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 الملخص 
مهددارات يف تنميدة  (SFAA)( 1602ذل الكشد  نددث أبدر بر ددامج إبرامدع ىددامو نلد  مشددرو   ىددت  الدراسددة إ 

( طالبداً، 48تكو   نينة الدراسة مدث  ، التفكًن نارل الرتبة وتهو طبيعة العلو لدى طالب العلوم املتفوىٌن َنامعة أم القرى
، طبق الرب امج اإلبرامع نل  اجملموندة الترريبيدة ، ة( طالباً لكل جممون81مت تقسيمهو إذل جممونتٌن جتريبية وضابطة بواىع  
 مهدارات   اختبدار: الدراسة ىبلياً وبعدياً وشمدا رب امج اإلبرامع، ومت تطبيق أدايتيف حٌن دل يتعرض طالب اجملمونة الضابطة لل

 : ندة  تامج مث أشمهاواختبار تهو طبيعة العلو ( وبعد مجع البيا ات وحتليلها مت التوصل إذل ، التفكًن نارل الرتبة
( بدددٌن متوسدددطع درجدددات طدددالب اجملدددونتٌن الترريبيدددة والضدددابطة يف 6060إحصدددامياً نندددد مسدددتوى   ق دالوجدددود تدددر  -2

 الدراسة لصاحل اجملمونة الترريبية0 التطبيق البعدي يف أدايت
و والدرجددة الكليددة الختبددار ذات داللددة إحصددامية بددٌن الدرجددة الكليددة الختبددار تهددو طبيعددة العلددوجددود نالىددة ارتباطيددة  -1

  0 التفكًن نارل الرتبة للتطبيق البعدي لدى طالب اجملمونة الترريبية
وتهو طبيعة العلو ( حيث ،   اختبار التفكًن نارل الرتبة: أن حرو تأبًن الرب امج اإلبرامع كان كبًناً يف تنمية كل مث -3

دمددا يدكددد تانليددة الرب ددامج اإلبرامددع القددامو نلدد  ، (6043، 60.0 : لتددوارل امددانلدد  ا( 2 بلغدد  ىيمددة مربددع إيتددا 
يف تنميددة التفكددًن نددارل الرتبددة، وتهددو طبيعددة العلددو، وىددد أدرجدد  الدراسددة ندددداً مددث  (SFAA)( 1602مشددرو   

 0 التوصيات بناء نل  النتامج، كما اىرتح  الدراسة إجراء املزيد مث الدراسات والبحوث

                                                 
 ىد مبرلة دراسات يف املناىج واإلشراف الرتبوي، التابعة للرمعية العلمية السعودية للمناىج واإلشراف الرتبوي َنامعة أم12/21/2830ُنث مقبول للنشر بتاريخ   ( * 

 ع والباحثٌن 0 القرى، و ظراً لتوى  اجمللة نث طبانة البحوث خالل السنوات املاضية ارتأى الباحث  شره نل  ىواند البيا ات العربية خدمة للبحث العلم
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Abstract 
 

The Effect of Enrichment Program Based on Project 2061 (SFAA) on Development of 
Higher order thinking Skills and understanding the Nature of Science for Gifted Science 

Students at Umm Al-Qura University. 

 

 This study aimed at the effect of enrichment program based on the (SFAA) 

(2061) Project to promote higher order thinking skills and understanding of the nature of 

science by gifted science students at Umm Al-Qura University; The sample of the study 

was comprised of (84) students divided into two groups: experimental and control with 

(42) students in each group. The enrichment program had been applied to the 

experimental group only; two instruments was applied  at the start and end of the 

experiment: (Were the higher order thinking test and understanding – the nature – of – 

science test); after the collection and analysis of data a number of results had been 

reached, most important of which were:  

1-  Existence of statistically significant differences at the level (0.05) between the 

mean scores of the two groups ( experimental and control ) in the post-

administration of both tools of the study in vavour of the experimental group 

students.  

2- Existence of positive correlational relationship between the mean scores of the 

experimental group students in the post-administration of the higher-order 

thinking test and the test of understanding the nature of science.  

3- The results underscored the effect of the enrichment program, which had been 

large in developing higher-order thinking skills and understanding the nature of 

science, with reaching values of (0.90- 0.95) respectively , thus stressing the 

efficiency of the enrichment program, which was based on (SFAA) (2061) 

project, in promoting higher order thinking and comprehending the nature of 

science.  

 In light of the results reached the study made a number of recommendations and 

suggestions.   
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 : مقدمة
يعد التفكًن أحد األبعاد الرتبوية الد  أخدا االىتمدام يدا يتندام  كثدًناً يف العصدر احاضدر لتحقيدق األىدداف الرتبويدة  

األمر الاي يسدم  للفدرد بتوفيد  أىصد  طاىتدو العقليدة لتحقيدق النرداح والتكيد  املالمدو يف العمليدة ، لعملية التعليو والتعلو
 التعلمية والرتبوية0 

الواليددات املتحدددة، وكندددا وماليزيددا وهلينيددا واانددد : تنددام  االىتمددام بددالتفكًن يف العديددد مددث أىطددار العددادل مثددل وىددد 
 ,Ngozi and Norman)0 وتنددزويال وخاصددة يف فددل املتغددًنات الدوليددة واال فتدداح اإلنالمددع بددٌن خمتلدد  دول العددادل

2011,11) 
حيددث أصددب  ، ادة منددوففكددًن أسموذجدداً ينبغددع التوىدد  ننددده واالسددتوتعددد جتربددة سددنغاتورة يف جمددال تنميددة مهددارات الت 

 (0 1.0، .166تعليو التفكًن ركيزة رميسة إلصالح التعليو وتطويره، وىدتاً أساسياً مث أىداتو0   بوىحوص، 
وتعتددرب السددعودية مددث الدددول الرامدددة الدد  اىتمدد  بددالتفكًن يف مناىرهددا، وأكدددت نليددو كهدددف صمدد  حتقيقددو مددث  

حيددث أكدددت وبيقددة مددنهج العلددوم الطبيعيددة يف السددعودية نلدد  ضددرورة أن ظمددارس الطالدد  ، األىددداف العامددة للمندداىج خددالل
 (0 04، 1663 وزارة املعارف، 0 مهارات التفكًن املختلفة مبا تيها مهارات التفكًن نارل الرتبة

مهددارات التفكددًن نددارل الرتبددة يف مندداىج  كمددا اىتمدد  أيضدداً وزارة التعلدديو العددارل يف السددعودية بالتأكيددد نلدد  تنميددة 
 0 العلوم بكليات الرتبية ضمث برامج اإلنداد يف اجلامعات السعودية

كما أكدت االجتاىدات العامليدة املعاصدرة نلد  ضدرورة االىتمدام بتنميدة مهدارات التفكدًن ندارل الرتبدة ومدث أبدرز ىداه  
الداي تتبنداه اجلمعيدة األمريكيدة لتقددم  Science for all Americans, 2061) (SFAA)( 1602املشداريع مشدرو   

 (NAQAA,2009,18)الثالث0  تناول التفكًن يف مرحلتٌن مث مراحلوالاي العلوم 

وكددالم مشددرو    التعلدديو ااددادف لتطددوير القدددرة نلدد  االبتكددار( الدداي أطلقددو الددرميس األمريكددع بدداراك أوبامددا نددام  
ب يف جمال الرياضيات والعلوم والعمل نل  تنمية التفكًن بأ وانها املختلفة مبا ( والاي يهدف إذل رتع ىدرات الطال1626 

 (0 03، 1622تيها التفكًن نارل الرتبة   مازن، 
إذل أن تعليو مهارات التفكًن صم  أن يضمث يف املنهج الدراسدع بددءاً مدث ريداض األطفدال  (Beyer)ولقد أشار 

 العتدددددوم و،خدددددرون،  تعلددددديو التفكدددددًن يف مدددددادة الرياضددددديات والعلدددددوم وهلًنىدددددا0 إذل مجيدددددع مراحدددددل التعلددددديو األخدددددرى كدددددأن يددددددخل
1662،80) 0 
األول يرى أن يدتو ذلدم مدث خدالل دروس وبدرامج مسدتقلة : وىناك بالبة اجتاىات أساسية لتعليو مهارات التفكًن 

يدة للمدواد الدراسدية، الثالدث وحمددة يف تددريس وتطدوير مهدارات التفكدًن، الثدا  يدرى إمكا يدة ذلدم مدث خدالل احصد  اليوم
(  زيتون 06-.8، 1622يفان، (   وتل وسع82-80، 1622ة والصايف، توتيقع يرى بدمج االجتاىٌن املتسابقٌن0   ىار 

،1663 ،262- 280) 0 
األسلوب الضمين هلًن املباشر يف تدريس التفكًن، إذ ترى أن نملية التفكدًن ال حتددث  (Resnik)وتديد ريسنم  

 0 (08 -03، 0..2ومستقل نما ضميط يا0  مارزا و،  بشكل مفصل
وتسهو مناىج العلوم مبا تتضمنو مث أ شطة وجتارب وخربات يف تنشيط ذىث املتعلو واستشارة ىدراتو العقلية وىو  
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 (0 280، 1664ما ظمكث أن يسهو يف تنمية مهارات التفكًن لديو0   حياة رمضان، 
تتطلد  مدث الطالد  التوصدل ، إذل ضرورة هتيئة وتنظديو مواىد  تعليميدة (Furio, et al)وىد أشار توريو و،خرون  

 ,Furio. Etal)0 إذل النتامج املتوىعة، وتشريعو نل  استدناء األتكار ال  ترتبط ُنل املشكلة والقيام باملناىشات اجلمانية

2000,548)  
تنمددع القدددرة نلد  مهددارات التفكددًن وخاصددة  ويشدًن املفدد  إذل أن معظددو املمارسدات داخددل املدسسددات التعليميدة ال 

(0 يف حٌن يرى  صر أ و مازال  طرامق التددريس وخاصدة يف تددريس العلدوم تعتمدد نلد  2644، 1660اجلمانع0  املف ، 
، 2..2التلقٌن واستخدام أسلوب احملاضرة والشرح النظري، وال  ال تسدهو يف إندداد متعلمدٌن مفكدريث ومبتكدريث0   صدر، 

2820) 
ن تعليو مهارات التفكًن مث األىداف الرميسة لتدريس العلوم حيث تزود املتعلو باألدوات والوسامل ال  ضمتاجها إ 

للتعامددل بفانليددة مددع متغددًنات املسددتقبل، كمددا أسددا تسددهو يف إكسدداب املددتعلو تهددو أنمددق للمحتددوى املعددريف للمددادة الدراسددية، 
لو حيث ترتع مث مستوى إصمابية املتعلو وتانليتو دما ييسدر نمليدة التعلديو والتقليدل باإلضاتة إذل أسا تفيد كل مث املعلو واملتع

(،  نفد  الطنداوي، 23، ...2 جدروان،  (Fresman,1990,26)، (208، 1664  حياة رمضدان، 0 مث جهد املعلو
1662 ،138 0) 

املسددددتويات العليددددا  بددددٌن Robinsonوىددددد ميددددز البدددداحثون بددددٌن مسددددتويٌن ملهددددارات التفكددددًن حيددددث تددددرق روبنسددددون 
نمددال العقددل والتحددرر مددث القيددود الاىنيددة، بينمددا إواملسددتويات الددد يا مددث التفكددًن، تاملسددتويات العليددا تعددين التحدددي الدداىين و 

أن املددتعلو والتحدددي الدداىين يتعددٌن نلدد   وإنمددال العقددلاملسددتويات الددد يا تعددين الروتينيددة والليددة يف التطبيددق للمددواد الدراسددية، 
 0 ,(Robinson,1987)( 200، 1664 حياة رمضان، 0 يفسر أو يستنتج أو يعاجل املعلوماتضملل أو 
كبدددًناً يدددا لددددى ويعدددد التفكدددًن ندددارل الرتبدددة  مسدددتويات التفكدددًن العليدددا( مدددث املواضددديع املهمدددة الددد  وجددددت اىتمامددداً   

بويدة لعمليدة الدتعلو والتعلديو، ولضدمان التطدور الرتبويون يف السنوات األخًنة بوصفو أحد املفاتي  املهمة لتحقيق األىداف الرت 
 (0 162، 1662املعريف الفعال الاي يسم  للمتعلو بالتكي  السليو يف جمال التعلو واحياة العامة0  العتوم و،خرون، 

ويعد التفكدًن ندارل الرتبدة سمدط تفكدًني يتطلد  جهدداً ذىنيداً خاصداً وصدرباً نلد  الشدم والغمدوض واالسدتقاللية يف  
 0 (Lipman,1991,103)0 رسة احملاكاة العقليةدما

إذل أبعدد مدث جمدرد املدتعلو أ و تلم املستويات مث التفكًن الد  يداى  تيهدا  (New mann)يومان  يف حٌن يرى  
التطبيددق الددروتيين والرل ملعلومددات سددبق تعلمهددا إذل االسددتخدام الفعددال لطددرق ذىنيددة يف معاجلددة املعلومددات أو التعامددل معهددا  

  (Newmann, 1995, 44-46)تحليل والرتكي  والتقومي واختاذ القرارات وترض الفروض كال
ويعدرف التفكدًن ندارل الرتبددة بأ دو التفكدًن الغدين باملفدداىيو والداي يتضدمث تنظيمداً ذاتيدداً لعمليدة التفكدًن، ويسددع  إذل  

 0(38، 4..2مان، ب لي0 االستكشاف باستمرار
وحتليددل ، صددياهلة التنبدددات: الطلبددة يف مهددارات التفكددًن نددارل الرتبددة مثددل أن ا شددغال (Akihiko Saeki)ويددرى  

مفتوحددة أن مهددارة حددل املشددكالت  Lipmanالبيا ددات وسمدداجتها ظمكددنهو مددث تعلددو املددادة الدراسددية بشددكل أتضددل، ويعتقددد 
ييب مستقل يهدف إذل تنمية ىاا النهاية مث املهارات املميزة الرميسة للتفكًن نارل الرتبة ال  ظمكث توفيفها ضمث بر امج تدر 
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 (240، 1663، النمط مث التفكًن   بشارة
ونلدد  الددرهلو مددث ىدداه األشميددة للتفكددًن إال أ ددو يالحددخ وجددود ضددع  يف اسددتخدام التفكددًن نددارل الرتبددة ننددد معظددو 

 0 (1-2، 1621،  نلع0 املتعلمٌن وىد أصبح  احاجة ملحة لالىتمام ياا الفر  مث التفكًن
ارات التفكًن نارل الرتبة ىع أدوات ضرورية يف جمتمع مث مساتو التغًن السريع وتنو  االختبدارات وكثدرة ن مهكما أ 
نلدد  معلددو العلددوم أن ضمددرص نلدد  االىتمددام بتنميددة مهددارات التفكددًن و  (Erikson, G.I. 1990,135-142)القددرارات 

تويات التاكر والفهو والتطبيق، ومهارات التفكًن العليا مثل مهارات التفكًن األساسية وال  تشمل مس، املختلفة لدى الطلبة
الدددد  تتطلدددد  القدددددرة نلدددد  التحليددددل والرتكيدددد  والتقددددومي، وحددددل املشددددكالت ومهددددارات التفكددددًن الناىددددد واإلبدددددانع واملنطقددددع0 

(Zeidler, et al., 1992, 437-450) (Mathesis, etal., 1992, 211-222).  ،و ظدراً 261، 1664 ىطديط )
 ،مدال ، (1666، محيددةتاطمدة   : التفكًن نارل الرتبة تقد أجري  العديد مث الدراسات حولو ومنها دراسة كل مدث ألشمية

 العمددري وروزا ددا  (،1664  حيدداة رمضددان، ، (1664(،  ىطدديط، 1663(،   بشددارة، 1664(،  نبددده، 1663حممددود، 
 (0 1623نبد الواحد، و  العفون   ادية  (،1621سايس، 
بعددا املشدداريع العامليددة احديثددة يف جمددال الرتبيددة العلميددة نلدد  ضددرورة تنميددة أ ددوا  خمتلفددة مددث مهددارات وىددد أكدددت  

التفكًن مبا تيها مهارات التفكًن نارل الرتبة ملواجهة مشكالت احياة مثل املشرو  الاي أطلقو الرميس األمريكع بارك أوباما 
الدداي أكددد يف مرحلتددو األوذل  (SFAA)(1602ومشددرو   ، بتكددارم حددول التعلدديو ااددادف لتطددوير القدددرة نلدد  اال1626

،  (Rutherford et al, 1989,3-4)0 نلد  تشدريع مهدارات التفكدًن العليدا يف منداىج العلدوم يف مراحدل التعلديو املختلفدة
التفكدًن ندارل كما تنداول ىداا املشدرو  يف مرحلتدو الثا يدة نددد مدث املوضدونات الشدامعة يف منداىج العلدوم مدث أبرزىدا مهدارات 

 ( 26-.، 1664 ،مال نياش، 0 الرتبة
ويعد تهو طبيعة العلو مث أبرز أىداف الرتبية العلمية، وىدد بددأ االىتمدام يداا األمدر بدايدة مدث القدرن العشدريث،   

العلمع تطور تهو طبيعة العلو مث اكتساب الروح العلمية والقدرة نل  التفكًن وحل املشكالت إذل تهو لطبيعة االستقصاء 
ونمليددات العلدددو، ويف الثما يندددات تددأبر مفهدددو طبيعدددة العلددو بعوامدددل سددديكولوجية ودور اإلبدددا  البشدددري يف تطدددوير التفسدددًنات 

 (1120، .166 الزنيب،  (Abd-Elkhalic,2000b) (Lerderman, 1992)العلمية والعوامل االجتمانية0 
شدكل جدزء مهمداً مدث التندوير العلمدع أو الثقاتدة العلميدة ي نل  أن تهو طبيعة العلووىناك شبو إمجا  بٌن الباحثٌن  
 ,(NRC, 1996) ,(AAAS,1989)مددددث صددددنع القددددرارات واملشدددداركة يف السياسددددة العلميددددة0 املددددتعلو الدددد  دتكددددث 

(Millar,1998) 
 : ( بالبة مكو ات لفهو طبيعة العلمع ىع1602ولقد وضع مشرو  العلو جلميع األمريكيٌن   

 مع أ و ال يستطيع إصماد إجابة لكل سدال0 العلو ىابل للفهو  -
 0 طبيعة االستقصاء العلمع -

 (1120، .166تهو اجملاالت االجتمانية والسياسية للعلو0  الزنيب،  -

بوجهددات النظددر املختلفددة، تفددع تددرتة السددتينات مددث القددرن  Nature of Scienceولقددد تددأبر مفهددوم طبيعددة العلددو 
أسددا دتثددل املددنهج العلمددع، ويف السددبعينات مت تقدددمي توصدديفاً للمعرتددة العلميددة، ويف تددرتة املاضددع كددان ينظددر لطبيعددة العلددو نلدد  
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   نبد الدرمحث ،0 الثما ينات تأبرت تعاري  طبيعة العلو ببعا العوامل مثل االبتكار اإل سا  والعوامل االجتمانية كالاكاء
 0 (20-20، 1662،  سعد  بناء نودة وال، (101 -102، 1660

لطبيعددة العلددو، حيددث تندداول مشددرو  العلددوم نلدد  أشميددة تهددو الطددالب  س( ومعددايًن تدددري1602أكددد مشددرو   وىددد  
لفهو طبيعة العلو، األول ىو رؤية املتعلمٌن العلو لكل األمريكٌن( بالبة نناصر أساسية ظمكث أن حتقق الفهو املعقول لدى  

علمددع، والثالددث يدكددد نلدد  املضددامٌن الثقاتيددة واالجتمانيددة للمعرتددة العددادل نلدد  أ ددو ىابددل للفهددو، الثددا  يددرتبط باالستقصدداء ال
، .166،   أمحد0 العلمية، كالم كان مث أىداف مشرو  جامعة جورجيا لتعليو العلوم والرياضيات تنمية تهو طبيعة العلو

بغدع أن يطدورو معدرتتهو وويلدز تصداًل ندث طبيعدة العلدو جداء تيدو: أن الطدالب ينكما تضمث املدنهج الدوطين لربيطا يدا 0 (238
 0 (266، 01662  الوىر، خالاا األتكار العلمية مع الزمثوتهمهو بالطرق ال  تتغًن مث 

مدث مفهدوم طبيعددة  –شدتق  أىدداف مندداىج العلدوم والتكنولوجيدا الكنديددة مدث الصدفوف األول وحد  الثددامث اكمدا 
(0 أن مث أىداف 282، 1662  نلع، ، (.88، 1662، ( كما أكدا    صر230، .166 أمحد، 0 العلو والتكنولوجيا

تدريس العلوم والرتبية العلمية مساندة الطالب نل  تهو طبيعة العلو ال  دتيزه نث ترو  املعرتة األخرى مبا يفعل دور الرتبية 
 0 العلمية يف حتقيق املواطنة لعصر العوملة

الطبيعددة  و اجليددد لطبيعددة العلددو يسددتلزم تهددولفهدداحتقيددق نلدد  أن  NSTAوىددد أكددد االحتدداد القددومع ملعلمددع العلددوم  
، 1662للنظرية واالستقصاء يف تطوير العلو   بناء نودة والسعد ،  رتة العلمية وتقدير الدور الرميسالترريبية والنسبية للمع

20 0) 
أن خصام  مفاىيو طبيعة وإذا تأملنا أدبيات الرتبية يف جمال الرتبية العلمية ال  اختات طبيعة العلو حموراً اا ذمد  

 0 (101، 1660العلو تقابل الصفات املميزة للمعرتة العلمية0  نبد الرمحث، 
اىتمامددو ألىددداف تدددريس العلددوم وإنددادة صددياهلتها لددتالمو  (AAAS وىددد وجددو االحتدداد األمريكددع لتقدددم العلددوم   

الل الدددددربط بددددٌن القضددددايا العلميدددددة ( ويدددددتو ذلددددم مددددث خدددد1602متطلبددددات القددددرن اجلديددددد وذلدددددم أبندددداء التخطدددديط ملشددددرو   
واالجتمانية، ومساندة الطالب نل  تهو طبيعة العلو وتعويدىو نل  دمارسة مهارات التفكًن واالستقصاء ونمليات العلو 

