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  ملخص

صي    ى تق ة إل ذه الدراس دفت ه ارات ال ه ج مه ر دم وم   أث ب العل وى آت ي محت ر ف ي تفكي ف
التحصيل وتنمية المهارات العلمية والقدرة على اتخاذ القرار لدى طالبات المرحلة األساسية العليا             

سطين ي فل وم للصف  .ف اب العل دتين من وحدات آت وى وح راء محت م إث دف، ت ذا اله ق ه ولتحقي
امج    السابع األساسي بأنشطة موجهة لتعليم مهارات ثالثة مجاالت لل       شتقة من برن  CoRTتفكير م

ات الصف        ،  توسعة مجال اإلدراك  : هي ة قصدية من طالب التنظيم، وحل المشكالت، واختيار عين
ادة           ) ٧٢(السابع مؤلفة من     ة درست الم ى شعبتين، إحداهما تجريبي ساوي عل طالبة موزعات بالت

ة االعت    ة التعليمية المطورة والثانية ضابطة درست المحتوى نفسه بالطريق وطورت الدراسة   . يادي
ة  ة اآلتي ار       : األدوات البحثي وم، اختب ي العل دي ف صيل البع ار التح ة، اختب ة القبلي ار المعرف اختب

ر في            . المهارات العلمية ومقياس اتخاذ القرار     وقد أظهرت نتائج الدراسة أن لدمج مهارات التفكي
ارات   ن التحصيل والمه ل م ي آ اعًال ف رًا ف وم أث اب العل وى آت اذ محت ى اتخ درة عل ة والق العلمي

ائج              . القرار وم بنت اهج العل ائج أوصت الدراسة بضرورة أن يأخذ مطورو من وفي ضوء هذه النت
  . لعمل على إثراء تدريس العلوم بأنشطة موجهة لتعليم التفكير لةالدراس
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Abstract 

The study aimed at investigating the Impact of integrating thinking 
skills in science textbooks on achievement in science, scientific skills & 
decision making ability among 7th graders in Palestine. The content of 
two units of seventh grade science textbook was integrated with thinking 
skills activities based on three parts of CoRT (Cognitive Research Trust) 
program: Extending the field of perception, organization, and problem 
solving. The following research instruments were developed: a pre-
knowledge test, an achievement test in sciences, scientific skills' test and 
decision- making ability measurement. A purposeful sample consisting of 
(72) female students was selected and equally distributed into two 
groups, one was assigned as the experimental group, and the other as the 
control group. The results revealed that the integration of thinking skills 
in science content was effective in developing 7th female students' 
achievement in science, scientific skills and decision- making ability. 
Based on these results the researcher recommended developers of science 
curriculum to take the study results into consideration to enrich science 
teaching with thinking skills. 

  
  خلفية الدراسة وأهميتها

حظي موضوع التفكير تاريخيًا باهتمام متناٍم من الفالسفة والسياسيين والتربويين حتى 
في طنة المسؤولة المتعلم ومتطلب للمواأصبح، منذ نهاية القرن العشرين، سمة أساسية للفرد 

  .تصاالتالمجتمعات الديمقراطية التي تواجه تحديات تفرضها تكنولوجيا المعلومات واال

د                      ي زاهر يعتم ستقبل مهن ذه التحديات وضمان م وبذلك لم يعد نجاح اإلنسان في مواجهة ه
ة      اج المعرف ي إنت شارآة ف ي الم ه ف ى قدرت د عل ا يعتم در م ه، بق ذي يمتلك ي ال م المعرف ى الك عل

ة ال                 . واستخدامها وتوظيفها  ا عملي يم نحو اعتبارهم تعلم والتعل مما يتطلب تحوًال في النظرة إلى ال
ه            رد مع المستجدات في بيئت ذا أصبح   . يحدها زمان أو مكان وحاجة ضرورية لتسهيل تكيف الف ل

د  ). ٢٠٠٧جروان،  ( التعلم الفَعال لمهارات التفكير حاجة ملحة أآثر من أي وقت مضى    ذا يؤآ  ه
)(Schrag, 1992         ر راهن، حاجة ملحة أآث ر في الوقت ال ارات التفكي على أن التعلم الفعال لمه

ا        ها تكنولوجي ي تعرض ديات الت ة التح دًا نتيج ر تعقي بح أآث الم أص ضى، ألن الع ت م ن أي وق م
سان             اة اإلن احي حي ذه            . المعلومات واالتصاالت في مختلف من ة ه ان النجاح في مواجه ا آ وربم

ديات ال تخدامها        التح ة واس اج المعرف ة إنت ى آيفي د عل ا يعتم در م ي بق م المعرف ى الك د عل  يعتم
ه    اء التحاق ي أثن رد ف سبها الف ي يكت ارات الت ارف والمه ى أن المع ا، إضافة إل ا وتطبيقه وتوظيفه

  .بالمدرسة والجامعة لم تعد آافية لضمان مستقبل مهني زاهر
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ة ال يحدها         إن عصر التغيرات المتسارعة يفرض على المربي       ن اعتبار التربية والتعليم عملي
من هنا تكتسب شعارات      . زمان أو مكان وحاجة ضرورية لتسهيل تكيفه مع المستجدات في بيئته          

تعلم" ب آيف ي يم الطال ر"، "تعل ب آيف يفك يم الطال دلوالت  " وتعل ل م ا تحم ة خاصة ألنه أهمي
ة   ة األهمي ي غاي ستقبلية ف ستدع  . م ستجدات ي ع الم التكيف م تخدام   ف دة واس ارات جدي م مه ي تعل

  ).٢٠٠٧جروان، (ة في مواقف جديدة المعرف

ار     ي اختي ه ف ا نحتاج ات، آم صادر المعلوم ي البحث عن م ر ف ى التفكي اج إل ا نحت ا أنن آم
ى أفضل وجه                        ذه المعلومات في معالجة المشكالت عل ة للموقف واستخدام ه المعلومات الالزم

ى   تم عل دة تح باب عدي اك أس ن، وهن رص   ممك وفير الف ستمر بت ام الم ا االهتم نا وجامعاتن  مدارس
سعى                    ة، إذا آانت ت ة وهادئ ة بصورة منظم المالئمة لتطوير مهارات التفكير وتحسينها لدى الطلب

  .بالفعل لمساعدتهم على التكيف مع متطلبات عصرهم بعد تخرجهم

يتمثل في إعداد وتنسجم هذه التوجهات مع رؤية بياجيه للهدف الرئيس من التربية والذي 
أفراد مبتكرين ومكتشفين ولديهم القدرة على التفكير الناقد واإلبداعي وال يقبلون آل ما يعرض 

ويقتضي تحقيق هذا الهدف تصميم مواقف تعليمية ُيواَجه بها الطلبة بمشكالت للتدريب . عليهم
ي يتيح لهم رؤية ولتطوير التفكير الحاذق لديهم والذ) ٢٠٠٣شوارتز وبيرآنز، (على التفكير 

أوسع وأشمل لألشياء وُيعدهم للتنافس بقوة على آل من الفرص التعليمية والوظائف واالمتيازات 
)Barry, 2001.(  

وفي مجال تدريس العلوم، يجمع األدب التربوي على تحقيق أهداف تتساوق ومتطلبات 
لعمل المهني النمو الشخصي في جوانب النمو العقلي، والوعي بمجاالت ا: العصر، وهي

المناسبة، وبناء الشخصية التي تتصف بالتنور العلمي والتكنولوجي، والتذوق الجمالي، 
والنمو المجتمعي في جوانب اإلبقاء على نظام اجتماعي مستقر، واإلنتاجية . واالطمئنان النفسي

همون القضايا االقتصادية، والبيئة اآلمنة فيزيائيًا، واألمن القومي، وإعداد المواطنين الذين يف
باإلضافة إلى آل من معرفة الحقائق والمبادئ العلمية، وتعلم . العلمية ذات الصلة بتلك الجوانب

طريقة العلم وعملياته، وفهم تطبيقات العلم في جانب حل المشكالت العلمية والتكنولوجية والبيئية 
مي في التفكير واآتساب بتوظيف المعرفة والمهارات العقلية المتعلمة، وممارسة األسلوب العل

  ).٢٠٠٢زيتون، ( االتجاهات والميول العلمية بصورة وظيفية

العلوم لجميع  "2061آذلك أجمعت حرآات إصالح تدريس العلوم الحديثة مثل مشروع 
ة ـة العلميـة للتربيـوالمعايير القومي ،"Science for All Americansاألمريكيين 

(National Science Education Standards NSES) رئيس لتعليم العلوم  على هدف
معرفة والمهارات العلمية التي وهو الفرد القادر على توظيف ال" إعداد الفرد المتنور علميًا"وهو 

