلم، طبقت الدراسة على عينة 

قصدية من طلبة السنة األولى الجامعية في كلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة القدس، وتكونت العينة 

عينة حسب مستوى التحصيل السابق في طالبا وطالبة، وقسمت ال) 48(من شعبتين عدد أفرادهما 

وفق المنحى البنائي، بينما درست المجموعة الضابطة ) مرتفع، ومنخفض(الفيزياء إلى مستويين 

المختبر ذاته بالطريقة االعتيادية ، طبقت االختبارات قبل المعالجة التجريبية وبعدها، وقد خرجت 

إحصائيا عند مستوى الداللة في فهم الطلبة للمفاهيم وجود فروق دالة : الدراسة بجملة من النتائج أهمها

البديلة ولصالح المجموعة التجريبية، وجود فروق ذات داللة إحصائية في قدرة الطلبة على التفكير 

العلمي ولصالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في قدرة الطلبة على 

طريقة التدريس والجنس والتحصيل السابق في الفيزياء، وبناء على  التفكير العلمي تعزى للتفاعل بين

نتائج الدراسة فقد خرج الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها أن تولي مناهج العلوم اهتماما بإدخال 

استراتيجيات تدريس تقوم على المنحى البنائي، واالهتمام بالمعتقدات المعرفية الن المنهاج الذي ال 

حول العلم ليس له اثر في تطوير فهم الطلبة  ةبين تعليم العلوم ومعتقدات الطلبة المعرفي العالقة فيص

  .للمفاهيم العلمية وتفكيرهم العلمي 

  



 
 

دراسة هدفت إلى مقارنة أثر استخدام بعض تقنيات التعليم االلكتروني على ) 2007(وأجرى الحسناوي 

طالبا وطالبة في الصف األول ) 100(ة البحث من وتكونت عين. يل الطلبة وتنمية تفكيرهم العلميتحص

، ) 2007-  2006(راق للعام الدراسي في قسم التقنيات الكهربائية بالمعهد التقني في الناصرية في الع

واختيرت . والذين قسموا إلى أربع مجموعات تجريبية متساوية بالعدد ومتكافئة في بعض المتغيرات

. يقة االعتيادية للمجموعات األربعأعدت الخطط التدريسية بالطرسبعة مواضيع من المنهج المقرر، و

ار ، وبناء اختبار تحصيل من نوع االختيفقرة)  40(ما تم بناء مقياس التفكير العلمي، وهو مكون من ك

ليتم , وبية تعليمية للمواضيع التعليميةوصمم الباحث برامج حاس  ،سؤاال)  28(من متعدد مكون من 

الطلبة من خالل عارض البيانات ، وكذلك صمم برامج حاسوبية تعليمية للمواضيع  جميععرضها على 

وبدأ البحث بتطبيق . ل طالب على حدة على جهاز الحاسوبقيد البحث أيضا ليتم استخدامها من قبل ك

ريس لمدة ، واستمرت عملية التدلمجموعات األربع معاً وفي آن واحدمقياس التفكير العلمي على طلبة ا

جموعات جرى بعد ذلك تطبيق اختبار التحصيل ومقياس التفكير العلمي على طلبة الم. عة أسابيعسب

وتوصلت الدراسة إلى تفوق طلبة  المجموعات التجريبية التي درست . األربع معا وفــي آن واحد

ياس باستخدام التقنيات االلكترونية على المجموعات التي درست بالطريقة التقليدية بالتحصيل ومق

 .التفكير العلمي 

    

وعمليات  ةحول المقاربة بين الفلسفات التعليمي) Yurumezoglu & Oguz, 2007(وفي دراسة 

هدف هذه الدراسة النظر إلى عمليات ( الموجودة لدى الطلبة المعلمين في تعليم العلوم  التفكير العلمي

تكونت عينة ) . ة النتائج مع الفلسفة التعليميةالتفكير العلمي الموجودة لدى الطلبة المعلمين ومن ثم مقارن

التركية، ) Mugla University(طالبا وطالبة من صغار الطلبة المعلمين في جامعة  32الدراسة من 

استخدمت الدراسة أداتين مختلفتين لقياس عمليات التفكير العلمي لدى الطلبة باإلضافة إلى إجراء اختبار 

دراسة، واستخدمت فيها أيضاً األساليب النوعية والكمية، توصلت الدراسة إلى التقييم الذاتي على عينة ال

به الطلبة وبين ما يفعلونه بالرغم من أن هؤالء الطلبة يؤيدون البنائية  رأن هناك فجوة كبيرة بين ما يفك

ت المعتادة،  في التعليم، وقد أشار الباحثان إلى أن هذه الفجوة بين التفكير العلمي واألحاسيس والتفسيرا

  .يمكن إغالقها من خالل تدريب الطلبة المعلمين على استخدام عمليات التفكير العلمي في تعليم العلوم 

  

المدرسة لتعلم مهارات التفكير  لدراسة عن استعداد أطفال ما قب) Unutkan, 2007(وأجرت ينتكان 

سن المدرسة الذين مروا بخبرات  لالعلمي، حيث هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة استعداد أطفال ما قب

مدرسية، مع أولئك األطفال الذين لم يمروا بتلك الخبرات على أساس مهارات التفكير العلمي ذات 



 
 

طفٍل، منهم  300تكونت عينة الدراسة من . الصلة بالسن والجنس والوضع االجتماعي واالقتصادي

طفالً ممن لم يحضروا  120، وممن حضر مرحلة ما قبل المدرسة ومروا بخبرات مدرسية 180

المدرسة ولم يمروا بخبرات مدرسية، تراوحت أعمارهم ما بين الخامسة والسادسة  لمرحلة ما قب

سؤاالً، وهي عن األطفال الذين مروا   28األولى استبانة مكونة من : ،استخدمت الدراسة أداتين

المدرسة، و  لالخبرات في مرحلة ما قب المدرسة، واألطفال الذين لم يمروا لبالخبرات في مرحلة ما قب

عن العمر، ونوع الجنس، ومحددات الوضع االجتماعي واالقتصادي، أما األداة الثانية كانت عبارة عن 

سؤاالً في مجموعها، تمحورت حول  74جدول المدرسة، وهو جدول من إعداد الباحثة، مكونة من 

مهارات التفكير العلمي  مسؤاالً متعلقة بتقيي 14 منها(استعداد الطلبة في مادة الرياضيات والعلوم 

وقد جرى تطبيق االستبانة على اسر األطفال وجمع البيانات الضرورية ). الموجودة عند األطفال

على األطفال، كل واحد على حده،  ةوالالزمة منهم، أما جدول المدرسة فقد قامت الباحثة بتطبيقي

الذين تعرضوا إلى خبرات مدرسية قبل سن المدرسة كانوا  وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن األطفال

األكثر مهارة في التفكير العلمي من األطفال اآلخرين، وهذا مؤشر يثبت أن التفكير العلمي هو ذات 

كذلك أشارت النتائج إلى أن مهارات التفكير العلمي تختلف باختالف العمر، فمثالً . صلة كبيرة بالتعليم

علمي الموجودة عند األطفال في سن الخامسة تختلف عنها في سن السادسة، حيث أن مهارات التفكير ال

  . تحسين مهارات التفكير العلمي يأتي مع تقدم السن

     

بدراسة حاول من خاللها استقصاء اثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية ) 2003(وقام آل عبيد 

واالتجاهات نحو الكيمياء لدى طلبة الصف الثاني ) ممهارات عمليات العل(مهارات التفكير العلمي 

طالباً وطالبة موزعين على ) 188( الثانوي العلمي في سلطنة عمان، تكونت عينة الدراسة القصدية من 

ثماني شعب في أربع مدارس، تم تقسيمهم عشوائياً إلى مجموعتين، األولى تجريبية درست بطريقة 

ة درست نفس الفصل في الكيمياء بالطريقة العادية، واستمرت التجربة التعلم التعاوني، والثانية ضابط

وقد تم استخدام أداتين في الدراسة فبل وبعد التدريس، . أربعة أسابيع بمعدل ثالث حصص في األسبوع

، والثانية استبانة لقياس االتجاهات )مهارات عمليات العلم(األولى كانت اختباراً لمهارات التفكير العلمي 

و الكيمياء، أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك أثراً ايجابياً الستراتيجية التعلم التعاوني في تنمية نح

، وعدم وجود فروق دالة ءلدى الطلبة في مادة الكيميا) مهارات عمليات العلم( مهارات التفكير العلمي

مستوى  الجنس،(رات تعزى لمتغي) مهارات عمليات العلم( في مهارات التفكير العلمي  إحصائياً

، كما أظهرت النتائج أن هناك عالقة ارتباطية )التحصيل في الكيمياء، والتفاعل بين المتغيرات الثالثة 

  .واتجاه الطلبة نحو العلوم) مهارات عمليات العلم(ضعيفة بين مهارات التفكير العلمي 



 
 

أسلوب التعلم القائم على  دراسة هدفت من خاللها إلى استقصاء اثر تطبيق) 2002(وأجرت النمري 

لمفاهيم الوراثة ت على  اتجاهات الطالبات العلمية، ومهارات تفكيرهن العلمي، وفهمهن المشكالحل 

في مدرسة راهبات  الصف العاشر األساسي اإلحدى عشرة العلمية، تكون أفراد الدراسة من طالبات

اختبار : راسة ثالثة اختبارات هيمت في الد، واستخدعمان/ في مديرية التعليم الخاص  الوردية

، واختبار استراتيجيات التفكير العلمي، واختبار المفاهيم العلمية في موضوع الوراثة االتجاهات العلمية

الذي أعدته الباحثة خصيصاً لهذه الدراسة، أعيدت صياغة الوحدة الثالثة من منهاج األحياء للصف 

عة مرتبة من مشكالت علمية، قدمت للطالبات بأسلوب على شكل مجمو) الوراثة( العاشر وموضوعها 

التعلم القائم على حل المشكالت، وأظهرت نتائج الدراسة أن تبني الطالبات ألسلوب التعلم القائم على 

المشكالت نتج عنه نمو في التفكير العلمي والمفاهيم العلمية لديهم، وتكوين اتجاهات ايجابية نحو تعلم 

  .االحتفاظ بالمادة التعليمية لفترة أطول  العلوم، والقدرة على

  

دراسة هدفت خاللها إلى استقصاء فاعلية تدريس العلوم بطريقة المشروعات ) 2000(وأجرت يوسف 

على فهم طلبة الصف التاسع للمفاهيم العلمية والتفكير العلمي ومعتقداتهم المعرفية حول العلم في منطقة 

طالبا وطالبة، انتظموا في أربع شعب، حيث درست ) 182( جنوب عمان، تكونت عينة الدراسة من

ودرست المجموعة الثانية ) المجموعة التجريبية(المجموعة األولى باستخدام طريقة المشروعات 

بواقع حصتين أسبوعياً، استخدمت الباحثة أدوات ) المجموعة الضابطة(باستخدام الطرقة التقليدية 

طريقة التدريس بالمشروعات : إعداد مذكرات دراسية  لمعالجتين( تعليمية أوالً المواد ال: الدراسة اآلتية

ثالثة اختبارات وهي، اختبار المفاهيم العلمية، : وطريقة التعلم الصفي االعتيادي، ثانياً االختبارات

يات أشارت النتائج إلى تنوع استراتيج. واختبار التفكير العلمي، و اختبار المعتقدات المعرفية حول العلم

التفكير العلمي واختالفها عند الطلبة وذلك حسب طريقة المعالجة وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين 

، كما أظهرت النتائج نمو قدرات التفكير )أحد جوانب التفكير العلمي(النظرية العلمية واألدلة العلمية

فيما يتعلق باختبار  العلمي لدى طلبة المجموعة التجريبية التي درست بطريقة المشروعات وخاصة

األدلة السلبية واألدلة النظرية الختبار النظرية، فقد  تمسكوا باألدلة السلبية الداحضة للنظرية ونظروا 

فكثرة المصادر التي يحصلون . إلى األدلة االحتمالية كأدلة داحضة للنظرية أكثر من الطريقة االعتيادية

د المجموعات باستمرار ألدلة متنوعة جعلهم يؤجلون حكمهم منها على المعرفة، وتبادل األفكار بين أفرا

على النظرية التي استخدمت األدلة االحتمالية، وذلك إلصدار حكم عليها من خالل النتائج التي 

  .يحصلون عليها

  



 
 

في إطار استقصاء قدرة الطلبة في جانب من جوانب التفكير العلمي هو ) 1999(وفي دراسة علي 

تناولت هذه الدراسة تنمية قدرة معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائية، والمتوسطة،  االستدالل العلمي،

والثانوية، على االستدالل المنطقي واثر ذلك على تنمية التفكير العلمي، وقد تكونت عينة الدراسة من 

ت ساعة، استخدم) 36(معلمة، استغرق التدريب على البرنامج ثالثة اشهر بمعدل ) 29(معلما و) 31(

الدراسة اختبار التفكير العلمي، وأشتمل البرنامج تعريف التفكير االستداللي ومهارته الفرعية على، 

وتطبيق األحكام االستدالل المباشرة وغير المباشرة ومقارنة بينها وصياغة االستدالالت منطقية مباشرة 

ي والبعدي في اختبار أو غير مباشرة، توصلت الدراسة إلى وجود فروق بين متوسطي القياس القبل

التفكير العلمي لصالح القياس البعدي وبذلك يتضح أن التدريب على االستدالل المنطقي أدى إلى نمو في 

  .التفكير العلمي لدى المعلمين والمعلمات

  

باعتباره مكونا من مكونات التفكير العلمي  بدراسة عن االستدالل العلمي) Kral, 1997(وقام كرل 

طالباً  )240(تكونت عينة الدراسة من . عن العالقة بين االستدالل العلمي والتحصيلمحاوال الكشف 

ضابطة، وتجريبية، واستخدم الباحث ألغراض الدراسة نموذج : وطالبة، قسمت الى مجموعتين

)Lawson (التفكير التوافق: لالستدالل العلمي، وقد تم الكشف عن مكونات االستدالل العلمي اآلتية 

)combinatorial( تحديد وضبط المتغيرات، والتفكير التناسبي، والتفكير االحتمالي، والتفكير ،

كما طبق الباحث في تدريس الطلبة برنامج قائما على المنحى االستقصائي، والدورة . االرتباطي

التعليمية، وأظهرت الدراسة أن قدرات الطلبة االستداللية قد تطورت كما تحسن مستوى التحصيل 

 .لديهم

  

بإجراء دراسة تهدف إلى مقارنة تحصيل ومهارات عمليات العلم ) Strikotr, 1997(وقام ستريكوتر 

واالتجاهات واإلبداع العلمي واالحتفاظ التعليمي لدى طالب الصف السادس االبتدائي ) التفكير العلمي(

ة من  نموذج المنظم الحقيبة التعليمية المكون: في موضوع الضوء، وذلك باستخدام طريقتي تدريس هما

طالباً ) 78(والطريقة التقليدية، وقد تألفت عينة الدراسة من  المتقدم الوزبل ونموذج استقصاء سوخمان،

تجريبية : اختيروا عشوائياً من إحدى مدارس براثوموكسا في أمريكا، وقد تم توزيعهم إلى مجموعتين

الحقيبة التعليمية : كانت أدوات الدراسة هيطالباً، و) 39(طالباً وضابطة مكونة من ) 39(مكونة من 

التي تتكون من نموذج المنظم المتقدم الوزبل ونموذج استقصاء سوخمان، واختبار تحصيلي، واختبار 

لمهارات عمليات العلم، واختبار لالتجاهات، واختبار لإلبداع العلمي، وأظهرت نتائج الدراسة وجود 



 
 

وفي مهارات عمليات العلم وفي إبداعهم العلمي وفي اتجاهاتهم فروق دالة إحصائياً في تحصيل الطلبة 

  .وفي احتفاظهم بالمعرفة، وذلك لصالح المجموعة التجريبية

  

دراسة هدفت إلى بحث فعالية التعليم التعاوني في تنمية التفكير العلمي ) 1997(وأجرت أحمد والمرسي 

طالبا وطالبة ) 111(ية، تكونت عينة الدراسة من والتحصيل في مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة االبتدائ

في مصر، وقسمت إلى مجموعتين تجريبية  1997/1998من الصف الرابع األساسي للعام الدراسي 

طالبا وطالبة ) 59(طالبا وطالبة درست بالتعليم التعاوني، ومجموعة ضابطة عددها ) 52(عددها 

لمدة شهرين، وتم تطبيق اختبار تحصيلي، " والكون اإلنسان"درست بالطريقة العادية، ودرسوا وحدة 

تحديد : ومقياس التفكير العلمي قبلياً وبعدياً، وتضمن مقياس التفكير العلمي في الدراسة القدرات اآلتية

 .المشكلة، وجمع البيانات، واختبار صحة الفرضيات، واالستقراء، واالستنباط، وتفسير البيانات

، أظهرت النتيجة تفوق طلبة التجريبية على طلبة )ت(لثنائي واختبار وباستخدام تحليل التباين ا

االعتيادية في تحصيلهم العلمي وكذلك في نمو مهارات تفكيرهم، وهو وجود تفاعل بين الطريقة 

والجنس في التحصيل العلمي ولصالح إناث التجريبية، إال انه لم يظهر مثل هذا األثر للتفاعل في 

  .  التفكير العلمي

  

هدفت إلى الكشف عن أنماط التفسير التي يقدمها الطلبة في ) 1995(غيث  وفي دراسة قام بها

المرحلتين األساسية والثانوية لبعض الظواهر، ومدى مقبوليتها، كما سعت إلى الكشف عن أنماط 

 التفسير عند الطلبة مع تقدمهم في الدراسة، وسعت كذلك إلى فحص العالقة االرتباطية بين أنماط

طالبا وطالبة من طلبة  96التفسير لدى الطلبة ومستوى تفكيرهم حسب نظرية بياجه، تكونت العينة من 

اختبار مستوى : الصفوف األول الثانوي والتاسع والسابع األساسي، واستخدم في الدراسة اختباران هما

. لتفسير العلمي، واختبار مهمات ا)مادي / مجرد ( التفكير لتصنيف الطلبة حسب مستوى تفكيرهم 

وكشفت الدراسة عن وجود تباينات في أنماط التفسير الشائعة لدى الطلبة اختلف باختالف موضوع 

الظاهرة، كما أظهرت وجود فروق دالة إحصائياً بين نسب الطلبة في الصفوف الثالثة بالنسبة ألنماط 

ضوئي، كما وجدت فروقا ذات دالة التفسير التي قدمها الطلبة لمهمة التكاثف والطفو والصدأ والبناء ال

بين نسب الطلبة من مستويي التفكير المادي والمجرد بالنسبة ألنماط التفسير التي قدمها الطلبة لمهمة 

  . التكاثف والصدأ والبناء الضوئي 

   



 
 

سعى من خاللها للكشف عن تطور التفكير العلمي لدى ) Collings, 1994(وفي دراسة قام بها كولنج 

سنة وذلك من خالل تدريبهم على عدد من االستراتيجيات التفكيرية المرتبطة ) 12(سن الطلبة ب

أثناء تقييمها  سباالستدالل العلمي، وافترض في دراسته أن القدرة التفكيرية عند الطلبة كثيرا ما تبخ

وذلك ناتج عن ضعف القدرة لدى الطلبة على تذكر المتغيرات كمتغيرات، كذلك ضعف القدرة على 

تحديد أي من المتغيرات مسؤول عن إحداث األثر، عالوة على ضعف القدرة على ضبط المتغيرات في 

: حدد الباحث مكونات التفكير العلمي التي تهدف إلى تطويرها بمجموعة من القدرات هي. مهمة حقيقية

تدريبية وكل  مهمة) 17(وقام بإعداد . االستنتاج، والتذكر، والمالحظة، والمقارنة، وضبط المتغيرات

وقام بتدريب المجموعة  مهمة منها تنمي مكونا أو أكثر من مكونات التفكير العلمي التي اقترحها،

أسبوعا بواقع حصتين صفيتين أسبوعياً، ) 12(التجريبية على المهمات المعدة، واستمرت التجربة لمدة 

ة، وخلص الباحث إلى نتيجة وأظهرت النتائج وجود زيادة في المتوسطات لصالح المجموعة التجريبي

  .مفادها إمكانية تطوير التفكير العلمي لدى الطلبة من خالل استخدام مهمات تدريبية
  

دراسة بغرض مقارنة التطور المعرفي ومهارات العمليات العلمية ) Lee, 1993(وأجرى لي 

قة في العلوم، واتجاهات المعلمين تحت التدريب في جمهورية الصين نحو العلوم بمعرفتهم المسب

طالباً وطالبة موزعين في أربع مجموعات، األولى تكونت من طلبة السنة ) 1486(وتكونت العينة من 

الرابعة المختصين في تدريس المرحلة االبتدائية األولى، والثانية من طلبة السنة الرابعة المختصين في 

السنة األولى المتخصصين في العلوم  الموسيقى أو الفنون أو التربية الرياضية ، والثالثة من طلبة

واستخدمت الدراسة . والرياضيات، والرابعة من طلبة السنة األولى الذين ليس لهم تخصص علمي

مقياس التفكير المنطقي، واختبار عمليات العلم المتكاملة، ومقياس االتجاهات نحو العلوم، وتوصلت 

وى المهارات العلمية لدى طلبة معلمي االبتدائية التطور المعرفي ومست: الدراسة إلى النتائج اآلتية

ومعلمي العلوم والرياضيات؛ أفضل منه لمعلمي الموسيقى والفنون والرياضيات والمعلمين الذين هم 

وكذلك هذا حالهم في اتجاهاتهم نحو العلوم مقارنة مع . بدون تخصص، وهو األفضل لمعلمي العلوم

انت هناك عالقة ارتباطية بين التطور المعرفي وكل من وك. المختصين وغير_ معلمي الموسيقى 

االتجاهات نحو العلوم والمهارات العلمية، وكانت العالقة ضعيفة بين التطور المعرفي واالتجاهات نحو 

 .العلوم ومتوسطة بين التطور المعرفي والمهارات العلمية 

  

علمي التي يستخدمها الطلبة في استقصى فيها استراتيجيات التفكير ال) 1992(في دراسة عياصرة 

طالبة وطالبة من الصف ) 64(المرحلتي التعليم الثانوي واألساسية العليا، تكونت عينة الدراسة من 



 
 

طالبا وطالبة من الصف األول الثانوي العلمي في مدارس مدينة جرش، ) 64(التاسع األساسي و

العقلي، واختبار استراتيجيات التفكير العلمي،  اختبار مراحل بياحيه للنمو: استخدمت الدراسة أداتين هما

وعالجت الدراسة جانبين أساسيين للتفكير وهما اختبار الفرضيات المتمثل في اختيار نوع األدلة لقبول 

فرضية أو رفضها، ونوع التصميم، ونوع الحكم الذي يصدره الطالب بعد اختبار النظرية، والجانب 

ية ويشمل الموقف من النظرية في وجود األدلة السلبية القطعية، وفي الثاني يتعلق بالتفكير في النظر

وكشفت الدراسة أيضا عن مدى اختالف استراتيجيات التفكير . ضوء األدلة االحتمالية غير القطعية

العلمي باختالف كل من مستوى تعليمهم، ومستوى تفكيرهم، ومستوى تحصيلهم في العلوم، أظهرت 

علق بنوع األدلة التي بحث عنها الطلبة وجود فروق ذات داللة إحصائيا بين نسب نتائج الدراسة فيما يت

الذكور واإلناث الذين استخدموا هذه االستراتيجيات، وأظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة بشكل عام 

اتجهوا إلى استخدام األدلة التجريبية، وأظهرت النتائج من حيث التصميمات التي استخدمها الطلبة عند 