 0 (AAAS,2000)( 263، 1668مث خالل الفهو الواض  ألىداف العلو وطرامقو0  نبد اجمليد، 
ورة االنتماد يف تدريس العلوم نل  الطرق والعمليات ال  يدتو بواسدطتها تفق  ،راء معظو الرتبويٌن نل  ضر اوىد  

التوصددل إذل املعرتددة العلميددة، والتأكيددد نلدد  أن الفهددو الصددحي  لطبيعددة العلددو ودمارسددة مهاراتددو مددث املخرجددات املهمددة للرتبيددة 
 (0 326، 4..2اجلندي، وأمنية العلمية0  مىن شهاب، 

والعشددريث كددان مددث بددٌن ىدداه التحددوالت أن يفهددو الطالدد  طبيعددة العلددو وبنيتددو، ويف ضددوء حتددوالت القددرن احددادي 
 (Douglas,1998,25)0 وترت  نل  ذلم أن أصب  تهو الطالب لطبيعة العلو ونملياتو مث أىو أىداف تدريس العلدوم

شدعار العلدوم للرميدع ويف ىاا اإلطار تسهو طبيعة العلو ونملياتو يف تنمية مهدارات التفكدًن وحدل املشدكالت ولدالم فهدر 
( حيددث أكددد نلدد  أن تدددريس العلددوم ينبغددع أن يهدددف إذل تنميددة مهددارات التفكددًن الدد  تسدداند الطددالب نلدد  تهددو 1602 

وإذا  ظر ددا إذل ، (National academy of Science 1996,12)طبيعددة العلددو بانتبددار أ ددو مددادة وطريقددة للتفكددًن0 
ة العلو حموراً اا ذمدد أ دو ال يوجدد إمجدا  حدول تعريد  حمددد لطبيعدة العلدو وىداا لديس أدبيات الرتبية العلمية ال  اختات طبيع
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مددث االتفدداق بددٌن املختصددٌن والبدداحثٌن حددول بعددا  اً هلربيدداً  ظددراً لتعدددد أوجددو العلددو وتعقددد طبيعتددو ومددع ذلددم تيظددل ىندداك ىدددر 
  بنداء ندودة 0 سدا تندتج مدث اسدتدالل وابتكدار العلمداءجوا   العلو مثل النظر إذل املعرتة العلمية نل  أسدا  سدبية وإمربيقيدة وأ

 0 (2، 1662والسعد ، 
نلميددداً حيدددث يسددداند  املتندددور الطالددد ( إذل أن تهدددو طبيعدددة العلدددو مدددث أىدددو صدددفات 00، 1661ويشدددًن  زيتدددون ، 
ئلة الد  يوجهوسدا نلد  تهدو بيئتدو واإلسدهام يف حدل مشدكالهتا، كمدا يددبر تهدو املعلمدٌن لطبيعدة العلدو يف  ونيدة األسد الطال 

 0 للطالب ويساند طالبو نل  تهو معادل الصورة ال  يرمسها نث الطبيعة واحياة
الرؤيدة العلميدة : ( تبٌن أ و ركز نل  طبيعة العلو حيث يتضدمث ذلدم1602ومث خالل الدراسة املتعمقة ملشرو    

الدالة نل  الثقاتة العلمية معايًن إذا حتقق  تإسا  اتمللعادل، واملسع  العلمع، واالستقصاء العلمع، كما وضع كتاب العال
 0 (244، 16، 1664تددي إذل تكويث تهو لطبيعة العلو0   ،مال نياش، 

ويددرى شددًني دو وتددان أن مندداىج العلددوم يف املرحلددة الثا ويدددة واجلامعيددة صمدد  أن تتضددمث اجملدداالت املختلفددة لطبيعدددة  
 Cheryl, Donovan)0 ودنندد تطدوير خمرجدات ومعدايًن مرتبطدة بطبيعدة العلدألن طدالب ىداه الفئدة ىدع املسدتهدتة ، العلدو

White , 2006) 
 : ولتفعيل تدريس طبيعة العلو ىناك بعا الطرق ال  تعمل نل  زيادة تهو الطالب لطبيعة العلو منها 

 0 يقوم نل  رسامل ضمنية نث طبيعة العلو متضمنة يف األ شطة االستقصامية: املدخل الضمين -
0 م موضدونات للطدالب،   يتداح ادو أبنداء تنفيدا األ شدطة املناىشدة يف تلدم املوضدوناتداملددخل الصدري : حيدث تقد -

(Cherly Donvan- White, 2006)  ، 0 ( 211، 1623  نبد اللطي 
ولدة يف ودراسة طبيعة العلو تساند املدتعلو نلد  تهدو بيئتدو واإلسدهام يف حدل مشدكالهتا والتعامدل مدع األجهدزة املتدا 

 (0 00، 1661  زيتون، 0 احياة اليومية بأسلوب يتناس  مع نصر العلو والتكنولوجيا
نًنيث نلميداً، تالشدخ  املسدتنًن كما يهددف تددريس طبيعدة العلدو يف املقدام األول إذل ختدريج طدالب مدواطنٌن مسدت 

ن وانيددداً بالعالىدددات املعقددددة بدددٌن العلدددو املثقددد ( نلميددداً يطدددور تهمدددو للمفددداىيو واملبدددادئ والنظريدددات ونمليدددات العلدددو ويكدددو  
 0 (Cherly Donvan with 2006)0 والتكنولوجيا واجملتمع

شدددكل أسددداس التندددور العلمدددع، وبدددالم يسدددتطيع اإل سدددان صدددنع يوصممدددع كثدددًن مدددث البددداحثٌن أن تهدددو طبيعدددة العلدددو  
-Meyer and Woodrfull, 1997, 173)0 القرارات ويتطل  ىاا األمر تهدو االستقصداء وتهدو طبيعدة املسدع  العلمدع

192) (Abdel- Khalic, 2000a, 665-701)   إذل املمارسددات  املعلندةولنقدل تدددريس طبيعدة العلددو مدث السياسدديات
خل أكثدر تعاليدة لتدريسدها، وزيدادة اىتمدام منداىج العلدوم بتقددمي االفعلية صم  نل  املعلمٌن تهو طبيعة العلو، واستخدام مدد

 ,.Bartholomew, H)( .26-264، 1623رتبطدددة بطبيعدددة العلدددو0  نبدددد اللطيددد ، موضدددونات وأ شدددطة واىعيدددة م

Osborne, J. and Ratcliffe,2004)  و ظراً ألشمية تهدو طبيعدة العلدو تقدد أجريد  العديدد مدث الدراسدات حولدو ااددف
نداء ندودة والسدعد ، (،  ب1668(،  نبدد اجمليدد، 1660 نبددالرمحث، : منها تهو طبيعة العلدو، ومدث ىداه الدراسدات التدارل

 (0 1623(،  نبداللطي ، .166(،  الزنيب، .166(،   أمحد، 1662
وىناك حركات إصالح نلوم ندة فهرت إذل حيز الوجود ناملياً، وأصبح  ذات اىتمام واسع النطاق لدى دول  
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، 1623زيتددون، أبًناً كمددا أشددار  يسددها وأكثرىددا تددومندداىج العلددوم وتدر  ةالعددادل، إال أن أىددو وبددامق اإلصددالح يف الرتبيددة العلميدد
بوبامقو ومنشوراتو: العلو للرميع، ومعادل الثقاتدة العلميدة، واملعدايًن   (Project 2016)( 1602( يتمثل يف مشرو   212

ىندا وىنداك بدٌن احركدات اإلصدالحية، إال أسدا تكمدل بعضدها  نل  الرهلو مث االجتهادات املتنابرةالوطنية يف الرتبية العلمية، و 
بعضاً وتركز نل  اجلودة والنونية يف تعليو العلوم الفعدال املتنداهلو مدع الرؤيدة املسدتقبلية البعيددة املددى ملنداىج العلدوم وتدريسدها 

 0 واملوصوتة يف الوبامق اإلصالحية مجيعها
فددام  والو ، تركيدد  املددادة: يف مندداىج العلددوم مثددلالشددامعة ( ندددداً كبددًناً مددث املوضددونات 1602ويتندداول مشددرو   

وطبيعدددددددة الرياضددددددديات، وطبيعدددددددة ، والوىايدددددددة مدددددددث األمدددددددراض، وتكنولوجيدددددددا االتصددددددداالت وطبيعدددددددة العلدددددددو، األساسدددددددية للخليدددددددة
، 1661 زيتدون، : ث  داحيتٌنولكث تعداجل ىداه املوضدونات بكيفيدة خمتلفدة مد، (02، 1621 سناء أبو ناذرة، التكنولوجيا،

 0 (82، .166  نبًن ا صيو، ، (83
كددربى مثدل الددنظو   رميسديةدود الفاصددلة بدٌن املدواد الدراسددية التقليديدة وزيدادة الددرتابط بينهدا مدث خددالل أتكدار للحدتنعديو : األوذل

 0 والنماذج والدورات
 0 أن تكون كمية التفاصل املتوىع مث الطال  تاكرىا أىل دما كان باملنهج التقليدي يف العلوم والرياضيات: الثا ية

وبيقددة العلددوم : ( إذل تضددمٌن بعددا الوبددامق املهمددة لعددل مددث أبرزىددا24-28، 1664وىددد أشددارت  ،مددال نيدداش،  
حيث تناول   Blue Printووبيقة الطبعة الزرىاء  Atlass of science literacyووبيقة أطلس التنوير العلمع ، للرميع

، للعدادلة، والرؤيدة العلميدة ىاه الوبدامق يف جمملهدا طبيعدة العلدو الد  تتضدمث االستقصداء، والبحدث العلمدع، والنظريدات العلميد
 0 واجملتمع العلمع، والعلو واجملتمع

( مدث توصديات باملفداىيو والعدادات الاىنيدة الضدرورية جلميدع املدواطنٌن يف 1602ويتكون احملور األساسع ملشدرو    
رتبيدة العلميدة الد  حتقدق املركدزي لل املقصددجمتمع ذي تنور نلمع، وظمثل التداخل بٌن كل مث العلوم والرياضيات والتكنولوجيا 

 (060، 1621(   سناء أبو ناذرة، 82، 1661التنور العلمع لكل األمريكيٌن   زيتون، 
( جوىر وىل  حركات إصالح الرتبية العلمية ومناىج العلوم وتدريسدها يف 1602ويف ىاا السياق يعترب مشرو    

( 211، 1623، حيدث أن ىداا املشدرو  كمدا يداكر  زيتدون، الواليات املتحددة األمريكيدة، وكحركدة إصدالحية نامليدة معاصدرة
ظمثدل رؤيددة مسددتقبلية بعيدددة املدددى لوصددالح الرتبددوي العلمددع يف الرتبيددة العلميددة وتدددريس العلددوم، وىددو يتضددمث مبدددمياً رؤيددة مددا 

 يدا يف سايدة الصدفوفوالتكنولوج، صم  نلد  الطلبدة مجديعهو أن يعرتدوه، وأن يكو دوا ىدادريث نلد  أدامدو يف العلدوم والرياضديات
(2-K), (3-5), (8-6), (12-10)  ، كما تدكد(AAAS, 1993)  ،أن ىاا املشرو  يعزز مبددأ أو تلسدفة العلدوم للرميدع

ويعمل نل  تنمية الثقاتة العلمية والرياضية والتكنولوجية وحتقيقها، وذلم بانتبار العلوم والرياضيات والتكنولوجيا ناملياً ىدع 
نهايدة األمدث الرتبدوي يف الدتعلو والتعلديو، واألمدث الهع ال  تسدببو وتشدكلو، وتسدتري  لدو، وبالتدارل حتقدق يف ت، نوامل التغيًن

 0 االجتمانع والثقاتة واالىتصادي والوطين

 :  مشكلة الدراسة
م وتهددو طبيعددة العلددو لدددى طددالب العلددوم املتفددوىٌن َنامعددة أ، تتمثددل املشددكلة يف ضددع  مهددارات التفكددًن نددارل الرتبددة

،  أميميددة نفيفددع، (1664، ة رمضددان(   حيددا1664،   نبددده: كمددا أكدتددو  تددامج بعددا الدراسددات السددابقة مثددل،  القددرى
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 : يف ضوء ما سبق ظمكث أن حتدد املشكلة وأشميتها بعدة مربرات مث أشمهاو ، (1623(،  ،يات صاحل، 1626
رامج إبرامية حديثة يف ضوء بعا املشاريع احديثة مثل أكد العديد مث املختصٌن يف الرتبية العلمية نل  ضرورة تبين ب -2

( حدول التعلديو اادادف لتطدوير 1626واملشدرو  الداي أطلقدو الدرميس األمريكدع بداراك أوبامدا ندام  ( 1602مشرو   
تعمددل نلدد  تنميددة أ ددوا  خمتلفددة مددث مهددارات التفكددًن   مبددا تيهددا مهددارات التفكددًن نددارل الرتبددة(  القدددرة نلدد  االبتكددار

 0 واجهة مشكالت احياةمل
لضدمان جدودة األكادظمية املرجعية للعلوم األساسية وتهو طبيعة العلو ال  أندهتا اايئة القومية عايًن القومية املأكدت  -1

نل  أشمية دمارسة الطالب ملهارات التفكًن املختلفة مبدا تيهدا مهدارات التفكدًن ندارل الرتبدة0 واالنتماد يف مصر  التعليو
(NAQAA,2009,12) 0 

مالحظدددة الباحدددث أبنددداء إشدددراتو نلددد  الطدددالب معلمدددع العلدددوم أبنددداء الرتبيدددة العمليدددة إذل اتتقدددار العديدددد مدددنهو ملهدددارات  -3
ومدث   صمدد  االىتمددام يددا ، مجيددع مراحددل التعلدديوالتفكدًن نددارل الرتبددة وتهددو طبيعدة العلددو يف تدريسددهو ملددادة العلدوم يف 

 0 والتدري  نليها
ىج العلوم طبيعة العلدو ومهدارات التفكدًن ندارل الرتبدة حيدث دل جتعلهدا ىددتاً أساسدياً للرتبيدة العلميدة، حيدث إهلفال منا -8

 (0 0، 1664ترت  نل  ذلم ضع  يف مستوى التفكًن نارل الرتبة وتهو طبيعة العلو 0 ،مال نياش، 
ازمفاض مستوى و ، ( يف العلوم1602رو    تامج العديد مث الدراسات السابقة ال  تدنو إذل مزيد مث االىتمام مبش -0

(،   حيدداة 1664ىطدديط،  : مددث تلددم الدراسددات دراسددة كددل مددثتهددو طبيعددة العلددو، و مسددتوى التفكددًن نددارل الرتبددة، و 
(،   اديدددة العفدددون ونبدددد 1621(،  نلدددع، 1621، سي(،   العمدددري وروزا اسدددا1664 نبدددده، ، (1664رمضدددان، 
(،  أمبددو .166(،  الددزنيب، .166، نبددًن إ صدديو(،  1664، شددحادة (، 1668، نبددد اجمليددد(،  1623الواحددد، 

(،  أميمددددة 1623(،   ،يددددات صدددداحل، 1623(،   دلددددول، 1623(،   نبددددد اللطيدددد ، 1622سددددعيدي والسددددنا ، 
 ,Atar) ,(Celik, S. and Bay R,S. 2012)(، 1626(،  ىندادي نبدد او وىددى حممدد، 1626نفيفدع، 

H.Y. and Gallarda, 2011) عدزو تلدم الدراسدات ىداا التدد  إذل أن معظدو املمارسدات داخدل املدسسدات وت
 التعليمية ال تنمع القدرة نل  مهارات التفكًن وخاصة اجلمانع0 

ملدددا يتعلمدددو الطالددد  يف ن طدددرق التددددريس املسدددتخدمة تركدددز نلددد  اجلا ددد  املعدددريف دون أن توفددد  املعدددىن أو الفهدددو إ -0
وطدددرق التقدددومي املسدددتخدمة ال تركدددز نلددد  القددددرات العقليدددة وتنميدددة مهدددارات ، ، واسدددتخدام الطدددرق التقليديدددةحياتدددو
 ( 2440، 1622،   صادق، (32، 1664 شمام، 0 التفكًن

 طالىدداً دمددا سددبق، واسددترابة ادداا الواىددع يف تدددريس العلددوم، جدداءت تكددرة الدراسددة احاليددة يدددف التعددرف نلدد  أبددر ا 
التفكددًن نددارل الرتبددة وتهدددو طبيعددة العلددو لدددى طددالب العلدددوم  مهددارات تنميدددة ( يف1602بر ددامج إبرامددع ىددامو نلدد  مشددرو   

 : املتفوىٌن َنامعة أم القرى، وبالم ظمكث التعبًن نث مشكلة الدراسة يف السدال الرميس التارل
العلو  التفكًن نارل الرتبة وتهو طبيعةمهارات يف تنمية  (SFAA)( 1602ما أبر  بر امج إبرامع ىامو نل  مشرو     -

 لدى طالب العلوم املتفوىٌن َنامعة أم القرى؟ ويتفر  مث ىاا السدال الرميس األسئلة التالية:
التفكدًن ندارل الرتبدة وتهدو طبيعدة  مهدارات يف تنميدة (SFAA)( 1602ما صدورة الرب دامج اإلبرامدع القدامو نلد  مشدرو   -2
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 العلو لدى طالب العلوم املتفوىٌن َنامعة أم القرى ؟
التفكًن ندارل الرتبدة لددى طدالب  مهارات يف تنمية (SFAA)( 1602أبر الرب امج اإلبرامع القامو نل  مشرو    ما -1

 العلوم املتفوىٌن َنامعة أم القرى ؟ 
تهددو طبيعددة العلددو لدددى طددالب العلددوم تنميددة يف  (SFAA)( 1602مددا أبددر الرب ددامج اإلبرامددع القددامو نلدد  مشددرو    -3

 لقرى ؟املتفوىٌن َنامعة أم ا
 ىل توجد نالىة ارتباطية ذات داللة إحصامية بٌن الدرجة الكليدة الختبدار تهدو طبيعدة العلدو والدرجدة الكليدة الختبدار -8

 ي لدى طالب اجملمونة الترريبية ؟التفكًن نارل الرتبة للتطبيق البعد مهارات
 :  أهداؼ الدراسة

 0 (SFAA)( 1602الرب امج اإلبرامع القامو نل  مشرو   إنداد  -2
التفكددًن نددارل الرتبددة مهددارات يف تنميددة  (SFAA)( 1602الكشدد  نددث أبددر الرب ددامج اإلبرامددع القددامو نلدد  مشددرو    -1

 لدى طالب العلوم املتفوىٌن َنامعة أم القرى0 
يف تنمية تهدو طبيعدة العلدو لددى طدالب  (SFAA)( 1602القامو نل  مشرو    الكش  نث أبر الرب امج اإلبرامع -3

 وم املتفوىٌن َنامعة أم القرى0 العل
 0 تهو طبيعة العلوو التفكًن نارل الرتبة مهارات بٌن  –إن وجدت  –الكش  نث وجود نالىة ارتباطية  -8

 : تتمثل أشمية الدراسة يف النقاط التالية : أهمية الدراسة

ه وزارة التعلددديو العددارل حاليددداً يف تلبيددة احتياجددات مشدددرو  تطددوير املندداىج الدراسدددية خاصددة مندداىج العلدددوم والدداي تنفددا -2
( وذلم وصواًل للهددف 1602السعودية وال  تنادي بتوفي  بعا املشاريع العاملية يف الرتبية العلمية مثل مشرو   
 0 املنشود وىو احصول نل  االنتماد األكادظمع لكليات الرتبية يف اجلامعات السعودية

، ازمفددداض مسدددتوى تهدددو طبيعدددة العلدددو: مشدددكالت الرتبيدددة العلميدددة مثدددلىدددد تسدددهو الدراسدددة احاليدددة يف ندددالج بعدددا  -1
أنضاء ىيئة التدريس بكليات الرتبية يف  بعا ومهارات التفكًن نارل الرتبة وذلم يف ضوء ندم االىتمام يا مث ىبل

 0 جمال الرتبية العلمية
ة للتعددرف نلد  ىداا املشددرو  وتوفيد  مددا ألنضداء ىيئددة التددريس يف جمدال الرتبيددة العلميدة ترصدىدداه الدراسدة ىدد تقددم  -3

 0 القرى واجلامعات السعودية األخرىجاء يف بعا مراحلو يف تدريس العلوم لدى طلبة جامعة أم 
توجيددو  ظدددر املسددددولٌن والقددداممٌن نلددد  ختطددديط منددداىج العلددوم بدددالتعليو اجلدددامعع إذل ضدددرورة االىتمدددام بتنميدددة مهدددارات  -8

العلدددوم املختلفدددة ضدددمث بدددرامج اإلندددداد بكليدددات الرتبيدددة يف  لدددوم مدددث خدددالل مسددداىاتوتهدددو طبيعدددة العالتفكدددًن العليدددا 
 0 اجلامعات السعودية

ىددد تفيددد مقددومع مندداىج العلددوم يف بندداء اختبددارات يف مقددررات الرتبيددة العلميددة يف اجلامعددات السددعودية تقدديس مهددارات  -0
 0 التفكًن نارل الرتبة وتهو طبيعة العلو

سة جمااًل واسعاً للباحثٌن إلجراء دراسدات مشداية يف ضدوء ىداا املشدرو  يف مراحدل تعليميدة خمتلفدة ىد تفت  ىاه الدرا -0
 0 ومع متغًنات أخرى
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 : اىتصرت الدراسة احالية نل : حدود الدراسة
 ىد0 2838/2830( مث كلية الرتبية َنامعة أم القرى للعام الدراسع 1نينة مث طالب العلوم املتفوىٌن مساق   -2
 0 (SFAA)( 1602( املقرتحة يف ضوء مشرو    الصحيةوحدة   الرتبية  -1
النهايدة،  مفتوحدةالتنبدد، التحليدل، التقدومي، املشدكالت ،   املالحظدة: مقياس بعا مهارات التفكًن نارل الرتبدة التاليدة -3