يمتلكها في اتخاذ القرار الصائب حيال القضايا الحياتية ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا وفي 
  ).Nelson, 2001(مواجهة التحديات واستيعاب األحداث 
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وبذلك يصبح إآساب الطالب المعرفة والمهارات العلمية وإقدارهم على اتخاذ القرار حيال 
القضايا الحياتية ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا، أبعاد أساسية يقوم عليها تحقيق الهدف الرئيس 

  .من تدريس العلوم

 آان وال زال المعيار األآثر ويبدو أنه على الرغم من أن التحصيل العلمي بمختلف أشكاله
استخدامَا في تقويم تعلم الطلبة، ونقلهم من مستوى تعليمي إلى آخر، وتوزيعهم في تخصصات 

، إال أن الواقع )١٩٨٨زيتون، (وقبولهم في الجامعات ) األآاديمية والمهنية(التعليم المختلفة 
  ).٢٠٠٥زيتون، (د تربويًا التعليمي يشير إلى تدني نسبي في تحقيق مستوى التحصيل المنشو

أآد هذا الواقع، محليًا، نتائج الدراسة العالمية لتحصيل الطلبة في الرياضيات و العلوم 
(Test in Mathematics & Science Study ,TIMSS) ١٩٩١ التي أجريت في العامين 

لمشارآة ، إذ جاءت نتائج طلبة الضفة الغربية في فلسطين في أدنى سلم نتائج الدول ا١٩٩٢و 
آما أيدت نتائج دراسة محلية أجرتها وزارة ).  ١٩٩٢مكتب اليونيسف، القدس، ( في الدراسة

هذا التدني في تحصيل طلبة المرحلة األساسية في العلوم ) ١٩٩٩(التربية والتعليم الفلسطينية 
في  TIMSSآذلك أشارت نتائج تطبيق اختبار ). ١٩٩٩وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، (

 إلى أن متوسط مستوى أداء طلبة فلسطين في العلوم جاء دون المستوى الدولي وأن ٢٠٠٥العام 
نسبة عالية من الطلبة يعانون من مشكالت حقيقية ذات عالقة بإتقان المهارات والمفاهيم 

  ).٢٠٠٥وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، (األساسية في العلوم 

 عمليات العلم، فإن أهميتها تظهر في دورها في تحليل العديد من وفيما يتعلق بمهارات
مشكالت الحياة اليومية واقتراح الحلول المناسبة لها، وذلك بالنظر إلى أن استخدامها ال يقتصر 
على العلماء، بوصفها أدوات الوصول إلى المعرفة العلمية ، خصوصًا، وأنه يمكن تعلمها ونقلها 

  ). ١٩٩٦عاني، ال(إلى مواقف حياتية 

ة ـدة األمريكيـات المتحـي الواليـوم فـي العلـة لمعلمـة القوميـت الرابطـذا أوصـل
National Science Teacher Association NSTA بضرورة تضمين عمليات العلم في 

مناهج العلوم واعتبارها أساسًا من أسس بناءها وبضمان اآتساب الطلبة لهذه العمليات 
(National Academy of Science NAS,1996)  

وقد تناولت دراسات عديدة، عربية ومحلية، قياس مهارات وتوصلت إلى أن مستواها لدى 
؛ السويلميين، ٢٠٠٦الجواوده، (الطلبة في مستويات التعليم المختلفة ال يرقى للمستوى المقبول 

  ).٢٠٠٣مساعدة،  ;٢٠٠٦نوفل، ؛ ٢٠٠٥

 ُتعد مهارة تفكير مرآبة تهدف إلى اختيار أفضل البدائل تعد مهارة اتخاذ القرار والتي آما
أو الحلول المتاحة للفرد في موقف معين من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف المرجو، مسألة 

  ). ٢٠٠٧جروان، (مهمة في حياة األفراد والجماعات 

ل؛ وتكتسب مهارة اتخاذ القرار أهمية من آونها تتسع لتشمل مهارات تفكير أخرى من مث
التفكير الناقد الذي يوظف في تقييم البدائل وفي اختيار أفضل البدائل ووضع القرار حيز التنفيذ 
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آما تقع مهارة اتخاذ القرار ضمن استراتيجيات التفكير المستخدمة ). ٢٠٠٣الزغول والزغول، (
ويم في حل المشكالت وتحتاج إلى تطبيق العديد من مهارات التفكير العليا آالتحليل والتق

  ).Udall & Daniel, 1991(واالستقراء واالستنباط 

وقد توصلت دراسات عديدة إلى أن الطلبة وفي مستويات التعليم المختلفة يفتقرون إلى 
أبو  (ارةـذه المهـى هـب علـج تدريـدام برامـا باستخـن تحسينهـمهارة اتخاذ القرار وأنه يمك

 & Placek )؛٢٠٠٣؛ القرعان؛ ٢٠٠٦؛ فريحات، ٢٠٠٢؛ رزق اهللا، ٢٠٠٥لطيفة، 
Pearson,1998   أو مناهج مطورة لهذا الغرض (Gan & Lee,1995; Gregory & 
Clemen, 2001)   

ويمكن عزو إخفاق المدارس في تحقيق أهداف التربية العلمية وإخمادها الرغبة لدى الطلبة 
لت إليه األجيال السابقة في التفكير إلى اقتصار دورها على السعي إلعداد أفراد يكررون ما توص

  ).Schrag, 1992; Cotton, 1991؛١٩٩٦المانع، (غير قادرين على إنتاج المعرفة وتوظيفها 

بناءَا على ما تقدم تبرز ضرورة االرتقاء بمستوى تحصيل الطلبة العلمي وتنمية مهارات 
ة النظر في مناهج عمليات العلم واتخاذ القرار لديهم، من خالل، تجديد األنظمة التربوية وإعاد

  ).  ١٩٩٦المانع، (العلوم وأساليب تدريسها 

لذا فإن تعليم التفكير يشكل طريقة واعدة في تحسين نتاجات التعلم، وذلك بالنظر إلى أن 
مادة العلوم ُتعد مجاَال خصبا لتنمية التفكير لما تتميز به من إثارة للتفكير وتحدي للعقل فيما 

وإلى أن نتائج ) ٢٠٠٤ ،الخليلي، حيدر ويونس(ث طبيعية وحيوية تتصدى إليه من ظواهر وأحدا
الدراسات التي طبقت برامج خاصة بمهارات التفكير لطلبة المدارس أشارت إلى أنها تؤثر 
إيجابيًا في العديد من النواحي مثل؛ تنمية تقدير الذات، والقدرة على التفكير التباعدي، وتنمية 

  ).٢٠٠٠السرور، (نجاز األآاديمي القدرات اإلبداعية وتحسين اإل

هذا باإلضافة إلى أن نتائج دراسات محلية وأقليمية دلت على تدٍن لدى الطلبة في مستوى 
واتخاذ القرار ) ٢٠٠٣مساعده، (، وعمليات االستقصاء العلمي )٢٠٠٦آيوان، (آل من التفكير 

  ).٢٠٠٣القرعان، (

عليم التفكير وفق وجهات نظر متباينة وقد زخر األدب التربوي بالبرامج التي صممت لت
فمنهم من وجد أن تعليم التفكير من خالل . للعلماء والمفكرين حول الطريقة المناسبة لتقديمها

المنهاج المدرسي هو األفضل، مما يوجب دمجه مع المحتوى، ومنهم من نادى بتعليم التفكير من 
اهين األول والثاني ويؤيد تعليم التفكير من وهناك اتجاه ثالث يأتي بين االتج. خالل منهاج مستقل

  ).١٩٩٨دي بونو، (خالل مادة دراسية مستقلة وتضمينه المناهج المدرسية بصورة متزامنة 

ويلحظ المتتبع للدراسات التي طبقت برامج تعليم التفكير أن معظمها اقتصر على البرامج 
 دلت على فاعليتها في تطوير أنواع المقدمة على نحو مستقل عن المواد الدراسية، وأن نتائجها

؛ شبيب، ٢٠٠٦الجالد، (التفكير لدى الطلبة في مراحل التعليم المختلفة آالتفكير اإلبداعي 
، والتفكير الناقد )٢٠٠٥عبد اهللا، (، والقدرة على حل المشكالت ,Ritchie) 1999؛ ٢٠٠١
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 Gregory) ؛٢٠٠٣ان، القرع(، ومهارة اتخاذ القرار )٢٠٠١؛ الصويتي، ٢٠٠٠ست أبوها، (
and Cleman, 2001. هذا باإلضافة إلى تَحسين الحالة النفسية للطلبة وجعلهم يدرآون ما 

، وتطوير )٢٠٠٥السرور، (لديهم من إمكانيات وطاقات واالستفادة منها بدًال من ترآها تتبدد 
لة، أبو حج(وتحسين التحصيل األآاديمي ) ٢٠٠٠؛ السرور، ٢٠٠٤خطاب، (مفهوم الذات 

إلى ) Kirkwood, 2000( آما أشارت نتائج دراسة آيرآووود). Cotton, 1997؛ ٢٠٠٦
فاعلية تعليم التفكير فوق المعرفي ضمن المحتوى في تحسين مخرجات التعلم، بما في ذلك 