اختبار النظريات، أن التصميم الذي استخدمه الطلبة بنسبة أعلى كان تصميم دراسة الحالة، كما أظهرت 

نتائج الدراسة، من حيث نوع الحكم الذي أصدره الطلبة على النظريات أن نسبة الطلبة الذين أصدروا 

ا، كما أظهرت نتائج حكما قطعيا زاد عن نسبة الطلبة الذين أصدروا حكما احتماليا بشكل دال إحصائي

الدراسة فيما يتعلق بالتفكير في النظرية، أن الطلبة استخدموا في حالة الموقف من النظرية بوجود دليل 

التمسك بالنظرية، وتعديل النظرية أو : سالب قطعي يتعارض معها ثالثة أنواع االستراتيجيات هي

  .تغييرها، وتعليق الحكم على النظرية 

  

بدراسة استهدف من خاللها إلى استقصاء اثر أسلوب استخدام المختبر على تنمية ) 1985(وقام الزغبي 

طالبا ) 468(مهارات التفكير العلمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في األردن، تكونت عينة الدراسة من 

وطالبة من طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي  موزعين على اثنتي عشرة شعبة في ست مدارس 

، بواقع شعبتين من كل مدرسة، وقد تم اختيار أسلوبين لتطبيقهما في المختبر، وهما األسلوب عشوائياً

االستقصائي لطلبة المجموعة التجريبية، واألسلوب التقليدي لطلبة المجموعة الضابطة، أظهرت نتائج 

الضابطة على الدراسة أن متوسط أداء طلبة المجموعة التجريبية يزيد عن متوسط أداء طلبة المجموعة 

اختبار الطرق العلمية البعدي، واالختبار البعدي لفقرات التجريب العملي، حيث كانت هذه الفروق دالة 

وهذا يشير إلى تفوق األسلوب . ولصالح المجموعة التجريبية )α =0.05(إحصائياً عند مستوى الداللة 

ة مهارات التفكير العلمي، والتجريب االستقصائي المستخدم في المختبر على األسلوب التقليدي في تنمي

  . العلمي

  



 
 

  :تعقيب على الدراسات السابقة  1.2.2
  

 :ما يلي  استخالصيمكن  من خالل العرض السابق للدراسات 
  

العديد من الدراسات السابقة عنيت بتنمية مهارات التفكير العلمي بالرغم من االختالف فيما بينها في  - 

االستقصاء، التعلم التعاوني، ( مهارات التفكير العلمي لدى الطلبة ومنها األسلوب المستخدم في تنمية 

، إال أنها اتفقت في كونها أظهرت تأثيراً ايجابياً في تنمية هذه ......)حل المشكالت، المشروعات 

المهارات لدى الطلبة والمعلمين، مما يدعم االفتراض القائل بإمكانية تنمية وتوظيف تلك المهارات في 

  .لمواقف الحياتية والتعليميةا
  

إجماالً هذه الدراسات أكدت جدوى تنمية مهارات التفكير العلمي من خالل ارتباطها بمحتوى   - 

الخ، مما يعطي مؤشرا ايجابيا بان ........ معين مثل العلوم والرياضيات، الفيزياء، الكيمياء    دراسي 

 . من مستوى التحصيل الدراسي  مرتفع من مهارات التفكير العلمي يزيد   مستوى 

  

  معظم الدراسات التي اهتمت بتصميم برامج لتنمية مهارات التفكير العلمي أجريت على عينات من  - 

 أحمد  ، ودراسة)Unutkan, 2007( ينتكان  طالب المراحل التدريسية المتوسطة والعليا ماعدا دراسة 

وهذا يؤكد ما أشار إليه العديد من  ،)Strikotr, 1997(ستريكوتر  ، ودراسة)1997(والمرسي  

  .من أن التفكير العلمي يزداد بازدياد العمر  الباحثين 

  

معظم الدراسات التي عنيت بتنمية مهارات التفكير العلمي أما  تعاملت مع التفكير العلمي بصورة  - 

دراسة عياصرة واحد من جوانبه، ما عدا  بعامة دون توضيح ألبعاده ومكوناته، وإما عالجت جان

التي انطلقت في معالجتها للتفكير العلمي من كونه موازنة بين النظرية والدليل، واعتبار ) 1992(

حيث حدد مكونات التفكير العلمي ) Collings, 1994(ودراسة كولنج  التفكير العلمي مهارات علمية،

  .، وضبط المتغيرات االستنتاج، والتذكر، والمالحظة، والمقارنة: بمجموعة من القدرات هي 

  

مما يؤخذ على هذه الدراسات بصف عامة هو اعتمادها على الجانب التدريبي لتنمية مهارات التفكير  - 

هذا العائد المطلوب من التدريب الن تضمن  قالعلمي فقط دون وجود الجانب المعرفي، وقد ال يحق



 
 

ارات المنماة، وأهميتها، ومزايا تنميتها البرنامج معلومات تؤدي إلى استبصار الفرد، وفهمه لطبيعة المه

  .من شأنه تكوين اتجاه ايجابي نحو إكتساب هذه المهارات

  

  إن إكساب الطالب لمهارات التفكير العلمي يحتاج إلى وقت وجهد كاف، ويحتاج إلى برنامج يعمل  - 

 .على تنميته  

  

لدراسات التي عنيت بتنمية التفكير العلمي بالنظر إلى الدراسات السابقة نرى أن هناك غياباً نسبياً ل  - 

 .في الثقافة والبيئة المحلية الفلسطينية مما يؤكد الحاجة ماسة إلى أجرى مثل هذه الدراسات
  

  :بأنماط التعلم  الخلفية النظرية المتعلقة 3.2
  

    : تعريف نمط التعلم 1.3.2
 

  ".ر إلى كيفية تفضيل األفراد للتعلميشي" نمط التعلم بأنه  )Sternberg, 1997 ( عرف ستيرنبرج  

أن نمط التعلم هو طريقة شخصية في التعامل مع المعلومات ويعد أحد ) 1992(ويعتبر غنيم 

الخصائص المعرفية لدى الفرد، كما يعتبر أسلوباً إدراكياً في مواقف التعلم ويساعد في تفسير عمليات 

 .التعلم
  

المدارس األمريكية على الممارسات لعملية التعليم بأنهم اتفقوا وأفاد المسح الذي أجرته إدارة اتحادات 

يشير نمط التعلم إلى الطرق التي يتعلم بها الطالب كل طالب بشكل أفضل : على التعريفات ألنماط التعلم

)AASA, 1991, p12 .(  
  

ا أنماط التعلم على أنها الطريقة التي تؤثر بوساطته )(Dunn, Dunn & Price, 1987ويعرف 

عناصر معينة في المجاالت البيئية واالنفعالية والفسيولوجية الجسمية على تمثل الطلبة واستيعابهم 

  .للمعلومات والمهارات المختلفة واحتفاظهم بها 
  

التعلم على أنها الطريقة المفضلة لدى الفرد إلدراك المعلومة  أنماط) Kolb, 1984(كما عرف كولب 

 .ومعالجتها 

  



 
 

نمط التعلم بأنه مجموعة من االداءات المميزة ) Gregorc, & Butlen, 1984 (وعرف غريغور 

للمتعلم التي تمثل الدليل على طريقة تعلمه واستقباله للمعلومات الواردة إليه من البيئة المحيطة به بهدف 

تي وال, وتدور وجهة نظر غريغور حول الكيفية التي يؤدي العقل اإلنساني بها وظائفه, التكيف معها

يعكسها الفرد في سلوكه الظاهري، حيث يظهر منه أن بعض العقول أفضل ما تكون أداء في المواقف 

  .  وبعضها األخر في المواقف المجردة، وبعضها الثالث في الموقعين كليهما, الحسية المادية

  

التعامل مع بأن نمط التعلم  هو الطرق الشخصية التي يستخدمها الطلبة في )  1984(يعتبر أبو حطب 

  .المعلومات في أثناء عملية التعلم 
  

ويستخدم علماء التربية وعلم النفس مفهوم نمط التعلم لوصف العمليات الوسيطية المتنوعة التي 

يستخدمها المتعلم أثناء تفاعله مع مواقف التعلم، والتي توصله في النهاية إلى تطوير خبرات تعليمية 

المعرفي، وهذا يشير إلى أن أسلوب التعلم يعتبر وصفا للعمليات جديدة تضاف إلى مخزون المتعلم 

التكيفية المناسبة والتي تجعل من الرد مستجيباً لمثيرات البيئة المتنوعة بما يتالءم مع خصائصه 

  ).Entwistle, 1981 P:3-4( االنفعالية واالجتماعية 
  

 :تضمن العناصر اآلتية أنها ت عريفات السابقة لنمط التعلم رأت الباحثةمن خالل الت
  

فالمعلومات يتم استقبالها من خالل صيغ اإلدراك ويتعلم الطلبة بكل صيغ  : عمليات اإلدراك  - 

اإلدراك، لكنهم يملكون مواطن قوة وضعف في صيغ محددة، فبعضهم تحليلي يحتاج إلى مصادر 

ومات ويحتاج للتركيز على متعددة من اجل الحصول على الخبرة التعليمية، يبحث عن الحقائق والمعل

محتوى ما يتعلمه، يضعون أهداف ويسعون إلى تحقيقها، وبعضهم تخيلي  يبحث عن المشاركة 

والمعاني والترابطات، و يحتاج لمعرفة لماذا يتعلم شيئا ما، وبعضهم منطقي يتعلم من خالل الفعل 

شاف والبحث اإلمكانيات من والتجريب وتطبيق النظريات، وبعضهم ديناميكي يتعلم من خالل االستك

  .خالل المحاولة والخطأ

يختلف األفراد في طريقة معالجتهم للمعلومات فمنهم من يعالج المعلومات : معالجة المعلومات - 

  .استقرائيا، أو بالتحليل والتفسير، أو بها جميعا، ولكل منهم تفضيالته بهذا الجانب 

فقد يفضل األفراد التعلم مع الصوت العالي أو الجلوس : خصائص البيئة المادية والنفسية واالجتماعية- 

بصمت أو التعلم والدراسة أثناء المشي وقد يفضل الفرد نمط التعلم القائم على النشاط المفرد أو النشاط 

  .الجمعي أو األسلوبين معا



 
 

  نماذج لبعض أنماط التعلم 2.3.2
   

؛ وتركز ند تعاملهم مع المعلوماتلمتعلمون عن بدراسة الطرق واألساليب التي يتبعها ااهتم الباحثو

دائهم االهتمام على تحديد تلك األساليب واألنماط على نحو يسهم في تفسير الفروق بين المتعلمين  في أ

ا ما اهتم ، ومنها ما اهتم بدراسة عمليات العلم؛ فظهرت نظريات متعددة منهفي مراحل التعليم المختلفة

 .النظريات من وغيرها تمت بدراسة المهارات المعرفيةنها ما اه، ومبدراسة تفضيالت التعلم

  

( عدة نماذج مشهورة ألنماط التعلم، نذكر منها نموذج دن ودن، ونموذج الفورمات لمكارثي هناكو

، ونموذج جريجورك للقدرات المتوسطة، ونموذج هيل لألنماط )النموذج المبني على نظرية كولب

 :وفيما يلي تفصيل موجز لهذه النماذج ) 2004جابر وقرعان، (الذهنية 

  

فعندما يفهم . و تركز نظرية القدرات المتوسطة على فهم الفرد لنفسه  :أوالً  نموذج القدرات المتوسطة

المتعلم نمط تعلمه، فإنه يختار اإلجراءات التي تتوافق مع نمط تعلمه أو تؤكده، فهو بذلك يوجد األساس 

 .تعلمهم  لتعريف المعلم والطالب بنمط
  

يؤكد تطبيق نموذج الفورمات ألنماط التعلم على تطوير واستخدام منهاج  :ثانياً نموذج الفورمات 

صميم لكي يراعي أنماط التعلم، وقد بنى نظام الفورمات لمكارثي على نظرية ديفيد كولب التي تفيد بأن 

ين المشاعر أو التفكير، وقد تم األفراد يتعلمون المعلومات الجديدة ويواجهون األوضاع بإحدى طريقت

المتعلم التخيلي، والمتعلم التحليلي، والمتعلم المنطقي، : تقسيم بعدي التعلم هذين إلى أربعة أنماط هي

 .والمتعلم الديناميكي أو التنفيذي 
  

يعتمد هذا النموذج على نظرية مفادها أن كل طالب يتعلم أفضل بطريقته  :ثالثا نموذج دن ودن

اهتم دن ودن بعدة عناصر متفاعلة، فيها عناصر بيئية ومتغيرات اجتماعية وانفعالية الخاصة، و

النمط الحسي الحركي، النمط  النمط المرئي اللفظي، النمط المرئي غير اللفظي،.( وجسمية ونفسية

 النمط الجماعي، النمط الفردي، النمط النمط االندفاعي، النمط التاملي، النمط التحليلي، الشمولي،

 ).الحدسي
  



 
 

فقد رأى أن األنماط الذهنية تعتمد على الخلفية العائلية، والمواهب : هيل لألنماط الذهنية نموذج رابعا

واألهداف الشخصية والخبرات التي تؤثر جميعها على الطرق المفضلة عند الفرد إلدراك المعلومات 

الرموز ومعانيها، والمحددات : هيواسترجاعها، وأدرج أربعة أبعاد أساسية تتفاعل مع بعضها البعض و

  .الثقافية، وأشكال االستنتاج، والذاكرة التعليمية
  

المتعلمين حسب أسلوب إدراكهم ومعالجتهم للمعلومات، وقد توصل  )Carl Jung(وقسم كارل يونج 

 :)2000قطامي وقطامي، (  إلى أربعة أنماط تسودهم األساليب التالية
  

   Feeler: ي المتعلم ذو األسلوب الشعور - 

به يدله على قيمة الشيء، ويقوم المتعلم وفق هذا النمط، بتقييم إجازاته وما  ريفترض المتعلم أن ما يشع

 .يحققه وفقا النفعاالته وليس وفقا لمنطق عقالني
  

  Thinker: المتعلم ذو األسلوب التفكيري  - 

ينشغل بالتفكير الموجه، وينظم ما يعتقد أن التفكير يساعد على تميز معاني األشياء، وهو عقالني، 

 .يحدث له وما يدركه في فئات عقلية
  

  Sensor:المتعلم ذو األسلوب الحسي  - 

قيمته لما يحس به،  داألحاسيس تثبت ماهية الشيء، ويدرك المتعلم الحسي بطريقة واعية، لكنه ال يحد

 .وال يصنف األشياء في فئات مثل النمط المفكر 
  

  Intuitor: وب الحدسي المتعلم ذو األسل - 

ويشير الحدس إلى االحتماالت التي تأخذها األشياء، ويفترض المتعلم ذو األسلوب الحدسي الضبط على 

 .المدركات بطريقة واعية، بفهم الحدسيون ما يرون وما يشعرون به بطريقة كلية متكاملة
  

التعلم وتوصل فيها إلى  فقد وضع نموذج آخر سماه نموذج بيجز ألنماط) Biggs, 1993(أما بيجز 

  :و هي ) دافع، استراتيجية( ثالثة أنماط لكل منهم 
   
يقوم على أساس الدافعية الخارجية والخوف من الفشل، فالطالب ذوو النط : نمط التعلم السطحي - 

السطحي في التعلم يرون أن التعلم المدرسي طريقتهم نحو غايات أخرى مثل الحصول على وظيفة، 

  .نجاز متطلبات المحتوى الدراسي عن طريق الحفظ وتذكر واسترجاع المحتوى الدراسيونيتهم هي إ



 
 

 تنفيذي تخيلي

 منطقي
 عملي

  مالحظة تأملية

 )م ت(
  تجريب نشط

 )ت ن(

 )1(الشكل 

  

  ح خ(خبرة حسية
 

 )ت م(  تفكير مجرد

يقوم على أساس الدافعية الداخلية والفهم الحقيقي لما تعلمه الطالب فهم يهتمون : نمط التعلم العميق - 

تمامهم، بالماد الدراسية وفهمها واستيعابها ويدركون أهميتها المهنية، ويرون ان الدراسة مثيرة اله

  .ويقومون بالربط بين الخبرات وتكاملها، ويبحثون عن اكتشاف المعنى والغايات وراء المادة الدراسية
  

ويتضمن االستراتيجية التي تجعل الطالب يحصلون على أعلى الدرجات : نمط التعلم التحصيلي - 

ى تحقيق أعلى لتحقيق الذات من خالل الدرجات المرتفعة، حيث يكون تركيز الطالب منصباً عل

  .مهمة الدراسة ىالدرجات ال عل
 

 حله معنى؛ وال يصب نمن خالل العرض السابق يالحظ أن هذه النماذج تؤكد على أن التعلم ال يكو

جزءاً من التكوين النفسي والبناء المعرفي للفرد إال إذا كان مرتبطاً بأهداف يسعى المتعلم لتحقيقها 

  .نمط تعلمه بالدرجة األولى  وتستجيب لميوله واتجاهاته ويراعي
  

  لنمط التعلم Kolbنموذج كولب  3.3.2
  

كما الحظنا فإن هناك العديد من الدراسات التي توصلت إلى تصنيفات للمتعلمين وفق أنماط وأساليب 

الذي أشار إلى أن االختالفات في أنماط   )David Kolb(تعلمهم، ومن اشهرها ما طوره ديفيد كولب 

متعلمين يعود إلى عاملين متضادين ممثلين في خط عمودي يمتد من المحسوس إلى المجرد التعلم عند ال

 ).1(والثاني يمتد من المالحظة التأملية إلى التجريب االيجابي كما هو موضح في الشكل 
  

 
  

  

  

  

  

  

  
 



 
 

عة أنماط هي ضع المتعلمين في أربالتعلم ت ثرة في أساليبؤذه العوامل المه و من وجهة نظره فان

)Kolb, 1984(:  
 

وتسود أنماط تعلمهم المادية،  Divergentمتعلمون متجددون يمتازون بالتفكير التباعدي : النمط األول 

والقدرات التخيلية والصيغ الكلية، وهم متفاعلون مع اآلخرين، يرغبون في أداء المهمات التعليمية 

  .بأسلوب تعاوني، ويبحثون عن معاني األشياء 
  

يحتاجون إلى مصادر من  Convergentمتعلمون تحليليون، تفكيرهم تقاربي استداللي : لنمط الثاني ا

اجل معرفة الخبرة التعليمية، مهتمون باألشياء دون األشخاص، وهم نظاميون في عملهم يضعون أهدافاً 

  .ويسعون إلى تحقيقها وذلك من خالل جمع الحقائق والمعلومات ذات الصلة 
   

به يدله على قيمة الشيء  رمتعلمون ذوو شعور عام، حيث يفترض المتعلم أن ما يشع: لثالث النمط ا

  .ويهتم بتطور المفاهيم وباالستعمال العلمي للنظريات، ويفضل تجربة األشياء عملياً
  

 ديناميكيون، يفضلون التعلم بالعمل وإضافة أشياء من عندهم للمادة المتعلمة، وتطبيقها: النمط الرابع 

 .في موقف جديد، ويرغبون بنقل المعرفة المتعلمة لآلخرين 

  

نظام الفورمات المبني على نظرية ديفيد كولب، حيث قام ) McCarthy, 1987(وقد بنى مكارثي 

مكارثي بوضع نظرية كولب موضع التطبيق ويعتبر نموذجا عالجيا للتخطيط  وحل المشكالت، ترتبط 

بنمط للتعلم، وتستند أنماط التعلم األربعة إلى المداخل المختلفة في  كل مرحلة من مراحل الدورة األربع

استقبال ومعالجة المعلومات، وتصف عمليتا اإلدراك والمعالجة عملية التعلم برمتها، فبينما ينخرط 

المتعلم التخيلي، المتعلم التحليلي، ( المتعلمون بكل طرق التعلم، يفضل معظمهم طريقة واحد محددة 

 ) .المنطقي، المتعلم الديناميكي المتعلم

  

إن إتباع الخطوات األربعة في التعليم في كل درس، يحتم التأكيد بأنه سيكون لكل طالب جزء من 

الحصة يتألق فيه ويشد إلى الموضوع ويتعرض للتحدي ويمكن توضيح هذه الخطوات التعليمية األربعة 

  ).38ص  2004جابر وقرعان، )  ( 1.2(في جدول 

  
 
 



 
 

 :خطوات التعلم حسب نموذج الفورمات المطور عن نظرية كولب: 1.2جدولال
  

  األنشطة المالئمة  وصف الخطوة  الخطوة التعليمية  نمط التعلم

يركز على : المتعلم التخيلي

اإلحساس والمراقبة يبحث عن 

المشاركة الشخصية، وعمل 

الترابطات، السؤال األساسي الذي 

  يطرحه هو لماذا ؟

يتم وضع هذه الخطوة قيد التطبيق   ق االهتمامخل: التحفيز 

من خالل جعل الدرس ذا معنى 

ومناقشة التالميذ . لحياة التالميذ

  .بما يرغبون بمعرفته عن 

  .الخريطة الذهنية  - 

  .العصف الفكري - 

  .مشاهدة الفيديو  - 

  .عمل القوائم  - 

  .المناقشة  - 

االستماع إلى : المتعلم التحليلي

كير بها والبحث المعلومات والتف

عن الحقائق والتفكير باألفكار، 

السؤال األساسي الذي يطرحه هو 

  ماذا ؟

تعتبر هذه الخطوة تقليدية ولكن   إيجاد الحقائق: الفحص 

يجب أن يتم إيجاد الحقائق فقط 

  .باستخدام الكتاب المقرر 

  البحث في االنترنت - 

البحث عن كتب مالئمة  - 

  .في الموضوع

  .ط مشاهدة الخرائ - 

  مقابلة الخبراء - 

التفكير والعمل، : المتعلم المنطقي 

والتجريب، والبناء، وخلق 

االستخدامات وتطبيق األفكار 

السؤال األساسي الذي يطرحه هو 

  كيف؟

توظيف ما تم : التوسع 

  .تعلمه

تثبيت الدروس من خالل إكمال 

تمرين أو إبداع مشروع ويمكن 

أن تكون المشاريع سهلة إلى 

اط لمدة عشر دقائق أو درجة نش

تطوير محاولة لمدة ثالثة أيام 

والمتالك المادة يجب على الطالب 

  .أن يفعل شيئا ما بما تم تعلمه

  إتمام واجب كتابي - 

  .تإبداع تمثيليا - 

  .القيام بتجربة علمية - 

متابعة رحلة على  - 

  .الخارطة

  .عمل كتيب أو لوحة - 

العمل : المتعلم الديناميكي 

البحث عن اإلمكانيات والشعور ، 

المخبأة واالستكشاف والتعلم 

بالمحاولة والخطأ السؤال 

 األساسي الذي يطرحه هو ماذا إذا 

وضع كل األشياء : التميز 

معا ، وتحليلها ومشاركة 

  المعرفة مع شخص أخر

 هيشارك الطالب اآلخرين ما تعلم

عادة من خالل القص سواء شفهيا 

لف أم كتابيا أم من خالل إبداع م

ألعماله وعندما يدرس الطالب 

طالبا أخر ما تعلمه فهذا دليل 

  .كاف على معرفته بالموضوع 

إبداع ملف ألعمال  - 

  .الطالب

  .سرد القصص  - 

  المشاركة في المشاريع  - 

  عمل تقارير  - 

  مراجعة القصص - 

 
 

  التفكير وعالقته بأنماط التعلم  4.2
  

د الطرق المعقدة التي يتعلم ويفكر بها األفراد، هي دراسة يمكن من خاللها تحدي التيأن إحدى الطرق 

الطريقة أو النمط الذي يفضله هؤالء األفراد في التفكير والتعلم، وقد ساهمت أعمال كل من جالتون في 