 0 مث خالل االختبار املعد لالم (التنظيو
 0 ملعد لالمىياس تهو طبيعة العلو مث خالل االختبار ا -8

 :  مصطلحات الدراسة
 (Enrichment Program)البرنامج اإلثرائي  -2

طددالب ( بأ ددو ت تضددمٌن بر ددامج العلددوم املعتدداد الدداي يدرسددو ال824 -822، 1666نرتتددو   نفدد  الطنطدداوي،  
يمية املثدًنة لعقدواو تناس  ىدرات وحاجات الطالب املتفوىٌن وتسهو يف هتيئة املواى  التعل خربات تعليمية متعمقة ومتسعة

وىدراهتو وحثهو نل  البحث والتقصع واالكتشاف وإتاحة الفرص املالممة او للقيام بدبعا املمارسدات الد  تشدبع رهلبداهتو 
وذلدم يددف تلبيدة االحتياجدات التعليميدة للمتفدوىٌن وتنميدة مهدارات التفكدًن مبسدتوياتو ، واحتياجاهتو العقلية وتثًن تفكدًنىو

 0 ت العليا لديهو
( بأ و ت جممونة خربات تعليمية وتعلمية إضاتية تتسو بالعمق والتنو  وتتمثدل يف 26، 1623كما نرتو   ريا ،  

تعديالت أو إضاتات نلمية أو مشاريع ومنداىج وبدرامج خاصدة تلديب احتياجدات الطدالب وتناسد  ىددراهتو وتدرتبط بداحملتوى 
 ت0 العلمع أو بالقدرات العقلية واملهارية األخرى 
 : ويعرف الباحث الرب امج اإلبرامع إجرامياً بأ و

جممونددة مددث ا ددربات النظريددة والتطبيقيددة املرتابطددة واإلضدداتية الدد  تتسددو بددالعمق والتنددو  واملتعلقددة مبردداالت مشددرو   
 1602 )(SFAA)  تهدو طبيعدة املتضمنة يف أ شطة هتدف إذل تلبية االحتياجات التعليمية وتنمية مهارات التفكدًن العليدا و

ىدداه ا ددربات منظمددة متسلسددلة نلدد  شددكل وحددددات  ىدددم حيددث ، العلددو لدددى طددالب العلددوم املتفددوىٌن َنامعددة أم القددرى
واالسرتاتيريات واأل شطة العلمية اإلبرامية والتقومي يدف تنمية مهارات  التدريستدريبية تضمن  األىداف واحملتوى وطرامق 

 0 ديهوالتفكًن العليا وتهو طبيعة العلو ل
 : (SFAA)( لكل األمريكيين( )العلوم 1652مشروع اإلصالح التربوي للتربية العلمية ) -1

صداهلو جديمس  (SFAA) (Science for all Americans)لكدل األمدريكيٌن  العلدومىدو املشدرو  املسدم  
بعيدة املدى لوصالح الرتبوي يف الرتبية  رذرتور يف أواخر الثما ينات وتبنتو الرابطة األمريكية لتقدم العلوم، ويعد املشرو  رؤية
 (0 .، 1664العلمية، ويسع  ىاا املشرو  لتحقيق التنور العلمع لدى اجملتمع0  ،مال نياش، 

 ىع: وتكون ىاا املشرو  مث بالث مراحل أساسية 

ب وإصمدداد الددروابط بددٌن العلددو تضددمن  حتديددد املعرتددة العلميددة واملهددارات واالجتاىددات الدد  ينبغددع اكسددايا للطددال: املرحلدة األوذل
والتأكيد نل  مهدارات التفكدًن العلمدع، ومهدارات التفكدًن العليدا، وتهدو ، (STS)والرياضيات، والعلو والتكنولوجيا واجملتمع 

وا تهد  ىداه املرحلدة ، (Science for all Americans)طبيعدة العلدو، وطبيعدة املسدع  العلمدع، ونرتد  ىداه املرحلدة بدد 
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0 م لكددددددل األمددددددريكيٌنت وىددددددد حدددددددد تيددددددو صددددددفات الشددددددخ  املثقدددددد  نلميدددددداً و بنشددددددر التقريددددددر املعنددددددون ت العلدددددد( .2.4نددددددام  
(Rutherford et al, 1989,3-4) 

وصددددرت يف ىددداه املرحلدددة ، ووضدددع سمدداذج للمنددداىج نمدددلومت تيهدددا ترمجدددة توصدديات املرحلدددة األوذل إذل خطدددط : املرحلددة الثا يدددة
املعددادل الدالددة نلددد  ت ونرتددد  باسددو  (AAAS)الرابطددة األمريكيددة لتقدددم العلددوم  الصددادرة ندددث 3..2الوبيقددة املنشددورة نددام 

ة تعليميدة بددءاً مدث ريداض حلدوالد  دتيدزت بوضدع معدايًن لكدل مر  Benchmark for Science literacy تالتندوير العلمدع
ت املقاصددد النونيددة للثقاتددة  3..2األطفددال وا تهدداء بالصدد  الثددا  نشددر وأسددهم  ىدداه املرحلددة بنشددر التقريددر املعنددون نددام 

 (Rutherford,1993,3)0 العلمية ت
وا بثق نث ىاه املرحلة ، وىع مستمرة إذل القرن احادي والعشريث، و فا تيها خمرجات املرحلتٌن األوذل والثا ية: املرحلة الثالثة

 اً ( نددد1602اول مشدرو   وتند Atlas of science literacy تأطلدس التندوير العلمدعتبعنوان  1662صدور وبيقة نام 
لعليددا   التفكددًن نددارل الرتبددة (  ،مددال مددث املوضددونات الشددامعة يف مندداىج العلددوم مددث أبرزىددا طبيعددة العلددو، ومهددارات التفكددًن ا

 (0 26-.، 1664نياش، 
يمكػن تعريػا التفكيػر عػالي الرتبػة علػى : Higher order Thinking (Hot): التفكيػر عػالي الرتبػة  -2

 : يالنحو التال
التفكًن الناىدد، والتفكدًن اإلبددانع، : ( بأ و ت التفكًن اجليد الاي صممع تيو مكو ٌن شما38، 4..2، مانبنرتو   لي -

 أي أ و مكاتئ إل دماج كال النمطٌن مث التفكًنت0 
بأ ددو ت القدددرة نلدد  االسدتخدام الواسددع للعمليددات العقليددة يدددف  (Newman, 1991, 324-340)نرتدو  يومددان   -

اإلجابدددددة ندددددث سددددددال أو حدددددل مشدددددكلة مدددددا، ويتضدددددمث مهدددددارات التفكدددددًن الناىدددددد واإلبددددددانع، واالسدددددتدالرل والتدددددأملع 
 والتبانديت0 

( بأ دو ت سمدط تفكدًني مسدتقل ظمتلدم ا صدام  الد  دتيدزه ندث أسمداط التفكدًن العدادي 161، 1662، ونرتو   العتدوم -
 0 والناىد واإلبدانع والتأملع وهلًنىا ت

ت طرق ذىنية تعالة يف تناول احملتوى، والتفكًن بشكل أكثر تعالية يتطلد  : تهعهارات التفكًن نارل الرتبة مأما نث  -
طرىاً أكثر تعالية يف التعامل مع املعلومات مث خدالل التحددي الداىين وإنمدال العقدل والتحدرر مدث  الطال أن يتعلو 

 (Newman, 1990, 2)0 تالقيود الاىنية
وتنظيو ، وتصني ، ت جممونة مث املهارات ال  تتضمث مالحظة: ( بأسا112، 1662، ،خرونونرتها   العتوم و  
وحتليددل البيا ددات والقدددرة نلدد  صددياهلة التنبدددات، ، والقدددرة نلدد  التسدداؤل الناىددد وحددل املشددكالت مفتوحددة النهايددة، املعلومددات

 0 وتتضمث املهارات األربعة األخًنة مث تصني  بلوم ت
، حددل الحظددة، التنبددد، التحليددل، التقددومي  امل: الدراسددة نلدد  مهددارات التفكددًن نددارل الرتبددة التاليددةىدداه وىددد اىتصددرت 

 0 (112، 1662املشكالت مفتوحة النهاية، التنظيو( وظمكث تعري  ىاه املهارات وتقاً ملا أورده   العتوم و،خرون، 
 باستخدام احواس ا مس0  القدرة نل  التدىيق يف األشياء أو التعمق يف األحداث: املالحظة -
والددداىاب إذل مدددا ىدددو أبعدددد مدددث ذلدددم أي جتددداوز حددددود ، صدددياهلة التنبددددات: القددددرة نلددد  ىدددراءة البيا دددات واملعطيدددات -

 0 املعلومات املعطاة
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ضداتتها وإىامدة نالىدات أجزاء صغًنة مع حتديد مسدمياهتا وإالتحليل: القدرة نل  جتزمة املعلومات املركبة واملعقدة إذل  -
 0 مناسبة بٌن األشياء

 0 القدرة نل  إصدار حكو نل  شعء حس  معيار معٌن: التقومي -
القدرة نل  وضع املفاىيو أو األشياء أو األحداث ال  ترتبط تيما بينهدا بصدورة أو بدأخرى يف سدياق متتدابع : التنظيو -

 0 ملعيار معٌن
ث احلدول واألتكدار للمشدكالت ذات النهايدة املفتوحدة   القددرة نلد  إصمداد العديدد مد: حل املشكالت مفتوحة النهاية -

 0 تتطل  حلواًل متعددة (
وتعرف إجرامياً يف ىاه الدراسة بأسا طرق ذىنية تعالة يف تناول املادة الدراسية وال  تتطل  القيام بعمليات نقلية  

وتقداس بالدرجدة الد  ضمصدل نليهدا ، حدة النهايدةوحدل املشدكالت مفتو ، والتنظيو، والتقومي، والتحليل، والتنبد، املالحظة: مثل
 0 الطال  يف اختبار مهارات التفكًن نارل الرتبة املعد لالم

 : Nature of Science in SFAA: (1652فهم طبيعة العلم في ضوء مشروع ) -3
 : ( أن تهو طبيعة العلو يتضمث اجلوا   التالية1602حدد مشرو   

 (Rutherford,1993,3)واملسع  العلمع0 ، قصاء العلمعواالست، الرؤية العلمية للعادل
 0 ويقاس بالدرجة ال  ضمصل نليها الطال  املتفوق يف اختبار تهو طبيعة العلو املعد لالم

 : ويتضمث التعري  اجلوا   الثالبة التالية
جتاىدات حدول مدا يعلمو دو يقصد بدالم ت أن العلمداء يتقدامسون معتقددات أساسدية وحمدددة وا: الرؤية العلمية للعادل  -

 0 وكي  يرون نملهو وىاه املعتقدات واالجتاىات تتصل بطبيعة العلو وما ظمكث تعلمو حول ىاا العادل ت
ت ىو  شاط منظو يهدف إذل اكتشداف العالىدات بدٌن األشدياء واألحدداث ويتضدمث توفيد  : االستقصاء العلمع -

اؤل والترريدددد  واملقار ددددة نبددددد واملالحظددددة املضددددبوطة والتسددددنمليددددات منظمددددة ويعتمددددد نلدددد  املنطددددق يف التفسددددًن والت
 0ت والتصميو

ىددو ت دتكددث الطالدد  مددث املددنهج الترددرييب الدداي يسددانده يف حددل مشددكالتو ليوميددة باالسددتناد إذل : املسددع  العلمددع  -
، إ سا  واجتمانعاألدلة العلمية والتحليل العلمع وتزويده باملهارات التحليلية النقدية وزيادة ونيو بالعلو كنشاط 

 0 املهث يف جمال العلوم واختاذ القرارات الصامبة ت بعادلودتكنو مث اختيار مهنتو يف املستقبل وتعريفو 
 :  Gifted: الطالب المتفوقين -4
ت بأ و الطالد  الداي ضمصدل نلد  درجدة ناليدة مدث الداكاء املرتفدع وظمتلدم  (Clark, B., 1992, 142)نرتو كالرك   -

شددطة نقليددة متقدمددة وسددريعة يعددرب ننهددا يف صددورة ىدددرات مرتفعددة يف ندددة جمدداالت منهددا اجملدداالت املعرتيددة وفددام  وأ 
 0 واإلبدانية ت

يف اختبدارات  286 – 216بأ دو ت الطالد  الداي ضمصدل نلد   (Gohan Gejman, 1993, 143) كمدا ندرف -
 0 الاكاء ت

( الطدددالب املتفدددوىٌن بدددأسو ت مدددث 12، 1666، وجيدددامركدددز تطدددوير وتددددريس العلدددوم والرياضددديات والتكنولوندددرف    
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%( مددث اجملمونددة الدد  ينتمددون إليهددا، وىددو 16 -%20يصددلون يف حتصدديلهو الدراسددع إذل مسددتوى يضددعهو ضددمث أتضددل  
 0 أصحاب املواى  يف الرياضيات والعلوم واجملاالت امليكا يكية والقيادة 000 إخل ت

الدداي لديددو ىدددرة ناليددة نلدد  التحصدديل العددام يف اختبددارات الفصددل الطالدد  ىددو :  ددووظمكددث تعريدد  الطالدد  املتفددوق إجراميدداً بأ
% تأكثر، إضاتة إذل أن 6.أحياء (  -ولوجيايج –كيمياء   –% تأكثر، ويف مواد العلوم  تيزياء 6.الدراسع مبرمو  ىدره 
 0 % تأكثر6.معدلو الرتاكمع العام 

 :  اإلطار النظري
 : (SFAA) ( Science for all Americans)ميع األمريكيين ( العلم لج1652مشروع ): أولً 

 : يف نقد الستينات فهرت ا تقادات ملناىج العلوم مث أبرزىا 
 0 األىداف واحملتوى اىتصرت نل  اجلا   العملع األكادظمع وندم االىتمام باجلا   االجتمانع للعلو -
 0 طبيقيةركزت نل  اجلوا   النظرية دون االىتمام باجلوا   الت -
معظددو بدددرامج العلدددوم الددد  ىددددم  للطدددالب كا ددد  تقددددم لوىليدددة املتفوىدددة الدددايث يعددددون للتخصددد  يف املسدددتقبل، أمدددا  -

 0 األهللبية تلو تكث ىاه الربامج مناسبة او
بضددرورة إدخددال البددار االجتمانيددة واألخالىيددة للعلددو والتكنولوجيددا كرددزء مددث  (Exter,1980)مددددتر اكسددرتا  توصددية -

 0 اىج العلوممن
أوص  الورىة املقدمة مث اجلمعية القومية ملعلمع العلوم األمريكية بضرورة أن يكون اادف الرميس مث تدريس العلوم  -

 (0 312، 1666، تت  او باملدارس ىو إنداد املواطث املتنور نلميا0ً 
يساً ينبغع حتقيقو مة للرتبية العلمية ىدتاً ر وُنلول نقد الثما ينات مث القرن املاضع وضع  الواليات املتحدة األمريكي

جلميددع الطددالب، ولتحقيددق ىدداا اادددف وحتويلددو إذل حقيقددة يف القددرن احددادي  Scientific Literacyوىددو التنددور العلمددع 
 Project 2061)( العلدوم لكدل األمدريكيٌن 1602م مبشدرو   .2.4والعشدريث ىدام االحتداد األمريكدع لتقددم العلدوم ندام 

Science for All Americans)   ،0 .8، 1621(   سناء أبو ناذرة، .24 -244، 1621نبد املهدي وتضل) 
 American Association for the)( التدددابع للرابطدددة األمريكيددة للتقددددم العلمدددع 1602إن مشددرو   

advanced of science) AAAS, 1989  صاهلو جيمس رذرتدورد(Ruther Ford)  الداي وىدو العدام ، م2.40ندام
ضمث اجملال األرضع، واستعان املشرو  بالتقارير ال  صدرت نث مخس ىيئات نلمية كل  Halleyشوىد تيو املا   ىارل 

مدث املستشداريث والعلمداء واملهندسدٌن واملختصدٌن يف الرياضديات والتداريخ والعلدوم يف هلفدًن إضاتة إذل استثارة مجدع ، نل  حدة
ت العلددو لكددل  (AAAS)العمليددة أكثددر مددث بددالث سددنوات أسددفرت نددث  شددر تقريددر سددبيل إنددداد توصددياتو، واسددتغرى  ىدداه 

 0 (Ruther ford and Ahlgren,1990,75-90)( 214، 1662،  زيتون0 م.2.4األمريكيٌن ت نام 
ت مددث معددادل الثقاتددة العلميددة ت توصدديات  3..2نددام  ةويتضددمث حمتددوى مشددرو  العلددو جلميددع األمددريكيٌن يف طبعدد 

جممونة بارزة مث العلماء واملربٌن نث ماىية العادات الفكريدة واملفداىيو األساسدية جلميدع املدواطنٌن األمدريكيٌن مقدمة مث ىبل 
 (0 .8، 1621  سناء أبو ناذرة، ، (206، 1668  تروبروج و،خرون، 0 يف جمتمع مستنًن نلمياً 

ثددل الثقاتددة العلميددة األساسددع يف بندداء يقدددم ىدداا املشددرو  رؤيددة بعيدددة املدددى لوصددالح الرتبددوي يف العلددوم، حيددث دت 
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وظمثدددل التدددداخل بدددٌن كدددل مدددث العلدددوم والرياضددديات ، مقاصدددد الرتبيدددة العلميدددة مدددث ريددداض األطفدددال حددد  سايدددة املرحلدددة الثا ويدددة
ان، (   العثم16، 1660 القبيالت،والتكنولوجيا املقصد احملوري للرتبية العلمية ال  حتقق التنور العلمع لكل األمريكيٌن0   

  0 (208، 1660وشينان،   الشايع ، (02، 1664
 : ( يف التارل24، 1662وتتحدد أىداف ىاا املشرو  كما ذكرت   ذموى شاىٌن، 

 0  شر التعليو جلميع املواطنٌن األمريكيٌن -
 استشراف املستقبل يف فل التغًنات العلمية والتكنولوجيا0  -
 0 توى ووسامل وأسالي  تقومي وإسرتاتيريات تدريساىرتاح مناىج تعلمية خمتلفة مث أىداف وحم -
 0 االىتمام باجلوا   العقلية مث معتقدات وىيو نلمية واجتاىات ضرورية لتحقيق التنور العلمع -

، 1664  ،مدال نيداش، : ىدع، (40، 1664،   خطابيدة: ويقوم ىاا املشرو  نل  نددة مبدادئ أوردىدا كدل مدث 
 : ( ىع186، 1626،  زيتون، (214
 0 ينبغع نل  الطالب أن يتعلموا مفاىيو العلوم وليس ىوامو مبوضوناهتا -
 0 ينبغع حتقيق  واتج التعلو بواسطة دمارسات تدريسية مالممة -
 0 ينبغع أن يكون منهاج العلوم ا تقامياً وبيق الصلة بالعلوم -
 0  سا ياتإلصم  أن تتكامل العلوم مع موضونات أخرى مثل الرياضيات وا -
 0 صم  أن حتتوي مناىج العلوم نل  مواضيع تعاجل املسامل االجتمانية والتقنية ما أمكث -
 صم  أن يكون ىناك معايًن تربوية مبنية وحمددة لتدريس العلوم يف املدارس0  -
 0 يز نل  املفاىيوالرتك -
 0 التقليل مث احشو املعلومايت -
 0   العلومضرورة معاجلة مواضيع اجتمانية وبقاتية يف كت -
 0 التأكيد نل  أن العلو ىامو نل  األدلة العلمية والترري  -
 
 

 ( التارل:80-88، 1661، ( كما أورد   زيتون1602وىد تضمث حمتوى مشرو   
 0 األبعاد التارطمية -    0 طبيعة العلو -
 0 العادل الرياضع -   طبيعة الرياضيات0  -
 0 وميةموضونات نم -   طبيعة التكنولوجيا0  -
 0 نادات العقل -   البنيات الفيزيامية0  -
 0 التعليو والتعلو الفعاالن -    الكامث اإل سان0  -
 0 إصالح الرتبية -

تضددمث مخسددة نشددر تصدداًل  -العلددو للرميددع –( 1602( أن حمتددوى مشددرو   211، 1623، كمدا أكددد   زيتددون



 أ.د. غازي صالح المطرفي                 (SFAA( )1652أثر برنامج إثرائي قائم على مشروع )
 

 22   م1628هػ / إبريل 2336رجب  -2ج -1عدد  – 26المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

ومددددى تفانلدددو وتكاملدددو وتالمحدددو بطبيعدددة املسدددع  العلمدددع،  مدددث بينهدددا مدددا يتعلدددق مبوضدددو  البحدددث احدددارل وىدددو طبيعدددة العلدددو
 والرياضيات والتكنولوجيا0 

الرؤيددددة العلميددددة العامليددددة للكددددون، : ويتضددددمث تهددددو طبيعددددة العلددددو تهمدددداً حمدددددداً حتدددد  مكو ددددات وجمدددداالت بالبددددة ىددددع
 واالستقصاء العلمع، وطبيعة املسع  العلمع0 

لعلميددة يف جمدداالت العلددوم ويشددمل كددل منهددا إطدداراً مفاىيميدداً مقرتحدداً وىددد طددرح يف ىدداا املشددرو  كتدد  دتثددل الثقاتددة ا
جمددال : ومددث أبددرز ىدداه اجملدداالت، لكددل جمددال إذل جا دد  خددربات الددتعلو واملددواد واألدوات الالزمددة باإلضدداتة إذل سمدداذج التقددومي

ال التكنولوجيدددا، وجمدددال العلدددوم ونلدددوم املعلومدددات ااندسدددية، وجمددداالت العلدددوم، وجمدددال نلدددوم األحيددداء والصدددحة، وجمددد، الفيزيددداء
 0 (02 -01 -1621  سناء أبو ناذرة، 0 السلوكية واالجتمانية