  .التحصيل

أما الدراسات التي تناولت دمج مهارات التفكير في مناهج العلوم، فقد جاءت محدودة، 
آيوان، (احثتين، وأظهرت نتائجها فاعلية الدمج في التأثير على مستويات التفكير بحسب علم الب

، (Gan & Lee, 1995; Shirley, Dimech, Villa and Dinglel, 2001؛ ٢٠٠٦
  .)١٩٩٧؛ اللولو، ٢٠٠٦آيوان، (والتحصيل في مادة العلوم لدى طلبة المرحلة األساسية 

لتي طبقت برامج تعليم التفكير لم تتناول الكشف لدراسات اويلحظ أنه على الرغم من أن ا
عن فاعليتها في تنمية مهارات التفكير العلمي لدى الطلبة، إال أن األدب التربوي يزخر 
بالدراسات التي قدمت أدلة على فاعلية طرق تدريس متنوعة تنمي التفكير بصورة ضمنية في 

، )٢٠٠١؛ البنا، ٢٠٠٦الجواودة، ( ئيتنمية مهارات التفكير العلمي من مثل؛ النموذج البنا
، ودورة )Thomes & Macrobbi, 2001(التشبيهات ، و)٢٠٠١هيالت، (واالستقصائي 
، وأسلوب )Lord, 1999( التي تتطلب استخدام مهارات التفكير االستقصائي 5Esالتعلم المعدلة 

  ).٢٠٠١خليفة، (حل المشكالت 

ها تعد األولى من نوعها في فلسطين، في حدود وبذلك، تكتسب هذه الدراسة أهميتها من آون
معرفة الباحثتين، في محاولتها تعليم العلوم بصورة قائمة على دمج مهارات التفكير مع محتواه، 
والذي قد يساهم في توفير بيئة تعليمية تعلميه تيسر تعلم الطلبة آيف يفكرون للوصول إلى 

 مما قد يجعلهم أآثر إيجابية في عملية التعلم لتيسير المعرفة بأنفسهم وتوظيفها في حياتهم اليومية،
تحقيق أهداف رئيسة من أهداف تدريس العلوم هي؛ تحسين التحصيل، وتنمية المهارات العلمية 

  . والقدرة على اتخاذ القرار لدى الطلبة
  

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

في العلوم ب ر دمج مهارات التفكير في محتوى آتأثتقصي تتحدد مشكلة الدراسة ب
 المرحلة األساسية العليا اتلباالتحصيل وتنمية المهارات العلمية والقدرة على اتخاذ القرار لدى ط

  .في فلسطين

ماأثر دمج ثالثة أجزاء : السؤال الرئيسي اآلتيعن اإلجابة تحاول الدراسة بالتحديد، فإن و
صيل وتنمية المهارات العلمية  لتعليم التفكير في محتوى آتب العلوم في التحCoRTمن برنامج 

  والقدرة على اتخاذ القرار لدى طالبات المرحلة العليا في فلسطين؟
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  : الفرعية اآلتيةاألسئلةويتفرع عن السؤال الرئيسي 

في تحصيل طالبات الصف السابع دمج مهارات التفكير في محتوى آتب العلوم ما أثر  .١
  فلسطين؟ األساسي في

السابع   طالبات الصف اآتسابفير في محتوى آتب العلوم دمج مهارات التفكيما أثر  .٢
  ؟ للمهارات العلمية األساسي في فلسطين

الصف السابع   طالبات اآسابفيدمج مهارات التفكير في محتوى آتب العلوم ما أثر  .٣
  ؟ القدرة على اتخاذ القراراألساسي في فلسطين

  
  ومحدداتهاحدود الدراسة

  :سة بالعوامل اآلتيةيتحدد تعميم نتائج هذه الدرا

 رسة عادل زعيتر األساسية قصدية من طالبات الصف السابع األساسي في مدتها العين
 .لمديرية التربية والتعليم في محافظةالتابعة 

 جسم اإلنسان والخصائص الفيزيائية للمادة من آتاب اقتصار المادة التعليمية على وحدتي 
 .المقرر للصف السابع العلوم

 هي توسعة مجال اإلدراك، تنظيم لى دمج مهارات مجاالت ثالثة للتفكيراالقتصار ع 
  .حل المشكالتعمل على وال األفكار،

  الطريقة التي تدار بها دروس اعتمادCoRT  العناصر اآلتيةعلى في تعليم التفكير : 
  .المعلم، والوقت ، المالحظة،المجموعات

 الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة. 
  

  الدراسةمصطلحات 

  :فيما يلي تعريف بهاو ، جوهريةوردت في الدراسة مصطلحات

وحدتي جسم اإلنسان وهو المحتوى العلمي ل: محتوى آتب العلوم المدمج بمهارات التفكير
الذي أثري  والمقرر للصف السابع األساسي في فلسطينالعلوم والخصائص الفيزيائية من آتاب 

 مؤسسة البحث المعرفياالت ثالثة مشتقة من برنامج بأنشطة موجهة لتعليم التفكير في مج
 ،، والتنظيمتوسعة مجال الفهم واإلدراك :وهي CoRT Cognitive Research Trust آورت

 .حل المشكالتالعمل على و

وهو محتوى وحدتي أجهزة جسم اإلنسان والخصائص الفيزيائية : المحتوى االعتيادي
لسابع األساسي في فلسطين، ويشتمل على عناصر للمادة من آتاب العلوم المقرر للصف ا
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 يتخللها أنشطة عملية وال تشمل أنشطة موجهة ةالمعرفة العلمية المتعلقة بموضوعات الوحد
 .لتعليم التفكير

محتوى الالمعرفة أو المهارات التي حصلت عليها الطالبات من خالل يقصد به و: التحصيل
ائص الفيزيائية للمادة الذي تم دمجه بمهارات العلمي لوحدتي أجهزة جسم اإلنسان والخص

 اختبار التحصيل في العلوم المعد لهذا في إجرائيًا بالدرجة التي تحصلها الطالبة يقاس و.التفكير
 .الغرض

ق                : العلم  عمليات مهارات ة لتطبي ة الالزم ة والعملي ارات العلمي درات والمه مجموعة من الق
ا     وا العلم والتفكير العلمي بشكل صحيح     زة        المن خالل     لتي تم تنميته وى العلمي لوحدتي أجه محت

ر   ارات التفكي ه بمه م دمج ذي ت ادة ال ة للم سان والخصائص الفيزيائي سم اإلن ا   .ج اس إجرائًي ويق
ا ال  صل عليه ي تح ة الت م   بالعالم ات العل ارات عملي ار مه ي اختب ة ف ذطالب راض  ال ور ألغ ي ط

  : مهارات متكاملة هي)٤(ومهارات أساسية ) ٦ ( والذي قاس،الدراسة

تنتاج وا       :المهارات األساسية  اس واالس ام       المالحظة والقي ؤ واستخدام االرق . لتصنيف والتنب
ة ارات المتكامل سير   : المه ة وتف ات االجرائي يات والتعريف ياغة الفرض رات وص بط المتغي ض

  .البيانات

ل البديلة أو المتوافرة عملية عقلية تعتمد على االختيار أو المفاضلة بين الحلو: اتخاذ القرار
نسب هذه الحلول لتحقيق الهدف الذي وضعه الفرد لنفسه أو حل مشكلة تواجهه إذ أللفرد واختيار 

جروان، (يعتمد القرار على اختيار أحد البدائل المتوافرة على مهارة الفرد الذي يتخذ القرار 
طور ياس اتخاذ القرار الذي  مقالطالبة فيويقاس إجرائيا بالعالمة التي تحصل عليها ). ٢٠٠٧

المتعلقة بالقدرة على اتخاذ   CoRTعدد من مهارات برنامجألغراض الدراسة واشتمل على آل 
معالجة األفكار، اعتبار جميع العوامل، القوانين، النتائج، األهداف، التخطيط، : القرار وهي

  . نظر اآلخرينوجهاتواألولويات المهمة األولى، البدائل واالحتماالت، القرارات، 
  

  الطريقة واإلجراءات

 في  تكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف السابع في محافظة نابلس :مجتمع الدراسة
  .طالبة) ٢٦٨٥( والبالغ عددهن ٢٠٠٧/٢٠٠٨فلسطين للعام الدراسي 

طالبة من طالبات الصف السابع األساسي في ) ٧٢(طبقت الدراسة على  :الدراسةعينة 
عيتر األساسية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة نابلس في مدرسة عادل ز

، موزعات بالتساوي على ٢٠٠٧/٢٠٠٨فلسطين في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 
جسم وحدتي أجهزة  وعينتا على مجوعتي الدراسة عشوائيًا، التجريبية ودرستشعبتين اختيرتا 

أنشطة إثرائية لتعليم التفكير، وضابطة درست التي دمج فيها ية اإلنسان والخصائص الفيزيائ
  .بالطريقة االعتياديةالوحدتين 