، في مجال الفروق الفردية في ظهور هذا 1932، وبارتليت في عام1890، وجيمس في عام 1883عام 



 
 

ا الحظوا أن بعض األفراد يفضلون الطريقة اللفظية في التفكير، والبعض ، عندم)النمط( المصطلح 

  ) .He, 2000( يفضل الطريقة البصرية 

  

وقد نال موضوع التفكير والتعلم اهتمام الباحثين في مجال علم النفس المعرفي إذ يعد من الموضوعات 

اهر الفروق الفردية، كما أن ذات الصلة الوثيقة بتغيرات العصر نظراً النهما متداخالن في كل مظ

التفكير هدف مهم من أهداف التعليم ، فقد ذكر علماء النفس التربوي أن أفضل طريقة في تيسير تعلم 

الطالب؛ تكمن في التعامل مع الفروق الفردية في الوظائف المعرفية بالتركيز على األساليب العقلية 

والفروق الفردية تتدخل في استخدامنا ألساليب معينة  وأنماط التعلم نظراً الن التعلم مرتبط بالتفكير،

إلى  ) Snyder, 2000(وقد أشار سنيدر ). Cano & Hewitt, 2000(عندما نفكر وأيضاً عندما نتعلم 

انه كي نكون معلمين ناجحين، فيجب أن نكون مدركين لكيفية تعلم طالبنا وأساليبهم في التفكير 

أن ) Grigorenko & Sternberg, 1993( وستيرنبرج ورنكوويرى كل من جريج.ومستويات ذكائهم

كبيراً على خصائص كل من المعلمين والمتعلمين، فالمعلمون يفضلون  أساليب التفكير تعتمد اعتماداً

معهم في أساليب تفكيرهم، ويكونون أكثر كفاءة إذا تعرفوا على الطرق التي  نالطالب الذين يتناغمو

  . لي سوف يمتنعون عن تكليف طالبهم بأشياء ال يحبونهايتعلم بها الطالب، وبالتا

  

  :بأنماط التعلم  ةالدراسات المتعلق 5.2
  

التعلم في  التطبيقات العملية ألنماطأهمية  ط التعلم لتؤكد علىانمأجاءت معظم الدراسات المتعلقة ب

ث يتميزوا بقدر كبير من وتوصى هذه الدراسات اختيار المرشحين للعمل في التعليم بحي ،التعليم والتعلم

  .فهم التعليم وتوظيف خبرات تعليمية مناسبة تراعي أنماط التعلم المختلفة لدى الطلبة 

  

نظام الفورمات  4MAT(استقصاء اثر طريقة مكارثي) 2006(وفي هذا الصدد، أجرت الشرمان 

في إكساب المفاهيم على طلبة الصف الثامن االساسي ) المبني على نظرية ديفيد كولب ألنماط التعلم

طالبا وطالبة من طالب الصف الثامن ) 98(تكونت عينة الدراسة من . واالتجاهات نحو مادة العلوم

األساسي في مدارس الملك عبداهللا للتميز في محافظة اربد التابعة لمدرية اربد األولى، وبحثت هذه 

صائياً بين متوسطات أداء المجموعتين الدراسة فيما اذا، أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود فروق دالة إح

التي درست باستخدام طريقة  ةالتجريبية والضابطة عند مستوى الداللة لصالح المجموعة التجريبي



 
 

مكارثي، كذلك ظهرت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة على اتجاهات الطلبة نحو العلوم 

قة ارتباط ايجابية ودالة إحصائياً عند مستوى الداللة  لصالح المجموعة التجريبية، وتبين أيضا وجود عال

في العينة ككل بين اكتساب الطلبة للمفاهيم العلمية واتجاهاتهم نحو العلوم، بينما لم يظهر وجود عالقة 

. ارتباط دالة إحصائياً في أي من المجموعتين بين اكتساب الطلبة للمفاهيم العلمية واتجاهاتهم نحو العلوم

نتائج الدراسة أوصت الدراسة باستخدام نموذج مكارثي المبني على نظرية كولب في وفي ضوء 

  .تدريس العلوم 

  

 هدفت الى استقصاءدراسة في إحدى المدارس المهنية العليا في تايوان ) Hsieh, 2003(وأجرى حسية 

على ) نظام الفورمات المبني على نظرية ديفيد كولب ألنماط التعلم 4MAT(اثر نموذج مكارثي

تلقى الطلبة في . تحصيل الطلبة وتعلمهم ودافعيتهم والعمل الجماعي عن طريق تدريس الدماغ الكامل

قامت المجموعة األولى بتطبيق نظام . الدراسة تعليماً مدته تسع ساعات مقسمه على ثالث مجموعات

)4AMAT (ة عند المتعلمين الذي يقوم على ثمان خطوات تعليمة تهدف إلى معالجة األنماط التعليمي

والسيطرة نصف الدماغية، أما المجموعة الضابطة فقد تم تطبيق منهج الكتب المدرسية المقررة عليها 

حيث اعتمدت على تقديم المادة على شكل وحدات منفصلة وإعطاء واجبات واختبارات على المادة 

ل فروقات كبيرة في وأظهرت الدراسة أن تطبيق منهج التدريس الدماغي أدى إلى حصو. المعطاة

ومع أن هذه الفروق الواضحة لم تكن موجودة في مجال . اختبارات على التحصيل ومستوى الدافعية

إال أنه في كلتا الحالتين فإن متوسط أداء . إدراك الطلبة لمجاالت أخرى من التعلم كالتعلم الجماعي

  .الطلبة في مجموعة المعالجة كان أعلى منه في المجموعة الضابطة

  

دراسة مسحية هدف منها إلى التعرف الى أنماط تعلم طلبة المدارس الثانوية ) 2002(وأجرى الفقهاء 

التابعة لمدرية تربية عمان الثانية في األردن، وإيجاد العالقة االرتباطية بين األنماط من جهة وبين كل 

ادي لألسرة من جهة الجنس والتخصص ومستوى التحصيل الدراسي والمستوى االقتص: من المتغيرات

: طالباً وطالبة من الصفين األول والثاني األكاديمي في فرعيه) 757(أخرى، تكونت عينة الدراسة من 

واستخدم الباحث اختباراً مقنناً صممه كولب . العلمي واألدبي، اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية

David Kolb  االختبار من اثني عشر بنداً، يتضمن كل تألف هذا قد  و،لتقييم أنماط التعلم 1981عام

بند منها عبارة تدل على صفة الممارسة التي يقوم بها الطالب لدى تعرضه لخبرة جديدة، وفي هذا 

-Actual(ط التعلم الواقعي التلقائي من: االختبار يقسم الطالب حسب أنماط تعلمهم إلى أربعة أنماط هي

Spontaneous Learning(اقعي الروتيني ، نمط التعلم الو)Actual-Routine Learning( نمط ،



 
 

،النمط المفاهيمي الشامل )Conceptual Specific Learning(التعلم المفاهيمي المحدد 

)Conceptual-Global Learning( وأظهرت نتائج الدراسة أن أفراد عينة الدراسة يتوزعون ،

) 290(، وواقعي روتيني 4,4%)(وبنسبة ) 33(واقعي تلقائي العدد : حسب شيوع أنماط تعلمهم كالتالي

وبنسبة ) 298(، ومفاهيمي شامل العدد %)18 (وبنسبة) 136(، ومفاهيمي محدد العدد %)38,8(بنسبة 

ومن النتائج المهمة التي توصلت إليها الدراسة وجد أن هناك ارتباطاً بين مستوى التحصيل %). 39,3(

  .الدراسي ونمط التعلم 

  

دراسة هدفت الى استقصاء اثر الطريقة االستقصائية في اكتساب عمليات ) 2001(وأجرى هيالت 

طالبا في الصف الثامن ) 54(التعلم لدى طلبة ذوي أنماط تعليمية مختلفة، تكونت عينة الدراسة من 

وتم تدريس العينة بطريقة االستقصاء الموجه واستخدام اختبار هني . األساسي في مديرية اربد األولى

لتحديد أنماط تعلم الطلبة، واختبار عمليات العلم لتحديد درجة   Honey & Mumfordد وممفور

بين ) α =0.05(وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا . اكتساب الطلبة لهذه العمليات

مط الطلبة ذوي األنماط التعليمية المختلفة في اكتساب عمليات العلم، حيث ظهر فرق بين مجموعة الن

النشط، ومجموعة النمط المتأمل لصالح مجموعة النمط المتأمل، وبين النمط النشط ومجموعة النمط 

النظري ولصالح مجموعة النمط النظري؛ في حين لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات 

  . األخرى

  

أعضاء هيئة التدريس بدراسة استقصى فيها االختالفات في أساليب تدريس ) McCollin, 2000(وقام 

( الجامعية، والى أي مدى يراعي أعضاء التدريس في أساليب تدريسهم نوعية الطالب الذين يدرسونهم 

العالقة بين األنماط التعليمية  :وحاولت الدراسة اختبار كل من). الطلبة العاديين والطلبة غير العاديين 

لجنس والعمر وسنوات الخبرة، والعالقة بين ا: ألعضاء هيئة التدريس وخصائصهم الديموغرافية مثل

خصائص الطلبة مثل العمر والجنس والتخصص ومدة الحضور في المساقات وأساليب التعليم ألعضاء 

طالباً من ) 585( عضواًً من أعضاء هيئة التدريس و) 84(هيئة التدريس؛ تكونت عينة الدراسة من 

م التعرف إلى أساليب تدريس المعلمين باستخدام ، وقد ت)غير عاديين 324عاديين و 243( الطلبة 

اليب التعليم باستخدام نموذج معدل لهذا المقياس، أساسيات مقياس تعلم البالغين، وإدراك الطلبة ألس

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس في أساليب 

، والخصائص الديموغرافية )عادي وغير عادي ( نوع الطلبة الذين يدرسونهم: تعليمهم من حيث

  .درسونها وتخصص الطلبة ألعضاء هيئة التدريس، و نوع المساقات التي ي



 
 

النمط المباشر ذو : (اقترح وجود أربعة أنماط تعلم هي ) Busto,  1998(وفي دراسة قام بها بوساتو 

حيث قام باستقصاء   )المعنى، والنمط التوليدي المباشر، والنمط التطبيقي المباشر، والنمط غير المباشر

لطلبة في أثناء دراستهم الجامعية، وعالقة هذه النمو الطولي والمستعرض ألنماط التعلم األربعة ل

وتوقع أن تسير الدراسة بوجود عالقة منتظمة بين أنماط التعلم وعدد . األنماط بالتحصيل األكاديمي

سنوات الدراسة الجامعية، بحيث يكون الطالب ذوو األنماط غير المباشر والتوليدي هم األعلى تحصيال 

و األنماط ذي المعنى المباشر والتطبيقي هم األعلى تحصيال في في السنوات األولى، والطالب ذو

وقد جاءت الدراسة عكس المتوقع فالطلبة ذوو األنماط غير . السنوات األخيرة للدراسة الجامعية

وأظهرت نتائج الدراسة . المباشرة وذوو المعنى المباشر لم يسجلوا أعلى العالمات في السنوات األخيرة

ت عالمات الطلبة في النمطين المباشر ذي المعنى والتطبيقي ينمو ويزداد مع مرور الطولية أن متوسطا

السنين، كما أظهرت النتائج وجود عالقة سالبة بين متوسط عالمات الطلبة ذوي النمط المباشر والنجاح 

  . األكاديمي

  

ة في الريف بدراسة لتحديد أنماط تعلم الطلبة في عشر مدارس ثانوي) Dreher, 1997(وقام درهر 

وتم من خالل تطبيق اختبارات لتحديد أنماط تعلم الطلبة التوصل لوجود تسعة أنواع من  . األمريكي

وهذا . ولعل هذا التعدد في أنماط التعلم يفسره االختالف في القدرات الذكائية المتعددة لدى الطلبة. التعلم

وهذا . ط تعلم الطلبة وتفصيالتهم في التدريسالتنوع في أنماط تعلم الطلبة يدعو المعلمين لمراعاة أنما

من شأنه أن يحسن دافعية الطلبة للتعلم، ويوصلهم إلى استثمار طاقاتهم الكامنة بشكل أفضل، ويجعل 

التعلم أكثر فعالية، والطلبة أكثر مشاركة واستمتاعا في التعلم، ويدفع الطلبة إلى التمييز بغض النظر 

 . عن خلفيتهم الثقافية

  

إلى استقصاء أنماط التعلم لطلبة الثاني الثانوي األكاديمي واثر ذلك ) 1996(ت دراسة المجالي وهدف

وطبق اختبار كولب . طالبا وطالبة في مدارس الكرك) 545(وتكونت العينة من . على تحصيلهم العلمي

) التوجهي(لعامة األكثر استخداماً، وتم الحصول على عالمات تحصيل الطلبة مقاسة بامتحانات الثانوية ا

، هو األكثر شيوعا، )35,6%(وقد أظهرت نتائج الدراسة أن النمط التجميعي . من الكشوفات الرسمية

وقد ). 15,5%(، وأخيرا النمط التباعدي  )22,1 %(، ثم النمط التكيفي )26,8%(ثم النمط االستيعابي 

لبة يمكن أن تعزى إلى نمط أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا في تحصيل الط

  .التعلم 

  



 
 

التي هدفت إلى إيجاد طرق فاعلة لمساعدة الطلبة على تعلم ) Callan, 1996(وفي دراسة كاالن 

مواضيع جديدة وصعبة في المدارس الثانوية بأقل جهد ممكن من المعلم، تكونت عينة الدراسة من 

واستخدم فيها الباحث اختبار أنماط التعلم . طالبة مستجدة من مدرسة خاصة في مدينة بروكلين) 65(

: وبعد تصحيح االختبار ، تم تحديد أنماط التعلم المفضلة لكل منهن، وهي أربعة أنماط. لدن ودن برايس

وركز الباحث في تدريسه على . النمط السمعي، النمط المرئي، النمط الحركي، والنمط الحركي المشكل

لبات، وقدم لهن إرشادات خاصة بكل نمط، على الطالبة أن تتبعها األنماط األربعة المفضلة لدى الطا

وأظهرت المقابالت مع أفراد العينة أنهن تعلمن بشكل أفضل من . عند تعلم موضوع جديد وصعب

  .خالل إتباع اإلرشادات التي تخص نمط التعلم المفضل لكل منهن

  

ط التعلم وأنماط التعليم المفضلة أنما) Whittington & Raven, 1995(واستقصى واتنغتون ورافن 

استخدم اختبار . في كلية العلوم الزراعية )سنة  25منهن فوق سن الـ % 85طالبة معلمة،  31( لدى 

هيمليش / األشكال المتضمنة لتحديد أنماط التعلم لدى الطالبات المعلمات، واستخدم اختبار تيلبرج 

إن نمط التعلم الشامل المستقل هو المفضل لدى الطالبات  وقد وجد. لتحديد أنماط التعليم المفضلة لديهن

  .المعلمات، وان نمط التعليم المتمركز حول الطالب هو نمط التعليم المفضل

  

أنماط التعلم المفضلة لدى طلبة المرحلة األساسية في الصفين  )Wallace, 1995(ودرس والس 

ايس لتحديد أنماط تعلم الطلبة، وطبقتها على واستخدم قائمة دن ودن بر. السادس والسابع قي الفلبين

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن األنماط التي تعتمد على . طالبا وطالبة في ثالث مدارس) 450(

وبالتالي أوصى بإتباع . المشاهدة هي األكثر شيوعا، وان األنماط التي تعتمد على السماع هي األقل

وقد قسم  .اهدة والحركة والنشاط أكثر من التلقي واالستماعتعلم وتعليم تعتمد على المش تاستراتيجيا

طالب ذوو نمط تعلم سماعي  :الطالب في هذه الدراسة حسب أنماط تعلمهم إلى أربعة أنماط، هي

)Auditory Learners( طالب ذوو نمط تعلم بصري ،)Visual  Learners(،  طالب ذوو أنماط

   .)Kinesthetic  Learners(و نمط تعلم حركي ، طالب ذو)Tactual  Learners(تعلم حسية 

  

أنماط التعلم المفضلة لدى ) Jackson & Christenberry, 1994(واستقصى جاكسون وكرستنبري 

. الطلبة األمريكان الذكور من اصل أفريقي من ذوي التحصيل المنخفض وذوي التحصيل المرتفع

تاسع والعاشر اختيروا عشوائياً في كلتا وتكونت عينة الدراسة من خمسين طالباَ من الصفين ال

وتم تصنيف الطلبة ذوي تحصيل . ذوي التحصيل المرتفع وكذلك ذوي التحصيل المنخفض: المجموعين



 
 

وتم استخدام دن ودن برايس للكشف عن . منخفض حسب المتوسط العام لجميع المواد في التحصيل

أن الطلبة : دراسة عن وجود عالقة تتمثل فيوقد كشفت نتائج ال. أنماط تعلم الطلبة في المجموعتين

ذوي التحصيل المرتفع يتميزون بتفضيل قوي للدافعية وأنهم مدفوعون بشكل اكبر من قبل والديهم، 

بينما الطالب في المجموعة األقل تحصيالً امتازت بالميل للتعلم من التجارب التي تتطلب المشاركة 

سة إلى أن الطالب األمريكان الذكور من اصل أفريقي، وخلصت الدرا. والمساهمة من قبل اآلخرين

والذين حددت أنماط تعلمهم في فئتي التحصيل المرتفع، والتحصيل المنخفض هم أكثر تشابها وليس 

  . أكثر اختالفا من حيث أنماط التعلم المفضلة لديهم

  

التشعيبي و) Convergent(اثر أنماط التعلم المختلفة التجميعي ) 1993(واستقصى ارتاحي

)Divergent ( والتكيفي)Accommodation ( والتمثيلي)Assimilation (وقد . على التحصيل

واستخدم . طالبا وطالبة من طالب الصف العاشر في مدينة عمان) 512(تكونت عينة الدراسة من 

صيل الباحث اختبار كولب ألنماط التعلم، وقد أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية للتح

: تعزى ألنماط التعلم لصالح النمطين التشعيبي والتكيفي، وقد توزع الطلبة حسب أنماط تعلمهم كالتالي

  )  28%(والنمط التكيفي ) 18%(، والنمط التجميعي )20 %(، والنمط التمثيلي %)34(النمط التشعيبي 

  

واثر بعض ) المجال مستقل / اعتمادي المجال ( اثر النمط المعرفي ) 1993( واستقصى رواشدة 

استراتيجيات التعليم فوق المعرفي في تعلم طلبة الصف الثامن األساسي المعرفة العلمية بمستوى 

طالباً وطالبة في ) 182( تكونت عينة الدراسة من . اكتساب المفاهيم وتفسير الظواهر وحل المشكلة

بيانات الدراسة باستخدام  شعب من الصف الثامن األساسي في مدارس اربد الحكومية، وجمعت) 6(

األشكال المتضمنة بالصورة الجمعية وكان معامل ثباته الكلي  الصورة المعربة للبيئة األردنية الختبار

وتم استخدام ) 0,50(ومعامل صدقه التالزمي )  0,86( براون يساوي  –المصحح بمعادلة سبيرمان 

اكتساب المفاهيم، وتفسير الظواهر، وحل  :اختبار تحصيلي لقياس التعلم بمستوياته الثالثة، وهي

وقد تم تصنيف أنماط معرفة طلبة العينة إلى مستقل ومعتمد على أساس عالماتهم على اختبار . المشكلة

)GEFT( وتم قياس التعلم على المستويات الثالثة بأدائهم على االختبار التحصيلي الذي أعده الباحث ، .

لى مدى ستة أسابيع، وأظهرت نتائج هذه الدراسة،عدم وجود حصة صفية ع) 24(واستمرت التجربة 

فروق ذو داللة إحصائية بين متوسطات عالمات اكتساب المفاهيم للطلبة االعتماديين والمستقلين في 

الصف الثامن األساسي؛ عدم وجود فروق ذو داللة إحصائية في متوسطات عالمات اكتساب المفاهيم 

من األساسي يعزى إلى التفاعل بين أنماط معرفتهم واستراتيجيات وحل المشكلة لطلبة الصف الثا



 
 

تعليمهم؛عدم وجود فروق ذو داللة في متوسطات عالمات تفسير الظواهر لطلبة الصف الثامن األساسي 

تعليمهم؛ عدم وجود فروق ذو داللة بين متوسطات  تيعزى إلى التفاعل بين أنماط معرفتهم واستراتيجيا

الثامن األساسي في تفسير الظواهر وحل المشكلة بين الطلبة االعتماديين  عالمات طلبة الصف

والمستقلين ولصالح الطلبة المستقلين، وقد أوصت الدراسة المعلمين باختيار واجبات تعلم لطلبتهم 

تتناسب مع نمطهم المعرفي، وأوصت كذلك الباحثين التربويين، باستخدام مقاييس ومعايير أخرى 

 . معرفة الطلبةلتصنيف أنماط 

  

  :الدراسات المتعلقة بالتفكير وأنماط التعلم  6.2 
  

 )2006(فيما يتعلق بالدراسات التي ربطت بين التفكير العلمي عند الطلبة وأنماط تعلمهم قام أبو حمدان

بدراسة استقصى من خاللها مستوى التفكير العلمي الموجود عند طلبة مرحلة التعليم األساسي العليا في 

أنماط التعلم السائدة لدى : ردن وعالقته ببعض العوامل الشخصية والمدرسية وهذه المتغيرات هياأل

هؤالء الطلبة، واتجاهاتهم نحو العلوم، وبيئتهم البيتية العلمية، وخصائص البيئة التعليمية الصفية التي 

العاشر األساسي  طالبا وطالبة من طلبة الصف) 798(وقد تكونت عينة الدراسة من. يتعلمون فيها

مدرسة، بواقع شعبة واحدة في كل مدرسة، تم اختيارها بالطريقة الطبقية  26شبة في  26موزعين على 

اختبار مستوى التفكير العلمي، اختبار االتجاهات : العشوائية، استخدمت الدراسة خمس أدوات هي

دل للنمط التعلمي؛ استبانة البيئة المع) Kolb(العلمية، مقياس البيئة التعليمية الصفية، اختبار كولب 

البيتية العلمية، وأظهرت نتائج الدراسة  وجود فروق دالة إحصائياً في متوسطات اختبار التفكير العلمي 

تعزى لمتغير الجنس و لصالح اإلناث، كما أظهرت النتائج أن تأثير النمط التعلمي في متوسطات 

/ التنفيذي ( ا داللة إحصائية لنمط واحد فقط هو النمط التفكير العلمي عند جميع طلبة العينة كان ذ

لدى  من التباين عند الطلبة لدى متوسط التفكير العلمي%)  1.9(فقد أسهم هذا النمط في تفسير) التخيلي 

مقارنته بالنمط التخيلي وكانت هذه النسبة داللة إحصائياً، أما النمط التعليمي المنطقي فقد فسر 

من التباين في التفكير العلمي عند الطلبة لدى مقارنته ) 0.1%(علمي العلمي فسر النمط الت و)%0.4(

بالنمط التخيلي ولم تظهر لهذه النسبة داللة إحصائية، وكان تأثير اتجاهات الطلبة العلمية داال إحصائياً 

ت داللة أيضاً وفسر منفرداً اكبر قدر من التباين في مستوى التفكير العلمي عند الطلبة، كما ظهر

إحصائية لتأثير متغير التجديد واإلبداع من بين المتغيرات البيئية الصفية التسعة، ولم يكن تأثير البيئة 

  . البيتية العلمية ذا داللة إحصائية



 
 

بدراسة حول العالقة بين أنماط التعلم كما ) Lawson & Johnson, 2002(قام لوسون وجونسون 

) . Neo-Piagetian(طور العقلي وفق المدرسة الحديثة لبياجيه ومستويات الت) Kolb(أوردها كولب 