 : Higher order Thinking (Hot): التفكير عالي الرتبة: ثانياً 
 : مفهوم التفكًن نارل الرتبة -أ

متعددة ظمكث ذكرىا نل  وجهات  ظر و تباين  وجهات النظر حول مفهوم التفكًن نارل الرتبة استناداً إذل معايًن 
 : النحو التارل

 : بأ و (Resnick)تعرتو ريسنيم  -
،   معقدددة وتقدداً ملعددايًن متعددددةنقليددة وحتلددياًل ألوضددا  الاىنيددة املفصددلة الدد  تتطلدد  حماكدداةت جممونددة مددث األ شددطة  

ل إذل معدىن نلد  الدرهلو مدث ويترن  احلول البسيطة، ومهمة املفكر ىع أن ينشء معىن أي الوصو ، ويتضمث حلواًل متعددة
 (Resnik, 1987, 32)0 ندم وضوح املعىن أو ا ربة ت

التفكدًن الناىدد والتفكدًن : ت التفكدًن اجليدد الداي صممدع تيدو مكدو ٌن شمدا: مان تيعرف التفكًن نارل الرتبة بأ وبأما لي 
لغدين باملفداىيو والداي يتضدمث تنظيمداً ذاتيداً اإلبدانع، أي أ و مكاتئ ال دماج كال النمطدٌن مدث التفكدًن، مبعدىن أ دو التفكدًن ا

 0 (38، 4..2لعملية التفكًن، ويسع  إذل االكتشاف باستمرار ت  ليبمان، 
ويف ىاا يرى لبيمان أ و ال يوجد تفكدًن  اىدد دون القليدل مدث احملاكداة العقليدة اإلبدانيدة، وال يوجدد تفكدًن إبددانع  

يوجددد تفكددًن  اىددد خددال ، وتفكددًن إبدددانع خددال ، تهندداك تفكددًن، ومددا التفكددًن أي أ ددو ال ، دون القليددل مددث التفكددًن الناىددد
 (0 1662،162األنل  رتبة سوى مزيج مث كال النمطٌن، بشرط اال دماج بٌن القدرتٌن الناىدة واإلبدانية   العتوم و،خرون،

لتفكدًن اجليدد ىدو مدا اللداان أشدارا إذل أن مفهدوم ا (Norris and Ennis)يس إ دويدكدد نلد  ىداا املعدىن  دورس و 
  0 يمدعييشار إليو بالتفكًن نارل الرتبة والاي يشمل التفكدًن الناىدد واإلبددانع تهدو تفكدًن اسدتدالرل ومندتج وتدأملع وهلدًن تق

 0 (162، 1662، العتوم و،خرون
بأ و ت القدرة نل  االستخدام الواسع للعمليات العقليدة  (Newman, 1991, 324-340)يف حٌن يرى  يومان 

دف اإلجابددة نلدد  سدددال أو حددل مشددكلة مددا مددث خددالل االسددتخدام الددروتيين للمعلومددات الدد  مت تعلمهددا مسددبقاً ويتضددمث يدد
 0 مهارات التفكًن الناىد واإلبدانع واالستدالرل والتأملع والتبانديت

العدادي  كًن( ت سمط تفكًني مستقل ظمتلم ا صام  ال  دتيزه نث أسماط التف1662كما نرتو  العتوم و،خرون، 
والداي يتضدمث ، ( تيعرتدو نلد  أ دو ت التفكدًن الغدين باملفداىيو22، 1626، أمدا   رمضدان والناىد واإلبدانع والتأملع وهلًنىدا
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مواىددد  احيددداة  مدددعتنظيمددداً ذاتيددداً لعمليدددة التفكدددًن، ويسدددع  إذل االستكشددداف والتسددداؤل خدددالل البحدددث والدراسدددة أو التفاندددل 
 0 املختلفة ت

ت التفكددًن الدداي ظمكننددا مددث تهددو العددادل مددث حولنددا وتهددو كيفيددة : ( بأ ددو311، 1622، اويالرظمدد يف حددٌن يعرتددو  
حدوث األشياء وأسباب حدوبها وما الاي صمعلها حتدث بطرق خمتلفة، وىو أكثر مدث جمدرد تداكر املعلومدات، وىدو مسدتمد 

 0 مث تصني  بلوم لوىداف املعرتية ت
سمط تفكًن مستقل هلين باملفاىيو ويهتو باحملاكاة العقلية ىامو نل  جممونة  بأ و ت تعرتو( 26، 1621، أما   نلع

مث األ شطة الاىنية املفصلة الد  تتطلد  حتلدياًل ألوضدا  معقددة، وظمتلدم القددرة نلد  االسدتخدام الواسدع للعمليدات العقليدة 
 0 ىا تال  دتيزه نث هلًنه مث أسماط التفكًن العادي والناىد واإلبدانع والتأملع وهلًن 

ونليددو تددإن التفكددًن نددارل الرتبددة سمددط تفكددًني مسددتقل ظمتلددم مددث ا صددام  مددا ظميددزه نددث هلددًنه مددث أسمدداط التفكددًن 
 ويتطل  جهداً ذىنياً خاصاً واستقاللية يف دمارسة احملاكاة العقلية وتوسيع حدود املعرتة0 ، األخرى

 : خصائص التفكير عالي الرتبة -ب
 ,Resenick)م نصددام  املميددزة ادداا النددو  مددث التفكددًن يف ضددوء مددا ذكرتددو ريسدديظمكددث ذكددر بعددا املعددادل وا  

 : يف التارل( 23، 1621،  العمري وروزا ا سايس( 163 -161، 1662  العتوم و،خرون، ، (1987
 0 التفكًن نارل الرتبة تقرره نالىات رياضية لوهلارتيمية  -
 ظميل ىاا التفكًن ألن يكون معقدا0ً  -
 0 اا التفكًن تنظيماً ذاتياً لعملية التفكًنيتضمث ى -
 هلالباً ما يعطع ىاا النمط مث التفكًن حلواًل متعددة بداًل مث إنطاء حل تريد0 -
 مهمة املفكر ينشئ ويكتش  معىن للموى  أو ا ربة املعرتية0  -
 0 يتضمث ىاا النمط مث التفكًن يف الغال  الاليقينية -
 0 نرتاف بالعالىات السببيةظميل ىاا التفكًن إذل اال -
 : التجاهات النظرية للتفكير عالي الرتبة -ج

 (Beyer, 1987) ,(Paul, 1990): يعتمدد التفكدًن ندارل الرتبدة نلد  االترتاضدات التاليدة الد  أوردىدا كدل مدث
 : ( وىع2، 1663 بشارة، 

 0 أن مهارات التفكًن صم  أن تعلو -
 كًن، إذا ما ىدم  ضمث سياق مناس 0 أن مجيع املوضونات ىع مناسبة للتف -
يف مقددار  تروىدات( سنة لديهو القدرة نل  التفكًن يف مستويات جتريدية مدع وجدود 22مجيع األطفال بعد نمر   -

  0 التفكًن
 إن إسرتاتيريات التعليو ظمكث أن تُعلو 0 -

وظمكث تناواا بإصماز نل  ، ورية واإلجراميةالتط: ومث االجتاىات النظرية للتفكًن نارل الرتبة  ونٌن مث النظريات شما 
 -1621(   العمدددري وروزا اسددديس، 124 -168، 1662 العتدددوم و،خدددرون، ، (28-2، 1663،   بشدددارة: النحدددو التدددارل
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210) 
 : النظريات التطورية -

  رتبدة مدع التقددم تفرتض ىاه النظريات أن ىناك تقدماً مستمراً وطبيعياً مث التفكًن األدىن رتبة إذل التفكدًن األنلد 
ويف ضوء ذلم تإن التفكًن نارل الرتبة يتضمث ، يف العمر أو ا ربة دما يدنو إذل الربط بٌن مهام املدرسة ومهام العادل الواىعع

واملنطددق، والتنظدديو الدداايت، والرمددوز، والددونع، ومددث االجتاىددات النظريددة التطوريددة الدد  ، الترريددد: جممونددة مددث ا صددام  منهددا
واجتاه ، Vygotsk's Approachواجتاه تيروتسكع ، Piaget's Approachاجتاه بياجيو : لتفكًن نارل الرتبةاىتم  با

 Ausubel's Approach 0، ، واجتاه أوزبلBloom Approachبلوم 
 : النظريات اإلجرائية -

الرتكيددز نلدد  حددل  شددغلوا مبهددارات التفكددًن نددارل الرتبددة مددث خدداللنتفددرتض ىدداه النظريددات أن الطددالب ظمكددنهو أن ي
نلد  إمكا يدة تددري  الطدالب نلد   ويركز مديددي ىداا االجتداه،   معينةاملشكالت باكاء وبشكل هلًن انتيادي ضمث مواى

التفكًن اجليد نند حصدواو نلد  معرتدة كاتيدة تناسد  سدياىاً معينداً، ومدث االجتاىدات النظريدة اإلجراميدة الد  اىتمد  بدالتفكًن 
  .Lipman's Aواجتاه ليبمان ، .Resnick Aيسنيم واجتاه ر  .Sternberg's Aرغ نباجتاه ستًن : نارل الرتبة
ذمددد أ ددو ىددد أكددد يف إحدددى مراحلددو الددثالث وحتديددداً يف املرحلددة األوذل  (SFAA)( 1602وبددالنظر إذل مشددرو    

فكًن العليا يف مناىج العلوم م بنشر التقرير املعنونت العلو لكل األمريكيٌن ت نل  تشريع مهارات الت.2.4ال  ا ته  نام 
 0 (83، 1661،   نلع0 يف مراحل التعليو املختلفة

 : تعليم التفكير عالي الرتبة -د
 ,Swiderek): تدكد أدبيات الرتبية إذل أن ىناك جممونة مث الطرق ا اصة بتعلو التفكًن نارل الرتبة وال  منها 

1998, 584) (Hinson, 1990,22), (Newumark,2001, 50-52) بشدارة، 112، 1662،  العتدوم و،خدرون  )
1663 ،20 )(Guptill, 2000, 16-21), (Hoff, 2001,44-46)  

 0 التأكيد نل  تأمالت الطال  يف القضايا مفتوحة النهاية  -
 0 إدخال تلسفة التقصع إذل املنهج املدرسع  -
 يف معٌن0 هلناء املنهج املدرسع بالرتاكي  الترريدية يف ضوء حمتوى معر ا  -
ومدث   ، إن املهمات التعلمية ال  تتطل  مهارات التفكدًن العليدا يصدع  ىيداس  تامرهدا ندث طريدق الصد  وا طدأ  -

 0 البد مث القياس بأسالي  هلًن تقليدية
 تعليو مهارات التفكًن األساسية ضمقق التدري  والتعليو الناج  ااه املهارات0 -
 ة يف الصح  اليومية ألسا تعكس ىضايا العادل اليومية0 الرتكيز نل  املقاالت اإلخباري -
تغيًن طريقة التدريس ال  يتو استخدامها مع الطالب نندد تقددمي موضدو  معدٌن، حيدث صمد  أن يتحدول أسدلوب  -

 0 سنوات املرحلة االبتدامية العلياالتدريس إذل مهارات لتفكًن نارل الرتبة يف مجيع مراحل التعليو العام خاصة 
 : البيئة الصفية المثيرة للتفكير عالي الرتبة -هػ

أشددارت أدبيددات الرتبيددة الدد  اىتمدد  بتعلدديو التفكددًن نددارل الرتبددة إذل أن ىنالددم جممونددة مددث املمارسددات العامددة الدد   
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: يعتقدددددد بأسدددددا تسددددداند نلددددد  رنايدددددة وتنميدددددة ىددددداا الدددددنمط مدددددث التفكدددددًن، لكوسدددددا تشدددددكل البيئدددددة الصدددددفية املناسدددددبة لدددددو وىدددددع
(Newmann,1990, 41-56), (Ivie, 1998, 35-43) (Udall and Lewis Daniles, 1991) (Paull, 

1990), Stasz, Mc Arthur, Ramsey, 1990)  ،1663، (  بشددارة110 -118، 1662 العتددوم و،خددرون ،
200) 
 0 ختفيا ندد املوضونات أو العناويث ال  ينبغع أن يتعلمها الطلبة -
 0 لسقراطية، حيث يتو إدخال الطلبة يف مواى  تفكًنية مفتوحة النهايةاملساءلة واملناىشات ا -
 
ربددط خددربات الطلبددة بالدددرس، حيددث يددتو إبددارة تفكددًن الطالبددة بدداحملتوى املعددريف اجلديددد مددث خددالل تنشدديط خمددزوسو  -

 املعريف السابق0 
 تشريع تعلو األتكار الرميسة وإشراك الطلبة يف النقاش الصفع0  -
 املفاىيو األساسية ال  ظمتلكها الطلبة يف البناء املعريف ا اص يو0  التأكد مث -
 0 توتًن منظمات متقدمة مناسبة -
 0 تقدمي املعرتة اجلديدة بطريقة منظمة -
 0 توجيو الطلبة وتعزيزىو يف حالة ىيامهو باستخدام مهارات التفكًن نارل الرتبة حل مشكالت معينة -
 0 معريف بطريقة منظمةتقدمي موضو  أو حمتوى  -
 تقدمي املهمات التعليمية املركبة   املعقدة ( أكثر مث املهمات البسيطة0  -
 0 توجيو األسئلة مث  و  النهاية املفتوحة -
 ملاذا؟ كي ؟ ماذا إذاً؟ لكوسا تشرع الطلبة نل  التفكًن دون ىيود0 : صياهلة أسئلة مث  و  -
 0 ل التفكًن بعد طرح السدالإنطاء الوى  املناس  للطلبة مث أج -
 وليس إطالق األحكام نليها0 ، تقبل استرابات الطلبة -
 : مهارات التفكير عالي الرتبة -و

: مهدارات التفكدًن ندارل الرتبدة يف التدارل (Van Rusen and Bos, 1990, 30-32)حددد تدان ريوسدث وبدوس 
لددد  يتوجددد  نلددد  الطدددالب إتقاسدددا حددد  يصدددبحوا متعلمدددٌن املالحظدددة والوصددد  والتنظددديو والتسددداؤل الناىدددد وحدددل املشدددكلة، وا

 0 مستقلٌن يف ىدراهتو املعرتية
تنظدديو : إذل أن مهددارات التفكددًن نددارل الرتبددة تتمثددل يف التددارل (Pogrow,19970,25-29)يف حددٌن أشددار بددوىرو  
 والعقل املفتوح، واملناىشات واحوارات السقراطية0 ، العلومات
، حتليدل البيا دات، صدياهلة التنبددات: يف املهدارات التاليدة (Akihiko Saeki, 2001, 417-425)كمدا حدددىا  
 خالل املعادالت والصيغ املختلفة0  وسماجتها
وتعتددرب مهددارة حددل املشددكالت مفتوحددة النهايددة مددث املهددارات املهمددة للتفكددًن نددارل الرتبددة الدد  تلعدد  دوراً مهمدداً يف  

 ,Lipman)0 ضمث بر امج تدرييب مستقل، يهدف إذل تنمية ىاا النمط مث التفكدًن العملية التعليمية وال  ظمكث توفيفها

1991, 103-113), (Guptill, 2000, 16-21) (Oliver and Hannafin, 2000, 75-93)  
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التحليددددل، : وىندددداك مددددث يددددرى أن تعلدددديو مهددددارات التفكددددر نددددارل الرتبددددة يتطلدددد  إكسدددداب الطددددالب املهددددارات التاليددددة 
 (Miller, 1990, 26-27) (Hobson, 1997, 56- 59) ,(Ivie, 1998, 35-43)والتطبيدق0  ، قدوميوالرتكيد ، والت

ت إن املهارات توق املعرتيدة كالتحليدل والرتكيد  والتقدومي تعمدل نلد  تنميدة ىداا : بقولو (Lawrence)وىاا ما أكده لور س 
 0 (110، 1662 العتوم و،خرون، 0 النمط مث التفكًن ت

يف املهمدة إذل وجود أربع مث املهدارات  (Lombardi and Savage, 194, 27-32)ي وسيفيج وياكر لومبادر  
، ، ودتثيددل املهددارةدات 000 إخل ( توضدد  وشددرح املهددارةصددياهلة التنبدد، تقدددمي املهددارة   حتليددل البيا ددات: التفكددًن نددارل الرتبددة وىددع

 0 وتطبيق املهارة
ا ظمددثالن مهددارات تفكددًن ناليددة الرتبددة، بانتبارشمدد، التفكددًن نددارل الرتبددةويعتددرب التفكددًن الناىددد واإلبدددانع مددث مكو ددات  

0 ويتطلبدددان مصدددادر معرتيدددة متعدددددة يف حالدددة الفاندددل مدددع املهمدددة الصدددعبة، ُنيدددث يكدددون ىنددداك إمكا يدددة ناليدددة رمدددو النرددداح
(Sharpley, 2000), (Lipman,1991, 103-113) (Astleitner, 2002, 53-77)  

إال أ و ظمكث تلخي  مهارات ىاا النمط مدث ، أكثر مث تصور ملهارات التفكًن نارل الرتبةونل  الرهلو مث وجود 
 -110، 1662  العتوم و،خرون، : يف ضوء اجلدول التارل التفكًن، أخاا يف االنتبار التعري  املناس  لكل مهارة تفكًنية

112) 0 
 ( مهارات التفكًن نارل الرتبة2جدول  

 ارةتعري  امله اسو املهارة
 القدرة نل  التدىيق يف األشياء أو التعمق يف األحداث باستخدام احواس ا مس0 املالحظة
القدرة نل  حتديد ميزات أو مالم  املوضو  أو الفكرة يدف دتكث الخريث مث احصول نل   الوص 

 تكرة جيدة للشعء الاي تقوم بوصفو 0
و األحداث ال  ترتبط تيها بينها بصورة أو بأخرى يف القدرة نل  وضع املفاىيو أو األشياء أ التنظيو

 سياق متتابع ملعيار معٌن0
القدرة نل  إصماد األسئلة يدف إجراء تح  دىيق للموضو  أو القضية، واكتشاف مواطث  التساؤل الناىد

 القوة والضع  باالستناد إذل معايًن مقبولة0
لعديد مث احلو واألتكار للمشكالت ذات النهاية املفتوحة   تتطل  حلواًل القدرة نل  إصماد ا حل املشكلة مفتوحة النهاية

 متعددة ( 0

 ( مهارات التفكًن نارل الرتبة2جدول  تابع 
 تعري  املهارة اسو املهارة

ا بصيغ ودتثيله0 القدرة نل  جتزمة البيا ات واملعلومات املعقدة إذل مكو اهتا ونناصرىا الفرنية حتليل البيا ات وسماجتها
خمتلفة كاملعادالت واملخططات املفاىيمية وإىامة نالىات مناسبة بٌن ىاه املكو ات باستخدام 

 أدوات الربط0
القدرة نل  ىراءة البيا ات واملعطيات والاىاب إذل ما ىو أبعد مث ذلم أي جتاوز حدود  صياهلة التنبدات

 املعلومات املعطاة 0
، ت املركبة واملعقدة إذل أجزاء صغًنة مع تعديد مسمياهتا وأصناتهاالقدرة نل  جتزمة املعلوما التحليل
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 وإىامة نالىات مناسبة بٌن األجزاء 0
 القدرة نل  وضع العناصر أو األجزاء معاً يف صورة جديدة ال تاج شعء مبتكر ومتفرد 0 الرتكي 
 سبق تعلمها يف حل مشكلة القدرة نل  استخدام املفاىيو والقوا ٌن واحقامق واملعلومات ال  التطبيق

 تعرض يف موى  أو جديد هلًن مألوف 0
 القدرة نل  إصدار حكو نل  شعء حس  معيار معٌن 0 التقومي

ظمكددث تعريدد  مهددارات التفكددًن نددارل الرتبددة بأسددا ت جممونددة مددث املهددارات الدد  تتضددمث مالحظددة  ويف ضددوء مددا سددبق 
وحتليددل البيا ددات والقدددرة نلدد  ، الناىددد وحددل املشددكالت مفتوحددة النهايددة وتصددني  وتنظدديو املعلومددات والقدددرة نلدد  التسدداؤل

 0 (112، 1662تصني  بلوم ت  العتوم و،خرون،  وتتضمث املهارات األربعة األخًنة مث، صياهلة التنبدات
  Nature Of Science in SFAA (SFAA) (1652طبيعة العلم في ضوء مشروع ): ثالثاً 

: لددددددو ُنثيدددددداً باىتمددددددام كبددددددًن نامليدددددداً يف العقددددددود املاضددددددية حيددددددث يدددددداكر كددددددل مددددددثلقددددددد حظددددددع موضددددددو  طبيعددددددة الع 
(Lederman,1992,331-359) ،أن ىندددداك أربعددددة اجتاىددددات وتوجهددددات ُنثيددددة لطبيعددددة العلددددو 212، 1623،   زيتددددون )

 : وبنيتو وىع
مة يف إفهددار أن معلمددع تقيدديو تهددو املعلمددٌن لطبيعددة العلددو وحماولددة حتسددينها حيددث كا دد   تددامج الدراسددات منسددر األول: 

 العلوم ال ظمتلكون تهماً مناسباً  سليماً ( لطبيعة العلو بوجو نام0 
حيث بين  النتامج سموذجيداً أن مفهدوم العلدو وطبيعتدو الرتكيبيدة دل يكتسدبو الطلبدة، ، تقييو تهو الطلبة لطبيعة العلو الثا : 

 0 ودل يكث واضحاً   ضعيفاً ( لديهو
 تخدام تقييو املناىج املصممة لتحسٌن مفاىيو الطلبة لطبيعة العلو وبنيتو0 تطوير واس الثالث: 
 0 حتديد العالىة بٌن تهو املعلمٌن لطبيعة العلو وا عكاسات ذلم الفهو نل  دمارساهتو التدريسية الرابع: 

ام بدددو، ومدددث تلدددم وىدددد أكددددت العديدددد مدددث املشددداريع العامليدددة يف الرتبيدددة العلميدددة نلددد  طبيعدددة العلدددو وضدددرورة االىتمددد 
 National Science)ومشدداريع املعددايًن القوميددة للرتبيددة العلميددة  (Project,2061)املشدداريع مشددرو  العلددوم للرميددع  