  : اآلتيةتطوير األدواتلتحقيق أهداف الدراسة تم  :أدوات الدراسة
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  اختبار المعرفة القبلية :أوًال

سابقة ذات المن تكافؤ مجموعتي الدراسة في المعرفة تم بناء اختبار المعرفة القبلية للتحقق 
 التي )أجهزة جسم اإلنسان والخصائص الفيزيائية للمادة (يتين الدراسنوحدتيالبمفاهيم الصلة 
السادس  - األولالصفوف من  (في المستويات الدراسية السابقةالمرور بخبرات حولها سبق 

لة فقرة من األسئ) ٤٠( بعد تطبيق إجراءات الصدق والثبات، من ،وتكون االختبار). األساسي
فقرة، ) ١١( موزعة على أربعة أجزاء؛ األول من نوع االختبار من متعدد تكون من المنتقاة

فقرات، والثالث من نوع اختبار ) ١٠(والثاني من نوع اختبار الصواب والخطأ تكون من 
وقد تم . فقرات) ١٠(ر التكميل مكون من فقرة، والرابع من نوع اختبا) ١٢( المزاوجة تكون من

مجموعة من األخذ بمالحظات الظاهري بالمنطقي عند إعداده، ون صدق االختبار التحقق م
على عينة ه تطبيقآما تم التحقق من ثباته ب. المحكمين من ذوي االختصاص بالعلوم وتدريسها

في المدرسة، غير طالبات إحدى شعب الصف السابع هن وطالبة ) ٣٧( تكونت مناستطالعية 
-٢٠KR-ريتشاردسونت االختبار باستخدام معادلة آودرامل ثبا معجد أنو و.أفراد الدراسة

آما وجد أن  .)Nunally, 1994 (وهي قيمة مناسبة ألغراض الدراسة) ٠.٧٩(بلغ ) (20
، وأن معامالت التمييز لها بلغت )٠.٩٥–٠.٢٧(درجات الصعوبة لفقرات االختبارتراوحت بين 

   .)٢٠٠٥، ملحم(ة  وهي قيم مقبولة ألغراض الدراسما فوق) ٠.٢٧(ال 

  اختبار التحصيل :ثانيًا

وحدتي أجهزة جسم اإلنسان والخصائص الفيزيائية في صورته لتألف اختبار التحصيل 
 الوحدتين أهداففقرة من نوع االختيار من متعدد ذي األبدال األربعة، تمثل ) ٤١(، من النهائية

 حيث تم إعداد جدول ق والتحليلالتذآر، الفهم، التطبي: هيأربعة وتتوزع في مستويات عقلية
تطبيق إجراءات الصدق آما تم  وقد تم تحديد الوزن النسبي وعدد األسئلة الختبارمواصفات ل

اآلنف ستطالعية االعينة التطبيقه على ، والثبات بالمحكمين اآلنف ذآرهابعرضه على لجنة 
التي ) KR-20 (٢٠ – وحساب قيمة معامل الثبات باستخدام معادلة آودر ريتشاردسون ذآرها
وجد أن  آما .Nunally, 1994)( ، وهي قيمة مقبولة الختبارات التحصيل)٠.٧٤( بلغت 

درجات الصعوبة لفقراته، بعد حذف الفقرات من الصورة األولية لالختبار التي حصلت على 
، وأن معامالت التمييز لها )٠.٦١ – ٠.٢٧(، تراوحت بين )٠.٢٠(درجات صعوبة دون ال 

 وقد استخدمت طريقة ،)٢٠٠٥ملحم، ( ألغراض الدراسة وهي قيم مقبولة ما فوق) ٠.٢٧(
التصحيح اآللي للإلختبار وذلك عن طريق وضع عالمة واحدة لك إجابة صحيحة وصفر لكل 

         .إجابة خاطئة

  العلم عمليات اختبار مهارات :ثالثًا

والتي استخدمت في ة سابقًا تكون االختبار الذي طور عن مجموعة من االختبارات المعد
؛ ٢٠٠٣؛ مساعدة، ١٩٩٥؛ الدرابيع، ١٩٩٤المحتسب (دراسات سابقة مثل دراسة آل من 

 فقرة بصورته )٣٣(، حيث تكون من )٢٠٠٦؛ الجواودة ٢٠٠٥؛ السويلمين، ٢٠٠٤البدور، 



 "......في  لتعليم التفكير CoRTمن برنامج  أجزاء أثر دمج ثالثة"ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ٢٣٢٠

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(لة جامعة النجاح لألبحاث مج

مهارات عمليات العلم األساسية من نوع االختيار من متعدد، موزعة على وهو . النهائية
  :اآلتيةالمتكاملة و

ضبط ، واألرقام  واستخدام، والتنبؤ، والتصنيف، واالستنتاج، والقياس،المالحظة
  . وتفسير البيانات جرائيةاإلتعريفات ال و، وصياغة الفرضيات،المتغيرات

عرضه على لجنة المحكمين آنفة الذآر، وتطبيقه على  بوقد تم التحقق من صدق االختبار
يجاد درجات الصعوبة لفقراته والتي تراوحت، بعد إل، لتي ذآرت سابقًااالعينة االستطالعية 

، )٠.٢٠(حذف الفقرات من الصورة األولية لالختبار التي حصلت على درجات صعوبة دون ال 
ملحم،  (ما فوق) ٠.٢٧(أما معامالت التمييز لفقرات االختبار فقد بلغت ). ٠.٦٢ – ٠.٢٧(بين 

 ٢٠ - باستخدام معادلة آودر ريتشاردسونهمعاملبلغ  ات مناسبالختبار ثبتحقق لآما . )٢٠٠٥
)20- KR) (٠.٧٦( )(Nunally, 1994.  

  مقياس اتخاذ القرار :رابعًا

مهارات الجزء األول من برنامج اتخاذ القرار، تم االستناد إلى ألغراض إعداد مقياس 
CoRT القوانين، النتائج، األهداف، معالجة األفكار، اعتبار جميع العوامل،: وهي  لتعليم التفكير 

. البدائل واالحتماالت، القرارات، وجهات نظر اآلخرينخطيط، األولويات المهمة األولى، الت
ذات االستجابة من نوع تدريج ليكرت الخماسي، والتي بلغ مقياس البناء فقرات على ضوئها تم و

   . المهارات العشرة آنفة الذآرموزعة على فقرة ) ٤٣(عددها 

ستخدام معادلة باثباته ، وجد أن قيمة معامل على العينة االستطالعية المقياس ند تطبيقعو
  .(Nunally, 1994) وهي قيمة مناسبة ألغراض الدراسة) ٠.٨٢(بلغت لفا أآرونباخ 

  
  المادة التعليمية

 والخصائص الفيزيائيةجسم اإلنسان بتضمين وحدتي المادة التعليمية التجريبية تم إعداد 
ة مهارثالثين  حيث تكونت المادة العلمية من ، السابعلطلبة الصف  المقررمن آتاب العلوم ادةللم

عمل على توسعة مجال اإلدراك، تنظيم األفكار، وال( تفكيرثالثة للمجاالت موزعة بالتساوي على 
 رن ميزهما الباحثون في تعريفاتهم للتفكييتغطي مستويي التفكير التفكير اللذ) حل المشكالت

أو األساسي الذي يتضمن مهارات من بينها؛ اآتساب المعرفة وتذآرها، وهما المستوى األدنى 
والمالحظة، والمقارنة، والتصنيف والمستوى األعلى أو المرآب الذي يتضمن مهارات من 

    .(Paul, 1999) أنواعها التفكير الناقد، والتفكير اإلبداعي وحل المشكالت

وذلك لكون  لتعليم التفكير برنامج آورتمن أجزاء ثالثة من ير وقد اشتقت مجاالت التفك
بشكل متواز تمكن من االستفادة من آل جزء على حدة، ومن استخدامه البرنامج المذآور مصمم 

يتصف  آما .في مستويات دراسية مختلفةوالتعليمية  في تمثيل مجموعة واسعة من األساليب
إخضاع المعلمين لدورات تدريبية، إذ لب تنفيذه  وال يتط بأنه سهل ومباشرCoRTبرنامج 

  .لدى قراءة التعليمات الخاصة بهبسهولة وتطبيقه  فهمه هميمكن
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توسعة مجال اإلدراك إلى تزويد الطلبة بمهارات تساعدهم على النظر في مجال ويهدف 
 مما جوانب الموقف بما في ذلك العواقب المحتملة واألهداف والبدائل ووجهات نظر اآلخرين،

ويعتبر . يساعدهم على االعتماد على تفكيرهم لكشف مشاآلهم بدًال من إطالق األحكام السريعة
هتم ي و.ه األخرىئ يجب تعليمه قبل أي من أجزاCoRTوحدة أساسية في برنامج مجال هذا ال
 ببعض العمليات التفكيرية الالزمة ألساسية وتنظيمها لالستخدام في تحديد معالم التنظيم مجال