طالبا المادة ضمن مجموعتين  366وطبقت الدراسة على الطلبة في احد مقررات األحياء حيث درس 

األولى باالستقصاء العلمي والثانية بالطريقة العادية، توصلت الدراسة إلى عدم وجود عالقة ذات داللة 

برة الحسية على مقياس كولب وطريقة التدريس، بينما كشف عن وجود عالقة إحصائية بين قطب الخ

ايجابية بين كل من قطب الخبرة الحسية ومستوى تحصيل الطلبة، كما كشفت الدراسة عن وجود ترابط 

  .دال إحصائياً بين قطب الخبرة الحسية ضمن مقياس كولب ومستويات التفكير عند الطلبة 

  

بالكشف عن العالقة بين أساليب لتفكير لدى ) Cano & Hewitt,2000(ايت و قام كل من كانو وهيو

Sternberg وأساليب التعلم لدى Kolb    ومدى تنبؤ أساليب التفكير والتعلم بالتحصيل الدراسي وكانت

استخدم الباحثان أساليب تفكير لدى  . من طلبة الجامعة بأسبانيا) طالبةً 168طالباً و 48(عينة الدراسة 

Sternberg  وقائمة كولب لقياس أساليب التعلم والخبرة الحسية، والتجريب الفعال، والتطور العقلي

المجرد، والمالحظة التأملية وبعد حساب متوسطات تحصيل الطلبة العام ومعامالت االرتباط، وتحليل 

الة بين أساليب وجود عالقة موجبة د: االنحدار، وتحليل التباين المتعدد، توصال إلى النتائج اآلتية

( والمالحظة التأملية، وجود عالقة منخفضة بين أساليب التفكير ) التشريعي، والخارجي ( التفكير 

وأساليب ) التنفيذي، والحكمي، والملكي، االقلي، والعالمي، والهرمي، والفوضوي، والمتحرر، والمحافظ

، وقد اظهر تحليل االنحدار أن )مجردالخبرة الحسية، والتجريب الفعال، والتطور العقلي ال( التعلم 

أي أن الطلبة ) الداخلي، والتنفيذي، والخبرة الحسية ( تحصيل الطلبة مرتبط بأساليب التفكير والتعلم 

وأسلوب التعلم لديهم بالخبرة الحسية حصلوا على أعلى ) داخلي وتنفيذي( الذين أسلوبهم في التفكير 

 .الدرجات 

  

راسة هدفت إلى التعرف إلى أنماط التعلم والتفكير المستخدمة لدى طالب د) 1994(وأجرى السليماني 

وللتعرف . وطالبات المرحلة الثانوية في مدينتي مكة المكرمة وجدة حسب المستوى الصفي والتخصص

طالبا  344(على الفروق بين أفراد العينة المتفوقين تحصيلياً وغير المتفوقين، تكونت عينة الدراسة من 

من المرحلة الثانوية في ثماني مدارس في مكة المكرمة وجدة، اختيروا بطريقة ) لبة طا 330و

ألنماط التفكير والتعلم، واعتبر الباحث مجموع درجات ) تورانس(واستخدم الباحث مقياس . عشوائية

يمن وأظهرت نتائج الدراسة سيطرة النمط األ. كل طالب بجميع المواد الدراسية معياراً للتفوق الدراسي

من الدماغ عل جميع الطالب ماعدا طالب الصفين الثاني والثالث الثانوي في الفرع األدبي، حيث 



 
 

و تقارب النمطين األيمن واأليسر لدى طالب الثالث الثانوي األدبي، . سيطر عليهم النمط األيسر

كما . ميوتقارب أداء الطالب في جميع الصفوف على النمط التكاملي، ما عدا الصف الثالث العل

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائية في تحصيل طلبة النمط األيسر والمتكامل لصالح 

  .الطالب والطالبات المتفوقين 

  

بدراسة حاول من خاللها فحص مدى فاعلية استخدام استراتيجية تدريسية للتغير ) 1992(و قام الوهر 

موجودة لدى الطلبة في موضوع المركبات الكيميائية، كما هدفت المفاهيمي في تغيير المفاهيم البديلة ال

الدراسة إلى معرفة اثر عدد من المتغيرات المرافقة ذات العالقة بخصائص المتعلم، والتي قد يكون لها 

اثر في تغيير المفاهيم البديلة، وهذه المتغيرات هي النمط التعليمي للطالب، وسمات شخصيته، واتجاهاته 

شعب في أربع  8طالب موزعين على ) 303(تكونت عينة الدراسة من . ى االستدالل العلميوقدرته عل

اختبار : مدارس، وبواقع شعبتين في كل مدرسة، واستخدم الباحث ألغراض الدراسة ست أدوات هي

المعدل للنمط التعلمي؛ واختبار كاتل للشخصية؛ واختبار االتجاهات العلمية؛ واختبار ) Kolb(كولب 

ستدالل العلمي؛ واختبار المفاهيم البديلة في موضوع المركبات الكيمائية؛ واختبار تماسك البنية اال

التغيير  ةالمفاهيمية؛ وأظهرت الدراسة أن الطلبة الذين غيروا مفاهيمهم البديلة نتيجة استخدام استراتيجي

طب المالحظة التأملية، كما المفاهيمي في تدريسهم كانوا اقرب إلى قطب التفكير المجرد، واقرب إلى ق

أنهم امتلكوا اتجاهات علمية أكثر ايجابية، وكانت قدراتهم االستداللية أعلى، وسماتهم الشخصية أكثر 

 . ايجابية من أولئك الذين يتعلمون باالستراتيجية نفسها ولم يغيروا مفاهيمهم البديلة

  

  :تعقيب على الدراسات السابقة 1.6.2 
  

لسابقة يتبين أنها ركزت على أهمية تحديد أنماط تعلم الطلبة بشكل عام، وذلك لما من خالل الدراسات ا

لها من أهمية كبيرة في تحقيق تعلم فعال، وان بعض هذه الدراسات قد قدم توجيهات للمعلمين في 

مستويات التعليم المختلفة في المدرسة والجامعة بضرورة مراعاة أنماط التعلم في طرق تعليمهم، 

صت بعض هذه الدراسات العالقة بين أنماط التعلم والتحصيل، حيث تباينت نتائج هذه الدراسات، واستق

فبعضها توصل إلى نتائج بوجود عالقة وبعضها توصل إلى عدم وجود هذه العالقة، وبعضها درس 

يت االستراتيجيات التعليمية للمعلمين ومدى مراعاتها للفروق الفردية بين المتعلمين، ودراسات عن

بالعالقة بين أنماط التعلم والتفكير العلمي، حيث توصلت إلى وجود عالقة بين مستوى التفكير و أنماط 



 
 

التعلم الطلبة، وقد تباينت العينات التي طبقت عليها الدراسات من حيث العمر والجنس والمرحلة 

  . الدراسية ونوع الدراسة وأماكن تطبيقها

  

مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي، ودراسة  أما هذه الدراسة فقد اهتمت بتقصي

وقد تميزت هذه الدراسة بأنها من . عالقتها بمستوى التحصيل العلمي ونمط التعلم لدى هؤالء الطلبة

الدراسات األولى في فلسطين على حد علم الباحثة التي  تطرقت لدراسة موضوع التفكير العلمي من 

  .ط التعلم الموجود عند الطلبة من ناحية أخرىناحية، وعالقته بنم
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 الفصل الثالث
  

  الطريقة واإلجراءات
  

، وقد مي وأنماط التعلم لدى طلبة الصف التاسع األساسيهذه الدراسة تحديد مستوى التفكير العل تحاول

ة التي تم بها اختيار العينة، وأدوات طريق، ومجتمع الدراسة والل هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسةتناو

، اتصميم الدراسة وإجراءاتهو، الدراسة وطرق إعدادها وإجراءات الصدق والثبات وخطوات تطبيقها

  .المستخدمة الالزمة لتحليل البيانات والوصول إلى النتائج ةاإلحصائيوالمعالجة 
  

  :منهج الدراسة   1.3
  

  .لمالءمته لهذا النوع من الدراسات الوصفي المسحي اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة المنهج
  

  : مجتمع الدراسة   2.3
  

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف التاسع األساسي في المدارس التابعة لمحافظة الخليل للعام 

د الذكور عدد المدارس والجهة المشرفة وعد )1.3(كما يوضح جدول . 2007/2008الدراسي 

  .مجموعهماواإلناث فيها و

   

  ، وأعداد الطلبة وجنسهم حيث الجهة المشرفة، وأعداد المدارس من توزيع مجتمع الدراسة: 1.3جدول ال

  

  عدد االناث  عدد الذكور  عدد المدارس  الجهة المشرفة
  1888  2028  45  حكومة

  1256  729  20  وكالة

  3144  2757  65  المجموع
  

طالباً وطالبة موزعين على المدارس، حيث ) 5901(ن من ن مجتمع الدراسة يتكوأيبين الجدول السابق 

طالبة، وبلغ عدد مدارس ) 1888(طالباً و) 2028(مدرسة بواقع ) 45(بلغ عدد مدارس الحكومة 

طالبة كما وردت في سجالت مديرية التربية ) 1256(طالباً و) 729(مدرسة بواقع ) 20(الوكالة 

  .2007/2008ي والتعليم في محافظة الخليل للعام الدراس



 
 

  : عينة الدراسة   3.3
  

) 16(حيث تم اختيار استخدمت الباحثة أسلوب العينة العشوائية العنقودية في اختيار عينة الدراسة 

مدارس لإلناث، ثم تم ) 7(مدارس للذكور و) 9(بشكل عشوائي تابعة للحكومة منها  مدرسة أساسية

ب لإلناث بشكل عشوائي، وإما بالنسبة لمدارس شع) 6(شعب ذكور و)  8( اختيار من هذه المدارس 

مدارس لإلناث ) 6(مدارس للذكور و ) 3( مدارس  بشكل عشوائي منها ) 9(الوكالة فقد تم اختيار 

توزيع أفراد العينة حسب الجنس والجهة المشرفة ومستوى التحصيل في العلوم،  )2.3(ويظهر الجدول 

  . علم والمجموع الكلي للعينةتونمط ال
   

توزيع أفراد العينة حسب الجنس والجهة المشرفة ومستوى التحصيل في العلوم والمجموع : 2.3الجدول 
  الكلي للعينة

  

  

 :وفق الطريقة اآلتية  العينة العشوائية العنقودية وقد اختيرت 
 

، الً تناسبياً مدارس الذكور واإلناث، مثلت تمثيمدرسة) 25( بلغ حجم المدارس التي تم اختيارها  - 

 . لعشوائي البسيطواختيرت مدارس الذكور واإلناث باالختيار ا
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، أما شعبة واحدة تم اختيار تلك الشعبة، وإذا وجدت في المدرسة كل مدرسةمن ) صف( شعبة تأخذ - 

  .م اختيار إحدى الشعب بشكل عشوائيإذا وجد أكثر من شعبة فت
  

  :أدوات الدراسة   4.3
  

  :اختبار مستوى التفكير العلمي عند الطلبة   1.4.3
  

و الدراسات السابقة التي بحثت  ئصهوخصا التفكير العلمي اتعلى تعريف ءتم تطوير أسئلة االختبار بنا

) 1992(وعياصرة، ) 1992(والوهر، ) 2002(والنمري، ) 2006(أبو حمدان، (ومنها دراسة  فيه

، حيث بلغت أسئلة االختبار في عالج موضوع التفكير العلمي السابق الذي التربوي ، وبناء على األدب)

 .سؤاال ) 23(صورته األولية من 
  

سؤاالً من نوع االختيار من متعدد، يلي كل سؤال أربعة  )20(صورته النهائية من  تكون االختبار في 

متغيرات التجربة، وتعميم نتائج  ضبط: ار التفكير العلمي سبعة أبعاد هي، وقد تضمن اختبمن البدائل

 التجربة، وتصميم التجارب، ووضع الفرضيات، واالستدالل العلمي، والتفسير العلمي، والموازنة بين

جة على كل سؤال بحيث تأخذ اإلجابة الصحيحة درالطلبة  ويتم تصحيح إجابات. الفرضية والدليل

ع ، ثم تجموالعالمة الدنيا صفرا) 20(لقصوى ، وبالتالي تكون العالمة اواحدة واإلجابة الخاطئة صفراً

 االختبارلب على كل بعد من أبعاد ، كما يتم جمع عالمة الطاعالمة الطالب على االختبار ككل

  .أبعاد التفكير العلمي وأعداد الفقرات التي تغطي كل بعد من األبعاد  )3.3(ويظهر جدول . )1ملحق(
  

   أبعاد اختبار التفكير العلمي وعدد فقرات كل بعد منها: 3.3جدول ال
  

  أرقام الفقرات      عدد فقرات كل بعد  أبعاد التفكير العلمي   الرقم
  12 ، 2  2  ضبط متغيرات التجربة  1
  18،  9،  6  3  تعميم نتائج التجربة  2
   14،16، 11،  10  4  تصميم التجارب  3
   3، 1   2  وضع الفرضيات  4
  13،  4  2  االستدالل العلمي  5
  20،  19،  8،  7  4  التفسير العلمي  6
  17،  15  ، 5  3  الموازنة بين الفرضية والدليل  7

 



 
 

  :صدق االختبار .1.4.31 
  

معلمي علوم ( ي شملت ختبار قامت الباحثة بعرضه على لجنة من المحكمين والتللتأكد من صدق اال 

أو ) ، األحياءء، الكيمياالفيزياء(للصف التاسع، ومشرفين تربويين لمبحث العلوم، ومدرسين لمواد 

هم نسخة أولية وجميعهم من ذوي الخبرة الطويلة، وقد تم إعطاء أساليب تدريس العلوم في الجامعات

، وى المادة وأبعاد التفكير العلميتبار من أجل تحكيمه من حيث مدى مناسبة الفقرات لمحتمن االخ

 هاساقيو ،السؤال حيث يتم التأكد من أن اإلجابة عنب عتمادها على المعرفة السابقة لدى الطالبومدى ا

بداء أي وإ ،الءمة لغة الفقرات لمستوى الطلبةمدى مو، المتوخاة وليس المعرفة المتضمنة القدرة

وبعض الخيارات حسب أراء وقد قامت الباحثة بتعديل بعض الكلمات  .مالحظات أخرى إن وجدت

في صورته  ، حتى أصبح االختبارالطلبة ، وتم حذف ثالثة أسئلة لعدم مالءمتها لمستوىالمحكمين

 .سؤاالً) 20(النهائية 
  

  :  ثبات االختبار  .1.4.32
  

من   حيث طبق االختبار على عينة استطالعية) test-retest(دام قق من ثبات االختبار تم استخللتح

بفاصل زمني مقداره ثالثة أسابيع، وقد وجد ، وطالبة طالباً) 50(مجتمع الدراسة وخارج عينتها بلغت 

-0.70(، كما قامت الباحثة بحساب معامل الصعوبة وتراوح بين)0.90(ان معامل االرتباط الكلي 

  .وجميعها قيم مقبولة لمعامالت الصعوبة والتمييز، )(0.25 -0.85وتراوح بين ، ومعامل التمييز)0.20
  

  :مقياس النمط التعلمي عند الطلبة   2.4.3
  

يتكون المقياس في صورته األصلية باللغة اإلنجليزية من تسع مجموعات من العبارات مرتبة في تسعة 

) 1(من المفحوص أن يضع رقما من  اسطر أفقية، وكل مجموعة منها مكونة من أربع عبارات يطلب

للعبارة التي تنطبق أكثر ما ) 4(أمام كل عبارة من العبارات األربعة منها بحيث يعطي الرقم ) 4(إلى 

ألقل ) 1(للعبارة التي تقل عنها أهمية، والرقم ) 2(للعبارة التي تليها، والرقم ) 3(يمكن عليه، والرقم 

المفحوص العبارات اآلتية األربع بنفسه، ويضع الرقم المالئم لكل  أقروي. العبارات األربع انطباقاً عليه

خبرة ( خ ح : عبارة من تلك العبارات، ومن ثم تجمع األرقام عموديا على األقطاب األربعة وهي

، لتحديد النمط التعلمي )تجريب نشط (، ت ن )مجرد  رتفكي( ، ت م )مالحظة تأملية( ، م ت )حسية



 
 

 تنفيذي تخيلي

 منطقي
 عملي

  مالحظة تأملية

 )م ت(
  تجريب نشط

 )ت ن(

  

  )  ح خ(خبرة حسية

 )ت م(  تفكير مجرد

ت ن من م ت، وعالمة ت م من خ ح فنحصل على قيمتين تمثالن احداثيي نقطة للفرد تطرح عالمة 

، وإذا )2(معينة في الدائرة، فإذا وقعت هذه النقطة في الربع األول من الدائرة يكون الفرد تخيلياً الشكل 

ا وقعت وقعت في الربع الثاني يكون الفرد منطقياً، وإذا وقعت في الربع الثالث يكون الفرد عملياً، وإذ

  ) .3ملحق( في الربع الرابع يكون الفرد تنفيذياً
  

  

                                                                                                                       

  

  

  

     

  

  لنمط التعلمينموذج كولب : 2الشكل 

  

، )1992الوهر، الشيخ و (قياس وتكييفه للبيئة العربية كل من الشيخ والوهر قام بترجمة هذا الموقد 

 .في دراستهما (2006) وأبو حمدان 1992) (واستخدمه كل  من الوهر
  

   :صدق المقياس  .2.4.31 
  

افق العبارات جل الحكم على مدى توأمن  اًمحكم) 12(عرض المقياس في صورته المعدلة على 

وقد جرى تعديل بعض  ،ها لقياس البعد الذي وضعت لقياسه، ومالءمتةوسالمة اللغ ،الجديدة مع السابقة

  .الفقرات التي اجمع على تعديلها أكثر من خمسة من المحكمين
 

  :  ثبات المقياس .2.4.32

  

من   حيث طبق المقياس على عينة استطالعية) test-retest(قق من ثبات المقياس تم استخدام للتح

بفاصل زمني مقداره أسبوعان، وقد وجد ان ، وطالبة طالباً) 30(وخارج عينتها بلغت  مجتمع الدراسة

  .وهي قيمة مقبولة وتدل على ثبات المقياس ) 0.88(معامل االرتباط الكلي 

  



 
 

  :إجراءات الدراسة   5.3
  

  :سارت الدراسة وفق اإلجراءات اآلتية 

  

، موجهه إلى و علم النفس في جامعة القدس ل مهمة من دائرة التربيةتم الحصول على كتاب تسهي -1

، ومكتب وكالة الغوث في منطقة الخليل من اجل تنفيذ اختبار تربية والتعليم في مديرية الخليلال مكتب

، ومن ثم الحصول على الموافقة علم في المدارس التي تم اختيارهاالتفكير العلمي ومقياس نمط الت

  .بتطبيق الدراسة وأدواتها 

  

عملت الباحثة على تطوير اختبار  وخصائصه قا من األدب التربوي ومفهوم التفكير العلميانطال -2

  . ساسي، وجرى التحقق من صدقهالتفكير العلمي عند طلبة الصف التاسع األ

  

، بما يتالءم مع عينة الدراسة بعض الفقرات إعادة صياغة ، وتمتمقياس نمط التعلم  تبنت الباحثة –3

  .صدق المقياسوجرى التحقق من 

    

تجريب اختبار التفكير العلمي ومقياس نمط التعلم على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة،   -4

  .للتأكد من وضوح الفقرات ومناسبتها لمستواهم، والستخدامها في حساب معامل الثبات

  

  .اختيار عينة عشوائية عنقودية حصر مجتمع الدراسة و -5

    

التنسيق مع مديري ومديرات المدارس المشمولة في الدراسة من اجل تسهيل مهمة قامت الباحثة ب -6

تطبيق مقياس اختبار التفكير العلمي ومقياس نمط التعلم على طلبة الصف التاسع األساسي المشمولين 

: ضمن عينة الدراسة، حيث ذهبت الباحثة إلى الصفوف بمرافقة معلم الصف أو المادة وفق اآللية اآلتية

وذلك من اجل معرفة الحصص التي (ة المدرسة /ذهب الباحثة إلى المدرسة األولى بعد االتصال بمديرت

تقوم بتطبيق مقياس اختبار التفكير العلمي في حصة كاملة، ثم تذهب ) يمكن للباحثة تطبيق أدواتها فيها

اليوم الثاني تعود مرة إلى المدرسة الثانية في نفس اليوم وتطبق مقياس نمط التعلم على الطلبة، وفي 

أخرى إلى المدرسة األولى وتطبق مقياس نمط التعلم على نفس الطلبة، وتذهب مرة أخرى إلى المدرسة 



 
 

وقد عمدت الباحثة إلى تفريق الحصص قدر االمكان وذلك . الثانية وتطبق اختبار التفكير العلمي، وهكذا

استغرق تطبيق الدراسة مدة شهر ونصف من وقد . من اجل تخفيف ثقل المقاييس المطبقة على الطلبة

  . م  2008بداية شهر نيسان إلى منتصف أيار من العام 
  

  .إدخال البيانات التي تم جمعها إلى الحاسوب وتحليلها واستخراج نتائج الدراسة   -7
    

  : تصميم الدراسة  6.3
  

ير العلمي عند طلبة الصف استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي، إذ تهدف إلى تحديد مستوى التفك

  .  التاسع ولقد اشتملت على عدة متغيرات 
  

 :المتغيرات المستقلة  1.6.3
  
  :متغير الجنس وله مستويان .  1
 

 انثى . ذكر          ب. أ 
 

  :متغير مستوى التحصيل في العلوم وله ثالثة مستويات. 2
 

 منخفض. متوسط           ج. ب                مرتفع. أ 
 

  :متغير الجهة المشرفة وله مستويان. 3
 

 وكالة الغوث  . حكومة             ب. أ 
 

  :متغير نمط التعلم وله أربع مستويات . 4
 

     تنفيذي. عملي   د. منطقي  ج. تخيلي    ب. أ
 

   :المتغيرات التابعة 2.6.3
  

  .مستوى التفكير العلمي عند طلبة الصف التاسع األساسي  - 

 .علمأنماط الت - 
  



 
 

المتغير هنا ثم تم استخدامه كمتغير مستقل، االن  استخدمت الدراسة أنماط التعلم كمتغير تابع،: تعقيب

احتاج إلى إجراء اختبار لمعرفة أنماط التعلم ثم جرى تحويله إلى مستويات وبالتالي استخدم كمتغير 

 ).سات الوصفيةبعض المتغيرات المستقلة تأخذ من خصائص المستجيبين في الدرا(مستقل 

  

  : المعالجة اإلحصائية  7.3  
  

بعد قيام الباحثة بجمع البيانات تمت مراجعتها وتدقيقها وترميز اإلجابات، ثم إدخالها إلى الحاسوب حيث 

تم استخدام طرق وصفية تحليلية، تمثلت الطرق اإلحصائية الوصفية بالمتوسطات الحسابية والنسب 

) t-test" (ت"ة، وتمثلت الطرق اإلحصائية التحليلية باستخدام اختبار المئوية واالنحرافات المعياري

للفروق   Least Significant Difference )(LSDواختبار) ANOVA(واختبار التباين األحادي 

  .)²χ(البعدية واختبار كاي تربيع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  الفصل الرابع
  

  نتائج الدراسة
  

أنماط التعلم لدى طلبة الصف التاسع األساسي  التفكير العلمي و هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى

نمط التعلم، ( أسئلة دارت حول المتغيرات اآلتية ) تسعة(في مديرية الخليل، وقد  اهتمت باإلجابة عن 

مستوى التفكير ( ومتغيران تابعان هما ) والجنس، والجهة المشرفة، ومستوى التحصيل في العلوم