Education Standards   0 طبيعة العلو لدى املتعلمدٌن بتضمٌنحيث أوص(AAAS, 1998), (NSTA, 2000) 
 0 (NRC, 2000)، (28 -23، 1623 ،يات صاحل، 

يف بعدددا مراحلدددو اإلشددددارة إذل أشميدددة طبيعدددة العلدددو ودتددد  ترمجدددة ىدددداه  (SFAA)( 1602ضدددمث مشدددرو   ىدددد تو  
، (AAAS)( بددنو مدث الرابطدة األمريكيدة لتقددم العلدوم .2.4األتكار يف الوبيقة األوذل العلوم للرميع الد  فهدرت ندام  

، 1664ضددمناً طبيعددة العلددو0  ،مددال نيدداش، األول منهددا متوتضددمن  وبيقددة العلددوم للرميددع مخسددة نشددر تصدداًل جدداء الفصددل 
28 ،22-24) 0 

إذل ضددرورة إصمدداد ىنددوات للتواصددل بددٌن العددادل املتقدددم يف العلددو  (Kennedy ,2001, 2053)وىددد دنددا كيندددي 
ل والعادل الثالث وحتقيق املبدأ التارل: العلو صم  أن يكون جلميع العادل وليس حكراً نل  الغرب، وبالتارل يسهو ذلدم يف حد

 0 مشكالت العادل الثالث
أن طبيعددة املعرتددة العلميددة وطبيعددة املسددع  العلمددع يشددكالن طبيعددة العلددو مددث  (Meichtry)كمددا أوضدد  مشددرتى 
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 (0 32، 1664منظور التنوير العلمع   ،مال نياش، 
ع القرارات وصممع كثًن مث الباحثٌن أن تهو طبيعة العلو يشكل أساس التنور العلمع، وذلم ليستطيع اإل سان صن 

 ,Abdel-Khalic, 2000a) ,(AAAS, 1989)ويتطلد  ىداا األمدر تهدو االستقصداء، وتهدو طبيعدة املسدع  العلمدع0 

665- 701) (Meyer and Woodrfull, 1977, 173-192)  
( مبددادئ تهددو طبيعددة العلددو يف 1602الرانيددة ملشددرو    (AAAS)وىددد حددددت الرابطددة األمريكيددة لتقدددم العلددوم  

 : التارل
 0 يدبر العلو يف بقاتة الفرد واجملتمع -
 0 الكون باب  وظمكث تهمو والتنبد بالنظام الاي ضمكمو -
 0 يستند بناء املعرتة العلمية إذل معايًن جتريبية ومنطقية -
 0 تساىو يف اشتقاق املعرتة العلمية مهارات ونمليات تفكًن متنونة مثل التفكًن التأملع االستنتاجع -

يف أدبيددات الرتبيددة العلميددة ومندداىج العلددوم وتدريسددها، يالحددخ أن ىندداك مفدداىيو  Scienceمفهددوم العلددو ومبراجعددة  
 Lin) (Stofflet and Stoddard, 1994, 1-18)0 و،راء سداذجة ومشوشدة لددى معلمدع العلدوم والطلبدة حدول العدادل

and chen, 2002, 773- 792)   ،0 (216، 1623  زيتون 
تداملنظور   Way of thinking، والتفكدًن Methodوالطريقدة ، Knowledgeاملعرتدة : للعلدو ىدع وىناك بالبدة منظدورات

000 إخل، ويددرى املنظددور الثددا  أن العلددو  واملفدداىيواألول يددرى أن العلددو بندداء معددريف مددادة يتضددمث جسددماً منظمدداً مددث احقددامق 
املادة والطريقة والتفكًن يف الوصول إذل املعرتة : حيث أ وطريقة يف البحث والتفكًن، والثالث صممع جوا   العلو الثالبة مث 

 0 (216، 1623، ن زيتو  (Lederman and Latz, 1995- 1-19) (Lederman, 1999, 916- 929)0 العلمية
 Nature ofطبيعددة العلددو بىدداا ويددرتبط مفهددوم العلددو ارتباطدداً وبيقدداً ومباشددراً بطبيعددة العلددو حيددث يعددرف وضمدددد 

Science (NOS)  املسددع  العلمددع  وطبيعددةNature of Science Enterptis (NOSE)    كمشددرو  إ سددا
ولوجيا العلددو، والعلدددو كطريقددة يف الوصددول إذل املعرتددة أو القددديو أو مواجتمددانع ندداملع، ويشددًن طبيعددة العلدددو سموذجيدداً إذل ابسددت

-Abd)0 واملتعددة األوجو للمسع  العلمع امية لو،املعتقدات املتأصلة يف تطوير املعرتة العلمية وذلم يف ضوء الطبيعة الدين

El-Khaliek and Lederman, 2000a, 665- 701)  ،0 (12، 1623 زيتون 
وبالنظر إذل مفاىيو طبيعة العلو تقد تغًنت بتطور احقول املعرتية وميادينها نرب السنوات وبشكل خاص يف ضوء  

لدو اجتمدا  العلدو، ونلدو  فدس العلدو، دمدا يتطلد  وفيفيداً وتطبيقيداً تضدمٌن وتلسدفة العلدو، ون، تاريخ العلدو: أتر  العلو وىع
ىدداه األتددر  األربعددة ومكو اهتددا بصددورة تكامليددة إ دماجيددة يف مندداىج العلددوم وتدريسددها لزيددادة تهمهددا مددث ىبددل معلمددع العلددوم 

 , (Bell et al, 2003, 303)د تعدددت مفداىيو طبيعدة العلدو حيدث نرتدو دددولق0 (212، 1623  زيتدون، 0 وطلبدتهو

(Wahben, N. A., 2009) (Abdl-El-Khalick and Lederman, 2000a, 665-701)  بأ دو ابسدتمولوجيا
والعلو كطريقدة يف الوصدول إذل املعرتدة أو القديو أو املتغدًنات املتأصدلة يف تطدوير املعرتدة العلميدة وذلدم يف ضدوء الطبيعدة ، العلو

 0 سع  العلمعالدينامية لو واملتعددة األوجو للم
، زيتدددونأمدددا  0 لعلدددو( بأ دددو  تددداج العلدددو ونمليدددات العلدددو وأخالىيدددات ا.، 0..2كمدددا نرتدددو   ا ليلدددع و،خدددرون،  
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تًنى أن العلو  شاط ومسع  إ سا  ناملع يهددف إذل وصد  وتهدو وتفسدًن الظدواىر واألحدداث وحماولدة (، 268، 1626
 ضبطها0 
لو بأ و  شاط إ سا  ظمارس مث خالل جممونة مث األتعدال يددف ( تعرتو طبيعة الع223، 1668أما   بطرس،  

 0 تهو الطبيعة تهماً نلمياً 
املعرتدة العلميدة والطريقدة : تدًنى أن طبيعدة العلدو تعدين كدل مدث (Palmquits and Finely, 1997, 596)أمدا  

 0 العلمية والنظرية العلمية والقا ون العلمع ووفيفة العلماء
الرؤيدة : ( تدإن طبيعدة العلدو يتضدمث ويدتالحو مدع مكو اتدو وجماالتدو الرميسدة الثالبدة وىدع1602ويف ضوء مشدرو    

كمشددرو  إ سددا  واجتمددانع نددداملع0   ،  (NOSE)العلميددة العامليددة للكددون، واالستقصدداء العلمددع، وطبيعدددة املسددع  العلمددع 
 0 (212، 1623زيتون، 

، ودور يف بنية العلو، ووفامفدو وأسداليبو (Brichkhouse, 1990, 53-26)العلو كما حددىا أبعاد وتربز أشمية 
اإلمربيقيددة، : يف األبعدداد التاليددة (Aker son et al., 2007, 678)يف حددٌن حددددىا  ،ونالىددة العلددو بدداجملتمع، العلمدداء

 0 يات والقوا ٌنواملوضونية، واجلوا   الثقاتية واالجتمانية للعلو، والتمييز بٌن املالحظة واالستنتاج، والعالىة بٌن النظر 
: ( يف أن للعلددو بددالث مكو ددات رميسددة ىددع228، 1668  بطددرس، ، (12، 0..2ويتفددق   ا ليلددع و،خددرون،  

 0 النتامج والعمليات واألخالىيات
 : الث مكو ات لفهو طبيعة العلمع ىعب (AAAS,1990)وىد حددت وبيقة العلوم جلميع األمريكيٌن  

 ع األسئلة املطروحة0 العلو ال يزود باإلجابات نث مجي -
 يعتمد االستقصاء نل  املنطق واألساس التررييب0  -
 0 صم  تهو اجلوا   االجتمانية للعلو نند تهمو -

: التدددريس الفعددال لطبيعددة العلددو ىددع أشميددة مخسددة نوامددل يف (Bartholomew, 2004)كمددا ضمدددد بدداربلوميو  
لددو، وبندداء تهددو واضد  لدددى املعلمددٌن حدول طبيعددة العلددو، وتفسددًن دور تشدريع احددوار بددٌن الطالد  واملعلددو يف جمددال طبيعدة الع

املعلو مث الدور التقليدي الناىل للمعرتة إذل امليسر لعملية التعلو، والربط بٌن احملتوى املعريف وطرق التدريس، وتغيًن ا طاب 
 الصفع رمو املناىشة واجلدل العلمع0

 : المتفوقين بالطال: رابعاً 
 : طال  املتفوق يف ضوء ما جاء يف بعا أدبيات الرتبية نل  النحو التارلظمكث تعري  ال 

( بأ و ت الطال  الاي يتمكث مث إفهار أداء متميز يف واحد أو أكثر مث اجملاالت 23-21، 1662نرتو  الطنطاوي،  -
 0 لقدرة القيادية والفنون األداميةتوالتفكًن اإلبدانع وا، القدرة العقلية العامة، واالستعدادات األكادظمية ا اصة: التالية

يف  286 -216بأ دو ت الطالد  الداي ضمصدل نلد   (Gohan and Gejman, A., 1993, 143)كمدا نرتدو  
 0 اختبارات الاكاء ت

بأ دو ت الطالدد  الدداي ضمصددل نلدد  درجددة ناليددة مددث الدداكاء املرتفددع  (Clark, B., 1992, 142)ونرتدو كددالرك  
ة متقدمددة وسددريعة يعددرب ننهددا يف صددورة ىدددرات مرتفعددة يف ندددة جمدداالت منهددا اجملدداالت املعرتيددة وظمتلددم وفددام  وأ شددطة نقليدد

 0 واإلبدانية ت
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( ندة تعريفات للمتفوق 240، 1666  زبيدة حممد، ، (813 -811، 1666كما أوردت   نف  الطناوي،  
 : يف ضوء بعا املعايًن نل  النحو التارل

( حسددد  مقيددداس 286املتفدددوق ىدددو الشدددخ  الددداي تترددداوز  سدددبة ذكامدددو  : اكاءتعريددد  املتفدددوق يف ضدددوء  سدددبة الددد -
 ستا فورد بينو للاكاء0 

 0 % مث جممو  الطالب26% أو 0تعري  املتفوق يف مستوى التحصيل: املتفوق ىو الاي يقع ضمث أنل   -
 0 االبتكارياملتفوق الاي ظمتلم القدرة نل  التفكًن : تعري  املتفوق يف ضوء القدرة االبتكارية -
املتفدددوق الددداي يظهدددر أداءاً متميدددزاً يف  تدددامج اختبدددارات الددداكاء والتحصددديل : تعريددد  املتفدددوق يف ضدددوء نددددة حمكدددات -

 0 والقدرات ا اصة
 : أسا تتفق يف أن الطال  املتفوق ىو الاي ينطبق نليو أي مث الشروط التالية ذمدوبتحليل التعريفات السابقة  

 0 ( تأكثر216  أن تكون  سبة ذكامو -
 %( مث اجملمونة ال  ينتمع إليها0 16 -% 20يعترب األتضل يف املستوى التحصيلع إذ يقع ضمث أتضل   -
 0 لديو ىدرة نالية يف التفكًن االبتكاري -
 0 لديو مستوى ناٍل مث االستعدادات ا اصة يف إحدى اجملاالت العلمية أو الفنية أو القيادة اجلمانية -

سددبق أ ددو ال يوجددد تعريدد  واحددد للمتفددوق صممددع نليددو املتخصصددٌن يف جمددال التفددوق الخددتالف أىددداف يتضدد  دمددا  
 0 اجملتمع وأولوياتو كمعايًن يف اختبار ىاه الفئة مث الطالب ال  حتقق تلم األىداف

 اختبدارات الاي لديو ىدرة نالية نل  التحصيل العدام يف الطال  ىو: ويقصد بالطال  املتفوق يف الدراسة احالية
% 6.% تددأكثر، إضدداتة إذل أن معدلددو الرتاكمددع العددام 6.ويف مددواد العلددوم  ،% تددأكثر6.رمددو  ىدددره مبالفصددل الدراسددع 

 0 تأكثر
 : كيفية تحديد الطالب المتفوقين

وىددد أفهددرت الدراسددات والبحددوث وجتددارب الدددول ، تعددددت األدوات واألسددالي  العلميددة للكشدد  نددث املتفددوىٌن 
-46، 1666  ترجدا ، : يلدع مدا والعدريمث أكثر ىداه األدوات واألسدالي  اسدتخداماً نلد  املسدتوى العداملع  املتقدمة أن

 0 (884، 1663 ىدى نبد الفتاح، ، (281، 1666، يات والتكنولوجيا مركز تطوير تدريس العلوم والرياض( و42
، Standfrod Binetبينيدددو 0 تبدددار سدددتا فوردمقددداييس الددداكاء الفرديدددة، وأكثرىدددا شددديوناً نلددد  املسدددتوى العددداملع: اخ -

 0 اختبار الاكاء املصور إنداد د/ أمحد زكع صاحل: ونل  املستوى العري، Wechslerواختبار وكسلر 
املعددددددروف مبقيدددددداس املصددددددفوتات املتتابعددددددة  Ravenاختبددددددار راتددددددث : مقدددددداييس الدددددداكاء اجلمانيددددددة وأكثرىددددددا اسددددددتخداماً  -

Progressive Materices 0 
 مقياس تورا س وجليفورد0 : يس التفكًن االبتكاري، ومث أكثرىا استخداماً نل  املستوى العاملعمقاي -
 اختبارات التحصيل املدرسية: ويفضل أن تكون موضونية مقننة ومث أ وانها:  -
 0 اختبارات التحصيل العام *
 اختبارات التحصيل النونية يف مواد دراسية معينة:  العلوم والرياضيات(0  *
 اختبارات تشخيصية: مثل اختبارات امليول العلمية والرياضية واالستعدادات العلمية يف العلوم والرياضيات0  *
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 0 ترشيحات املعلمٌن وىوامو املالحظات -
 0 السرالت املدرسية، وأولياء األمور -

 : أساليب رعاية الطالب المتفوقين
، الشددربيين( و  ...2زيندد  شددقًن،  : لتالميددا املتفددوىٌن كمددا يلددعا تتمثددل األسددالي  الرتبويددة والتنظيميددة يف رنايددة 

، 1663 ىددددددى نبدددددد الفتددددداح، ، (181 -186، 1661، ( و  حممدددددد22، 1661  صدددددر ( و  1666يسدددددرية صدددددادق، 
 0 (.8، 1662 الطنطاوي، ، (806 -.88
 : ويتو بعدة طرق ظمكث نرضها تيما يلع: Grouping Approach: أسلوب التجميع: أولً 
 0 الترميع نث طريق إ شاء تصول خاصة باملتفوىٌن -
 0 الترميع نث طريق إ شاء مدارس خاصة باملتفوىٌن -
 Abilityالترميع نث طريق الشع  ا اصة املعزولة لكل الوى  أو لبعا الوى  ويطلدق نليهدا جمموندة القددرات  -

grouping كددرب ىدددر دمكددث مددث التقدددم األكددادظمع وامليددول واالىتمامددات ا اصددة إذل بعضددهو البعددث يدددف حتقيددق أ
 0 وتنمية املواى  ا اصة

الترميددع يف جممونددات صددغًنة بصددفة دوريددة   مددرة كددل شددهر ( حيددث يتقددابلون مددع صددفوة مددث العلمدداء أو األدبدداء أو  -
 0 الفنا ٌن كع يشاركوىو خرباهتو وجتاريو

 Acceleration Approach أسلوب اإلسراع أو التعجيل:: ثانياً 

صددد بددو ندددم التقيددد با طددة املوضددونة مددع السددماح للمتفددوىٌن بددأن يقطعددوا املرحلددة الدراسددية بسددرنة أكددرب مددث ويق 
 : السرنة العادية، ويتو ذلم بعدة طرق منها

 0 االلتحاق املبكر برياض األطفال -
 0 ىبول الطالب باملدارس أو اجلامعات يف سث مبكرة -
 0 ملعتادالنقل إذل صفوف أنل  يف زمث أىل مث ا -
 0 فٌن دراسيٌن يف سنة دراسية طويلةتركيز التعليو وتكثي  الربامج ُنيث يعطع التلميا املتفوق نمل ص -
 0 االستفادة مث الربامج املسامية واحص  اإلضاتية واملشرونات امليدا ية  -

  Enrichment Approach: أسلوب اإلثراء: ثالثاً 
خمالطة أىراسو مث  فس تئة نمرىو الدزمين، كمدا أ دو يسدم  ادو بدالتكي  ىاا األسلوب يسم  للطالب املتفوىٌن  

النفسع واالجتمانع مث خالل دمارسة أدوار ىيادية مع ونل  زمالمهو، وأيضداً ىداا األسدلوب يقلدل مدث النفقدات املاليدة أل دو 
األ شدطة  يف حصد  النشداط ملمارسدة كما ظمكث نزاو نث زمالمهو العداديٌن0 ال ضمتاج إذل زيادة كبًنة يف النفقات املدرسية

  ا اصة بأسلوب اإلبراء0 
 :  الطالب المتفوقين دور معلم العلوم في تعليم

داخدل الفصدل، تداملعلو طمتدار األ شدطة والترهيدزات  الطدالبيعترب دور املعلو بارز يف التأبًن نل  محاس واجتاىدات  
 0 الطالب ويعرض املنهج ويثًن األسئلة ويعزز استرابات
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،   ىدددى نبددد الفتدداح، (Follis, & Rrockoven, 1982, 57-65)كمددا يددرى كدداًل مددث تددولس وكروكددوتٌن  
 : أن دور املعلو يف تعليو العلوم والرياضيات للموىوبٌن يتلخ  يف أ و( 804 -802، 1663

 0 خمطط ومسهل -
 0 مصدر أل شطة وخربات مشوىة و اتعة -
 0 الطالب مهيأ للبيئة املناسبة لنمو -
 التالميا مث االنتماد نل  أ فسهو بالبحث والعمل0 الطالب مهيأ لقانات الدراسة  -
كدددل ذلدددم مدددع إحيددداء حددد  ،  يركدددز نلددد  التردددارب العمليدددة وحدددل املشدددكالت وطدددرح األسدددئلة، والتوصدددل إذل حلدددول -

 0 االستطال  لدى املوىوبٌن وإبارة خيااو
أن مث ضمث واجبات ومسئوليات معلو  (804، 1663تاح،  ىدى نبد الف، (31، 1666كما أضاف   املف ،        

 املوىوبٌن واملتفوىٌن ما يأيت: 
 واالستقصاء، واالستدالل0 ، حث الطالب نل  البحث -
 يظهر االىتمام بأتكار الطالب وحلواو املبتكرة للمشكالت0  -
 0 امل، واختاذ القراراتوالتفكًن، واالختيار مث بد، يوتر مواى  تعليمية حتث الطالب نل  املبادءة -
 0 ينمع التفكًن الناىد والتفكًن اإلبدانع والتفكًن البنامع لدى الطالب -
 يساند الطالب نل  الاىاب إذل ما وراء املعلومات املتاحة، وإ تاج املعرتة0  -
 0 ينمع التقييو الاايت لدى الطالب -
التعليمية ا اصة يا ووضع أسئلة لتقييو مستويات التفكًن ىادر نل  تعميق وإبراء موضونات املقرر وابتكار املواد  -

 0 العليا
وبالرهلو مث دور املعلو ااام جداً جتداه تعلديو الطدالب املتفدوىٌن تدال يوجدد بدرامج خاصدة إلندداد معلدو املوىدوبٌن أو  

لتددريس ادو  فدس املعلدو، كمدا املتفوىٌن، حيث توجد ىاه الفئة املتميزة مث الطالب مندجمة بٌن الطدالب العداديٌن، ويقدوم با
 0 يو ترانع تيو حاجاهتو وخصامصهو أ و ليس ااه الفئة مث الطالب منهج خاص

 : محتوى منهج العلوم للطالب الموهوبين
أوضدد  ولدديو ومدداري بعددا األتكددار الدد  صمدد  األخددا يددا ننددد بندداء مددنهج العلددوم للطددالب املتفددوىٌن ُنيددث تالمددو  

 (8010، 1663  ىدى نبد الفتاح، : بد أن ضمتوي منهج العلوم نل  العناصر التاليةىدرات الطالب العليا أي ال
 0 التأكيد نل  تعلو املفاىيو *
 ضمتاج الطالب لتعليو مفاىيو العلوم األساسية ومعاجلة املفاىيو الصعبة تيها0 : التأكيد نل  مستويات التفكًن العليا *
مددث خددالل األسددئلة اإلرشددادية بواسددطة املعلمددٌن : القاممددة نلدد  الددتعلوالتأكيددد نلدد  االكتشدداف وخاصددة املشددكالت  *

 0 واحملادبات التعاو ية واملناىشة يف املنافرات واكتشاف مفاتي  األسئلة
اسدددتخدام التكنولوجيدددا يف تعلددديو العلدددوم يعطدددع الطدددالب تدددرص : التأكيدددد نلددد  اسدددتخدام التكنولوجيدددا كدددأداة تعليميدددة *