أما مجال العمل على حل  .المشكلة وفي آيفية تطوير استراتيجيات لوضع الحل أو الوصول إليه
يهتم بعملية التفكير في مجموعها بدءًا من اختيار الهدف وانتهاًء بتشكيل الخطة ، فإنه المشكالت
  .لتنفيذ الحل

 أو واقعية  أنشطة إثرائية تقدم على صورة مواقف افتراضية٤-٣وقد صمم لكل مهارة بين 
  . التفكير في آل من مجاالته الثالثة مهارات) ١(ويظهر الجدول . ذات صلة بالمحتوى الدراسي

  .التفكير في آل من مجاالته الثالثة مهارات): ١(جدول 

  رقمال
توسعة  المهارة

  مجال اإلدراك
  لرقما

  المهارة
  تنظيم األفكار

  لرقما
العمل على حل  المهارة

  المشكالت
  .هدف  ٢١  ).فتعّر(ز مّي  ١١  .فكارمعالجة األ  ١
اعتبار جميع   ٢

  .العوامل
  .توسع  ٢٢  .حلل  ١٢

  .اختصر  ٢٣  .قارن  ١٣  .القوانين  ٣
النتائج المنطقية وما   ٤

  .يتبعها
  . اختصر– توسع –هدف   ٢٤  .اختر  ١٤

  .الهدف  ٢٥  أخرىأوجد طرقًا   ١٥  .األهداف  ٥
  .مدخل  ٢٦  .ابدأ  ١٦  .التخطيط  ٦
همة األولويات الم  ٧

  .األولى
  .الحلول  ٢٧  .منّظ  ١٧

  .االختيار  ٢٨  .زرّآ  ١٨ .البدائل واالحتماالت  ٨
  .العملية  ٢٩  .ادمج  ١٩  .القرارات  ٩
وجهات نظر   ١٠

  .اآلخرين
-٢١(جميع العمليات من  ٣٠  .استنتج  ٢٠

٢٩.(  
  

  تدريب المعلمة

ألنشطة اإلثرائية دربت على تنفيذ ا العلوم التي تم تدريس مجموعتي الدراسة من قبل معلمة
للمادة التعليمية المقدمة للمجموعة التجريبية من خالل مجموعات تعاونية، وعلى آل من إثراء 
المقترحات المقدمة من الطالبات، والضبط، والمراقبة لضمان سير تنفيذ األنشطة بشكل سريع، 

ع االستجابات التي والتأآيد على عملية التفكير الفعلية التي هي موضوع الدرس، وعلى تقبل جمي
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وقد تم تزويد المعلمة بدفتر مالحظات لتسجيل ما يطرح من أفكار وتقييم درجة . تبديها الطالبات
التقدم في تعلم مهارات التفكير، وأعدت للطالبات بطاقات عمل تشترك جميعها في البناء 

  . األساسي ذاته، وتختلف في المحتوى من درس آلخر

  تنفيذ الدروس

 ٤٥ ( بواقعحصة دراسية) ٣٠(موزعة على أسابيع س المادة التعليمية ثمانية ستغرق تدريا
آل منها سير الدرس بصورة متسلسلة على النحو في وفق خطط تدريسية حدد  لكل حصة )دقيقة
  : اآلتي
  نشاط يعرض فيه موقف افتراضي أو واقعي (تقديم مثال إيضاحي

كير موضوع يرتبط بموضوع الدرس ويتطلب استخدام مهارة التف
  ).االهتمام

  ) دقائق تقريبًا٥(

 دقائق تقريبًا٥(  .شرح المهارة (  
 دقيقة تقريبًا٢٠(  .شرح المادة التعليمية موضوع الدرس (  
  واحد أو اثنين من المواقف االفتراضية أو (تنفيذ أنشطة إثرائية

  ).الواقعية ذات الصلة بالمهارة موضوع االهتمام
  )دقيقة١٥(

 جعة ومناقشة مبادئ المهارةتقديم تغذية را.    
  نشاط يعرض فيه موقف افتراضي أو واقعي (إعطاء واجب بيتي

  ).يرتبط بموضوع الدرس ويتطلب استخدام مهارة التفكير المعنية
  

وقد تم التحقق من صدق المادة التعليمية بعرضها مع وصف للمهارات التي تتناولها أنشطة 
 لتعليم التفكير في مرآز ديبونو CoRTمدرب برنامج ت التي شملعلى لجنة التحكيم  التفكير

خر اآلبعض ال استبدالواألنشطة بعض تم إعادة مقترحاتهم وفي ضوء . لتعليم التفكير في األردن
  .مة للمهارة ولمحتوى الدرسءبأنشطة أآثر مال

 تصميم الدراسة

 :اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي ذي التصميم اآلتي

G1:  O   O2    O3 X١ O1    O2   O3 

G2 : O    O2   O3      X  O1    O2    O3 

تدريس المادة التعليمية : ١Xالمجموعة الضابطة، : G2المجموعة التجريبية، : G1 حيث،
تدريس المادة التعليمية المصممة بالطريقة : Xالمصممة بدمج مهارات التفكير في محتواها، 

نتائج األداء على : O1اختبار المعرفة القبلية المطبق قبليًا، نتائج األداء على : Oاالعتيادية، 
نتائج األداء على اختبار مهارات العلم المطبق : O2في العلوم المطبق بعديأ،  اختبار التحصيل

ا ع هذااتب وقد تم .نتائج األداء على مقياس اتخاذ القرار المطبق قبليًا وبعديًا: O3قبليًا وبعديًا، 
تدريس العلوم بدمج مهارات التفكير في إذ هدفت إلى تقصي فاعلية . ه لطبيعتهاالمنهج لمالءمت
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هارات العلمية، تنمية المآل من تحسين التحصيل ووذلك من خالل دراسة أثره في  ،محتواه
بعد إجراء التحليالت  ،حلة األساسية العليا في فلسطينوالقدرة على اتخاذ القرار لدى طالبات المر

  .لتهائأسصفية واالستداللية المناسبة، في ضوء متغيرات الدراسة واإلحصائية الو
  

  نتائج الدراسة

 والوصول  SPSSبعد تطبيق إجراءات الدراسة وجمع بياناتها تم تحليلها باستخدام برنامج
  :إلى النتائج اآلتية

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول :أوًال

في تحصيل طالبات الصف السابع لوم دمج مهارات التفكير في محتوى آتب العما أثر 
  األساسي في فلسطين؟

لإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات 
  .هذه النتائج) ٢( ويظهر الجدول. طالبات عينة الدراسة على اختبار التحصيل البعدي

عالمات طالبات المجموعتين الضابطة االنحرافات المعيارية لطات الحسابية والمتوس :)٢(جدول 
  .التحصيل البعديالمعرفة القبلية واختبار والتجريبية على اختبار 

  **التحصيل البعدي  *المعرفة القبلية

 المتوسط العدد المجموعة
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

 ٧.٢٤ ٢٢.٩١٦ ٦.٨٧٩ ٢١.٧٧٧ ٣٦  التجريبية
 ٧.٦٥ ١٩.٠٢٧ ٦.٥٢٤ ٢٠.٤٩٩ ٣٦ الضابطة

  .)٤٠(العالمة العظمى في اختبار المعرفة القبلية تساوي   *

  .)٤١( تساوي البعديالعالمة العظمى في اختبار التحصيل   **

وجود فرق ظاهري بين المتوسطين الحسابيين لعالمات طالبات ) ٢(يظهر من الجدول 
 التحصيلالمعرفة القبلية واختبار اختبار آل من  يفمجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة 

  .  في العلومالبعدي

تحقق من بالنظر إلى أن اختبار المعرفة القبلية مختلف عن اختبار التحصيل البعدي، تم الو
بين مربعي االنحراف المعياري  F- ratioحساب قيمة باألداء على آل منهما تباين في تجانس ال

S1( باستخدام المعادلة  عينة الدراسة في آل من االختبارينلعالمات الطالبات أفراد
2 / S2 

2 
=F- ratio( ووجد أنها تساوي ،)يستدل )٧.٨٨(وعند مقارنتها بالقيمة الجدولية ). ١.٣١٦ ،

، مما يّمكن من اعتبار األداء على اختبار  في التباين لكال االختبارينيًا عالًاعلى أن هناك تجانس
   . تغيرًا مصاحبًاالمعرفة القبلية م



 "......في  لتعليم التفكير CoRTمن برنامج  أجزاء أثر دمج ثالثة"ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ٢٣٢٤

 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(لة جامعة النجاح لألبحاث مج

ولفحص داللة الفرق بين متوسطي عالمات طالبات المجموعتين في اختبار التحصيل 
متغير أداء أثر بعد ضبط ) ANCOVA(البعدي تم استخدام اختبار تحليل التباين المصاحب 