، ويتضمن هذا الفصل عرضناً مفصالً للنتائج التي توصلت إليها )لدى الطلبة لتعلمالعلمي، وأنماط ا

  .الدراسة بناء على كل سؤال بعد تطبيق أدوات الدراسة وجمع البيانات وتحليلها
 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول  1.4
  

  ما مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي ؟

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التفكير هذا السؤال تم استخراج ولإلجابة عن 

  ).3.4(و ) 2.4(و ) 1.4(ول اكما هو موضح في الجدالعلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي 

   

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف : 1.4الجدول 

  ع األساسي حسب متغير الجنسالتاس

  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الجنس
 

  ذكر
  

219  
  

69.22 
  

13.725  
 

  أنثى
  

288  
  

71.99  
  

13.669  
 

  المجموع الكلي
  

507  
  

70.80  
  

13.75  

  

  



 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف : 2.4الجدول 

  في العلوم   اسع األساسي حسب متغير مستوى التحصيلالت

  

  مستوى التحصيل
  

  االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  العدد

  127  منخفض
  

58.031 14.003  

  155  متوسط
  

71.451 10.521  

  225  مرتفع
  

77.555  10.101  

  507  الكلي المجموع
  

70.80  13.75  

  

نحرافات المعيارية لمستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف المتوسطات الحسابية واال: 3.4الجدول 

  التاسع األساسي حسب متغير الجهة المشرفة 

  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الجهة المشرفة
  

  

  

  

  حكومة
  

283  
  

71.84  
 

  
13.715  

  

  

  

  

  وكالة
  

224  
  

  
69.49  

  
13.710  

 

  المجموع الكلي
  

507  
  

70.80  
  

13.75  

  

لدى  لمستوى التفكير العلمي العام أن المتوسط الحسابي) 3.4(و ) 2.4(و ) 1.4(ل وامن الجد الحظي

 في العلوم والجهة المشرفة ومستوى التحصيل متغير الجنس كل من حسب طلبة الصف التاسع األساسي

  ).13.75(واالنحراف المعياري ) 70.80( كان
 
  



 
 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  2.4
  

  يختلف مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي باختالف الجنس؟هل 
  

 :ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضية الصفرية اآلتية

في متوسطات مسـتوى التفكيـر   ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الداللة 

  .ديرية تربية الخليل تعزى للجنسالعلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في م

  

من اجل اختبار داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات ) ت(ولفحص هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

  ) .4.4(الحسابية في التفكير العلمي تبعا لمتغير الجنس، كما هو موضح في الجدول 

  

بة الصف التاسع األساسي حسب متغير لمستوى التفكير العلمي لدى طل) ت(نتائج اختبار : 4.4الجدول

  الجنس

  

المتوسط   العدد  الجنس

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الحرية

  قيمة

  ت

مستوى 

  الداللة
 
  ذكر

  

  
219  

  
69.22 

  
13.725  

 
 
 
  

505  

  
 
 
 

2.258  

  
 
 
 

0.024*   
  أنثى

  
288  

  

  
71.99  

  
13.669  

  . )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  *

  

مستوى  وهي اقل من) 0.024(ومستوى الداللة ) 2.258(كانت أن قيمة ت  )4.4(حظ من الجدول يال

أي أن هناك فروق دالة إحصائياً في مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف  )α =0.05( الداللة

  .لصالح اإلناث والتاسع األساسي تعزى إلى متغير الجنس 

  



 
 

  :ث النتائج المتعلقة بالسؤال الثال 3.4
  

في   هل يختلف مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي باختالف مستوى التحصيل

 العلوم ؟

  

 :ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضية الصفرية اآلتية

  

في متوسطات مسـتوى التفكيـر   ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الداللة 

طلبة الصف التاسع األساسي في مديرية تربية الخليل تعـزى لمسـتوى التحصـيل فـي     العلمي لدى 

  .العلوم

هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب متغيـر مسـتوى    لفحصو

  .)5.4(التحصيل في العلوم وكانت النتائج كما في الجدول رقم 

  

حرافات المعيارية لمستوى التفكير العلمي حسب متغير مستوى المتوسطات الحسابية واالن: 5.4جدول ال

 في العلوم التحصيل
 

  مستوى التحصيل
  

  االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  العدد

  127  منخفض
  

58.031 14.003  

  155  متوسط
  

71.451 10.521  

  225  مرتفع
  

77.555  10.101  

  507  الكلي المجموع
  

70.798  13.749  

  

للفروق في متوسطات  التفكير ) ANOVA(ر داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي والختبا

العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي تعزى لمتغير مستوى التحصيل وذلك كما هو موضـح فـي   

  ) .6.4(الجدول 
  



 
 

مستوى التحصيل للتفكير العلمي تبعا لمتغير ) ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي : 6.4جدول ال

  في العلوم
  

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

  درجات

  الحرية

متوسطات 

  المربعات

  مستوى  قيمة ف

  الداللة
  بين المجموعات

 

31039.66 
 

2  
 

15519.831    
 

121.06     

  
 

 0.0001*  
 
  

  داخل المجموعات
 

64611.82  
 

504  
 

128.198  
  المجموع

 

 95651.48  
 

506   
  

 . )α =0.05(عند مستوى الداللة دالة إحصائياً  *
  

وهي اقل من  ) 0001 .0(ومستوى الداللة )  121.061(كانت) ف(أن قيمة ) 6.4(يالحظ من الجدول 

أي أن هناك فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير مستوى التحصيل ولمعرفة  )α =0.05(مستوى الداللة 

تبعاً لمتغير مستوى التحصيل كما موضح  للمقارنات البعدية) L.S.D(مصدر الفروق استخدم اختبار 

   .)7.4(في الجدول 

  

لمتوسطات التفكير العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي تبعاً  )L.S.D (نتائج اختبار   7.4 :الجدول

  في العلوم لمتغير مستوى التحصيل

                                                                                                                       

  مستوى الداللة  ب -أ     ب  أ
  

  *0.0001 *13.4201-  متوسط  منخفض

  *0.0001  *19.5241-  مرتفع
  

  *0.0001  *13.4201  منخفض  متوسط

  *0.0001  *6.1039-  مرتفع
  

  *0.0001  *19.5241  منخفض  مرتفع

  *0.0001  *6.1039  متوسط

  

المنخفض و ( المرتفع و لأن مصدر الفروق  هو بين مستوى التحصي) 7.4(ل يالحظ من الجدو

  .لصالح المتوسط) متوسط ومنخفض(ولصالح المرتفع، وبين ) المتوسط
  



 
 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع  4.4
  

  هل يختلف مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي باختالف الجهة المشرفة ؟
  

  :بة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضية الصفرية اآلتيةولإلجا
 

في متوسطات مسـتوى التفكيـر   ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الداللة 

  .تربية الخليل تعزى للجهة المشرفةالعلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مديرية 

  

من اجل اختبار داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات ) ت(ولفحص هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

  ) .8.4(الحسابية في التفكير العلمي تبعاً لتغير الجهة المشرفة ، كما هو موضح في الجدول 

  

لمستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي حسب متغير ) ت(نتائج اختبار : 8.4جدول ال

  الجهة المشرفة 

  
المتوسط دالعد  الجنس

  الحسابي

االنحراف

  المعياري

درجة 

  الحرية

  قيمة

  ت

مستوى 

  الداللة
  

  

  

  

  حكومة
  
283  

  
71.84  

 

  
13.715  

  
 
505  

  
 

1.917  

  
 

0.056  
  

  

  

  

  وكالة
  
224  
  

  
69.49  

  
13.710  

  

وهي اكبـر مـن   ) 0.056(ومستوى الداللة ) 1.917(كانت )  ت(ان قيمة ) 8.4(يالحظ من الجدول 

فروق دالة إحصائياً في مستوى التفكير العلمـي تعـزى    دأي أنه ال توج  )α =0.05( مستوى الداللة

  .لمتغير الجهة المشرفة

  

  

  



 
 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس  5.4
  

  ما أنماط التعلم لدى طلبة الصف التاسع األساسي ؟
  

ماط التعلم لـدى طلبـة   ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية لكل نمط من أن

  ). 9.4(الصف التاسع األساسي كما هو مبين في الجدول 
  

  التكرارات والنسب المئوية ألنماط التعلم  الموجودة لدى طلبة الصف التاسع األساسي : 9.4جدول ال
  

  النسبة المئوية  التكرار  نمط التعلم
  17.6  89  تخيلي

  18.5  94  تنفيذي

  22.1  112  منطقي

  41.8  212  عملي

  100.0  507  المجموع
 
 

أن الطلبة من أصحاب النمط العملي حصلوا على أعلى مجموع تكرارات  )9.4( يالحظ من الجدول

، يليهم الطلبة من أصحاب النمط المنطقي حيث )41.8(مئوية قدرها وبنسبة طالباً وطالبة) 212(وبلغت

ثم الطلبة من أصحاب النمط  ،)22.1(هاوبنسبة مئوية قدر طالباً وطالبة) 112( مجموع التكرارات بلغت

وحصل الطلبة من  ،)18.5(وبنسبة مئوية قدرها طالباً وطالبة) 94(التنفيذي فقد بلغت مجموع التكرارات

بنسبة مئوية قدرها  طالباً وطالبة) 89(أصحاب النمط التخيلي على اقل مجموع من التكرارات وبلغت 

)17.6(.  

  

  :السادس النتائج المتعلقة بالسؤال  6.4
  

  هل تختلف أنماط التعلم  لدى طلبة الصف التاسع األساسي باختالف الجنس؟

  

  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضية الصفرية اآلتية



 
 

لدى طلبة الصف  نماط التعلم في ا) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الداللة 

  .ية الخليل تعزى للجنسالتاسع األساسي في مديرية ترب

  

( لكـل نمـط مـن األنمـاط       )²χ(ولفحص هذه الفرضية تم حساب التكرارات والنسب المئوية وقيمة 

كل نمط على حده تبعاً لمتغير الجنس كما هو مبين فـي الجـدول   ) التخيلي، التنفيذي، المنطقي، العملي

)10.4 .(  

  

ألنماط التعلم لدى طلبة الصف التاسع األساسي  )²χ(التكرارات والنسب المئوية وقيمة: 10.4الجدول 

  تبعاً لمتغير الجنس 
  

 مستوى الداللة  درجة الحرية  )²χ(قيمة   الجنس  نوع النمط

 ذكر               أنثى   

  التخيلي
  

43  
14.9%  

 
 
 
 

5.466  

 
 
 
 
3  

 
 
 

 
0.141  

46  
21.0%  

    

  التنفيذي
43  51  

17.7%  19.6%  
  

  المنطقي
40  72  

18.3%  25.0%  
  

  العملي
90  122  

41.1%  42.4%  
  

  المجموع
219  288  

100.0%  100.0%  
  

  

وبنسبة ) 46(نمط التعلم التخيلي للذكور كان  في تالتكرارامجموع  أن) 10.4(يالحظ من الجدول 

بالنسبة  أما، (%14.9)مئوية قدرها وبنسبة) 43( لإلناثو مجموع التكرارات ) %21.0(مئوية قدرها 

) %17.7(وبنسبة مئوية قدرها ) 43(لنمط التعلم التنفيذي فقد بلغ مجموع التكرارات بالنسبة للذكور 

، بينما كان مجموع التكرارات في نمط (%19.6)وبنسبة مئوية قدرها) 51( لإلناثومجموع التكرارات 

وبنسبة ) 72( لإلناثومجموع التكرارات ) %18.3(رهاوبنسبة مئوية قد) 40(التعلم المنطقي للذكور 

وبنسبة مئوية ) 90(وكان مجموع التكرارات في نمط التعلم العملي للذكور  ،) ( %25.0مئوية قدرها

قيمة وقد كانت ،  (%42.4)وبنسبة مئوية قدرها) 122(ومجموع التكرارات لإلناث  )%41.1(قدرها

وهي أكبر من مستوى  ) 0.141(و مستوى داللة ) 3(حرية عند درجة  )5.466( تساوي) ²χ(اختبار 



 
 

أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في أنماط التعلم لدى طلبة الصف التاسع  )α =0.05(الداللة 

  .األساسي تعزى لمتغير الجنس
  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال السابع  7.4
  

  في العلوم ؟  باختالف مستوى التحصيل لصف التاسع األساسياهل تختلف أنماط التعلم لدى طلبة 

 :ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضية الصفرية اآلتية
  

لدى طلبة الصـف   نماط التعلمفي ا) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الداللة 

  .التاسع األساسي في مديرية تربية الخليل تعزى لمستوى التحصيل في العلوم
  

( لكـل نمـط مـن األنمـاط       )²χ(ولفحص هذه الفرضية تم حساب التكرارات والنسب المئوية وقيمة 

كل نمط على حده تبعاً لمتغير مستوى التحصيل في العلوم كما هو ) التخيلي، التنفيذي، المنطقي، العملي

 ) .11.4(مبين في الجدول 
  

ماط التعلم لدى طلبة الصف التاسع األساسي ألن )²χ(التكرارات والنسب المئوية وقيمة : 11.4الجدول 

  تبعاً لمتغير مستوى التحصيل في العلوم 
  

 

  مستوى التحصيل  نوع النمط

  منخفض     متوسط       مرتفع  

درجة   )²χ(قيمة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة
  

  تخيلي  

      

35   
 
  
 

  

  

  

  

24.592 
  

  
 

  

  
 

  
6  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

0.0001* 
 
  

  
 

35  19  
  

27.6%  
  

12.3%  
  

15.6%  
  

  تنفيذي

  

26  
  

39  
  

29  
  

20.5%  
  

25.2%  
  

12.9%  
  

  منطقي

  

27  
  

34  
  

51  
  

21.3%  
   

21.9%  
  

22.7%  
 
  عملي

39  63  110  
  

30.7%  
  

40.6%   
  

48.9%  
 

  المجموع
127  155  225  

  

100.0%  
  

  

100.0%  
  

100.0%  

  . )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  *



 
 

 مستوى داللة و )6( عند درجة حرية )24.592(بلغت ) ²χ(قيمة اختبار أن ) 11.4(يالحظ من الجدول 

أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في أنماط التعلم  )α =0.05(وهي أقل من مستوى الداللة ) 0.0001(

نمط  في تالتكرارامجموع ولتوضيح هذه الفروق فقد بلغ  ،في العلوم تعزى لمتغير مستوى التحصيل

ومجموع  )%27.6(وبنسبة مئوية قدرها  طالباً وطالبة )35( للمستوى المنخفضالتعلم التخيلي 

ومجموع التكرارات  ،(%12.3)وبنسبة مئوية قدرها طالباً وطالبة )19( للمستوى المتوسطالتكرارات 

لصالح الفروق كانت  أي أن(%15.6) وبنسبة مئوية قدرها طالباً وطالبة )35( للمستوى المرتفع

بالنسبة لنمط التعلم التنفيذي فقد بلغ مجموع التكرارات  المستوى المنخفض في النمط التخيلي، أما

للمستوى ومجموع التكرارات ) %20.5(وبنسبة مئوية قدرها  طالباً وطالبة )26( للمستوى المنخفض

 للمستوى المرتفعع التكرارات ومجمو ،(%25.2)وبنسبة مئوية قدرها طالباً وطالبة )39( المتوسط

لصالح المستوى المتوسط في أي أن الفروق كانت  ،(%12.9)وبنسبة مئوية قدرها طالباً وطالبة )29(

طالباً  )27( للمستوى المنخفضبينما كان مجموع التكرارات في نمط التعلم المنطقي النمط التنفيذي، 

 طالباً وطالبة )34( للمستوى المتوسطرات ومجموع التكرا) %21.3(وبنسبة مئوية قدرها  وطالبة

وبنسبة مئوية  طالباً وطالبة )51( للمستوى المرتفعومجموع التكرارات  ،(%21.9)وبنسبة مئوية قدرها

طالباً  )39( للمستوى المنخفضوكان مجموع التكرارات في نمط التعلم العملي  ،(%22.7)قدرها

 طالباً وطالبة )63( للمستوى المتوسطالتكرارات ومجموع ) %30.7(وبنسبة مئوية قدرها  وطالبة

وبنسبة مئوية  طالباً وطالبة )110( للمستوى المرتفعومجموع التكرارات  (%40.6)وبنسبة مئوية قدرها

  .لصالح المستوى المرتفع في النمطين المنطقي والعمليأي ان الفروق كانت  ،(%48.9) قدرها
  

  :ن النتائج المتعلقة بالسؤال الثام 8.4
 

  لصف التاسع األساسي باختالف الجهة المشرفة؟اهل تختلف أنماط التعلم  لدى طلبة 

  

 :ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضية الصفرية اآلتية

لدى طلبة الصـف   أنماط التعلمفي ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الداللة 

  .لجهة المشرفةلربية الخليل تعزى التاسع األساسي في مديرية ت
  



 
 

( لكـل نمـط مـن األنمـاط       )²χ(ولفحص هذه الفرضية تم حساب التكرارات والنسب المئوية وقيمة 

كل نمط على حده تبعاً لمتغير الجهة المشرفة كما هو مبـين فـي   ) التخيلي، التنفيذي، المنطقي، العملي

  .)12.4(الجدول 
  

ألنماط التعلم لدى طلبة الصف التاسع األساسي  )²χ(المئوية وقيمة التكرارات والنسب : 12.4الجدول 

  تبعا لمتغير الجهة المشرفة 

  
  الجهة المشرفة  نوع النمط

  حكومة            وكالة   

 مستوى الداللة  درجة الحرية  )²χ(قيمة 

  التخيلي
  

41  
18.3%  

 
 
 
 

0.416  

 
 
 
 
3  

 
 
 

 
0.937  

48  
17.0%  

    

  التنفيذي
55  39  

19.4%  17.4%  
  

  المنطقي
62  50  

21.9%  22.3%  
  

  العملي
118  94  

41.7%  42.0%  
  

  المجموع
283  224  

100.0%  100.0%  

  

 لطالب المدارس الحكوميةنمط التعلم التخيلي  في تالتكرارامجموع  أن) 12.4(يالحظ من الجدول 

وبنسبة ) 41( لطالب مدارس الوكالةو مجموع التكرارات ) %17.0(وبنسبة مئوية قدرها ) 48(كان 

لطالب المدارس بالنسبة لنمط التعلم التنفيذي فقد بلغ مجموع التكرارات  أما، (%18.3)مئوية قدرها

) 39( لطالب مدارس الوكالةومجموع التكرارات ) %19.4(وبنسبة مئوية قدرها ) 55( الحكومية

لطالب المدارس بينما كان مجموع التكرارات في نمط التعلم المنطقي  ،(%17.4)وبنسبة مئوية قدرها

) 50( لطالب مدارس الوكالةومجموع التكرارات ) %21.9(وبنسبة مئوية قدرها) 62( الحكومية

لطالب المدارس وكان مجموع التكرارات في نمط التعلم العملي  ،) (%22.3وبنسبة مئوية قدرها

) 94( لطالب مدارس الوكالة ومجموع التكرارات )%41.7(قدرها وبنسبة مئوية) 118( الحكومية

و ) 3(عند درجة حرية )0.416( تساوي) ²χ(قيمة اختبار وقد كانت  . (%42.0)وبنسبة مئوية قدرها

أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً  )α =0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة  )0.937(مستوى داللة 

 .الجهة المشرفةة الصف التاسع األساسي تعزى لمتغير في أنماط التعلم لدى طلب
  



 
 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال التاسع  9.4
  

  .لصف التاسع األساسي باختالف نمط التعلم ؟اهل يختلف مستوى التفكير العلمي لدى طلبة 

  

 :ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضية الصفرية اآلتية
  

في  متوسطات مسـتوى التفكيـر   ) α =0.05(إحصائية في مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة 

 تعـزى لـنمط الـتعلم الـذي    العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مديرية تربيـة الخليـل   

  .يستخدمونه

  

ولفحص هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والعدد حسب متغير نمط  

  التعلم

  ).13.4(النتائج كما في الجدول رقم وكانت 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التفكير العلمي حسب متغير نمط : 13.4الجدول 

 التعلم
 

  االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  العدد  نمط التعلم
  89  تخيلي

  
66.97 16.46  

  94  تنفيذي
  

69.89 14.86  

  112  منطقي
  

71.88  12.30  

  212  عملي
  

72.24  12.41  

  507  الكلي المجموع
  

70.798  13.75  

  

للفروق في متوسطات  التفكير ) ANOVA(والختبار داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي 

العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي تعزى لمتغير نمط التعلم وذلك كما هو موضح فـي الجـدول   

)14.4.(  

  



 
 

  للتفكير العلمي تبعا لمتغير نمط التعلم) ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي :  14.4الجدول 
  

 درجات مجموع المربعات  مصدر التباين

  الحرية

متوسطات 

  المربعات

  مستوى  قيمة ف

  الداللة

   بين المجموعات
1954.663 

 
3  

 
651.554  

  
 

3.498        

  
 

 *0.015       
 
  

   داخل المجموعات
93696.816  

 
503  

 
186.276  

   المجموع
95651.479  

 
506  

 
  

 . )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  *
  

وهي أقل من ) 0.015(ومستوى الداللة )  3.498(كانت ) ف(أن قيمة ) 14.4(يالحظ من الجدول 

لعلمي دالة إحصائياً في متوسطات مستوى التفكير ا أي أنه توجد فروق )α =0.05(مستوى الداللة 

للمقارنات البعدية تبعاً ) L.S.D(تعزى لمتغير نمط التعلم ولمعرفة مصدر الفروق استخدم اختبار 

 ) .15.4(لمتغير نمط التعلم  كما موضح في الجدول 
  

لمتوسطات التفكير العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي  )L.S.D (نتائج اختبار : 15.4جدول ال

 تبعا لمتغير نمط التعلم
 

  مستوى الداللة  ب -أ   ب  )أ(
  

  التخيلي

  0.143 2.9273-  تنفيذي

  0.012  *4.9087-  منطقي

  0.002  *5.2743-  عملي

  

  التنفيذي

  0.148  2.9273  تخيلي

  0.300  1.9814-  منطقي

  0.166  2.3469-  عملي

  

  المنطقي

  0.012  *4.9087  تخيلي

  0.300  1.9814  تنفيذي

  0.819  0.3656-  عملي

  

  العملي

  0.002  *5.2743  تخيلي

  0.166  2.3469  تنفيذي

  0.819  0.3656  منطقي
 



 
 

) النمط المنطقي، النمط العملي( ان مصدر الفروق  هو بين النمط التخيلي و) 15.4(يالحظ من الجدول 

  .لصالح النمط التخيلي) النمط المنطقي والنمط التخيلي(ولصالح النمطين المنطقي والعملي، وبين 
  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 
 

  الخامسالفصل 
  

  مناقشة النتائج والتوصيات
  

أنماط التعلم لدى طلبة الصف التاسع األساسي  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى التفكير العلمي و

  .في مديرية الخليل، ويتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

  

  :ألول مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال ا 1.5
  

  ما مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي ؟
  

. متوسطمستوى امتالك طلبة الصف التاسع األساسي لمهارات التفكير العلمي  أظهرت نتائج الدراسة أن

) 70.80(فقد كان المتوسط الحسابي العام لمستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي 

  .)13.75(معياري واالنحراف ال
  

، وتتعارض هذه النتائج مع دراسة أبو )Collings, 1994(وتتفق هذه النتيجة جزئياً مع دراسة كولنج  

  ).Yurumezoglu & Oguz, 2007(، دراسة )2006(حمدان 
  

قد يعود إلى أن المناهج الفلسطينية  في هذه النتيجة السبب وترى الباحثة من خالل خبرتها كمعلمة أن