أو مدث شدبكة اإل رت د  الد   CD- Romندرض الصدح  العلميدة مدث ىواندد البيا دات الوصدول للعامليدة مدث خدالل 
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 0 تزود املتعلمٌن بكل ما ىو حديث يف الوحدات الدراسية يف العلوم
 0 التأكيد نل  تعليو العمليات العلمية باستخدام اإلجراءات الترريبية *

 :  نامج اإلثرائي في تدريس العلوماألساليب واألنشطة العلمية المختلفة التي تقدم من خالل البر 
أتفق الباحثون نل  أ و ظمكث تقدمي الرب امج اإلبرامع يف تدريس العلوم مث خالل جممونة مث األسالي  واأل شطة  

 0 (803 -801، 1663(،  ىدى نبد الفتاح، 182، 1661حممد،  ، (80، 1662 الطنطاوي، : مثل
 0 استخدام الكمبيوتر واإل رت   -
 0 واجبات منزلية وأ شطة إضاتية ينبغع نل  الطال  أن يدديها حتديد -
 0 ىيام الطال  مبشرونات ُنثية معينة -
 0 ىيام الطال  بكتابة تقارير حول موضونات معينة -
 0 وضع الطالب يف تصول خاصة يو كما ىو احال يف تصول املتفوىٌن يف املدارس الثا وية -
 0 لفنوناالستفادة مث  وادي العلوم وا -
 0 يف املدرسة الطال دراسة حرة يقوم يا  -
 0 االنتماد نل  التعلو الاايت وختصي  أ شطة تربوية ألوىات الفراغ -
 0 الرحالت والزيارات -
 0 استخدام املكتبة كمصدر مث مصادر املعلومات -
 0 قيق االستفادة منووذلم بتعري  الطال  املتفوق بالكتاب اجليد وكيفية حت، برامج القراءة الفردية -
 0 احلقات والندوات الدراسية والنوادي املدرسية -
املسابقات الثقاتية واالجتمانيدة والددورات املتخصصدة والبحدوث واملناىشدات واحملاضدرات واحفدالت املسدرحية وبدرامج  -

 0 ا دمة العامة واملخيمات
 0 الربط بٌن املفاىيو املختلفة -
 الناىدة وال  يقدم مث خالاا احملتوى0 االزمراط يف املناىشات  -
 0 التدري  نل  تقدمي أتكار جديدة -
 0 التدري  نل  استخدام أسلوب حل املشكالت وتهو املواى  املعقدة -

 :  الدراسات السابقة
 : تيما يلع نرض ألىو الدراسات ذات الصلة مرتبة حس  التسلسل الزمين إلجرامها وتق احملاور التالية 

 : (SFAA) (1652الدراسات التي اهتمت بمشروع ): أولً 

ىدت  إذل تقومي مناىج األحياء لدى طالب املرحلدة الثا ويدة يف ضدوء معدايًن دراسة  (Leonard, 2001)أجرى 
وأفهدددرت النتدددامج أن معددايًن تعلددديو العلدددوم تسدداند يف حتديدددد أوجدددو االستقصددداء ، (1602تعلدديو العلدددوم مدددث منظددور مشدددرو   

طة املهارية ال  ينبغع تضدمينها يف منداىج األحيداء، وأوصد  الدراسدة بضدرورة تطدوير منداىج األحيداء التقليديدة العلمع واأل ش
 0 يف ضوء املعايًن العاملية
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دراسة ىدت  إذل التعرف نل  أبر ىدرة الطالب نل  حل املشكالت واالستقصاء  (Huber, 2001)كما ىدم 
ى طددددالب املرحلدددة املتوسددددطة، وأفهددددرت النتددددامج حتسددددث يف ىدددددرة الطددددالب يف حددددل العلمدددع واالجتدددداه رمددددو الددددتعلو التعدددداو  لددددد

 0 املشكالت وحتسٌن اجتاىاهتو رمو التعلو التعاو  واالستقصاء العلمع
( دراسدددة ىددددت  إذل تطددوير وحددددتٌن دراسددديتٌن مسدددتندتٌن إذل الثقاتدددة العلميدددة 1668، يف حددٌن أجدددرى   سدددليمان
وء تقددومي كتدداي األحيدداء لطلبددة الصددفٌن التاسددع والعاشددر األساسدديٌن يف األردن مددث منظددور واإلشددراكية و ونيددة األسددئلة يف ضدد

املعرتددة األساسددية : (، وأفهددرت النتددامج أن ترتيدد  مكو ددات الثقاتددة العلميددة يف كتدداي األحيدداء كا دد  كالتددارل1602مشددرو   
ولوجيا واجملتمع بالثاً، والعلو كعمليات تفكًن رابعاً،كما أن والطبيعة االستقصامية للعلو با ياً، وتفانل العلو والتكن، للعلو أوالً 

 0 الاكر تتفق مع احملكات الرتبوية النس  املئوية ملكو ات الثقاتة العلمية األربعة سابقة
 حمتوى مصمو وتق معايًن ناملية للرتبية العلميدة ( إذل الكش  نث أبر تدريس1660، كما ىدت  دراسة  صايف

العلميددة والتحصدديل لدددى طلبددة املرحلددة الثا ويددة، وأفهددرت النتددامج وجددود تددروق دالددة إحصددامياً يف مسددتوى  الثقاتددة يف مسددتوى
الثقاتدددة العلميدددة والتحصددديل لصددداحل اجملموندددة الترريبيدددة، ونددددم وجدددود تدددروق يف الثقاتدددة والتحصددديل بدددٌن الددداكور واإل ددداث نندددد 

 0 تدريسهو ىاا احملتوى
أبددر اسددتخدام سمددوذج تعليمددع ىددامو نلدد  مدددخل العلددو والتقنيددة واجملتمددع ( يف دراسددة 1660، كمدا تقصدد    خشددان

يف مسددتوى الثقاتددة العلميددة لدددى طلبددة املرحلددة األساسددية مددث ذوي أسمدداط الددتعلو املختلفددة، وذلددم يف ضددوء  (STSE)والبيئددة 
وكدالم وجدود ، التحصديل ( وأفهرت النتامج وجود تروق دالة إحصامياً لصداحل اجملموندة الترريبيدة يف1602مبادئ مشرو   

تروق لصاحل الطلبة ذوي سمط التعلو املستقل، وندم وجود تروق دالة إحصامياً تعزى إذل التفانل بٌن طريقة التدريس، وأسماط 
 التعليو املختلفة0 

يف الثقاتددة  (STSE)( دراسددة ىدددت  إذل الكشدد  نددث أبددر اسددتخدام مدددخل 1660يف حددٌن أجددرى   العطددار، 
وأفهرت النتامج وجود ، (1602ة الص  الثامث األساسع واجتاىاهتو رمو تعلو العلوم، مث منظور مشرو   العلمية لدى طلب

 0 تروق دالة إحصامياً لصاحل اجملمونة الترريبية يف التحصيل واالجتاه رمو العلوم
ضدوء معدايًن ( دراسة حتليلية لبعا الكت  العلميدة ألطفدال مدا ىبدل املدرسدة يف 1660كما أجرت  را يا شندي، 
( واليددة أمريكيددة ىامدد  بتقدددمي معددايًن للثقاتددة 30( وأفهددرت النتددامج أن ىندداك  1602الثقاتددة العلميددة، الددواردة يف مشددرو   

، العلمية لطفل ما ىبل املدرسدة، وأن معلمدات وموجهدات ريداض األطفدال لديس لدديهث أدىن تكدرة ندث معدايًن الثقاتدة العلميدة
 0 لروضات التابعة لوزارة الرتبية والتعليو تتواتر لديهو كت  نلمية مبسطةىليل جداً مث اندد وأن ىناك 

( ىدددت  إذل الكشدد  نددث أبددر وحدددة متضددمنة لقضددايا التفانددل بددٌن 1662، ويف دراسددة أخددرى أجراىددا   شددهاب
سدع بفلسدطٌن يف يف تنميدة املفداىيو والتفكدًن العلمدع لددى طالبدات الصد  التا (STSE)العلو والتكنولوجيا واجملتمدع والبيئدة 

وأفهدددرت النتدددامج وجدددود تدددروق دالدددة إحصدددامياً يف تنميدددة املفددداىيو العلميدددة والتفكدددًن العلمدددع لددددى ، (1602ضدددوء مشدددرو   
 0 مقار ة بالطريقة املعتادة (STSE)دخل مبالطالبات تعزى للتدريس 

لصدد  ا ددامس ( إذل الكشدد  نددث مدددى مراندداة كتدداب العلددوم ل1662كمددا ىدددت  دراسددة   خطابيددو والشددعيلع، 
( وأفهدرت النتدامج 1602يف ضدوء مشدرو    (NSES)األساسع يف األردن للمعايًن القومية للرتبية العلمية ا اصة باحملتوى 
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وكددالم وجددود تدددٍن واضدد  يف جمددال ، احتددواء كتدداب العلددوم نلدد   سددبة ناليددة مددث املوضددونات املتضددمنة يف املعددايًن األمريكيددة
 0 علو مث املنظور الشخصع واالجتمانع، وجمال تاريخ العلو وطبيعتوتاريخ العلو والتكنولوجيا وال

ر ددامج تدددرييب مسددتند إذل مشددرو  ( دراسددة ىدددت  إذل التعددرف نلدد  أبددر ب1664يف حددٌن أجددرت   ،مددال نيدداش، 
م يف وكالدة ( يف تنمية التنوير العلمع وتهو طبيعة املسع  العلمع لدى معلمع العلدو 1602صالح الرتبوي للرتبية العلمية  اإل

بيددة يف اختبددار التنددوير يالدوليددة يف األردن، وأفهددرت النتددامج وجددود تددروق ذات داللددة إحصددامية لصدداحل اجملمونددة الترر الغددوث 
 0 العلمع، واختبار املسع  العلمع لصاحل اجملمونة الترريبية

اء يف املرحلدة الثا ويدة ( إذل تقصدع مسدتوى الثقاتدة العلميدة لددى معلمدع الفيزيد1664كما ىدت  دراسدة  الدزنيب، 
(، ونالىتو مبستوى الثقاتة العلمية واالجتاىات رمو العلو لدى طلبتهو، وأفهرت النتامج تدٍن يف 1602مث منظور مشرو   

وكدالم وجددود تدروق دالددة إحصددامياً يف مسدتوى الثقاتددة العلميددة ، مسدتوى الثقاتددة العلميدة لدددى معلمددع الفيزيداء ولدددى طلبددتهو
حل اإل اث، ووجود نالىة ارتباطية موجبة بٌن مستوى الثقاتة العلمية لدى معلمع الفيزياء ومستوى الثقاتة يعزى للرنس لصا

 0 العلمية واالجتاىات رمو العلو لدى طلبتهو
( ىددت  إذل حتديدد مسدتوى جدودة حمتدوى كتد  العلدوم يف املرحلدة .166ويف دراسة أخدرى أجرهتدا  نبدًن أ صديو، 

حتقدق : وتوصدل  الدراسدة إذل النتدامج التاليدة، (1602سطٌن وتقاً للمعايًن العاملية مث منظور مشدرو   األساسية الد يا يف تل
يف حٌن أن بقيدة الكتد  ، % ( وىاا يعين أن الكتاب يتسو باجلودة600.( معياراً أي مبعدل  31( معياراً مث أصل  .1 

%، 8404%، .060 :   التددددوارل املعدددددالت التاليددددةوالرابددددع نلدددد، والثالددددث، ال تتسددددو بدددداجلودة حيددددث بلغدددد  لكتدددد  الثددددا 
 0 (.8مث أصل  20، 80مث أصل  11، 81مث أصل  10  : %( حيث أن حتقق املعايًن نل  التوارل3100

( دراسة ىدت  إذل استقصاء مستوى اكتساب طلبة املرحلة األساسية لعادات 1626كما أجرت   مها حميسث، 
تغدًنات الصد  الدراسدع واجلدنس والتحصديل، وأفهدرت النتدامج وجدود تدروق دالدة ( ونالىتدو مب1602العقدل حسد  مشدرو   

إحصدددامياً يف مسدددتوى اكتسددداب ندددادات العقدددل لددددى الطلبدددة يف املسدددتوى التعليمدددع الصدددفع مدددث الصددد  ا دددامس إذل التاسدددع 
مقار ددة بددزمالمهو  األساسددع يعددزى إذل مسددتوى التحصدديل الدراسددع لددديهو، وكددان الفددرق لصدداحل الطلبددة ذوي التحصدديل املرتفددع

كالم ندم وجود تروق ألبر التفانل الثنامع بٌن التحصيل واجلدنس، وال للتفدانالت الثالبيدة بدٌن ،  املنخفاذوي التحصيل 
 مستوى الص  التعليمع والتحصيل املدرسع واجلنس0 

ىدات العلدو ىدت  إذل التحقق مدث تانليدة نال (Yoruk et al., 2010)ويف دراسة أخرى أجراىا يورك و،خرون  
يف املرحلة الثا وية يف ضوء  (STSE)والتكنولوجيا واجملتمع والبيئة نل  تهو الطالب ملوضونات الكيمياء باستخدام مدخل 

وأفهرت النتامج وجود تروق دالة إحصامياً لصاحل اجملمونة الترريبية يف التحصيل الدراسع يف موضونات ، (1602مشرو   
 الكيمياء0 

( دراسة ىدت  إذل تقومي حمتوى مناىج العلوم الفلسطينية للمرحلة األساسية العليا 1622يد، وأجرت   هتا  سع
أن ىناك بعا القصور يف كت  العلوم حملتوى مرحلة : وأفهرت النتامج، (1602يف ضوء املعايًن العاملية مث منظور مشرو   

، وكدالم وجدود (NSES)الرميسة ملعايًن الرتبيدة العلميدة  ووجود ىصور يف معيار االستمرارية والتتابع لبعا املعايًن، (0-4 
 0 الفيزيامية ونلوم األرض والفضاء ندم توازن يف  سبة تواتر املعايًن الرميسة ملعايًن الرتبية العلمية مثل معايًن جمال العلوم
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لعلدددو إذل حتديدددد تهدددو معلمدددع العلدددوم ىبدددل ا دمدددة مبددددخل ا (Macleod, 2012)كمدددا ىددددت  دراسدددة مددداكلود 
وحتديد التحديات ال  تدواجههو نندد ( 1602يف ضوء مشرو   يف مناىج الفيزياء،  (STSE)واجملتمع والتكنولوجيا والبيئة 

رهلدو وجدود استخدام ىاا املدخل، وأفهرت النتامج أن املعلمون أصبحوا مع مرور الوى  نلد  وندع باسدتخدام ىداا املددخل 
 شكلة التقومي املوضونع أبناء التدريس0 تطبيقها مثل م بعا املشكالت ال  تعرتض

( دراسة حتليلية لكتاب نلو األحياء للص  األول املتوسط يف ضوء 1623يف حٌن أجرى   نبد املهدي وتضل،  
( الدد  مت تصددنيفها إذل مخسددة 1602وأفهددرت النتددامج أن الكتدداب تضددمث يف حمتددواه متطلبددات مشددرو   ، (1602مبددادئ  

واجلا دد  الصددحع، واجلا دد  ، واجلا دد  البيئددع، والتددداخل بددٌن العلددو والتكنولوجيددا واجملتمددع، لعلددوتهددو طبيعددة ا: جمدداالت ىددع
الوجددا ، كددالم أفهددرت النتدامج أن اجملدداالت األربعددة لبعدد احملتددوى جدداءت بنسد  خمتلفددة حيددث جداء يف املرتبددة األوذل جمددال 

 الفيزياء، يليو األحياء،   الكيمياء، وأخًناً جمال العلوم 0
 : ثانياً: الدراسات التي اهتمت بالتفكير عالي الرتبة

بدراسدة ىددت  إذل استقصداء أبدر اسدتخدام أدوات  (Oliver and Hannafin, 2000)ىدام أوليفدر وىا اتدان 
دالة  الكمبيوتر والوسامل التعليمية املتعددة واملعتمدة نل  اإل رت   يف تنمية التفكًن نارل الرتبة، وأفهرت النتامج وجود تروق

 0 إحصامياً لدى طالب اجملمونة الترريبية يف تنمية التفكًن نارل الرتبة
دراسة مسحية لبعا املدارس األمريكية الفقًنة املشمولة بالرب امج الفيددرارل  (Hoff, 2001)يف حٌن ىدم ىوف  

القدراءة والرياضديات ننددما يركدزون  األكرب للتعلديو ىبدل اجلدامعع، وأفهدرت النتدامج أن ىنداك حتسدناً يف أداء الطدالب يف مداديت
املعلمددون نلدد  املهددارات األساسددية يف التفكددًن، كددالم أفهددرت النتددامج ندددم الرتكيددز كليددة مددث املعلمددٌن نلدد  مهددارات التفكددًن 

 0 نارل الرتبة
ة بطدرح الدراسة الترريبية ال  ىام  يا كلية زاوا التقني    تيوتقريراً  (Akihiko,  2001)كما أورد اكيهيكو  

مساق ندرب املنداىج املتكاملدة، وىدد ىددت  ىداه الدراسدة إذل معرتدة أبدر النشداطات العمليدة املعتمددة نلد  احاسدوب يف تنميدة 
مهارات التفكًن نارل الرتبة يف الفيزياء والرياضيات، وأفهرت النتامج وجود تروىاً دالدة إحصدامياً للنشداطات العمليدة يف تنميدة 

 0 لرتبةمهارات التفكًن نارل ا
ىدددت  إذل الكشدد  نددث أبددر خددرامط التفكددًن يف تنميددة بعددا  (Neumark, 2001)ويف دراسددة أخددرى أجراىددا  

مهارات التفكًن نارل الرتبة يف العلوم اجليولوجية بوالية ميامع يف أمريكا، وأفهرت النتامج وجود تدروق دالدة إحصدامياً لصداحل 
 0 كًن نارل الرتبةاجملمونة الترريبية يف تنمية بعا مهارات التف

( إذل التعرف نل  تعالية بر امج مقدرتح ىدامو نلد  الدتعلو الداايت لتنميدة 1663كما ىدت  دراسة   ،مال حممود،  
تهو ودمارسة معايًن التدريس احقيقع لدى معلمات العلوم مبرحلة التعليو األساسع ونالىتو بتضمينو مهدارات التفكدًن العليدا 

نتامج وجود تروىاً دالة إحصامياً يف اختبار الفهو وبطاىة املالحظة واختبار مهارات التفكًن العليا لدى تالمياىث، وأفهرت ال
يف التطبيق البعدي لصاحل اجملمونة الترريبية، وكالم تعالية الرب امج املقرتح القامو نل  التعلو الاايت يف استخدام املوديوالت 

 0 لتدري  احقيقعالتعليمية يف إكساب معلمات العلوم معايًن ا
 ملهددارات التفكددًن نددارل يب( ىدددت  إذل التعددرف نلدد  أبددر بر ددامج تدددري1663، ويف دراسددة أخددرى أجارىددا   بشددارة 
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الرتبة يف تنمية التفكًن الناىد واإلبدانع لدى طدالب الصد  العاشدر األساسدع، وأفهدرت النتدامج وجدود تدروق دالدة إحصدامياً 
، وكدالم وجدود تدروق بددانع لصداحل اجملموندة الترريبيدةلرتبة يف تنمية التفكدًن الناىدد واإلللتدرب نل  مهارات التفكًن نارل ا

دالددة إحصددامياً يف التطبيددق البعدددي نلدد  اختبددار التفكددًن اإلبدددانع تغددزى إذل املعدددل الدراسددع، وندددم وجددود تددروق تعددزى إذل 
 0 التفانل بٌن املعدل الدراسع والطريقة

اجلداف يف اكتسداب املفداىيو الفيزياميدة ومهدارات  املختدربدراستو أبر اسدتخدام  ( يف1664كما استقص   ىطيط،  
التفكدددًن العليدددا لددددى طدددالب املرحلدددة األساسدددية يف األردن، وأفهدددرت النتدددامج وجدددود تدددروق دالدددة إحصدددامياً يف اختبدددار املفددداىيو 

 0 الترريبيةالفيزيامية واختبار مهارات التفكًن العليا يف التطبيق البعدي لصاحل اجملمونة 
 –شدددارك  –( دراسدددة ىددددت  إذل الكشددد  ندددث تانليدددة إسدددرتاتيرية   كدددون 1664كمدددا أجدددرت  حيددداة رمضدددان،  
يف تنميدة بعدا مهدارات التفكدًن العليدا واملفداىيو العلميدة يف مدادة العلدوم لددى تالميدا الصد  (FSLC)  ابتكدر ( –اسدتمع 

امياً يف اختبار املفاىيو العلمية، واختبار مهارات التفكًن العليدا يف ا امس االبتدامع، وأفهرت النتامج وجود تروق دالة إحص
وكدددالم وجدددود نالىدددة ارتباطيدددة موجبدددة بدددٌن متوسدددطع درجدددات تالميدددا اجملموندددة ، التطبيدددق البعددددي لصددداحل اجملموندددة الترريبيدددة

 0 تو املختلفةالترريبية يف التطبيق البعدي ملهارات التفكًن العليا واختبار املفاىيو العلمية مبستويا
 

يف  TRIZ ( ىدددت  إذل التعددرف نلدد  تعاليددة إسددرتاتيريات  ظريددة تريددز1664ويف دراسددة أخددرى أجراىددا  نبددده،  
تدريس العلوم يف تنمية مهارات التفكًن نارل الرتبة واالجتاه رمو استخدامها لدى تالميا الص  السادس االبتدامع وأفهرت 

بددٌن متوسددطع درجددات اجملمددونتٌن الترريبيددة والضددابطة يف اختبددار مهددارات التفكددًن  النتددامج وجددود تددروق ذات داللددة إحصددامية
لصددداحل اجملموندددة الترريبيدددة يف التطبيدددق البعددددي، وكدددالم وجدددود تعاليدددة كبدددًنة كدددالم االجتددداه رمدددو اسدددتخدامها ندددارل الرتبدددة، و 