  .تحليلهذا النتائج ) ٣( الجدول بّينوي .الطالبات على اختبار المعرفة القبلية

للكشف عن أثر المعالجة ) ANCOVA( ئج اختبار تحليل التباين المصاحبنتا :)٣(جدول 
  .التجريبية على التحصيل البعدي بعد ضبط أثر متغير المعرفة القبلية

 مستوى
 متوسط  قيمة ف  الداللة

  المربعات
 درجات
  الحرية

 مجموع
  مصدر التباين  المربعات

  القبلي ٢٩.٦٥٥ ١ ٢٩.٦٤٤ ٠.٥٣٠  ٠.٤٦٨
  المجموعة  ٢٥٩.٩٨٢ ١  ٢٥٩.٩٨٢  *٤.٦٥٢  ٠.٠٣٥

  الخطأ  ٣٨٥٦.٠٧٩ ٦٩ ٥٥.٨٨٥   
  الكلي المصحح  ٤١٥٧.٩٤٤ ٧١      

Α  *= 0.05   
، وجود فرق جوهري بين متوسطي عالمات طالبات مجموعتي )٣(يظهر من الجدول 

بداللة إحصائية ) ٤.٦٥٢(إذ بلغت قيمة اإلحصائي ف .  اختبار التحصيل البعديفيالدراسة 
)٠.٠٣٥α =( .ما يدل على وجود أثر ذي داللة إحصائية م)α=0.05(  لطريقة تصميم المادة

المصممة بدمج مهارات التفكير في محتواها في تحصيل الطالبات التعليمية لصالح تدريس المادة 
إذ بلغ المتوسط الحسابي المعدل لعالمات طالبات المجموعة التجريبية . في العلومأفراد الدراسة 

، بينما بلغ المتوسط )٢٢.٨٨(يل البعدي، بعد ضبط أثر متغير المعرفة القبلية، في اختبار التحص
  .)١٩.٠٦(المعدل لعالمات طالبات المجموعة الضابطة 

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني :ثانيًا

في تنمية المهارات العلمية لدى دمج مهارات التفكير في محتوى آتب العلوم ما أثر "
  "السابع األساسي في فلسطين؟طالبات الصف 

عالمات لواالنحرافات المعيارية الحسابية  اتمتوسطاللإلجابة عن هذا السؤال تم حساب 
على اختبار مهارات العلم القبلي في المجموعتين التجريبية والضابطة طالبات أفراد الدراسة 

  ).٤ (الجدول والبعدي
معيارية لعالمات طالبات المجموعتين الضابطة االنحرافات الالمتوسطات الحسابية و :)٤(جدول 

  .والتجريبية في اختبار مهارات العلم القبلي والبعدي
  **التحصيل البعدي  *المعرفة القبلية

المتوسط  العدد المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

 ٢.٨٢ ١٧.٧٧ ٣.٦٢  ١٣.١٦  ٣٦  التجريبية
 ٣.٨٩ ١٤.٩٤ ٤.٦٠ ١٢.٧٥ ٣٦ الضابطة

  .)٣٣(  تساويمهارات عمليات العلمالعالمة العظمى على اختبار   *



 ٢٣٢٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رجاء سويدان،  وسمية المحتسب

 ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعالمات الطالبات في  ظاهري بين المتوسطين الحسابيين وجود فرق) ٤(يظهر من الجدول 
  .المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار مهارات العلم القبلي والبعدي

بين المتوسطين الحسابيين البعديين استخدم اختبار تحليل التباين والختبار داللة الفرق 
ويظهر .   بعد ضبط متغير األداء القبلي على اختبار مهارات العلم)ANCOVA(المصاحب 

  .نتائج التحليل) ٥(الجدول 

للكشف عن أثر المعالجة ) ANCOVA( نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب :)٥( جدول
 .غير مهارات العلم بعد ضبط أثر األداء القبلي على اختبار مهارات العلمالتجريبية على مت

  قيمة ف مستوى الداللة
متوسط 
  المربعات

درجات 
  الحرية

مجموع 
  المربعات

  مصدر التباين

  القبلي  ١٥٣.٧٣٥ ١ ٣.٧٣٥ *١٦.١٨٦  ٠.٠٠٠
  المجموعة ٧٣.٠٠١ ١ ٧٣.٠٠١  *٧.٦٨٦ ٠.٠٠٧

  الخطأ ٦٥٥.٣٧ ٦٩ ٩.٤٩٨    
  الكلي المصحح ٩٠٧.١١ ٧١      

*  α = 0.05  

، وجود فرق جوهري بين متوسطي عالمات طالبات مجموعتي الدراسة )٥(يظهر الجدول 
). =α ٠.٠٠٧( بداللة إحصائية )٧.٦٨٦(إذ بلغت قيمة اإلحصائي ف . مهارات العلم اختبار في

تعليمية لصالح لطريقة تصميم المادة ال) α ≤ 0.05(مما يدل على وجود أثر ذي داللة إحصائية 
 الطالبات  لدىنمية مهارات العلمتدريس المادة المصممة بدمج مهارات التفكير في محتواها في ت

لعالمات طالبات المجموعة التجريبية في اختبار المتوسط الحسابي المعدل إذ بلغ  .أفراد الدراسة
، بينما بلغ )١٧. ١٢(، رختبااالداء القبلي على البعدي، بعد ضبط متغير األمهارت مهارات العلم 

  ).١٥.١٠(المتوسط المعدل لعالمات طالبات المجموعة الضابطة 

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث :ثالثَا

في تنمية القدرة على اتخاذ القرار دمج مهارات التفكير في محتوى آتب العلوم ما أثر "
  "لدى طالبات الصف السابع األساسي في فلسطين؟

مات ات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعال عن هذا السؤال تم حساب المتوسطولإلجابة
  .) ٦( الجدول .طالبات مجموعتي الدراسة على مقياس اتخاذ القرار القبلي والبعدي
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 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(لة جامعة النجاح لألبحاث مج

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طالبات مجموعتي الدراسة : )٦( جدول
  .لي والبعديعلى مقياس اتخاذ القرار القب

 البعدي القبلي
 العدد  المجموعة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

  ٠.٢٥٦  ٣.٨٢٦  ٠.٣٥٦  ٣.٥٠٤ ٣٦ التجريبية
  ٠.٢٩٢  ٣.٦٣٩  ٠.٢٧٩  ٣.٥٦٩ ٣٦ الضابطة

وجود فرق ظاهري بين المتوسطين الحسابيين لعالمات طالبات ) ٦(يظهر من الجدول 
. لضابطة والتجريبية على مقياس مهارات اتخاذ القرار في المقياس القبلي والبعديالمجموعتين ا

والختبار داللة الفرق بين متوسطي عالمات طالبات أفراد الدراسة في المجموعتين التجريبية 
األداء القبلي على مقياس ضبط عد ب) ANCOVA(والضابطة استخدم تحليل التباين المصاحب 

   . التحليلنتائج) ٧( الجدول نبّي وياتخاذ القرار

للكشف عن أثر المعالجة ) ANCOVA( نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب :)٧(جدول 
التجريبية على متغير القدرة على اتخاذ القرار البعدي بعد ضبط األداء القبلي على مقياس اتخاذ 

  .القرار
مستوى 
  الداللة

  قيمة ف
متوسط 
  المربعات

درجات 
  الحرية

 مجموع
  المربعات

  مصدر التباين

  القبلي ١.١٢٩ ١ ١.١٢٩ *١٨.٨١٣ ٠.٠٠٠
  المجموعة ٠.٨٠٣ ١ ٠.٨٠٣ *١٣.٣٨٧ ٠.٠٠٠

  الخطأ ٤.١٣٩ ٦٩ ٥.٩٩٩    
  الكلي المصحح ٥.٨٩٥ ٧١      

*  α = 0.05 

، وجود فرق جوهري بين متوسطي عالمات طالبات مجموعتي )٧(يظهر من الجدول 
 ٠.٠٠٠(بداللة إحصائية ) ١٣.٣٨(إذ بلغت قيمة اإلحصائي ف . الدراسة في مقياس اتخاذ القرار

=α .( مما يدل على وجود أثر ذي داللة إحصائية)α =0.05 ( لطريقة تصميم المادة التعليمية
تنمية القدرة على اتخاذ لصالح تدريس المادة المصممة بدمج مهارات التفكير في محتواها في 

لعالمات طالبات المجموعة المعدل إذ بلغ المتوسط الحسابي  .القرار لدى الطالبات أفراد الدراسة
، )٣.٨٣٩(، لقدرة على اتخاذ القرار القبلي، بعد ضبط متغير اتخاذ القرارامقياس التجريبية في 

  ).٣.٦٢٧(بينما بلغ المتوسط المعدل لعالمات طالبات المجموعة الضابطة 
  



 ٢٣٢٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رجاء سويدان،  وسمية المحتسب

 ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مناقشة النتائج والتوصيات

 تقصي فاعلية دمج مهارات التفكير في محتوى آتاب العلوم في هدفت هذه الدراسة إلى
القدرة على اتخاذ القرار لدى طالبات المرحلة لعلوم وتنمية المهارات العلمية والتحصيل في ا

  :وقد توصلت إلى النتائج اآلتية. األساسية في فلسطين

 المادة المصممة بدمج وجود أثر داّل إحصائيًا لطريقة تصميم المادة التعليمية لصالح تدريس 
  . مهارات التفكير في محتواها في التحصيل في العلوم لدى الطالبات أفراد الدراسة

  وجود أثر داّل إحصائيًا لطريقة تصميم المادة التعليمية لصالح تدريس المادة المصممة بدمج
  . مهارات التفكير في محتواها في تنمية مهارات العلم لدى الطالبات أفراد الدراسة

  وجود أثر داّل إحصائيًا لطريقة تصميم المادة التعليمية لصالح تدريس المادة المصممة بدمج
  .مهارات التفكير في محتواها في تنمية القدرة على اتخاذ القرار لدى الطالبات أفراد الدراسة

ويمكن رد األثر الفاعل لدمج مهارات التفكير في محتوى الوحدتين الدراسيتين موضوع 
اسة في التحصيل العلمي للطالبات أفراد الدراسة إلى أن محتوى المادة التعليمية قدم للطالبات الدر

في المجموعة التجريبية في سياقين أولهما، التعليم المباشر لها وبنفس اآللية التي تمت في 
قائمة أو / ة، وثانيهما من خالل األنشطة اإلثرائية التي تناولت مواقف مشتقةيالطريقة االعتياد

على محتوى المادة التعليمية مما أتاح فرصًا إضافية للمرور بخبرات تعلم المحتوى العلمي في 
أضف إلى ذلك، . أثناء إنجاز التدريبات المتنوعة التي اشتملت عليها األنشطة اإلثرائية الصفية

ارسة فإن األنشطة المصممة آواجبات بيتية أتاحت للطالبات فرصًا لالستمرار في آل من مم
مهارات التفكير وتعلم محتواها القائم على المحتوى المعرفي للمادة العلمية، فجاءت نتائج 
تحصيل الطالبات في المجموعة التي درست المحتوى المعرفي مدمج بمهارات التفكير أعلى من 

  .نتائج قريناتهن اللواتي درسن محتوًى اعتياديًا

بقت برامج لتعليم التفكير في جانب التأثير وتدعم هذه النتيجة نتائج الدراسات التي ط
 ,Nickerson ؛١٩٩٥؛ الخطيب، ٢٠٠٠السرور، (اإليجابي لهذه البرامج في تحصيل الطلبة 

التي أشارت إلى فاعلية دمج ) ٢٠٠٧( آما تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة آيوان .) 1978
التفكير طلبة الصف الخامس تعليم مهارات التفكير في منهاج العلوم في تطوير مستويات 

التي أشارت إلى فاعلية إثراء منهج ) ١٩٩٧(وتحصيلهم في العلوم، ومع نتائج دراسة اللولو 
 آذلك مع نتائج دراسة آيرآووود. العلوم بمهارات التفكير العلمي في تحصيل الطلبة

)Kirkwood, 2000 (حتوى في التي أشارت إلى فاعلية تعليم التفكير فوق المعرفي ضمن الم
 التي دلت Cotton, 1997)(تحسين مخرجات التعلم، بما في ذلك التحصيل، ونتائج دراسة آتن 

  .على أن تعليم مهارات التفكير يحسن التحصيل األآاديمي

أما النتيجة المتعلقة بتفوق طالبات المجموعة التجريبية في المهارات العلمية، فيمكن ردها 
تي أثري فيها محتوى الوحدتين موضوع الدراسة تضمنت ممارسة إلى أن أنشطة تعليم التفكير ال

إذ إن تنفيذ األنشطة من الطالبات المشارآات دفعهن . مهارات تفكير وثيقة الصلة بمهارات العلم
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إلى تفحص جوانب المواقف المطروحة، والتعامل مع مالحظاتهن لها بشكل منظم، قائم على 
ت المشكلة في آل من المواقف المطروحة والتعرف إلى تنظيم األفكار وتصنيفها وتحديد مدخال

جوانبها ومعالمها وإلى العوامل ذات الصلة، والترآيز على الهدف، والتوسع في البحث عن 
األفكار وتلخيصها، واقتراح الحلول المحتملة، وإيجازها، وتحديد مدخالت المشكلة، وتصميم 

ج باستخدام بعض العمليات التفكيرية األساسية خطة لحل المشكالت، وتنفيذها، واستخالص النتائ
  .توازي مهارات العلم مثل؛ التمييز، والتحليل، والمقارنة، واالختيار

آما يمكن تفسير تفوق المجموعة التجريبية في األداء على مقياس اتخاذ القرار، باالستناد 
لك المتعلقة بمجال إلى طبيعة المهارات التي اشتملت عليها األنشطة اإلثرائية، خصوصًا، ت

إذ إن هذه األنشطة، موجهة إلى التمكين من الحكم على موضوعاتها . توسعة مجال اإلدراك
آذلك وفرت األنشطة للطالبات ). ٢٠٠٧،  ونوفلأبو جادو(والوصول إلى قرار صائب حولها 

؛ خبرات مكنتهن من ممارسة المهارات التي تعد متطلبات أساسية التخاذ القرار ما من مثل
 ووضع بدائل ،القدرة على تحديد األولويات في ضوء األهداف، وترتيبها حسب أهميتها

واحتماالت وخيارات دون حصر الذات في إطار واحد، وعلى اتخاذ قرارات قائمة على دراسة 
مما يدل على . العوامل و الظروف المختلفة مع األخذ بوجهات نظر اآلخرين وفحصها وتفهمها

دي (بمجملها أسهمت في تنمية قدرة الطالبات اللواتي تعلمنها على اتخاذ القرار أن هذه المهارات 
  ).    ١٩٩٨بونو، 

التي أآدت ) ٢٠٠٦(وتتفق نتائج الدراسة الحالية في هذا الجانب مع نتائج دراسة فريحات 
ار وفق فاعلية برنامج تدريبي للتعلم المنظم ذاتيَا مستند إلى النظرية االجتماعية في اتخاذ القر

. نموذج دي بونو في آل من الضبط المعرفي الذاتي، وتحسين اتخاذ القرار في جميع المجاالت
في فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارة تفكير باألولويات ) ٢٠٠٥(آما اتفقت مع دراسة أبو لطيفة 

في ) ٢٠٠٣(لدى طلبة الصف السابع في تطوير مهارة اتخاذ القرار، ومع نتائج دراسة القرعان 
جانب فاعلية برنامج تعليمي مستند إلى نظرية ستيرنبرغ الثالثية للذآاء في تحسين مستوى اتخاذ 

وفي السياق نفسه، تتفق الدراسة الحالية مع ما توصلت . القرار لدى طلبة الصف األول الثانوي
 من تطور في مهارة اتخاذ) Gregory and Clemen 2001 ,(إليه دراسة جريجوي وآليمن 

القرار لدى طلبة المرحلة الثانوية عند دراستهم وفق مناهج موجهة لهذا الهدف، ومع نتائج 
 Placek and (وبليسك وبيرسون (Gan and Lee, 1995)  دراسة آل من غان ولي

Pearson, 1998  (حول فاعلية برنامج تدريبي موجه نحو تحسين  مهارة اتخاذ القرار.  

إليجابي لألنشطة اإلثرائية الموجهة لتعليم التفكير إلى التغير بصورة عامة، يمكن رد األثر ا
الذي طرأ على محتوى التعلم وطريقة تقديمه قد أثار الدافعية والحماس للتعلم في بيئة صفية 
اتسمت بزيادة فرص التواصل بين المعلمة والطالبات وتفعيل أدوارهن المتمثل في إتاحة الفرص 

وال يخفى ما للدافعية من أثر فاعل في تحسين أوجه . صورة تعاونيةالنخراطهن بتنفيذ األنشطة ب
  .  للتعلم بما فيها التحصيل والمهارات والتفكير بأنواعه المختلفة
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في ضوء ما ذآر آنفًا، يمكن أن نخلص إلى أن البرنامج التدريبي القائم على دمج أنشطة 
والتنظيم والفعل في محتوى منهاج العلوم إثرائية لتعليم التفكير في مجاالت توسعة مجال اإلدراك 

آان فاعًال في التحصيل في العلوم، وتنمية المهارات العلمية، والقدرة على اتخاذ القرار لدى 
 .   طالبات الصف السابع األساسي في فلسطين

  
  التوصيات

  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن تقديم التوصيات والمقترحات اآلتية

ألخذ بنتائج الدراسة من مطوري مناهج العلوم الفلسطينية، بتضمين مناهج العلوم للمرحلة ا .١
 وتنمية المهارات العلمية، ومهارة اتخاذ القرار األساسية مهارات التفكير لتحسين التحصيل،