واعتماد  بأنواعه عند الطلبة، التفكيرمهارات تنمية  تسعى بشكل كبير إلى والقائمين عليها ثةالحدي

حاجات الطلبة المعرفية  المبنية علىالنظرة القائمة على التعلم من اجل الفهم والبعد عن التلقين، و

العملية  أطرافبه من  سال با عددالتقييم واشتراك  أوالتنفيذ  أوالتخطيط  فيسواء ( والوجدانية والنفسية

لحاجات الطلبة وأساليب تعلمهم، باإلضافة إلى  والعمل على جعل البيئة الصفية أكثر احتراماً ،)التعليمية

ويمكن  .لبةمستوى الطتحسين في  ساهممما  استخدام  المعلمين للعديد من استراتيجيات التدريس الحديثة

فكير العلمي قد تكون ساعدت الطلبة على فهم المادة أيضا إلى أن فقرات اختبار التالسبب  أن نعزو

  .العلمية، من خالل التحليل و إعطاء الحلول الممكنة لسؤال ما
 
    



 
 

  : الثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال   2.5
  

  هل يختلف مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي باختالف الجنس؟

  
 )α =0.05(ة عند مستوى الداللة داللة إحصائي ذات فروقوجود ) ت(ختبار أظهرت النتائج باستخدام ا

وتتفق هذه .الجنس، ولصالح اإلناث لمتغير طلبة تعزىالمتوسطات مستوى التفكير العلمي لدى  في

  ).1997(، ودراسة أحمد والمرسي )2006(أبو حمدان : النتيجة مع دراسة كل من

  

ى الذكور إلى عدة أسباب منها ان العادات والتقاليد االجتماعية وقد يعود السبب في تفوق اإلناث عل 

عموماً في مجتمعنا الفلسطيني تبقي الطالبات في المنزل بعد عودتهن من المدرسة وبالتالي فرصة 

االهتمام بالدراسة أكبر، بينما يقضي الطالب معظم وقتهم خارج المنزل وبالتالي قلة االهتمام بالدراسة، 

ية وااللتزام وتحمل المسؤولية لدى اإلناث في هذه المرحلة العمرية يكون أعلى مقارنة كما أن الجد

بالذكور، عالوة على أن التفاعل الصفي يكون أكبر، واالهتمام والتنافس لديهم واضح، وباإلضافة الى 

حببة لدى خلق اتجاهات ايجابية وممما  االلتزام باألدوار التي توكلها المدرسة والمعلمات للطالبات،

لفترة  على االحتفاظ بالتعلم مهتساعد لديهم؛ جعلت التعلم أكثر تشويقاً وتحفيزاً الطالبات نحو مادة التعلم

  .أدى إلى تفوقهن ، مماالعلمي التفكيرامتالك مهارات  أطول، و

  

  : لثمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثا  3.5
  

لصف التاسع األساسي باختالف مستوى التحصيل في هل يختلف مستوى التفكير العلمي لدى طلبة ا

  العلوم ؟
  

ة عند داللة إحصائي ذات فروقوجود ) (ANOVAأظهرت النتائج باستخدام تحليل التباين األحادي 

مستوى  لمتغير طلبة تعزىالمتوسطات مستوى التفكير العلمي لدى  في )α =0.05(مستوى الداللة 

للمقارنات البعدية انه كلما كانت درجة ) LSD(ج بعد استخدام اختبارفي العلوم، وأثبت النتائ  التحصيل

التحصيل أعلى كان هناك فروق في امتالك مهارات التفكير العلمي لدى الطلبة لصالح التحصيل 

  .المرتفع 

  



 
 

، وتتعارض مع )Kral, 1997(، وجزئياً مع كرل )1992(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عياصرة 

عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية في مهارات التفكير العلمي التي أظهرت  )2003(آل عبيد دراسة 

  .تعزى لمتغير مستوى التحصيل في الكيمياء ) مهارات عمليات العلم(

  

ويمكن تفسير هذه النتيجة بامتالك طالب التحصيل المرتفع في أغلب األحيان قدرات ذهنية تمكنه من 

من تلك الموجودة عند طالب التحصيل المنخفض، ويمكن أن نعزو التفكير بصورة علمية أعمق و أدق 

قلة االهتمام بتوجيه الطلبة نحو استخدام أنشطة علمية تنعكس ايجابياً على : ذلك إلى عدة أسباب منها

عالوة على إن النظرة إلى . تنمية مستوى التفكير العلمي لديهم بدالً من التركيز على الحفظ والتلقين

خفض تكون في أغلب األحيان نظرة سلبية، تتركز في أنهم غير قادرين على استخدام المستوى المن

قدرات عقلية بمستوى عاٍل من خالل أنشطة تعلم لهذا الغرض، ومن األسباب المهمة أيضا اقتصار 

برامج إعداد المعلم وكذلك برامج التدريب أثناء الخدمة على مجرد تعريف واحاطة المعلمين بمهارات 

ير بصورة عامة وأهميتها دون ممارسة وتنفيذ لهذه المهارات، مما يؤثر على امتالك الطلبة التفك

  .لمهارات التفكير العلمي بصورة صحيحة

  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع  4.5
  

  هل يختلف مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي باختالف الجهة المشرفة ؟
  

= α(ة عند مستوى الداللة داللة إحصائي ذات فروقعدم وجود ) ت(النتائج باستخدام اختبار أظهرت 

  .الجهة المشرفة   لمتغير طلبة تعزىالمتوسطات مستوى التفكير العلمي لدى  في )0.05

  

ويمكن أن يعود السبب في هذه النتيجة إلى اعتماد كل من الطرفين تطبيق نفس السياسية المنهجية، 

العلوم التي تدرس لطلبة الصف التاسع األساسي هي نفسها سواء في المدارس الحكومية أو  فمناهج

سياسة العمل التشاركي  ةالفلسطيني العالي مدارس الوكالة، هذا باإلضافة إلى تبني وزارة التربية والتعليم

التربوية المشتركة  مع جميع الجهات التعليمية ومنها وكالة الغوث، سواء من خالل الدورات أو المشاغل

  .فضالً عن تشابه اإلمكانيات التعليمية في معظم المدارس وغيرها،

وعلى حد علم الباحثة فال توجد أي دراسة سابقة تناولت اثر متغير الجهة المشرفة على متوسطات 

  . مستوى التفكير العلمي 



 
 

  : الخامسمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال  5.5
  

  طلبة الصف التاسع األساسي ؟ ما أنماط التعلم لدى

  

  :يلي أظهرت نتائج الدراسة بالنسبة ألنماط التعلم الموجود عند طلبة الصف التاسع األساسي ما
  

 وبنسبة طالباً وطالبة) 212(هو نمط التعلم العملي حيث بلغت التكرارات كان أكثر األنماط تكراراً 

سبة عائد إلى أن عدد كبير من هؤالء الطلبة ، ولعل السبب في ارتفاع هذه الن)41.8(مئوية قدرها

، والتفكير باألفكار، ويفضلون العمليات المجردة والتأمل، البحث عن الحقائق والمعلوماتيميلون إلى 

ويركزون على محتوى ما يتعلمون، تفكيرهم استداللي يحتاجون الى مصادر من اجل الخبرة التعليمية، 

ا ما يوفره لهم هذا النمط، أما الطلبة من أصحاب النمط المنطقي مهتمون باألشياء دون األشخاص، وهذ

ويمكن تفسير هذه النتيجة  ،)22.1(وبنسبة مئوية قدرها طالباً وطالبة) 112( التكرارات فكان مجموع

الى ما يوفره هذا النمط للطالب من الحصول على المعلومات من خالل التجريب النشط والمعالجة 

) 94(تفكيرهم، أما الطلبة من أصحاب النمط التنفيذي فقد بلغت مجموع التكراراتالمجردة التي تتحدى 

ولعل انخفاض هذه النسبة عائد إلى أن الطالب حتى يصنف  ،)18.5(وبنسبة مئوية قدرها طالباً وطالبة

ضمن النمط التنفيذي البد أن يمتلك قدراً اكبر من التفكير المجرد في إدراك المعلومات، يمكنه من 

طبيق ما يتعلمه في المواقف الجديدة وتبني ما يتعلمه وتعديله من خالل طرح أسئلة مثل ماذا، ت

الخ، مما يعنى الحاجة إلى مستوى تفكير مرتفع،  وحصل الطلبة من أصحاب النمط التخيلي .......إذا

د يعود ، وق)17.6(بنسبة مئوية قدرها  طالباً وطالبة) 89(على اقل مجموع من التكرارات وبلغت 

 .السبب في انخفاض هذه النسبة الى قلة عدد الطلبة فهم يشكلون ما يقارب الربع  فقط من أفراد العينة

  ).1993(دراسة ارتاحي  و) Wallace, 1995(وتتفق هذه النتيجة جزئيا مع دراسة والس 

   

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس   6.5
  

  بة الصف التاسع األساسي باختالف الجنس؟هل يختلف أنماط التعلم  لدى طل

  

ة عند مستوى داللة إحصائي ذات فروقأظهرت النتائج عدم وجود   )²χ(بعد تحليل النتائج باستخدام 

  .الجنسلمتغير  طلبة تعزىاللدى نماط التعلم مستوى ا في )α =0.05(الداللة 



 
 

هذه النتيجة بأن فقرات مقياس نمط ، ويمكن تفسير )2002(وتتفق مع هذه النتيجة مع دراسة  الفقهاء

بشكل متساوي ) التخيلي، والتنفيذي، والمنطقي، والعملي( التعلم راعت جميع أنماط التعلم سواء

وبأسلوب ممتع فلم يجدوا صعوبة في التعامل معه واإلجابة عن فقراته، األمر الذي اتاح الفرصة  

تعبير بشكل صحيح وبحرية تامة عن األسلوب ال) اإلناث، والذكور( لجميع الطلبة من كال الجنسين 

  .والنمط الذي يفضلونه في التعلم، واألمور التي يحبونها أو يكرهونها

  

  : السابعمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال   7.5
  

 في العلوم ؟  هل تختلف أنماط التعلم لدى طلبة الصف التاسع األساسي باختالف مستوى التحصيل

  

ة عند مستوى الداللة داللة إحصائي ذات فروقأظهرت النتائج  وجود   )²χ(باستخدام  بعد تحليل النتائج

)α =0.05( مستوى التحصيل في العلوملمتغير  طلبة تعزىاللدى نماط التعلم مستوى ا في.  

  

دراسة  ،)Hsieh,2003(، و دراسة حسية )2002(الفقهاء  :وتتفق هذه النتائج جزئيا مع دراسة كل من

من حيث وجود فروق دالة إحصائياً بين أنماط التعلم ) 1993(ارتاحي  ، ودراسة)1996(المجالي 

  .ومستوى التحصيل

  

  :وقد كانت هذه الفروق على النحو اآلتي  
  

، طلبة تعزى لمستوى التحصيل في العلوماللدى  نماط التعلما في ةذات داللة إحصائيفروق  وجود

لنمط التعلم التخيلي لمستوى  مجموع التكرارات بالنسبة( ي، لصالح المستوى المنخفض في النمط التخيل

وقد يعود السبب في هذه النتيجة إلى مالئمة النمط ) %27.6وبنسبة مئوية  35التحصيل المنخفض 

التخيلي لمستوى التحصيل المنخفض، حيث أن المتعلم التخيلي يركز على اإلحساس والمراقبة والخبرة 

إدراك المعلومات وفي كل ما يتعلمه، فهو يهتم بمعرفة لماذا يتعلم شيئاً  الحسية بالدرجة األولى في

معيناً، ويحتاج إلى االستماع والتحدث والتفاعل، وهذا ما يحتاجه طالب المستوى المنخفض بشكل أكبر 

ولصالح المستوى المتوسط في . من طالب المستوى المرتفع الذي يتميز بالقدرة على التفكير المجرد

وبنسبة  39مجموع التكرارات بالنسبة لنمط التعلم التنفيذي لمستوى التحصيل المتوسط ( التنفيذيالنمط 

مجموع التكرارات بالنسبة لنمط التعلم ( ولصالح المستوى المرتفع في النمط المنطقي). %25.2مئوية 



 
 

في النمط ولصالح المستوى المرتفع ) %22.7وبنسبة مئوية  51المنطقي لمستوى التحصيل المرتفع 

وبنسبة مئوية  110مجموع التكرارات بالنسبة لنمط التعلم العملي لمستوى التحصيل المرتفع ( العملي 

، ويمكن أن يعود السبب في هذه النتيجة إلى أن هذه األنماط تحتاج إلى درجة عالية من )48.9%

ي إدراك المعلومات، مما التفكير المجرد، والبحث عن الحقائق، والتجريب النشط والمعالجة المجردة ف

  .يعني الحاجة إلى مستوى تحصيل مرتفع
 

  : الثامنالنتائج المتعلقة بالسؤال مناقشة   8.5
  

  هل تختلف أنماط التعلم  لدى طلبة الصف التاسع األساسي باختالف الجهة المشرفة؟

  

ة عند مستوى ئيداللة إحصا ذات فروقأظهرت النتائج عدم وجود  )²χ(بعد تحليل النتائج باستخدام 

  . الجهة المشرفةلمتغير  طلبة تعزىاللدى نماط التعلم مستوى ا في )α =0.05(الداللة 

  

وتعتبر هذه الدراسة على حد علم الباحثة من الدراسات األولى التي تبحث في أثر متغير الجهة المشرفة 

  .على أنماط التعلم الموجود عند الطلبة 

  

لنتيجة إلى أن مقياس نمط التعلم استخدم فقرات راعت جميع األساليب و يمكن أن يعود السبب في هذه ا

 ومنحتهم فرصة للتعبير بحرية عن الطريق المفضلة ) حكومة أو وكالة (الموجود عند الطلبة سواء

  .لديهم في التعلم و فهم الموضوع، بغض النظر عن الجهة المشرفة

  

 : التاسعمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال  9.5

  
  .هل يختلف مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي باختالف نمط التعلم ؟

  

متوسطات مستوى  في )α =0.05(ة عند مستوى الداللة داللة إحصائي ذات فروقأظهرت النتائج  

التباين  تحليل( باستخدام اختبارات  ،يستخدمونه الذيالتعلم  لمتغير نمط طلبة تعزىالالتفكير العلمي لدى 

هناك فروقاً دالة للمقارنات البعدية أن ) LSD(، وأثبت النتائج بعد استخدام اختبار) ANOVAاألحادي 



 
 

عند مقارنتهما بنمط التعلم التخيلي ولصالح النمطين ) النمط المنطقي و النمط العملي( بينإحصائياً 

 & Lawson(وجونسون  لوسون وهذه النتيجة تتفق جزيئا مع دراسة كل من. المنطقي والعملي

Johnson, 2002 (والوهر )وقد يعود السبب في هذه النتيجة إلى امتالك كل من الطالب )1992 ،

المنطقي والعملي قدراً من المالحظة التأملية في معالجة المعلومات، وكذلك قدراً من التفكير المجرد في 

الب التخيلي الذي يعتمد في أغلب إدراك المعلومات، يجعل لديه مستوى تفكير مرتفع أعلى من الط

النمط المنطقي (بين هناك فروق دالة إحصائياً وكان . األحيان على الخبرة الحسية في إدراك المعلومات

 عند مقارنتهما بنمط التعلم العملي ولصالح النمط التخيلي وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ) والنمط التخيلي

، وقد يعود السبب )2006(وجزئياً مع دراسة أبو حمدان) Cano & Hewitt, 2000(كانو وهيوايت 

في هذه النتيجة إلى أن فقرات اختبار التفكير العلمي جعلت الطالب صاحب النمط التخيلي يتفاعل معها، 

  .ومكنته من إدراك المعلومات والتفكير بها بشكل أفضل من الطالب صاحب النمط العملي  

  

  : توصيات الدراسة ومقترحاتها 10.5
  

  :بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحثة توصي بما يلي 

  

  إفراد مقررات دراسية خاصة للتدريب على مهارات التفكير العلمي سواء داخل المحتوى الدراسي .  1

خارج المحتوى الدراسي من خالل أنشطة إثرائية تعمل على تنمية مهارات التفكير العلمي عند  أو

  .ةالطلب
  

 لدى خاصة بصفة العلمي والتفكير عموما التفكير مهارات تنمية في الفعال األسرية التنشئة دور إبراز .2

 األداء مستوى بارتفاع إيجابيا ترتبط اإلكراه وعدم بالتقبل تتسم التي األبناء معاملة أن منطلق من األبناء
  .لألبناء العقلي

 

ن في أثناء الخدمة حقائب تدريبية تتناول اسـتراتيجيات تعلـم   تضمين برامج التنمية المهنية للمعلمي. 3

بشكل خاص نظراً ألهمية  طلبة المرحلة األساسيةبشكل عام و الطلبةلدى  العلمي تنمي مهارات التفكير

، على أن يشتمل هذا الطلبةالمختلفة في سلوك التفكير العلمي  هذه المرحلة العمرية في غرس مهارات 

  .وجهين التربويين ومديري المدارسالبرنامج على الم
  

    المعلمين على يتم التخطيط لها بشكل يساعد اًتطوير أدلة المعلمين بحيث تتضمن دروس. 4



 
 

  مراعاة أنماط التعلم الموجودة عند الطلبة. أ 

وتكون بمثابـة نمـوذج   بصفة عامة ومهارات التفكير العلمي بصفة خاصة  تنمية مهارات التفكير . ب

  .المعلمونيحتذي به 
  

وأن يكون األساتذة  واألنماط تضمين برامج اإلعداد قبل الخدمة خبرات تعليمية ترتبط بهذه المهارات. 5

بمثابة القدوة لطالبهم بحيث يتم تنفيذ مقررات اإلعداد بأسلوب يجعل مـن   والجامعات في كليات اإلعداد

 العلمـي  التي تنمي مهارات التفكيـر  الطالب ممارسين ومستخدمين لالستراتيجيات والطرق واألساليب 

  .المدارس لطلبةوتراعي األنماط التعليمية 
   

من أدوات الدراسة لتطوير أداة شاملة تتضمن المظاهر السلوكية التي يجب علـى المعلمـين    فادةاإل .6

  .العلمي القيام بها لتنمية مهارات التفكير
  

مؤسسـات  بـين   و التربية والتعليم الفلسـطينية وزارة بالتنسيق بين  ومشاغل تربويةتنظيم ندوات  .7

  .اإلعداد تتناول قضايا التفكير وكيفية تنميتها واالهتمام بها
  

  :ويمكن اقتراح الدراسات اآلتية للباحثين 
  

مثل  تتناول متغيرات أخرى العلمي ترتبط بمستوى تنمية مهارات التفكير رىأخ دراسة إجراء. 1

  .تية وغيرهااتجاهات الطلبة أو البيئة البي

  

دراسات أخرى ترتبط بموضوع التفكير العلمي و تتناول نماذج أخرى تراعي أنماط التعلم  إجراء. 2

  .وغيرها  )Biggs(بيجز عند الطالب مثل نموذج دن ودن أو 
 
العلمي على مهارات اتخاذ القرار، أو  إجراء دراسات أخرى للكشف عن اثر تنمية مهارات التفكير .3

  .أو االستقصاء حل المشكالت
 
 
 
  



 
 

  المراجع العربية
  

أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية مهارات التفكير العلمي واالتجاهات  :)2003. (، خالدآل عبيد

ستير غير رسالة ماج(. نحو الكيمياء لدى طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي في سلطنة عمان

  .، األردن ، جامعة اليرموك، إربد)منشورة

  

، عالم الطبعة األولى. التفكير من خالل استراتيجيات التعلم باالكتشاف :)أ 2007. (، مجديبراهيمإ

  .الكتب، القاهرة 
 

، عالم الكتب، الطبعة األولى. التفكير من خالل أساليب التعلم الذاتي :)ب 2007. (، مجديإبراهيم

  .القاهرة 

  

. متعلمين ضرورة تربوية في عصر المعلوماتتنمية تفكير المعلمين وال :)2006. (، مجديإبراهيم

  .، عالم الكتب، القاهرة الطبعة األولى

  

  .، عالم الكتب، القاهرة الطبعة األولى. التدريس اإلبداعي وتعليم التفكير :)2005. (، مجديإبراهيم

  

  .، مصرمكتبة االنجلو المصرية، القاهرة. القدرات العقلية :)1984. (، فؤادأبو حطب

  

مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف العاشر األساسي وعالقته  :)2006. (، جمالانأبو حمد

 .، األردن الجامعة األردنية، عمان، )رسالة ماجستير غير منشورة. (ببعض المتغيرات

  

فعالية استخدام التعلم التعاوني في تنمية التفكير العلمي  :)1997. (، نجاحأحمد، سمية والمرسي

ص  ،)35(، ع مجلة كلية التربية بالمنصورة. م لدى تالميذ المرحلة االبتدائيةادة العلووالتحصيل في م

41 – 76 .  

  



 
 

أثر كل من نمط الشخصية وأسلوب التعلم على التحصيل الدراسي لطلبة  :)1993. (، باللارتاحي

  .، األردن ، الجامعة األردنية، عمان)رسالة ماجستير غير منشورة. (يالصف العاشر األساس

  

 .التفكير العلمي واإلبداعي :)2008. (اهللا عبدالبريدي، 

http://s0s0.com/vb/showthread.php?t 12/3 /2008.  

  

، ترجمة عادل عبد الكريم وآخرون، دار الرضا للنشر.تعليم التفكير :)2001. (، ادوارد ديبونو

 .سوريا

  

ز القطان ، مركالطبعة األولى. النظرية والتطبيق_ أنماط التعلم  :)2004. (، ليانا و قرعان، مهاجابر

  .، فلسطينللبحث والتطوير التربوي، رام اهللا

  

  .دار الكتاب الجامعي، العين، اإلمارات. مفاهيم وتطبيقات_ تعليم التفكير ): 1999.(جروان، فتحي

  

ارنة ألثر استخدام بعض تقنيات التعليم االلكتروني في تدريس دراسة مق :)2007. (، موفقالحسناوي

، )35(، العددمجلة العلوم اإلنسانية. يل الطلبة وتنمية تفكيرهم العلميفي تحص تأساسيات االلكترونيا

  .35 – 7ص 

  

الطبعة األولى، جهينة للنشر . دليل مهارات التفكير :)2002. (، عبد الناصرحسين، ثائر و فخرو

  .، عمان عوالتوزي

  

الطبعة األولى، . أسس نظرته واستراتيجيات تدريسه_ اللغة والتفكير الناقد  :)2007. (، عليالحالق

 .، عماندار الميسرة للنشر والتوزيع

  

اشتقاق معايير األداء على مقياس التفكير الناقد لطلبة البكالوريوس في  :)1997. (، مسعفحلفاوي

  .، األردن، الجامعة األردنية، عمان)تير غير منشورةرسالة ماجس. (الجامعات األردنية

  



 
 

 :)1997. (أبو الخير، يحيى والمهندس، أحمد والضبيبان، صالح والحقيل، محمد، محمد والخطيب

، الطبعة األولى، مكتبة العبيكان. التفكير العلمي لدى طالب التعليم العام في المملكة العربية السعودية

  .الرياض 
 

أثر النمط المعرفي وبعض استراتيجيات التعليم فوق المعرفية في تعلم  :)1993. (م، إبراهيرواشدة

طلبة الصف الثامن األساسي المعرفة العلمية بمستوى اكتساب المفاهيم وتفسير الظواهر وحل 

  .، األردن، الجامعة األردنية، عمان)رسالة دكتوراه غير منشورة. (المشكلة

  

لوب استخدام المختبر على تنمية مهارات التفكير العلمي لدى طلبة أثر أس :)1985. (، طاللالزغبي

  .، األردن ، الجامعة األردنية، عمان)رسالة ماجستير غير منشورة. (المرحلة الثانوية

  

  .، مصردار مصر للطباعة، القاهرة. التفكير العلمي :)1978. (، فؤادزكريا
 

التفكير لدى الطلبة في مرحلة التعليم قبل مشروع تنمية ، التفكير العلمي :)2008.( زكي، سعد

  .www.moqatel.com/wfprog/GetURL.exe?ID  15/4/2008 .الجامعي

  

موقع الدكتور يوسف زيدان للتراث ، أزمة التفكير العلمي العربي :)2008. (، يوسفزيدان

 . www.ziedan.com 16/5/2008   . والمخطوطات

  

الطبعة الثانية، دار الشروق للنشر والتوزيع، . تدريس مهارات التفكير :)2006. (، جودتسعادة

 .األردن

  

دار الكتاب . التربية العلمية مداخلها واستراتيجياتها :)2006. (، عبد الرحمن وعودة، ثناءالسعدني

 .، مصرديث، القاهرةالح
 

  .مناهج البحث العلمي :)2008. (، ساسيسفيان

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid 4/4/2008. 