 0 إلسرتاتيرية تريز يف تنمية ىاه املهارات واالجتاه رموىا
( بدراسة ىددت  إذل الكشد  ندث أبدر إسدرتاتيرية مقرتحدة ىاممدة نلد  خدرامط التفكدًن يف 1621كما ىام  نلع،  

تدريس الكيميداء لتنميدة مهدارات التفكدًن التدأملع ومهدارات التفكدًن ندارل الرتبدة لددى طدالب املرحلدة الثا ويدة باململكدة العربيدة 
ات طدالب اجملموندة الترريبيدة والضدابطة يف اختبدار السعودية، وأفهرت النتامج وجود تروق دالة إحصامياً بٌن متوسدطع درجد

وكالم وجود تروق بٌن متوسطع ، التفكًن التأملع، واختبار التفكًن نارل الرتبة يف التطبيق البعدي لصاحل اجملمونة الترريبية
صداحل لالقبلدع والبعددي  درجات طالب اجملمونة الترريبية يف اختبار التفكًن التدأملع واختبدار التفكدًن ندارل الرتبدة يف التطبيدق

 0 التطبيق البعدي
( ىدددت  إذل التعدرف نلدد  أبدر بر ددامج إبرامدع يف تنميددة بعدا مهددارات 1621ويف دراسدة أخدرى أجراىددا   الرتكدع،  

 التفكًن العليا والتحصيل للتالميا املوىوبٌن يف املرحلة االبتدامية بدولة الكوي ، وأفهرت النتامج تعاليدة الرب دامج القدامو نلد 
الداكاءات املتعددددة يف تنميددة كددل مددث مهددارات التفكددًن الناىددد والتحصدديل الدراسددع لدددى التالميددا املوىددوبٌن باملرحلددة االبتداميددة 

 0 بالكوي 
( إذل التعرف نل  تانلية التدريس مبهارات التفكًن نارل 1623كما ىدت  دراسة    ادية العفون ونبد الواحد،  

وأفهرت النتامج وجود تروق دالة إحصامياً ، د لدى طالبات الص  الرابع العلمع يف مادة األحياءالرتبة يف تنمية التفكًن الناى
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لصدداحل االختبددار البعدددي، ولصدداحل اجملمونددة الترريبيددة يف اختبددار التفكددًن الناىددد واختبددار مهددارات التفكددًن نددارل الرتبددة كددالم 
 حرو تأبًن للتدريس مرتفع للمتغًن املستقل0 

 : (1652اسات التي اهتمت بطبيعة العلم في ضوء مشروع )الدر : ثالثاً 
مفهوم طبيعة العلو وطبيعة املسع  العلمع لدى طلبة املرحلة الثا وية يف الواليدات  (Moss, 2001)تقص  موس  

(، وىدددد أفهدددرت النتدددامج أن الطلبدددة لدددديهو تهدددو أكدددرب لطبيعدددة العلدددو مقار دددة 1602املتحددددة األمريكيدددة مدددث منظدددور مشدددرو   
 0 كما أن الطلبة كو وا تهماً لبعا اجملاالت ال  تناواا النموذج املقرتح يف ىاه الدراسة،  املسع  العلمعب

( ىدددددت  إذل معرتدددة مدددددى تنددداول حمتددددوى مدددنهج العلددددوم باملرحلددددة 1668ويف دراسدددة أخددددرى أجراىدددا  نبددددد اجمليدددد ، 
النتامج وجود تروق دالة إحصامياً بدٌن متوسدطع درجدات  اإلندادية ألبعاد طبيعة العلو ونملياتو وتهو الطالب اا، وأفهرت

نتددامج نددث هليدداب الطددالب اجملمددونتٌن يف اختبددار تهددو طبيعددة العلددو ونملياتددو لصدداحل طددالب الصدد  الثالددث، كددالم كشددف  
 معظو مهارات نمليات العلو ندا مهاريت التصني  واالستنتاج0 

ىددة  ونيددة ا طدداب الصددفع ملعلمددع العلددوم يف املرحلددة ( إذل البحددث يف نال1660كمددا ىدددت  دراسددة   اارمددزي،  
األساسية يف األردن نل  تهو طلبتهو للمفاىيو العلمية وطبيعة العلو وأفهرت النتامج ندم وجود نالىة بٌن  ونيدة ا طداب 

يف حدٌن   نرضدياً لددى معلمدات الصد  ا دامس، –الصفع السامد وتهو الطالبات لطبيعة العلو، وكان  و  ا طداب حواريداً 
 0 استكشاتياً لدى معلمات السابع –ىصصياً لدى معلمات السادس، وحوارياً  –كان حوارياً 
( ىددت  إذل التعدرف نلد  أبدر التددريس وتقداً 1660ويف دراسة أخرى أجرهتا   ليل  حسدام الدديث و دوال تهمدع،  

عددددة العلددددو لدددددى تالميددددا الصدددد  الثددددا  لنمددددوذج وودز وتدددداريخ العلددددو يف تنميددددة التحصدددديل ومهددددارات حددددل املشددددكلة وتهددددو طبي
اإلندادي، وأفهرت النتامج ا اصة بالتطبيق البعدي لالختبار التحصيلع واختبار حل املشكالت واختبار تهو طبيعة العلدو 
نلددد  جمموندددات الدراسدددة الدددثالث إذل أن ىنددداك تروىددداً دالدددة إحصدددامياً بدددٌن أبدددر التددددريس وتقددداً لنمدددوذج وودز وتددداريخ العلدددو يف 

 0 صيل البعدي مقار ة بنتامج حتصيل اجملمونة الضابطةالتح
( دراسدددة ىددددت  إذل الكشددد  ندددث معتقددددات معلمدددع العلدددوم حدددول طبيعدددة العلدددو، 1660كمدددا أجدددرى  العمدددري،  

%( امتلكددددوا 18%( مددددث أتدددراد الدراسدددة امتلكدددوا معتقدددددات وصدددفية ندددث العلدددو، وأن  30وتوصدددل  النتدددامج إذل أن  سدددبة  
 %( امتلكوا مزصماً مث املعتقدات البنامية والوصفية نث طبيعة العلو0 82لعلو، وأن  معتقدات بنامية نث ا

ىددت  إذل التعدرف نلد  تدأبًن  (Celik and Bayraken, 2006)ويف دراسدة أخدرى أجراىدا سديلم وبركسدكث  
العلدو واملسدع  العلمدع،  نل  تهو معلمع العلدوم ىبدل ا دمدة لطبيعدة (STS)واجملتمع  والتقنيةمساق مستند إذل حركة العلو 

واىدرتب تهمهدو مدث النظريدة ، وأفهرت النتامج أن معظو املشداركٌن أفهدروا حتدواًل إصمابيداً يف تهدو طبيعدة العلدو واملسدع  العلمدع
 البنامية وتفسًنىا لطبيعة العلو واملسع  العلمع0 

علدوم لطبيعدة العلدو ومددى ( دراسة ىدت  إذل التعرف نل  مستوى تهو معلمدع ال1660، كما أجرى   احرري 
دمارسدة معلمددع العلدوم الطبيعيددة لطبيعدة العلددو وأبعداده، وأفهددرت النتددامج ازمفداض مسددتوى تهدو ودمارسددة معلمدع العلددوم لطبيعددة 
العلو وأبعاده الستة باستثناء البعد ا امس، وارتفا   تامج املعلمات نث املعلمدٌن نلد  مجيدع البندود، ونددم اخدتالف مسدتوى 

 0 العلو باختالف ا ربة التدريسية تهو طبيعة
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ىدت  إذل الكش  نث أبر تعليو العلوم نل  معلمع العلوم ىبل وأبناء  (Tsai, 2006)ويف دراسة أخرى أجراىا  
وكددالم ، ا دمددة جتدداه طبيعددة العلددو، وأفهددرت النتددامج وجددود تددروق دالددة إحصددامياً لصدداحل اجملمونددة الترريبيددة جتدداه طبيعددة العلددو

مج أن التعليمات والتصورات والنظريات االختيارية أكثر تامدة مث التعليمات املباشرة يف تغيًن وجهة  ظر املعلمدٌن بين  النتا
 0 نث العلوم
باستخدام تاريخ العلو يف تنمية التفكًن  ( إذل الكش  نث تانلية التدريس1664، معوضوىدت  دراسة   ليل   

و العلو لدى تالميا املرحلة اإلندادية وأفهرت النتامج وجود تروق دالة إحصامياً يف االستدالرل والتحصيل املعريف واالجتاه رم
اختبار التفكًن االستدالرل ويف مقياس االجتاه رمو العلو يف التطبيق البعدي لصداحل اجملموندة الترريبيدة، كمدا أن حردو التدأبًن 

 0 ستدالرل والتحصيل املعريف واالجتاه رمو العلويف تنمية التفكًن اال اً كبًن كان  للتدريس باستخدام تاريخ العلو  
( دراسة ىدت  إذل التعدرف نلد  مفداىيو طبيعدة العلدو ونملياتدو املتضدمنة يف كتداب 1664كما أجرى  شحادة،  

العلوم للص  التاسع ومدى اكتساب الطلبة اا، وأفهرت النتامج تدد  مسدتوى اكتسداب الطلبدة ملفداىيو طبيعدة العلدو، كمدا 
لنتددامج وجددود نالىددة طرديددة موجبددة ىويددة بددٌن جمددال مفدداىيو طبيعددة العلددو وجمددال نمليددات العلددو، ووجددود تددروق دالددة أفهددرت ا

بينما دل تظهر تروق بٌن اكتساب ، إحصامياً بٌن اكتساب الطالبات والطالب ملفاىيو طبيعة العلو ونملياتو لصاحل الطالبات
 0 طلبة املدارس احكومية وطلبة مدارس وكالة الغوث

( إذل حتديدد مسدتوى معرتدة معلمدع الكيميداء بسدلطنة نمدان لطبيعدة العلدو 1664كما ىدت  دراسدة   الشدعيلع،  
وأبددر جددنس املعلددو يف مسددتوى تهمهددو لطبيعددة العلددو وأفهددرت النتددامج ازمفدداض مسددتوى معلمددع الكيميدداء نلدد  اختيددار طبيعددة 

ٌن املتوسطات لكل جمدال مدث جمداالت طبيعدة العلدو لالختبدار تعدزى العلو وجماالتو الفرنية، وندم وجود تروق دالة إحصامياً ب
 0 جلنس املعلمٌن

( ىددددت  إذل التعدددرف نلددد  تانليدددة اسدددتخدام بعدددا األ شدددطة املدرسدددية .166ويف دراسدددة أخدددرى أجراىدددا  أمحدددد،  
ج وجدود تدروق دالددة الالصدفية نلد  تنميدة تهدو طبيعدة العلدو لددى طدالب املرحلددة اإلنداديدة مبحاتظدة سدوىاج، وأفهدرت النتدام

إحصامياً بٌن متوسطع درجات نيندة الدراسدة يف كدل مدث التطبيدق القبلدع والبعددي الختبدار تهدو طبيعدة العلدو لصداحل التطبيدق 
 0 البعدي، كالم حرو تأبًن استخدام اإلذانة املدرسية والصحاتة املدرسية نل  تنمية تهو طبيعة العلو لعينة الدراسة كبًن

( العالىة بٌن مستوى تهو معلمع العلوم احياتية يف املرحلة الثا وية لطبيعة .166  الزنيب،  كما استقص  دراسة 
وأفهدرت النتدامج وجدود نالىدة ارتباطيدة إصمابيدة ناليدة بدٌن ، العلو ومستوى تهمهو للقضايا العلميدة اجلدليدة واجتاىداهتو العلميدة
إضدداتة إذل وجددود ، لقضددايا العلميددة اجلدليددة واجتاىداهتو العلميددةمسدتوى تهددو املعلمددٌن لطبيعددة العلدو وكددل مددث مسددتوى تهمهدو ل

 0 نالىة ارتباطية نالية بٌن مستوى تهو معلمع العلوم احياتية للقضايا العلمية اجلدلية واجتاىاهتو العلمية
( دراسددة ىدددت  إذل استقصدداء رؤيددة الطلبددة املعلمددٌن ختصدد  العلددوم َنامعددة .166كمددا أجددرى   أمبددو سددعيدي،  

لطان ىدددابوس لطبيعدددة العلدددو، وأفهدددرت النتدددامج وجدددود رؤيدددة جيددددة ألشميدددة األسددداس التردددرييب والنظريدددة العلميدددة واملالحظدددة السددد
 واالستدالل، وتأبًن العوامل الثقاتية واالجتمانية يف املعرتة العلمية0 

املعلمددددٌن ( ىدددددت  إذل حتديددددد معتقدددددات الطلبددددة 1626ويف دراسددددة أخددددرى أجراىددددا   الشددددعيلع وأمبددددو سددددعيدي،  
املتخصصدٌن يف العلدوم َنامعددة السدلطان ىددابوس حدول طبيعدة العلددو، وأفهدرت النتددامج ارتفدا  املعتقددات لدددى الطلبدة املعلمددٌن 
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 ختص  العلوم حول طبيعة العلو، ووجود تروق دالة إحصامياً بٌن الطالب والطالبات لصاحل الطالبات0 
ل  تانلية املدخل التفاوضع يف تنمية طبيعدة العلدو وتقددير ( إذل التعرف ن1626وىدت  دراسة   حسام الديث،  

العلماء لدى الطالبة املعلمة بكلية البنات وأفهرت النتامج أن استخدام املدخل التفاوضع أتاح للطالبات القدرة نل  التعبًن 
ب، وإذل زيدددادة تقددددير ملددددر ندددث ،رامهدددث ومشددداركتهث يف املناىشدددات، وسددداند نلددد  تنميدددة التفاندددل والتواصدددل بدددٌن الطالبدددات وا

 0 العلماء
( ىدددت  إذل التعددرف نلدد  تعاليددة الددتعلو القددامو نلدد  حددل املشددكالت 1626ويف دراسددة أجرهتددا   أميمددة نفيفددع،  

املنظو ذاتياً يف تنمية التحصيل وتهو طبيعة العلو والتنظيو الاايت لتعلو العلوم لدى تالميا الص  األول اإلندادي، أفهرت 
 وق دالة إحصامياً لصاحل اجملمونة الترريبية يف التحصيل وتهو طبيعة العلو واختبار التنظيو الاايت0 النتامج وجود تر 

( إذل التعدرف نلد  تعاليدة املددخل اجلمدارل يف تددريس 1626، كما ىدت  دراسة   ىنادي نبد او وىدى حممدد 
لددى طالبدات الصد  األول الثدا وي، وأفهدرت النتدامج األحياء نل  تهو املفداىيو العلميدة وطبيعدة العلدو واالجتاىدات العلميدة 

 0 العلو ومقياس االجتاىات العلمية وجود تروق دالة إحصامياً لصاحل اجملمونة الترريبية يف اختبار املفاىيو العلمية وتهو طبيعة
يا ( دراسددة ىدددت  إذل التعددرف نلدد  تانليددة بر ددامج مقددرتح يف ضددوء القضددا1622وأجددرت   ليلدد  حسددام الددديث،  

واالجتاه رمو دراستها، وأخالىيات العلو ملعلمع العلوم أبناء ، لتنمية املفاىيو املتعلقة ياه القضايا (SSI)العلمية االجتمانية 
ا دمة، وأفهرت النتامج وجدود تدروق ذات داللدة إحصدامية بدٌن متوسدطات درجدات املعلمدٌن يف التطبيدق القبلدع والبعددي يف 

واختبددار أخالىيددات العلددو لصدداحل  (SSI)بالقضددايا العلميددة االجتمانيددة، وملقيدداس االجتدداه رمددو دراسددة  اختبددار املفدداىيو املتعلقددة
 التطبيق البعدي0 

( ىدددددت  إذل تقصددددع أبددددر اسددددتخدام أسددددلوب حددددل 1622ويف دراسددددة أخددددرى أجراىددددا  أمبددددو سددددعيدي والسددددنا ،  
وأفهددرت النتددامج وجددود تددروق دالددة إحصددامياً بددٌن املشدكالت الكيمياميددة يف تهددو طددالب الصدد  احددادي نشددر لطبيعددة العلدو، 

،  متوسددطات درجددات اجملمددونتٌن الترريبيددة والضدددابطة يف اختبددار طبيعددة العلددو يف التطبيدددق البعدددي لصدداحل اجملمونددة الترريبيدددة
 كالم بين  النتامج سمو تهو طبيعة العلو للمرمونتٌن الترريبية والضابطة0 

ىددت  إذل التعدرف نلد  أبدر تهدو  (Atar, H. Y. and Gallard, A., 2011)ويف دراسدة أخدرى أجراىدا  
معلمع العلوم لطبيعة العلو نل  التدريس باالستقصاء داخل هلرتة الص ، وأفهرت النتامج وجود تروق دالة إحصامياً لصاحل 

 اجملمونة الترريبية يف تهو معلمع العلوم لطبيعة العلو مث خالل التدريس باالستقصاء0 
دراسددة ىدددت  إذل معرتددة أبددر اسددتخدام املدددخل  (Celick, S, and Bayrakceken,2012)كمددا أجددرى  

الصدددري  القدددامو نلددد  األ شدددطة يف تنميدددة تهدددو طبيعدددة العلدددو لددددى الطالددد  معلدددو العلدددوم، وأفهدددرت النتدددامج وجدددود تدددروق دالدددة 
الدد  معلددو العلددوم باسددتخدام املدددخل إحصددامياً لصدداحل اجملمونددة الترريبيددة يف التطبيددق البعدددي يف تهددو طبيعددة العلددو لدددى الط

 0 الصري 
( دراسدددة ىددددت  إذل التعدددرف نلددد  أبدددر بر دددامج مقدددرتح لدراسدددة األخطددداء يف 1623كمدددا أجدددرى   نبدددد اللطيددد ،  

البحث الكيميامع لتنمية تهو طبيعة العلو وتقدير العلماء ومهدارات حدل املشدكالت لددى طدالب املرحلدة الثا ويدة، وأفهدرت 
ق دالدة إحصدامياً يف التطبيدق البعددي الختبدار تهدو طبيعدة العلدو، وملقيداس تقددير العلمداء، ومقيداس مهدارات النتامج وجدود تدرو 
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 0 حل املشكالت لصاحل اجملمونة الترريبية
( ىدت  إذل التعرف نل  أبر بر دامج مقدرتح يف نلدوم وتكنولوجيدا 1623، ويف دراسة أخرى أجرهتا   ،يات صاحل 

وتهدو طبيعدة العلدو واختداذ القدرار لددى الطالبدة معلمدة العلدوم بكليدة البندات، وأفهدرت النتدامج وجدود  الندا و يف تنميدة التحصديل
تدددروق دالدددة إحصدددامياً بدددٌن متوسددددطات درجدددات الطالبدددات جمموندددة البحدددث يف كددددل مدددث التطبيدددق القبلدددع والبعددددي لالختبددددار 

حصدامياً بدٌن متوسدطات درجدات الطالبدات جمموندة التحصيلع وأبعداده املختلفدة لصداحل التطبيدق البعددي، ووجدود تدروق دالدة إ
 0 البحث يف اختبار تهو طبيعة العلو ككل وأبعاده، ويف اختبار اختاذ القرار ككل وأبعاده لصاحل التطبيق البعدي

( بدراسة ىدت  إذل التعرف نل  مستوى تهو معلمع العلوم لطبيعة العلو واالستقصاء 1623، كما ىام   دلول 
بغزة، وأفهرت النتامج وجود تروق دالة إحصامياً يف مستوى تهو معلمع العلوم لطبيعة العلو  (NSTA)ايًن العلمع وتق مع

كددالم ،  تبعدداً ملتغددًن اجلددنس   ذكددور وإ دداث( لصدداحل املعلمددات (NSTA)وامددتالك مهددارات االستقصدداء العلمددع وتقدداً ملعددايًن 
الختبار طبيعة العلو واختبار االستقصاء العلمدع نلد  التدوارل   جاءت  سبة أداء معلمع ومعلمات العلوم يف الدرجة الكلية 

 0 %46%( وىع أىل مث املعدل املقبول تربوياً املعد للدراسة .0100، 01064%
( ىدت  إذل الكش  نث مستوى تهو طبيعة املسدع  العلمدع يف ضدوء 1623ويف دراسة أخرى أجراىا   زيتون، 

وأفهدددرت النتدددامج أن تهدددو طبيعدددة ، ردن ونالىتدددو بدددبعا املتغدددًنات الدظموهلراتيدددة( لددددى معلمدددع العلدددوم يف األ1602مشدددرو   
املسدددع  العلمددددع لددددى املعلمددددٌن ال طمتلددد  جوىريدددداً بدددداختالف اجلدددنس، وا ددددربة التدريسدددية، و ددددو  املدرسدددة، واملدىددددل العلمددددع 

، ع  العلمدع مبسدتوياتو   مرتفدعوالتخص ، كما ال توجد نالىة ذات داللة إحصامية بٌن مستوى تهدو املعلمدٌن لطبيعدة املسد
 منخفا( ومتغًنات الدراسة املبحوبة مبتغًناهتا املعتمدة0

 : التعليق على الدراسات السابقة
(، والدددبعا الخدددر منهدددا 1664معظدددو الدراسدددات السدددابقة اسدددتخدم  املدددنهج التردددرييب كدراسدددة   ،مدددال نيددداش،  -2

  (16600استخدم املنهج الوصفع كدراسة   را يا شندي، 
أجريدد  الدراسددات السددابقة يف بيئددات خمتلفددة منهددا مددا كددان نلدد  املسددتوى العددري كدراسددة   نبددد املهدددي وتضددل،  -1

 ,Yourk) , (Macleod, 2012)(، ومنها مدا كدان نلد  املسدتوى العداملع كدراسدة 1623  زيتون، ، (1623

2010) 0 
ارات التفكددًن نددارل الرتبددة وتهددو طبيعددة العلددو لدددى مددث أبددرز مددا توصددل  إليددو الدراسددات السددابقة إمكا يددة تنميددة مهدد -3