 .لدى الطلبة

 .تشجيع المعلمين على تضمين تدريسهم العلوم مهارات التفكير .٢

ش عمل للمعلمين للتعريف بأنواع التفكير وبالبرامج الخاصة عقد دورات، وندوات وور .٣
 .بتعليم مهاراته وتوفير بيئة مدرسية تشجعه

حث الباحثين على القيام بدراسات مماثلة تدمج فيها مهارات مجاالت أخرى للتفكير في مواد  .٤
  .العلوم ولمستويات دراسية مختلفة

  
   العربية واألجنبيةالمراجع

 دار . ١ ط.تعليم التفكير النظرية والتطبيق). ٢٠٠٧ (. محمد،وفل ون. صالح،أبو جادو
   .عمان. المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

 أثر نموذج تسريع تعليم العلوم على التحصيل ودافع اإلنجاز "). ٢٠٠٦ (. أمل،أبو حجلة
تير رسالة ماجس. "ومفهوم الذات وقلق االختبار لدى طلبة الصف السابع في محافظة قلقيلية

  . فلسطين. جامعة النجاح الوطنية.غير منشورة

 أثر برنامج مقترح لتنمية مهارة تفكير األولويات لدى طلبة "). ٢٠٠٥ (. لؤي،أبو لطيفة
أطروحة دآتوراه غير . "الصف السابع األساسي على تطوير مهارة تفكير اتخاذ القرار

  . األردن. عمان. الجامعة األردنية.منشورة

 دور دنان،الب ي      "). ٢٠٠٤ (. ع وم ف دريس العل ي ت ذآاءات ف تراتيجيات ال تخدام اس ر اس أث
سابع األساسي             ة الصف ال دى طلب م ل ات العل وراة   ."التحصيل واآتساب عملي   أطروحة دآت

  .   األردن. عمان. جامعة عمان العربية للدراسات العليا.غير منشورة

 لية والتفكير الناقد باستخدام تنمية مهارات عمليات العلم التكام"). ٢٠٠١ (. حمدي،البنا
مجلة آلية التربية  ."نموذج التعلم البنائي في تدريس العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

  .٥٦-٣.)٢٥. (بالمنصورة
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 عمان .دار الفكر. ٣ط .تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات). ٢٠٠٧ (. فتحي،جروان.   

 فاعلية استخدام برنامج "). ٢٠٠٦ (. زآي،الجالدCoRT في تنمية مهارات التفكير 
اإلبداعي لدى طالبات اللغة العربية والدراسات اإلسالمية في شبكة جامعة عجمان لعلوم 

 .)٢(١٨ .مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية. "والتكنولوجيا
١٨٠-١٤٧.  

 ئمة على نموذج بايبي في أثر إستراتيجية تدريسية بنائية قا"). ٢٠٠٦ (. مريم،الجواودة
التحصيل العلمي ومهارات العلم األساسية واالتجاهات نحوالعلوم لدى طلبة المرحلة 

 جامعة عمان العربية .أطروحة دآتوراه غير منشورة. "األساسية مختلفي دافع االنجاز
  . األردن. عمان.للدراسات العليا

 ٢٠٠٤ (. ناصر،خطاب .(" أثر برنامجCoRT ١.٢) على تنمية )  التنظيم– اإلدراك
. "التفكير اإلبداعي ومفهوم الذات لدى عينة أردنية من الطلبة ذوي صعوبات التعلم

  . األردن. عمان. الجامعة األردنية.أطروحة دآتوراه غير منشورة

 أثر برنامج تدريبي مهارات اإلدراك والتفاعل والمعلومات " .)١٩٩٥ (. رائد،الخطيب
 . الجامعة األردنية.رسالة ماجستير غير منشورة. " اإلبداعيوالحس على تنمية التفكير

  . األردن.عمان

 أثر استخدام أسلوب حل المشكالت في تنمية مهارات التفكير الناقد "). ٢٠٠١ (. أيمن،خليفة
 جامعة .رسالة ماجستير غير منشورة. "لدى طالب الصف الثامن األساسي في مادة العلوم

 . فلسطين. القدس.القدس

 تدريس العلوم في مراحل ). ٢٠٠٤ (. محمد، ويونس. عبد اللطيف، وحيدر. خليل،ليليالخ
   .اإلمارات العربية المتحدة .دار القلم للنشر والتوزيع .٢ط. التعليم العام

 ة                  "). ١٩٩٥ (. سميحة  ،الدرابيع ة المرحل د طلب م عن ات العل ق عملي ى تطبي درة عل تطور الق
ن الطلب  ة م ي عين ا ف ية العلي يناألساس شورة."ة األردني ر من ستير غي الة ماج ة . رس  الجامع

   األردن. عمان.األردنية

 ١٩٩٨ (. إدوارد،دي بونو .(برنامج الCoRTفي تعليم التفكير .) ترجمة وتعديل). ١ط: 
  ).١٩٨٤الكتاب األصلي منشور عام  (.عمان .دار الفكر .ناديا السرور وثائر حسين

  ة من                فاعلية برن "). ٢٠٠٢ (. ندا ،رزق اهللا دى عين رار ل اذ الق ارة اتخ ة مه امج تدريبي لتنمي
  . سوريا. دمشق. جامعة دمشق. رسالة ماجستير غير منشورة."طلبة الصف األول الثانوي

 ول ع،الزغ ول. راف اد، والزغ ي). ٢٠٠٣. ( عم نفس المعرف م ال شر . عل شروق للن دار ال
  . األردن.عمان .والتوزيع
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 ال    .١ط. الميول العلمية في تدريس العلوم    االتجاهات و ). ١٩٨٨ (. عايش ،زيتون جمعية عم
   .عمان .المطابع التعاونية

 عمان .دار الشروق للنشر والتوزيع .٥ط. أساليب تدريس العلوم). ٢٠٠٥ (. عايش،زيتون.  

 القاهرة .عالم الكتب.  رؤية بنائية.تدريس العلوم للفهم). ٢٠٠٢ (. آمال،زيتون.   

 التدريب على مجالي التوسع والتنظيم من برنامج أثر"). ٢٠٠١ (. مها،ست أبوها CoRT 
رسالة . "مهارات التفكير في تنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف السادس لتعليم

   .إربد .جامعة اليرموك .غير منشورة ماجستير

 عمان. دار وائل للنشر. ١ ط.تعليم التفكير في المنهج المدرسي). ٢٠٠٥ (. ناديا،السرور.  

 عمان .دار الفكر. ٢ط .مدخل إلى تربية المتميزين والموهوبين. ٢٠٠٠ . ناديا،ورالسر.   

 اوني وحل المشكالت في            "). ٢٠٠٥ (. منذر ،السويلميين تعلم التع ي ال دريس بطريقت ر الت أث
 ."تغيير المفاهيم الفيزيائية البديلة واآساب عمليات العلم والتحصيل لطالب التعليم الصناعي     

  . عمان األردن. جامعة عمان العربية للدراسات العليا.راه غير منشورةأطروحة له دآتو

 فاعلية برنامج "). ٢٠٠٠ (. بارعة،شبيبCoRTرسالة . " في تنمية التفكير اإلبداعي
  . سوريا. جامعة دمشق.ماجستير غير منشورة

 تعليم مهارات التفكير القضايا واألساليب). ٢٠٠٣ (. ودي ان، وبيرآز. روبرت،شوارتز .
النافع للبحوث واالستشارات  . وفادي وليد دهان، عبد اهللا النافع آل شارع:ترجمة. ١ط

   .الرياض .التعليمية

 والجزء الخامس ) التوسعة(أثر استخدام الجزء األول ". ٢٠٠١ . روال،الصويتي
 لتعليم التفكير في تنمية التفكير الناقد لدى CoRTمن برنامج ) المعلومات والعواطف(

  . إربد. جامعة اليرموك.رسالة ماجستير غير منشورة. " الصف العاشر األساسيطالبات

 الرياض .دار العلوم. االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم. ١٩٩٦ . رؤوف،العاني.  

 فاعلية برنامج تدريبي قائم على برنامج ". ٢٠٠٥ . محمد،عبد اهللاCoRT للتفكير في تنمية 
رة على حل المشكالت لدى طلبة التمريض في آليات مهارات التفكير اإلبداعي والقد

 جامعة عمان العربية للدراسات .أطروحة دآتوراه غير منشورة. "المجتمع في األردن
  . عمان.العليا

 أثر برنامج تدريبي للتعلم المنظم ذاتيا المستند إلى النظرية "). ٢٠٠٦(.  حسين،الفريحات
 نموذج دي بوند والضبط المعرفي الذاتي لدى المعرفية االجتماعية في اتخاذ القرار وفق
 جامعة عمان .أطروحة دآتوراه غير منشورة. "طلبة جامعة عجمان في دولة اإلمارات

 . األردن. عمان.العربية للدراسات العليا
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