  



 
 

الفكر الطبعة األولى، دار . تنمية التفكير من خالل طرائق وأساليب العلوم :)2002. (سالمة، عادل

  .، األردن للنشر والتوزيع، عمان

  

استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس المطالعة _ التفكير الناقد واإلبداعي  :)2006. (، فراسالسليتي

  .، األردنم الكتب الحديثة، اربد، عالالطبعة األولى. والنصوص األدبية
 

فسية قياسية لدى عينة من طالب وطالبات دراسة ن –أنماط التعلم والتفكير  :)1984. (، محمدالسليماني

ص  ،)6(،ع مجلة مركز البحوث التربوية بجامعة قطر. المرحلة الثانوية في مدينتي مكة المكرمة وجدة

171 – 208 .  

  

  . ، مصرمكتبة غريب، القاهرة، علم النفس العام :)1990. (السيد، عبد الحليم

  

م طريقة مكارثي في اكتساب طلبة الصف الثامن أثر التدريس باستخدا :)2006. (، سميرةالشرمان

رسالة (. االساسي للمفاهيم العلمية واتجاهاتهم نحو العلوم في مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز

  .، األردن ، جامعة اليرموك، إربد)ةماجستير غير منشور

  

راتها ، ا النفسية ، اختباأسسه: المساقات الحديثة في العلوم للمرحلة الثانوية  :)1973. (، عمرخشيال

 . 22 – 11ص، )16( 2، رسالة المعلم. نظرتها إلى العلم الحديث

  

الصف الثالث  مراحل بياجيه للنمو العقلي وعالقتها باألصالة لدى طالب :)1991. (، أحمدصالح

  .291 – 263 ص ،)32( 6، دراسات تربوية. الثانوي في ابو ظبي

  

على التفكير العلمي خالل الدراسة بالمرحلة الثانوية لدى عينة من  نمو القدرة :)1989. (، أحمدصالح

 . 203 - 152، ص)11(، العدد مجلة كلية التربية باإلسكندرية. تالميذ مدينة اإلسكندرية

  

، السنة الحادية مجلة النفس المطمئنة. مفهوم ومظاهر التفكير وخصائصه :)2006. (، طارقرعام

 . 30_  25، ص )85(، العدد والعشرون
 



 
 

الطبعة األولى، دار . توظيف أبحاث الدماغ في التعليم :)2008. (، ربيععامر، طارق و محمد

  .، عمان، األردناليازوري للنشر والتوزيع

  

  .، مصردار غريب، القاهرة. علم نفس اإلبداع :)1995. (، شاكرعبد الحميد

  

لعلمية لدى طالب كلية ي تنمية الثقافة افعالية تكنولوجيا تدريس األحياء ف :)1999. (، سعدعبد الكريم

  . 278 – 190ص  ،)15(ع  ،، جامعة أسيوطمجلة كلية التربية. التربية

  

، دار الميسرة للنشر والتوزيع. النظرية والتطبيق_ علم النفس المعرفي  :)2004. (، عدنانالعتوم

  .عمان

  

لتفكير االستداللي لدى عينة من طالب فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات ا :)2001. (، خالديعتيبال

، المملكة العربية ، جامعة الملك سعود)رسالة ماجستير غير منشورة. (المرحلة الثانوية بمدينة الرياض

  .السعودية

  

مستوى مهارات التفكير الناقد وعالقته بمركز الضبط وبعض المتغيرات  :)1999. (، سناءالعطاري

، جامعة القدس، )رسالة ماجستير غير منشورة. (ات الفلسطينيةاألخرى لدى عينة من طلبة الجامع

 .، فلسطينالقدس

  

ه في تنمية تدريب المعلمين على صياغة االستدالالت المنطقية الصحيحة واثر :)1999. (، إبراهيمعلي

  .86 – 59 ص ،)85(، ع دراسات في المناهج وطرق التدريس. التفكير العلمي لديهم

  

الطبعة األولى، مكتبة الفالح  . أساليب تدريس العلوم :)2001. (، صبحيجاللةعليمات، محمد و أبو 

  .، الكويت للنشر والتوزيع

  

مظاهر التفكير الناقد في التدريس الصفي لمعلمي الرياضيات في المرحلة  :)1991. (، حنانعناني

  .، األردن، الجامعة األردنية، عمان)رسالة ماجستير غير منشورة. (الثانوية



 
 

العلمي التي يستخدمها الطلبة في مرحلتي التعليم  استراتيجيات التفكير :)1992. (، محمداصرهعي

  .، األردن ، الجامعة األردنية، عمان)رسالة دكتوراه غير منشورة. (الثانوية واألساسية العليا

  

للطباعة ر النهضة العربية دا. سيكولوجية الخرافة والتفكير العلمي :)1984. (، عبد الرحمنعيسوي

 .، بيروت والنشر

  

دراسة لبعض قدرات التذكر والتفكير في عالقتها بأساليب العلم لدى طالب  :)1992. (، محمدغنيم

  .، مصر ، جامعة الزقازيق)رسالة دكتوراه غير منشورة. (الجامعة

  

اسية أنماط التفسير العلمي عند الطلبة في المرحلتين الثانوية واألس تطور :)1995. (، إيمانغيث

  .، األردن ، الجامعة األردنية، عمان)رسالة دكتوراه غير منشورة. (وعالقته بمستوى تفكيرهم

  

ية تربية عمان الثانية في أنماط تعلم طلبة المدارس الثانوية التابعة لمدير :)2002. (، عصامالفقهاء

. سي ودخل األسرة، وعالقتها االرتباطية بمتغيرات الجنس والتخصص ومستوى التحصيل الدرااألردن

  .، األردن ، الجامعة األردنية، عمان)رسالة ماجستير غير منشورة(

  

اثر تدريس مختبر الفيزياء وفق المنحى البنائي في فهم  طلبة السنة الجامعية  :)2007. (، زيادقباجة

رسالة (. األولى للمفاهيم الفيزيائية وقدرتهم على التفكير العلمي ومعتقداتهم المعرفية حول العلم

  .، األردن ، الجامعة األردنية، عمان)دكتوراه غير منشورة

  

الطبعة األولى، دار الشروق . سيكولوجية التعلم الصفي :)2000. (، نايفةقطامي، يوسف و قطامي

  .، األردنللنشر والتوزيع، عمان

  

  .التفكير العلمي :)2008. (، فؤادقنديل

www.arabicstory.net  10/5/2008 .  

  



 
 

ودافعية التعلم المدرسي وعالقتها المتبادلة وأثرها ) كولب(أسلوب التعلم  :)1996. (، حسينالمجالي

ماجستير غير رسالة (. على تحصيل طلبة الصف الثاني الثانوي األكاديمي في محافظة الكرك

  .، األردن ، جامعة مؤتة، الكرك)منشورة
 

، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، طرق البحث للخدمة االجتماعية :)1995. (، عبد العزيزمختار

 . مصر

  

  .، مصر المعرفة الجامعية للنشر والتوزيع،  السويسدار . مناهج العلوم :)1998. (، ماهرمحمد

  

، مكتبة الشقرى. قالنظرية والتطبي_ تدريس العلوم بأسلوب حل المشكالت :)2003. (، إبراهيممسلم

 .الرياض

  

الطبعة األولى، دار الجماهيرية . بعض المبادئ في طرق التدريس العامة :)1987. (، خليفةالمقرم

  .، مصر للنشر والتوزيع، القاهرة

  

الطبعة األولى، دار الميسرة . العلوم لجميع األطفال وتطبيقاتها العملية :)2007. (، قاسمالنعوايش

  .ان ، عمللنشر والتوزيع

  

األولى،  الطبعة. التفكير العلمي والتفكير النقدي في بحوث الخدمة االجتماعية :)2003. (، محمدالنمر

  .، مصرالمكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية

  

اثر تعلم موضوع الوراثة لطالبات الصف العاشر باألسلوب القائم على  :)2002. (، منىالنمري

رسالة . (وقدرتهن على التفكير العلمي وفهمهن للمفاهيم العلمية المشكالت في اتجاهاتهن نحو العلم

  .، األردن ، الجامعة األردنية، عمان)ماجستير غير منشورة
  

تأثير استخدام الطريقة االستقصائية على اكتساب عمليات العلم لدى طلبة  :)2001. (، بهجتهيالت

 .، األردن الجامعة الهاشمية، عمان ،)نشورةرسالة ماجستير غير م(. ذوي أنماط تعليمية مختلفة

  



 
 

تغيير المفاهيم البديلة للطلبة وعالقته بنمط تعلمهم وسمات شخصيتهم  :)1992. (، محمودالوهر

  .، األردن ، الجامعة األردنية، عمان)رسالة دكتوراه غير منشورة. (واتجاهاتهم العلمية

  

ني بطريقة المشروعات على فهم طلبة استقصاء فاعلية تعليم العلوم المب :)2000. (، أمانييوسف

رسالة ماجستير غير . (الصف التاسع للمفاهيم العلمية والتفكير العلمي ومعتقداتهم المعرفية حول العلم

 .، األردن ان، عم، الجامعة األردنية)منشورة
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  المراجع األجنبية 
  

AAAS (American Association for the Advancement of Science) (1989):Science 
for all Americans . New York: Oxford University Press. 
   
AASA(American Association of School Administrators) (1991)  : Learning 
Styles: Putting research and common sense into practice. Arlington, VA. 
 
Anday – Porter,  S. (2000). Improving student organizational skills through 
the use of organizational skills in the curriculum, M.A. Research project, 
Saint Xavier Uni. And Skylight Professional Development. 
 
Biggs, J. (1993): What do inventories of students learning processes really 
measure? A theoretical review and clarification. British Journal of Educational 
Psychology , Vol.63, Pp 1-17. 
 
Busto, V. (1998): learning styles: Across-Sectional and Longitudinal Study in 
Higher Education. British Journal of Educational Psychology, 68,Pp 427-441. 
 
Callan, J. (1996): learning styles in High School : A novel Approach. NASSP 
Bulletin, 80(577): Pp 66-71. 
 
Cano, F. &  Hewitt, H. (2000): Learning and thinking styles: An analysis of their 
interrelationship and influence on academic achievement. Educational 
Psychology, Vol. 20, Pp 413_430. 
 
Collings, J.( 1994): Some fundamental questions about scientific thinking. 
Research in science and Technological Education, 12(2): Pp 161-174. 
 
Dajani, D. (2000): Evidence of Critical Thinking in English Language 
Classroom. Unpublished Thesis, Birzeit University, Palestine. 
 
Dreher, S. (1997): learning styles: Implications for Learning and Teaching 
.Journal of Rural Educator, 19(2): Pp 26-29. 
 



 
 

Dunbar,  K. (1999): Scientific thinking and its development. In R. Welson, and 
F. Keil (Eds). The MIT Encyclopedia of Cognitive Science. Cambridge, MA: 
MIS press. Pp 730-733. 
 
Dunn, R & Dunn, K.( 1993): Teaching secondary students through their 
individual learning styles : Practical approaches for grades 7-12. Needham 
Heights, MA: Allyn and Bacon. 
 
Dunn, R., Dunn, K., & Price, G. E. (1987): Learning Style Inventory. 
Obtainable from Price Systems, Box 1818, Lawrence, KS 66044. 
 
Entwistle, N. (1981): Styles of Learning and Teaching. John Wiley, Chi-cheo. 
 
Fanicone, P. (1996): Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. 
U.S.A, the California Academic Press. 
 
Gregorc, A., & Butlen, K. (1984): Learning is a matter of style. VocEd, 27-29. 
 
Grigorenko, E.& Sternberg, R. (1993): Styles of Thinking in the school. 
Exceptional Children, Vol. 63, Pp 122_131. 
 
Handsaker, A. (1987)  : Deductive Thinking Skills and Inductive Thinking 
Skills.(2th ed) Oacific Grove, Ca: Midwest Poblications. 
 
He, Y. (2000): " The nature of thinking styles". 
http:// www.heyunfeng.net/english/thinking.  
7/5/2008. 
 
Hsieh, H. (2003): The Effect of Whole-brain Instruction on Student 
Achievement, Learning , Motivation, and Teamwork at A(Vocational High 
School in Taiwan, China). EbD. Thesis, IDAHO Stats University. 
 
Jackson, A. & Christenberry, N. (1994): learning styles Preferences of low-and 
High Achieving Young African American Males. Paper Presented at the 
Annual Meeting of the Mid-South Educational. 



 
 

Johnson-Larid, J.( 1999): Deductive Reasoning , Journal Annual Reviews 
Psychology. Vol. 50 No (1): Pp 109-135. 
 
Keith, T., Carolyn, P., Pauline, S. and Michelle, W. (2004): Cross-age peer 
tutoring of science in the primary school: Influence on scientific language and 
thinking. Educational Psychology, 1(24): Pp 57_75.  
 
Kolb, D.(1984): Experiential Learning :Experience as the source of  learning & 
development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
 

Kral, E. (1997): Scientific reasoning and achievement in a high school English 
course. Skeptical Inquirer, 3(21): Pp 34-49. 
 
Lawson, A. & Johnson, M. (2002):The validity of Kolb learning styles and neo-
piagetian developmental levels in college biology. Studies in Higher 
Education, 1(27): Pp 79-90. 
 
Lee, T.( 1993): Comparisons of Cognitive Development Science Processes Skill 
and Attitude Toward Science Among Republic of China and Preservice Teachers 
with Different Science Backgrounds. Journal of Science  Education, 77(6): Pp 
625-636. 
 
Manguria , L. ( 2001): Analyzing and Communicating Scientific Information, 
Journal of College Science Teaching, 12(4): Pp 18-31 
 
Mayer, R. (1998): The Promise of Educational Psychology Learning in the 
Content Areas. . New Jersey: Merrill an imprint of Prentice Hall. 
 

McCarthy, B. (1987): The 4MAT System: Teaching to learning styles. 
Barrington, IL: EXCEL, Inc. 
 

McCollin, E. (2000): Faculty Student Perception of Teaching Styles: Do 
Teaching Styles Differ From Traditional and Non Traditional ?. ERIC NO: ED 
447139. 



 
 

Resnik, L. & Klopfer, L.( 1989): Toward the Thinking Curriculum: 
Cognitive Research. Baltimore: Association for Supervision and Curriculum 
Development. 
 
Schauble,  L. (2003): Scientific thinking: Human Development, 46, Pp 155-
160. 
  
Small, M. (1990): Cognitive Development. New York, HBJ. Pub. 
  
Snyder, R. (2000):The relationship between Learning styles, multiple 
intelligences and academic achievement of high school students. High School 
Journal, Vol. 83, Pp 11_21. 
 
Strikotr, K. (1997): A comparative Study of  Prathomsuksa VI Students Science 
Achievement, Science process skills, Scientific Attitude, Scientific Creativity 
And learning Retention On “Ligh”, A Unit In The Life Experience Group, Using 
Tow Approaches The Instructional Packages And The Conventional Method . 
 

http:// websis.kku.ac.th/abstract/thesis/medu/eed/2540/eed400002e.html. 
13/1/2008. 
 
Sternberg, R. (1997): Thinking Styles. New York: Cambridge University Press. 
 
Swanson, L. (1995): Learning Styles : A Review of Literature. ERIC NO:ED 
387067.  
 
Unutkan, O. (2007): A Study of Pre-School Children’s School Readiness 
Related to Scientific Thinking Skills. Marmara University, Turkey. 
Email: ounutkan@marmara.edu.tr 
 2/3/2008.  
 
Yurumezoglu, K .& Oguz, A. (2007): How Close Student Teacher’s  
Educational Philosophies and Their Scientific Thinking Processes in Science 
Education . Research in Education, The Mugla University College of 
Education, Turkey. 
 



 
 

Wallace, J. (1995): Accommodating Elementary Students learning styles. 
Journal of Reading Improvement, 32(1): Pp 38-41. 
 
Whittington, M. & Raven, M. (1995): Learning and Teaching styles of Student  
Teacher in the Northwest. .Journal of Agricultural Education, 36(4): Pp 10-
17. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  
 

  )1(ملحق رقم 
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  )1(ملحق رقم 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 )اختبار مستوى التفكير العلمي(

  
 

  :..................الصف......                                          :............اسم الطالب 

  : ..................الرقم :....................                                          المدرسة 

  
  

  :عزيزي الطالب المشارك 
  



 
 

  تحية طيبة وبعد    
  

 . ية قبل ان البدء باإلجابة عن أسئلة االختبار الرجاء قراءة هذه التعليمات بعنا         
 

  تعليمات االختبار
  

  .سؤاال يلى كل سؤال أربعة بدائل عليك اإلجابة عن جميع األسئلة 20 يتكون االختبار من . 1
   
  .إقرأ السؤال بدقة تامة قبل البدء باإلجابة . 2

  

المطروحة بعد كل سؤا ل وذلك بوضع تتطلب منك اإلجابة اختيار البديل االمثل من بين البدائل . 3

  .دائرة حول رمز  البديل الذي تختاره 

  .دقيقة  45زمن اإلختبار . 4

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 مقاومةعليها  تعتمدطلبة الصف التاسع نشاطا لدراسة العوامل التي أجرى مجموعة من ) الموقف األول

  :كما في الشكل التالي، ودونوا النتائج التي حصلوا عليها في الجدول اآلتي موصل 
                              

                     

                               
  

  

  

  

  

 : )2،  1(إلجابة عن البنود في ا السابق عتمد على الجدولا 

  

  :الهدف الذي توخاه الطلبة من تنفيذ التجربة هو ) 1

  Ωالمقاومة  قراءة االميتر  )سم(طول السلك  رقم المحاولة

1  16  14,.  21  

2  14  16,.  19  

3  12  18,.  17  

4  10  2,.  15  

  :  )مادة العلوم(ة  في الفصل السابق /الطالب  معدل

  

 ذكر                         انثى     :الجنس 

مقاومة 
  ثابتة



 
 

  .استنتاج العالقة بين سمك الموصل ومقاومته . أ 

  .استنتاج العالقة بين فرق الجهد وشدة التيار . ب

  .استنتاج العالقة بين طول الموصل ومقاومته عالقة طردية . ج

  )وضع الفرضيات(                    .            الموصل ومقاومته دةاثر مااستنتاج العالقة بين . د
 

  

  : ما عداجميع العوامل التالية كانت ثابتة أثناء تنفيذ التجربة ) 2
  

  .طول الموصل . ب.                    فرق الجهد. أ 
  

  )ضبط المتغيرات(           .                    نوع الموصل. د.                سمك الموصل . ج

  
  

منهما قط  ي حيث وضع كٌلمن طالب الصف التاسع بإجراء نشاط تجريب بانقام طال)  الموقف الثاني 

، قام الطالب األول بترك الوعاء مكشوفا، أما الطالب الثاني فقام بإغالق  متشابهينميت في وعائين 

قات من الذباب موجودة على جسم القط في الوعاء الثاني بشكل محكم وبعد عدة أيام وجدا أن هنالك ير

  . أكثر من القط في الوعاء الثاني الوعاء األول

  
 

  :الفرضية الرئيسية التي يسعى الطالبان الختبارها من خالل التجربة هي ) 3
  

  .لهواء تأثير في تكوين اليرقات ل_ أ 

  .القط الميت كان السبب في تكون اليرقات _ ب

  .                                                                                  ليرقاتللوعاء دور في تكون ا_ ج

  )وضع الفرضيات.                        ( كون اليرقات تَفي سبب ال تكان الكائنات الحية األخرى_ د

  

  :ما التساؤل الجديد الذي يمكن أن ينشأ عن هذه التجربة ) 4
  

  تخلق ذاتيا ؟  هل اليرقات_ أ 

  هل اليرقات تتكون من كائنات أخرى مشابهة لها ؟_ ب

 هل  للهواء دور في تكون اليرقات ؟                                                                              _ ج

)                  الستدالل العلميا( سبب في تكون اليرقات ؟                               ال كان هل القط الميت_  د



 
 

 
ولكن ادعى أحد الباحثين انه استخدم سلك ) لكهرباء ل موصل جيدالنحاس (  ةالتالي الحقيقةلديك  )5

ا افادة مما هو موقفك في ضوء  الكهرباءنحاس من اجل توصيل الكهرباء إال انه لم يقم بتوصيل 

 .؟الباحث
 

  . تتمسك بالقانون _ أ 

  .تتخلى عن القانون _ ب

  .                                        تحاول التأكد من صحة القانون بالتجربة _ ج

  )الموازنة بين الفرضية والدليل(                                           .ال تتعب نفسك في التفكير باألمر_ د
                                                                        

  ) : للكهرباءالنحاس موصل جيد ( أن  خالل حقيقة من نتوصل إليهالذي يمكن أن  التعميم ) 6
  

  . الفضة جيدة التوصيل الكهرباء _ أ 

  .الكبريت جيد التوصيل للكهرباء _ ب

  )      تعميم نتائج التجربة(                                       .  العناصر جيدة التوصيل للكهرباء_ ج

  .الفلزات جيدة التوصيل للكهرباء_ د
                                                                             

اشتال    قام طالب اللجنة العلمية في إحدى المدارس بعمل مستنبت لزراعة بعض ) الموقف الثالث 

إضافة هرمون للتربة، اعترض اسعد قائال بل نضيف قليال من السماد : البندورة والخيار، اقترح احمد 

  .الكيماوي
 
  :هل تؤيد ) 7
  

  .رأي الطالب احمد الن الهرمون يعمل على نمو النبتة بشكل أسرع _ أ 

  .رأى الطالب أسعد الن السماد الكيماوي هو الذي ينمي النبتة أسرع _ب

  .                                                                                   ال تؤيد أي من الرأيين _ ج

   )التفسير العلمي(                                                                   . أؤيد الرأيين بنفس الدرجة_ د

                                                                             

قدمت له وجبتي  وبعد فترة قصيرة  خالل عملية جراحية تم استئصال المرارة لمريض) الموقف الرابع 

) خبز، مربى، عصير( والثانية تتكون من ) خبز، زبدة، زيت و زعتر( فطور، الوجبة األولى تتكون من



 
 

أخر أن الوجبة الثانية صحية أكثر في ضوء  قريبألولى بينما ادعى بتناول الوجبة ا األقرباءنصحه احد 

  .ذلك
 
  :ما هي النصيحة التي يمكن أن تقدمها لذلك المريض   ) 8
  

  .تناول الوجبة األولى ألنها أسهل في الهضم _ أ 

  .تناول الوجبة الثانية الحتوائها على الدهون_ ب

.                                       ارة الهاضمة الضرورية لهضمهاعدم تناول الوجبة األولى لعدم توفر العص_  ج

)                  التفسير العلمي( عدم تناول أي من الوجبتين                                                      _ د

  
                                       

 كان احد الطلبة يقوم ببناء دوائر كهربائية بسيطة مكونة من مصباحين) 9

 ومصدر للتيار، وفي كل مرة يالحظ شدة إضاءة المصابيح  

   وأثناء عمله الحظ ن التوصيل المجاور للمصباحين يعطي 

راد توصيل أربعة مصابيح بمصدر للتيار شدة إضاءة اكبر، ما شكل التوصيل الذي تقترحه في حال أ

 الكهربائي ليحصل على شدة إضاءة اكبر للمصابيح األربعة ؟ 

  

  
 

  _                                                   أ 

                                                                       

  
 

  
 

                                              _       ب 

  

  

  
 

 

 



 
 

  
 
  

 
  _                                                              ج 

  

   

                                                      )تعميم نتائج التجربة(                                                                         

   

  
 
  

 
                                     _              د

                                                                    

ال ) دهان لطالء جدران المنازل ( زعم صاحب محل تجاري انه يوجد في محله ) الموقف الخامس 

 .يتأثر بالعوامل الجوية المختلفة 
 

  :ليكون دليال على صدق هذا القول    أي من البدائل اآلتية تختار) 10
  

  إحضار طالء الجدران وفتحه ومالحظة مدى تأثره بالعوامل الجوية _ أ 

  )تصميم التجارب(          . طلي جدار خارجي بهذا الطالء ومالحظة تأثير العوامل الجوية عليه _ ب

                                                .بهذا الطالء ومالحظة تأثير العوامل الجوية عليه داخليطلي جدار _ ج

  .ال داعي للقيام بأي نشاط الختبار المقولة ألنه من الطبيعي وجود دهان يقاوم العوامل الجوية_ د
  

                                                                                 

بعد أيام . أعطى احد األثرياء قطعة ذهب إلى صائغ وطلب منه أن يصوغ له عقداً) الموقف السادس  

شك الرجل بأن الصائغ قد غشه وسرق جزء من . انتهى الصائغ من صنع العقد وأعطاه إلى ذلك الرجل

  .إلى احد العلماء من اجل معرفة الحقيقة  ئهالذهب واستبدله بالنحاس فقام باعطا
 

  :ما األجراء المناسب الذي يمكن العالم من معرفة الحقيقة   ) 11

 

 



 
 

  

  .مقارنة كتلة العقد مع كتلة الذهب المستخدم _ أ 

  .ومقارنتها مع كثافة الذهب الخالصإيجاد كثافة العقد  _ب

                  .                                                          مقارنة وزن العقد بوزن قطعة الذهب_  ج

  )تصميم التجارب.                                                    ( مقارنة حجم القطعتين _ د

  
                                                                                 

 وبطارية، مصباحأسالك فلزية، ( فاحضر بسيطة  ائيةبأراد احد الطالب بناء دارة كهر) الموقف السابع 

  .لم تعمل  الدارةولكن )  لفرق الجهدمصدر (
 

  :الكهربائية     الدارةأثناء بناء  فيها الطالبمن أهم مصادر الخطأ التي قد يكون الطالب  وقع ) 12

  .ال  أمإذا كان يعمل  لمصباحعدم التأكد من ا_ أ 

  .صالح لالستعمال  البطارية ربائيعدم معرفته إذا كان مصدر التيار الكه_ب

.                                                                         م التأكد من أن الدارة مغلقة او مفتوحةعد_ ج

 )ضبط المتغيرات.                                                                ( رجميع ما ذك_ د
        

. قام احد الطالب بثقب سدادة الفلين لقارورة بها ماء ثقبا سمح بدخول فوهة المنفاخ) الموقف الثامن  

وادخل بعد ذلك فوهة المنفاخ داخل سدادة الفلين، رفع القارورة إلى أعلى واستمر بالنفخ لمدة عشرة 

   .دقائق
 

  :سابقما الذي يمكن أن يكون الطالب قد استنتجه من النشاط ال) 13

  .ضغط الهواء الداخل أدى إلى اندفاع الماء للخلف بالقارورة واندفاعها إلى األمام_ أ 

  .ضغط الهواء المتولد بالداخل ولد رد فعل معاكس_ ب

  .حركة القارورة مثال يوضح عمل الصاروخ _ ج

 )    االستدالل العلمي(                                                                         .جميع ما ذكر صحيح _ د

                                                                           

اعتقد طفالن يعيشان في نفس المنزل بوجود فار داخل منزلهما، ولكنهما اختلفا حول ) الموقف التاسع

وحاول كل منهما . اني أن حجم الفار صغيرفقال األول أن حجم الفار كبير، بينما قال الث. حجم الفار

  ). 15، 14(من خالل قراءتك للقصة أجب عن السؤالين . إثبات وجهة نظره
 



 
 

  :يحل الخالف بينهما ما األجراء المالئم من بين اإلجراءات التالية التي يمكن أن) 14
  

  .داخله  فتحة واسعة ووضع كمية من الطعام فيه ومراقبة الطعام في يإحضار صندوق ذ_ أ 

إحضار صندوقين األول له فتحة ضيقة والثاني له فتحة واسعة ووضع نفس الكمية من الطعام في _ ب

  .كل منهما ومراقبة الطعام في داخلهما 

     فتحة ضيقة ووضع كمية من الطعام فيه ومراقبة ماذا يحدث لطعام في  يإحضار صندوق ذ_  ج

  .داخله

ت فتحات مختلفة ووضع نفس الكميات من الطعام فيها ونشرها إحضار  مجموعة من الصناديق ذا_ د

  .في أرجاء البيت ومالحظة ماذا يحدث للطعام 

  )تصميم التجارب(                                                                                     
  

ية من الطعام فيه ومالحظة ووضع كم ضيقةاتفق الطفالن على إحضار صندوق واحد له فتحة ) 15

هل يدل هذا اإلجراء . ووجدا في اليوم التالي أن الفار قد أكل الطعام من الصندوق. ماذا يحدث للطعام

  :على ان حجم الفار

  .صغير _ أ 

  .كبير_ ب

  أما صغير أو كبير                                           _ ج

   )الموازنة بين الفرضية والدليل (                             .             جميع اإلجابات خاطئة_ د

                                                     

ذكرت إحدى المجالت أن سماع األبقار لألصوات الموسيقية الهادئة يزيد من إنتاجها للحليب، أي ) 16

 :لة من البدائل التالية تختار ليكون دليال على صدق المقو
 
  .إحضار مجموعة من األبقار وإسماعها الموسيقى ومالحظة مقدار الزيادة في الحليب_ أ 

إحضار مجموعة من األبقار وتحديد مقدار الحليب لتلك األبقار وإسماعها الموسيقى ومالحظة مقدار _ ب

  .الزيادة في حليبها 

للموسيقى، وعدم إسماع المجموعة إسماع مجموعة منها . إحضار مجموعتين متماثلتين من األبقار_  ج

.                                                            الثانية، ومن ثم مقارنة مقدار التغير في حليب المجموعتين 

صاب ال داعي للقيام بأي نشاط الختبار المقولة ألنه من الطبيعي ان سماع الموسيقى يريح األع_  د

  .                                                        ويرفع النشاط عند الكائنات الحية 



 
 

  )تصميم التجارب(                                                                               

رك إلى وضعه بعد زوال القوة يعود الزمب:  ( اآلتي الحقيقةدرست في العلوم ) الموقف  الحادي عشر 

فإذا علقت قطعة من معدن في زمبرك مثبت عند طرفه العلوي فانه يستطيل، وعند رفع ) المؤثرة عليه 

لك  لكن األمر الذي يلفت االنتباه أن زميالً. )1الشكل  ( قطعة المعدن يعود الزمبرك إلى وضعه األصلي

  . )2االشكل ( وضعه األصلي بعدعلق جسما بزمبرك فاستطال الزنبرك ولم يعد إلى 

  
 

  : هل يدل ذلك على أن) 17

  .مرونة الزنبرك صغيرة _  أ 

  الثقل األول يتناسب مع مرونة_ ب

  .الزمبرك  

.                                                                              الثقل تعدى حدود المرونة للزمبرك _  ج

  .                                             را ذكجميع م_  د
         

  )الموازنة بين الفرضية والدليل( 

عند اتصالهما معا بوساطة ) ب(إلى الجسم ) أ(في المثال التالي تنتقل الحرارة من الجسم الساخن )   18

الجسمان . (كل منهماقضيب فلزي كما يظهر في الشكل ، ويستمر انتقال الحرارة حتى تتساوى حرارة 

 .)لهما نفس الكتلة
  

  

  

  

  
  
 
  

                                                                       : أي من األشياء التالية يعيننا  المثال السابق على فهمه 
  

  .يعتمد انتقال الحرارة على كتلة كال من  الجسمين . أ 

  .لى الفرق في درجة الحرارة بين الجسمين   يعتمد انتقال الحرارة ع. ب

  .الفرق في درجة الحرارة بين الجسمين غير ضروري لتحديد عملية انتقال الحرارة. ج

  )تعميم نتائج التجربة.                        (انتقال الحرارة بين الجسمين ثابت في كل الحاالت  . د
 

 

 باردجسم   جسم ساخن 
أب

 يعود الزمبرك الى وضعه األصلي عند رفع الثقل

 
 الزمبرك إلى وضعه األصلي عند رفع الثقل دال يعو

 الثاني الشكلاالولالشكل



 
 

 

  بإحكام إغالقهاواني تماما بالفاكهة والسوائل الحارة جدا وعند تعليب الفاكهة لحفظها يتم ملء األ)  19

مباشرة، وبعد فترة يالحظ عند فتحها أن مستوى السائل فيها انخفض عما كان عليه عند التعليب كما في 

  :الشكل اآلتي 

  

  

  

  

  

  
  

 :حاول احد الطلبة دراسة الظاهرة، أي الفرضيات التالية تفسر ما حدث   
  

  .ص الفاكهة جزءا من السائل الموجود في اإلناء عندما يبرد تمت_ أ 

  .تبخر جزء من السائل ألنه كان حارا جدا عند التعليب _ب

.                                                       تقلص حجم الفاكهة والسائل نتيجة التغير في درجة حرارته_  ج

  )التفسير العلمي.                  ( ض مستوى السائل في اإلناء نتيجة طول فترة التخزين انخف_ د
   

                                                                               

فئ، حد الطلبة الكرة من منزله الداأأراد مجموعة من الطلبة لعب كرة القدم في فصل الشتاء ، اخذ )  20

أصبحت ) 1(بعدما لعبوا لفترة من الزمن الحظ أحدهم أن الكرة التي كانت منتفخة تماما كما في الشكل 

ه حول ئحاول هذا الطالب التباحث مع زمال. ، فتفقد صمام الهواء فوجده سليما)2( لينة كما في الشكل 

  .السبب في ذلك
  

  

  

  

  
 

  :السؤال الذي البد لهم أن يطرحوه هو    

  تؤثر درجة الحرارة على حجم الهواء داخل الكرة ؟ هل_ أ 

  هل تؤثر زيادة الضغط الجوي في األيام الباردة على  السطح الخارجي للكرة ؟_ ب

  
  

ة من العلبة بعد فتر العلبة عند التعليب

الزمن من عملية 

 التعليب



 
 

هل تؤثر ركل الكرة مرات عديدة على حجمها ؟                                                                  _  ج

  )التفسير العلمي( غير كتلة الهواء داخل الكرة عند االنتقال بها من مكان إلى أخر ؟          هل تت_ د

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

  

  

  
 
 

  )2(ملحق رقم 

  

  ختبار التفكير العلمي اإلجابات النموذجية ال

  



 
 

  

  

  

  

  

  
 
  

  
  )2(ملحق رقم 

  

  لعلمياإلجابات النموذجية الختبار مستوى التفكير ا                   

  
  رمز اإلجابة  رقم السؤال

  ج  1
  

  ب  2
  

  أ  3
  

  ب  4
  

  ج  5
  

  د  6
  

  أ  7
  

  ج  8
  

  ب  9
  

  ب  10



 
 

  

  ب  11
  

  د  12
  

  د  13
  

  ج  14
  

  أ  15
  

  ج  16
  

  ج  17
  

  ب  18
  

  ج  19
  

  أ  20
  

  

  
  

  

  

  

  
 
  

  

  

  
 

  )3(ملحق رقم 

  

  مقياس نمط التعلم



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  
  )3(ملحق رقم 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  س النمط التعلمي عند الطلبةمقيا

  

  التاسع : الصف :......................                                        اسم الطالب 

  : .......رقم الطالب: ..................                                     اسم المدرسة 

  

  ة المشارك /عزيزي الطالب

  

  :تحية طيبة وبعد 
  

ن خالل هذا المقياس إلى تحديد النمط التعلمي السائد لديك بمعنى الطريقة التي تفضل التعلم من نهدف م

األسئلة بدقة مع مراعاة أن لكل طالب طريقـة تعلـم    عنخاللها، لذلك نرجو منك التعاون في اإلجابة 

  .خاصة به تميزه عن غيره من الطلبة

  



 
 

  :دء باإلجابة عليك أن تقرأ التعليمات التالية بدقة قبل الب

  

بأنـه   ماًلعع استجابات وكل موقف من هذه المواقف أمامه أرب) 9(يتكون المقياس من تسعة مواقف  .1

 .ال توجد استجابة صحيحة وأخرى خاطئة، وإنما تمثل هذه االستجابات تفضيالت للتصرف

  

بوضـع  من خالل عالمات بحيث تقـوم   تصرفاتك المفضلة في مثل هذه المواقفعليك التعبير عن  .2

للتصرف الذي تفضله بصورة أقل، ثـم  ) 3(للتصرف الذي تفضله أكثر من غيره، وعالمة ) 4(عالمة 

من قبلـك مـن    للتصرف األقل تفضيالً) 1(لتصرف الذي يليه في األفضلية، وأخيرا عالمة ) 2(عالمة 

 .بين االستجابات األربع المذكورة أمام الموقف
 
 .ين ضمن نفس الموقفضرورة عدم تكرار نفس العالمة لتصرف .3

  

  :مثال إرشادي 

  

تالحظ في المثال كيف توزعت العالمات حسب التفضيل الشخصي ولم تتكرر نفس العالمة مرتين، كما 

مقابله، ثم يلي ذلك ) 4(أكثر من غيره ولذلك وضع العالمة ) جـ(تالحظ أن هذا الطالب يفضل الخيار 

مقابلـه،  ) 2(فوضـع العالمـة   ) د(له، ومن ثم الخيار مقاب) 3(في التفضيل فوضع العالمة ) أ(الخيار 

  ).1(فوضع له أقل عالمة وهي ) ب(وأخيرا الخيار األقل تفضيال وهو 

  

  

رمز   الموقف اإلرشادي

 الفقرة

  العالمة  االستجابات

إذا طلب منك زميلـك  

مرافقته لمشاهدة مباراة 

  :كرة قدم فإنك 

  3  .تذهب معه بدون تردد  أ

  1  .ك مهلة للتفكيرتطلب منه إعطاء  ب

  4  .أهم تريد القيام بها اًتعتذر عن الذهاب معه ألن هناك أمور  جـ

بوجهة  اقتنعتتناقشه في جدوى الذهاب لمشاهدة المباراة، فإن   د

  .نظره ذهبت معه 

2  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رمز   الموقف االول

 الفقرة

 العالمة  االستجابات

إذا عرض عليـك زمالئـك   

لى منطقة مرافقتهم في رحلة إ

معنية، وقالوا أنهم سيقومون 

بإعداد كافة الترتيبات الالزمة 

  :للرحلة فإنك 

    .تطلب منهم أن يشركوك في إعداد ترتيبات الرحلة  أ

    قبل اتخاذ القرار  تطلب منهم إعطاءك مهلة للتفكير في األمر  ب

قبل أن توافق على الرحلة فأنك تسألهم عن موعـد الرحلـة،     جـ

مكانها، ووسيلة الموصالت التـي ستسـتخدمونها،   ومدتها، و

  .والدور الذي ستقوم به في الرحلة 

  

    .يها من الرحلة نتسألهم عن الفوائد التي يمكن أن تج  د

  

رمز   الموقف الثاني

 الفقرة

 العالمة  االستجابات

شاهدت مع زميل لـك آلـة   

جديدة قال أنها تسـتطيع أن  

تقوم بـأي عمليـة حسـابية    

تسمعك الجواب  هانتريدها، وأ

من خالل سـماعة خاصـة   

    .تأخذ اآللة وتجربها قبل أن تقرر شرائها  أ

    .تبذل جهدك للحصول على هذه اآللة  ب

تظل تفكر في حسنات وسيئات اقتناء هذه اآللة الجديدة ، ومدى   جـ

  .حاجتك لها، وقدرتك على شرائها 

  

  والزمن , اآللة تقوم بهاابية تحاول أن تعرف أي العمليات الحس  د



 
 

  .الذي تستغرقه في حسابها، ومدى سهولة تشغيلها  فماذا تفعل ؟

  

رمز   الموقف الثالث

 الفقرة

 العالمة  االستجابات

ن مـن زمالئـك   ااختلف اثن

ــن عنصــري  ــول أي م ح

المغنيسيوم والخارصين أنشط 

ما موقفك من هذا , من اآلخر

  . الخالف

لتقـرر أي الـرأيين    التي يقدمها كـل منهمـا   األدلةتفكر في   أ

  .أصوب

  

تتدخل وتقترح عليهما إجراء تجربة الختبـار الفكـرة وحـل      ب

  .الخالف بينهما

  

    .تقف إلى جانب الزميل الذي بينك وبينه صداقة أقوى   جـ

    .وهما يتناقشان  و تستمع لهماال تتدخل في النقاش   د
  

  

  

  
  

  

رمز   الموقف الرابع

 الفقرة

 العالمة  االستجابات

إذا أوكل إليك إدارة مقصف 

المدرسة الذي يحقق أرباحـا  

  :معقولة كل عام فإنك 

تطلب من زمالئك العاملين في المقصف أن يطلعوك على كل   أ

  .ما يقومون به من أعمال

  

    .المقصف المختلفة لتحكم على وضعه أرجاءفي  تتجول  ب

    .تجرب أفكار جديدة لزيادة أرباح المقصف  جـ

ءك يمارسون األعمال التي كانوا يمارسـونها فـي   تترك زمال  د

  .المقصف سابقاً 

  

  

رمز   الموقف الخامس

 الفقرة

 العالمة  االستجابات

إذا وجدت أن مجموعة مـن  

أولياء األمور تجمعـوا فـي   

  المدرسة فماذا تفعل؟

ال تحاول أن تسأل عن سبب هذا التجمع ألنك تعرف أسـباب    أ

  .مثل هذه االجتماعات 

  

ل عن األسباب التي دعتهم الى التجمع وتكتفي باإلجابـات  تسأ  ب

  .التي تحصل عليها

  

  األسباب التي دفعتهم الى التجمع، وهل  تتعرف علىتحاول أن   جـ



 
 

  .لديهم مبرر قوي لالجتماع أم ال  

ال تكتفي بمعرفة أسباب االجتماع، وإنما تحاول المشاركة فيـه    د

  . كوتوجيهه لتحقيق أهداف

  

  

رمز   قف السادسالمو

 الفقرة

 العالمة  االستجابات

عندما تزور معرضاً إلحدى 

المدارس القريبة من مدرستك 

  :فإنك 

أن يكون لك دور في أعمال المعرض وفي تقديم خدمات  تمنىت  أ

  .للزائرين

  

تهتم باألشياء التي تستطيع أن تراها أو تلمسها أو تشمها فـي    ب

  .المعرض

  

    .ى محتويات المعرض عل باإلطالعتكتفي   جـ

تنتبه إلى األشياء الجديدة غير المألوفة، وتهتم باألفكـار التـي     د

  .بنيت عليها هذه األشياء 

  

  

رمز   الموقف السابع

 الفقرة

 العالمة  االستجابات

في درس العلوم ذكر المعلـم  

أن النفايات تستعمل إلنتـاج  

هـذا األمـر   غاز الوقـود،  

  :يجعلك إما أن

    .معلم أن يشرح الفكرة بشكل أكثر تفصيالتطلب من ال  أ

    .النظر في الفكرة من جميع جوانبها تمعن  ب

  تفكر في مدى صالحية هذه الفكرة، وإمكان استخدامها   جـ

  .إلنتاج الطاقة بشكل واسع

  

تترك التأمل واألفكار وتقوم بتنفيذ الفكرة للحصول على الطاقة   د

  .عملياً

  

  

رمز   الموقف الثامن

 فقرةال

 العالمة  االستجابات

زعم زميل لك أنـه صـنع   

جهازاً للكشف عـن وجـود   

    .مشاهدة الجهازتطلب منه   أ

    .تسأل عن كيفية عمل الجهاز، وتحاكم األمر عقليا  ب



 
 

غازات سامة فـي الهـواء   

ما موقفك من هـذا  . الجوي

  الزعم ؟

    .تحاول أن تعمل جهازا مماثال، وتقوم بتجريبه   جـ

فإن شعرت أنه صادق تصدقه، . نحو زميلك كمشاعر كتحكم  د

  .وإن شعرت أنه كاذب تكذبه 

  

 
رمز   الموقف التاسع

 الفقرة

 العالمة  االستجابات

إذا طلب المعلم من طـالب  

صفكم القيام بجميع معلومات 

  :عن موضوع معين فإنك 

    .أم ال يستحق ذلك الموضوعتفكر فيما إذا كان   أ

    .حاول أن تؤديه على أحسن وجهتأخذ األمر بجدية وت  ب

    .تتحمس للفكرة وتنفذها بسرعة   جـ

    . موضوعال تظهر حماسا كبيراً لل  د
  
  
  
 
 

  

  

  

  

  

  

  )4(ملحق رقم 

  

  أسماء المحكمين

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  )4(ملحق رقم 
  

  

  .أسماء المحكمين لكل من اختبار التفكير العلمي، ومقياس نمط التعلم

  

  مكان العمل  لعلميالمؤهل ا  اسم المحكم  الرقم
  جامعة الخليل  دكتوراه  علم الدين الخطيب  1
  جامعة القدس  دكتوراه  غسان سرحان  2
  جامعة القدس  دكتوراه  عفيف زيدان  3
  جامعة القدس  دكتوراه  زياد قباجة  4
  الخليل/جامعة القدس المفتوحة  دكتوراه  عادل ريان  5
  يلالخل/جامعة القدس المفتوحة  دكتوراه  محمد شاهين  6
  دورا/جامعة القدس المفتوحة  دكتوراه  نبيل المغربي  7
  الخليل/ مكتب وكالة الغوث  بكالوريوس   محمد أبو فارة  8
  الخليل/ مكتب وكالة الغوث  ماجستير  محمد سعد  9

  الخليل/ مكتب وكالة الغوث  دكتوراه  منير كرامة  10



 
 

  جامعة القدس  دكتوراه  محمود أبو سمرة  11
  جامعة الخليل  توراهدك  خليل ذبانية  12
  جامعة الخليل  دكتوراه  جمال أبو مرق  13
  مدرسة الريان األساسية  بكالوريوس  يسرى سعيد  14
  مدرسة بيت أوال األساسية  بكالوريوس  عماد البربراوي  15

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )5(ملحق رقم 

  

  خصائص التفكير العلمي فقرات
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )5(ملحق 
  

   التفكير العلمي وعدد فقرات كل بعد منها خصائص                          
  

  أرقام الفقرات      عدد فقرات كل بعد  التفكير العلمي  خصائص  الرقم
  التراكمية  1

  

3  4 ،9  ،17  

  التنظيم  2
  

3  1  ،12  ،14  

3    

  البحث عن األسباب
  

8  3  ،5 ،7،8 ،10  

18 ،19 ،20  
  نالشمولية واليقي  4

  

3  6 ،13 ،16  

  الدقة والتجريد  5
  

3  2 ،11 ،15  
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