 0 الطالب يف كاتة املراحل التعليمية
أكدت بعا الدراسات السابقة احاجة لتدري  الطدالب ومعلمدع العلدوم يف جمدال طبيعدة العلدو ومهدارات التفكدًن  -8

 0 عاليتها يف تعليو العلومكما أن إجراء أ شطة ىاممة نل  املشرو  اا ت،  (1602مشرو   نارل الرتبة يف ضوء 
وتقدديس أبددر بر ددامج إبرامددع ، ختتلدد  ىدداه الدراسددة نددث الدراسددات السددابقة يف كوسددا أجريدد  يف بيئددة خمتلفددة   حمليدداً( -0

 التفكًن نارل الرتبة، وطبيعة العلو0 : ( مع متغًنات أخرى ىع1602ىامو نل  مشرو   
يف حردددو العيندددة و ونهدددا والوحددددة الدراسدددية والفدددرتة الزمنيدددة الددد  اختلفددد  الدراسدددة احاليدددة ندددث الدراسدددات السدددابقة  -0

 أجري  تيها وىدتها وتناواا للطالب املتفوىٌن0
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 : فروض الدراسة
 : يف ضوء  تامج الدراسات السابقة ظمكث التحقق مث صحة الفروض التالية 

مونتٌن الترريبية والضابطة يف ( بٌن متوسطع درجات طالب اجمل6060نث مستوى   دال إحصامياً  ترقوجد يال  -2
 0 التطبيق البعدي الختبار التفكًن نارل الرتبة

( بٌن متوسطع درجات طالب اجملمونتٌن الترريبية والضابطة يف 6060نند مستوى  ال يوجد ترق دال إحصامياً  -1
 التطبيق البعدي الختبار تهو طبيعة العلو0 

ية بٌن الدرجة الكلية الختبار تهو طبيعة العلو والدرجة الكلية الختبار ذات داللة إحصامال توجد نالىة ارتباطية  -3
 0 التفكًن نارل الرتبة للتطبيق البعدي لدى طالب اجملمونة الترربيةمهارات 
 : إجراءات الدراسة

 : تصميم وبناء البرنامج اإلثرائي: أولً 
ة املتعلقة ببناء الربامج اإلبرامية، والربامج التدريبية مت تصميو الرب امج اإلبرامع بعد اإلطال  نل  بعا أدبيات الرتبي

  زبيدددددة حممدددددد، ، (4..2(،  ضمددددٍن، 1666  نفدددد  الطنددددداوي، : ( بصدددددفة خاصددددة مثددددل1602ومشددددرو   ، بصددددفة نامددددة
 0 (1664  ،مال نياش، ، (1663(،  ىدى نبد الفتاح، 1666

 : وبناء نل  ذلم مت حتديد خطوات بناء الرب امج اإلبرامع يف 
 تنفيا العناصر األساسية للرب امج اإلبرامع0  -ب   0 إنداد الرب امج اإلبرامع -أ
 0 تقومي العناصر األساسية للرب امج اإلبرامع  -ج

 : وظمكث نرض ذلم بالتفصيل نل  النحو التارل 
 : حتديد الفلسفة الرتبوية للرب امج: إنداد الرب امج اإلبرامع  -أ

 : أسس الرب امج يف أ و
والداي تنداول يف  (Project, 2016)( 1602مو وتقداً ملبددأ   العلدوم للرميدع ( الداي حددد يف مشدرو   يص  -

 بعا مراحلو طبيعة العلو ومهارات التفكًن نارل الرتبة0 
 0 يدمث بإمكا ية تطوير أداء طالب العلوم املتفوىٌن والوصول يو إذل أتضل صورة دمكنة -
ديثة يف إندداد بدرامج املتفدوىٌن، وأىدداف رنايدة املتفدوىٌن، وأسدالي  تنظديو ا دربات مت بناؤه يف ضوء االجتاىات اح -

 املختلفة للمتفوىٌن0 
دتثدددل ااددددف العدددام يف تنميدددة مهدددارات التفكدددًن ندددارل الرتبدددة، وتهدددو طبيعدددة العلدددو يف ضدددوء مشدددرو  : أىدددداف الرب دددامج *

رى، كمدددا مت أيضددداً حتديدددد األىدددداف اإلجراميدددة ( َنامعدددة أم القددد1( لددددى طدددالب  العلدددوم املتفدددوىٌن مسددداق  1602 
 للرب امج اإلبرامع0 

 : وال  توتر تيهو الشروط التالية استهدف الرب امج اإلبرامع طالب العلوم املتفوىٌن َنامعة أم القرى: الفئة املستهدتة *
 0 (1602دل يسبق او إنداد  ظري أو دراسة مقرر نث مشرو    -
 ( وتدريسو0 1602ت تدريبية نث مقرر حول مشرو   دل يسبق او حضور دورا -
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( موضوناً مت تصميمها يف بر امج العلوم الداي يدرسدو املتفوىدون، وذلدم 16اشتمل نل   : حمتوى الرب امج وتنظيمو -
إذل جا دددد  املوضددددونات املوجددددودة بالفعددددل يف بر ددددامج العلددددوم احددددارل للمرحلددددة اجلامعيددددة يف الوحدددددة املقرتحددددة  الرتبيددددة 

 0 حية(الص
كمدا تضددمث احملتددوى جممونددة مددث األ شددطة اإلبراميددة املتعلقدة باملوضددونات سددابقة الدداكر، باإلضدداتة إذل جممونددة مددث  

 0 ( للمرحلة اجلامعية1األ شطة ا اصة باملوضونات املوجودة بالفعل يف مساق العلوم  
 : وىد رونع نند حتديد حمتوى الرب امج التارل

 0 الرب امج أن يكون مرتبطاً بأىداف -
 0 أن يكون مرتبطاً بالواىع الاي يعيش تيو الطال  -
( الد  مت اختيارىدا لتنميدة التفكدًن 1602التكامل ُنيدث حتتدوي وحددات الرب دامج نلد  منداىج ذات نالىدة مبشدرو    -

 0 نارل الرتبة، وتهو طبيعة العلو
  أن يتو ترتي  املادة العلمية ترتيباً منطقياً بالنسبة للطالب0 -

 خطة تنفيذ البرنامج اإلثرائي :
( سدددانات أسدددبونياً باسدددتثناء اللقدددامٌن األول 4( أسدددابيع بواىدددع  2اسدددتغرق تطبيدددق الرب دددامج طبقددداً لراء احملكمدددٌن   

( سدانة تدريبيدة للرب امج،واجلددول التدارل يوضد  ا طدة الزمنيددة 88مبعددل إمجددارل  ، واألخدًن حيدث حددد كدل منهمدا بسدانتٌن
 برامع 0للرب امج اإل

 (1602( ا طة الزمنية للرب امج اإلبرامع يف ضوء مشرو   1جدول  
 الزمن بالساعات األسابيع الموضوع  م
 1 األول لقاء دتهيدي  2
 مرض السرطان  1

 الثا 

1 
 1 مرض اإليدز  3
 1 مرض الزىاظمر  8
 1 مرض السكري  0
 أرتفا  الكولسرتول  0

 الثالث
1 

 1 جاء والنساء العقو نند الر  2
 1 املتاجرة بكل  الفقراء  4
 األخطاء الطبية  .

 الرابع

1 
 1 حتول األطعمة الساخنة إذل مسرطنة  26
 1 استبدال أجزاء اجلسو املصابة 22
 1 ىبوط القل   21
 النحاتة املفرطة  23

 ا امس
1 

 1 الطفرة الورابية  28
 1 مرض سارس  20



 أ.د. غازي صالح المطرفي                 (SFAA( )1652أثر برنامج إثرائي قائم على مشروع )
 

 42   م1628هػ / إبريل 2336رجب  -2ج -1عدد  – 26المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 1  السمنة املفرطة 20
 كورو ا  22

 السادس

1 
 1 تصل  الشرايٌن  24
 1 تناول الكحول  .2
 1 ىشاشة العظام  16
 1 تسوس األسنان  12
 88 السابع لقاء ختامع  11

 : طرؽ التدريس وأساليب التقويم
 : حدد الباحث طرق التدريس ال  تناس  املتفوىٌن ومنها 

الددتعلو باالكتشددداف، وأسددلوب حدددل املشددكالت، وأسدددلوب الدددتعلو : وإصمابيتددو مثدددل الطددرق الددد  تعتمددد نلددد   شدداط املدددتعلو -
 0 الفردي، والتعلو التعاو  يف جممونات صغًنة، ولع  األدوار والورش التعليمية

 : كما حددت أسالي  التقومي ال  ظمكث استخدامها يف تقومي مدى تعلو املتفوىٌن ومنها 
  :أسالي  التقومي التكويين وتشمل -
 املالحظة املستمرة للمتفوىٌن نث طريق إنداد سرل تراكمع لكل طال    ملفات اإلذماز/ البورتفوليو (0  -
 0 املتابعة املستمرة يف أبناء إجراء األ شطة العلمية -
 تقييو التعينيات والتدريبات واملشرونات البحثية ال  يقومون يا0  -
 0 مناىشة البحوث والتقارير ال  يعدوسا -
 0 تح  أوراق العمل والكراسات -

 : أساليب التقويم التجميعي وتشمل
ومت تطبيقو بعد اال تهاء مث دراسة الرب امج يدف ىياس مدى سمو مهارات التفكًن نارل  –اختبار التفكًن نارل الرتبة  -

 0 الرتبة لدى الطالب املتفوىٌن
و،خددر للمدددرب تعددد مبثابددة أسدداس للمدددرس واملتدددرب ، لدد  (إنددداد أدلددة التدددري : مت إنددداد دليددل للمتدددرب   الطا *

 0 لتنفيا الرب امج اإلبرامع متضمنة ،لية تنفيا الرب امج
وذلدددم ، حتكدديو الرب ددامج اإلبرامددع   صددددق الرب ددامج ( نددرض الرب دددامج يف صددورتو األوليددة نلدد  جمموندددة مددث احملكمددٌن *

وىد مت ،  امج يف تنمية التفكًن نارل الرتبة وتهو طبيعة العلويدف حتديد مدى مالءمة األىداف اإلجرامية حملتوى الرب 
ومت التوصل إذل الصورة النهاميدة للرب دامج اإلبرامدع، وأصدب  صداحاً للتطبيدق نلد  نيندة ، التعديل يف ضوء ،راء احملكمٌن

ما صورة : الدراسة وىو وبا تهاء إنداد الرب امج اإلبرامع تكون ىد دت  اإلجابة نث السدال األول مث أسئلة، الدراسة
التفكًن نارل الرتبدة وتهدو طبيعدة العلدو لددى طدالب  مهارات ( يف تنمية1602الرب امج اإلبرامع القامو نل  مشرو   

 العلوم املتفوىٌن َنامعة أم القرى؟ 
 : تم التنفيذ باتباع الخطوات التالية: تنفيذ البرنامج اإلثرائي  -ب
 0 تطبيق أداتا الدراسة ىبلياً  -
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 0 تطبيق الرب امج اإلبرامع املقرتح -
 0 تطبيق أدتا الدراسة بعدياً  -
 : أخذ تقويم البرنامج شكلين: تقويم أدوات البرنامج اإلثرائي -أ

 0 كان مالزماً لكل األ شطة اإلبرامية العلمية املتضمنة يف حمتوى الرب امج،  تقوم تتابعع: األول
وبعد اال تهاء مث وضع الرب امج بصورتو النهامية مت تقوظمو مث ، يتو يف ساية كل حماضرةكان التقومي النهامع الاي : أما الثا 

 خالل التطبيق القبلع والبعدي ألدايت الدراسة0 
 : إعداد أداتي الدراسة : ثانياً 

 : إعداد اختبار التفكير عالي الرتبة -أ
ولد  إندداد وبنداء اختبدارات يف التفكدًن ندارل الرتبدة بعد اإلطال  نل  أدبيات الرتبية السابقة ذات الصدلة والد  تنا 

(،   نبددده، 1664(،  حيدداة رمضددان، 1664(،  ىطدديط، 1668(،  بشددارة، 1663،  ،مددال حممددود: مثددل دراسددة كددل مددث
 (0 1621(،  الرتكع، 1623(،   ادية العفون ونبد الواحد، 1621(،  نلع، 1664

 : مت إنداد االختبار وتقاً للخطوات التالية
( يف تنمية بعا 1602يهدف االختبار إذل ىياس أبر بر امج إبرامع مقرتح ىامو نل  مشرو   : اادف مث االختبار -

 0 التنظيو (، املشكالت مفتوحة النهاية، التقومي، التحليل،   املالحظة، التنبد: مهارات التفكًن نارل الرتبة وىع
ت نلد  سمدط االختبدار مدث متعددد ربدانع البددامل، كمدا مت صدياهلة دتد  صدياهلة ىداه املفدردا: صياهلة مفدردات االختبدار  -

وتضددمث االختبددار مثددااًل توضدديحياً ، تعليمددات االختبددار يف صددورة واضددحة يسددهل نلدد  الطالدد  تهمهددا ننددد اإلجابددة
 0 وكالم أىو التعليمات الالزم تطبيقها ىبل البدء يف االختبار، يسرتشد بو نند اإلجابة نث االختبار

للتأكد مث ذلم مت نرض االختبار يف صورتو األولية نل  جممونة مث احملكمٌن املختصٌن يف الرتبية : ختبارصدق اال  -
العلمية يدف احكو نل  مدى مالءمتو ملستوى الطالب وىياس ما أند لقياسو، ومدى سالمة األسئلة ووضوحها، 

 ضوء ،راء احملكمٌن 0التعديالت يف االختبار يف  ووضوح التعليمات، وىد مت إجراء، والصحة العلمية واتساق البدامل
( طالباً مث 12ستطالنية لالختبار: مت تطبيق االختبار يف صورتو األولية نل  نينة استطالنية مكو ة مث  الترربة اال -

 : وذلم بغرض، نينة الدراسة
وىاا يددل ، (60.3ات الكلع  وبلغ الثب 16ببات االختبار: مت ذلم باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون حساب   -

دما ظمكث الوبدوق بدو واالطمئندان إذل  تامردو يف الدراسدة احاليدة لقيداس ، نل  أن االختبار نل  درجة نالية مث الثبات
 : واجلدول التارل يوض  ذلم، بعا مهارات التفكًن نارل الرتبة

   16)كودر ريتشاردسون  المحسوبة بطريقةلي الرتبة ( و أداة الدراسة ) اختبار التفكير عا( الموضح قيمة ثبات  2جدول رقم ) 
Kuder – Richardson Formulas) ، ( 16لعينة الدراسة الستطالعية من طالب العلوم المتفوقين بجامعة أم القرى ) ن = : 

 مهارات الختبار 
 عدد
 البنود

 قيمة معامل كودر
 16ريتشاردسون

 60484 4 املالحظة
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 60400 4 التنبد
 60201 4 حليلالت

 602.3 4 التقومي
 60460 4 حل املشكالت مفتوحة النهاية

 604.1 4 التنظيو
 60.38 84 الثبات الكلع الختبار التفكًن نارل الرتبة الكلع

( 86أتضددد  أن الدددزمث املناسددد  ال تهددداء مجيدددع الطدددالب مدددث اإلجابدددة ندددث االختبدددار ىدددو  : حسددداب زمدددث االختبدددار  -
 0 (.24، 1660دىيقة0   سيد وسادل، 

 0 أتض  وضوح التعليمات حيث دل ترد أي استفسارات حول صياهلة املفردات: مدى وضوح التعليمات -
( 84يف ضوء ،راء احملكمٌن، و تامج الدراسة االستطالنية بلغ ندد مفردات االختبار  : الصورة النهامية لالختبار  -

إذا كا د  اإلجابدة خاطئدة، وبدالم تكدون الدرجددة  وىدد أنطدع لكدل إجابدة صدحيحة درجدة واحددة، وصدفراً ، مفدردة
 : واجلدول التارل يوض  ذلم0 (2 ملحق ( درجة، والدرجة الصغرى صفراً 84النهامية لالختبار  

 ( مواصفات اختبار التفكًن نارل الرتبة8جدول  
 النسبة المئوية عدد المفردات أرقام المفردات مهارات التفكير عالي الرتبة  م
 20000 4 4-2 ة املالحظ 2
 20000 4 20 – . التنبد 1
 20000 4 18 -22 التحليل  3
 20000 4 36 -10 التقومي  8
 20000 4 86 -33 املشكالت مفتوحة النهاية  0
 20000 4 84 -82 التنظيو  0
 %266 84  اإلمجالددددع  

 : إعداد اختبار فهم طبيعة العلم -ب
السابقة ذات الصلة ال  تناول  إنداد اختبار تهو طبيعة العلدو مثدل دراسدة كدل بعد اإلطال  نل  أدبيات الرتبية  

(،   ليلددددد  حسدددددام الدددددديث، .166(،   الدددددزنيب، .166، (،   أمحدددددد1664(،  شدددددحادة، 1664  ليلددددد  معدددددوض، : مدددددث
 (0 1623(،  ،يات صاحل، 1623(،   دلول، 1623، (،   نبد اللطي 1622(،   أمبو سعيدي والسنا ، 1622

 :  إنداد االختبار وتق ا طوات التاليةمت
( يف تهدو طبيعدة 1602استهدف االختبار ىياس أبر الرب دامج اإلبرامدع القدامو نلد  مشدرو   : اادف مث االختبار -

 العلو لدى طالب العلوم املتفوىٌن َنامعة أم القرى 0
انع البدامل، بصورة واضحة يسدهل نلد  دت  الصياهلة نل  سمط االختبار مث متعدد رب: صياهلة مفردات االختبار  -

وأىدو التعليمدات ، الطال  تهمها، وتضمث االختبار مثااًل توضيحياً يسرتشدد بدو الطالد  يف اإلجابدة ندث االختبدار
 0 الالزم تطبيقها ىبل االختبار
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س ما وضع مت نرضو يف صورتو األولية نل  جممونة مث احملكمٌن يدف حتديد مدى مناسبة لقيا: صدق االختبار  -
 مث أجل ىياسو، ومت تعديلو يف ضوء ،راء احملكمٌن0 

( طالبداً 12مت تطبيق االختبار يف صورتو األولية نل  نينة استطالنية مكو ة مث  : الترربة االستطالنية لالختبار -
 : مث هلًن نينة الدراسة، وذلم بغرض

( وىاا يدل نلد  أن االختبدار 60.2غ بباتو  وبل 16مت حسابو بطريقة كودر ريتشاسون : حساب ببات االختبار  -
واجلددول التدارل  يوضد  ، نل  درجة نالية مث الثبات وظمكث الوبوق بو واالطمئنان إذل صدياهلتو يف الدراسدة احاليدة

 : ذلم
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 – Kuder   16) كودر ريتشاردسون  والمحسوبة بطريقةأداة الدراسة ) اختبار فهم طبيعة العلم ( ( الموضح قيمة ثبات  4جدول ) 

Richardson Formulas) ،ن ( 16من طالب العلوم المتفوقين بجامعة أم القرى )  لعينة الدراسة الستطالعية = : 
 

 الختبار ومهاراته :
 عدد
 البنود

 قيمة معامل كودر
 16ريتشاردسون

 60.62 06 اختبار تهو طبيعة العلو 
 

( 06ساء مجيع الطالب مث اإلجابة نث مفردات االختبار كا د   تبٌن أن الزمث املناس  إل: حساب زمث االختبار  -
 0 دىيقة

ونددم وجدود أي استفسدارات تيمدا يتعلدق ، أكدت الترربة اإلسدتطالنية وضدوح التعليمدات: مدى وضوح التعليمات  -
 0 بصياهلة املفردات

الدراسدة االسدتطالنية مت التوصدل بعد التأكد مث صدق وببات االختبدار يف ضدوء  تدامج : الصورة النهامية لالختبار  -
  وصفراً ، ومت حساب درجة واحدة لوجابة الصحيحة، ( مفردة06إذل الصورة النهامية لالختبار، حيث بلغ ندد مفراداتو  

وبالتدارل أصدب  االختبدار ، صدفراً(( درجة والدرجة الصدغرى  06تبار  وبالم تكون الدرجة النهامية لالخ، ( لوجابة ا اطئة
 0 (1رتو النهامية   ملحق يف صو 

 :  والعينة منهج الدراسة: ثالثاً 
التصدددميو ات الترريبيدددة القبليدددة والبعديدددة  اسددتخدم  الدراسدددة احاليدددة املدددنهج الترددرييب القدددامو نلددد  تصدددميو املعاجلدد 

  إحددداشما جتريبيددة واألخددرىمددث خددالل جممددونتٌن متكدداتئتٌن  Befor- After Research Designالقبلددع والبعدددي( 
وظمكدث ، (122، 0..2(،   نطيفدة، 322 -320، 0..2  العسداف، : ، وىو أحد تصدميمات املدنهج التردرييبضابطة

 : توضي  ىاا التصميو كما يف الشكل التارل
 

 
 
 
 
 

 ( التصميم شبه التجريبي للدراسة2شكل )
 : اشتمل  الدراسة نل  املتغًنات التالية: متغيرات الدراسة -1
( الددداي مت تطبيقدددو نلددد  1602الرب دددامج اإلبرامدددع القدددامو نلددد  مشدددرو   : الرب دددامج ولدددو مسدددتويان: املتغدددًن املسدددتقل  -

 0 طالب اجملمونة الترريبية، والرب امج املعتاد الاي طبق نل  طالب اجملمونة الضابطة

 

اختبار نينة 
الدراسة وتقسيو 
األتراد نشوامياً 
 نل  اجملمونتٌن 

 

اجملمونة 
 الترريبية 

تطبيق أداتا 
 الدراسة ىبلياً 

ق تطبي
الرب امج 
 اإلبرامع

تطبيق أداتا 
الدراسة 
 بعدياً 

 

اجملمونة 
 الضابطة 

تطبيق أداتا 
 الدراسة ىبلياً 

تطبيق 
الرب امج 
 املعتاد

تطبيق أداتا 
الدراسة 
 بعدياً 
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 0 قيسو االختبار املعد لالميالتفكًن نارل الرتبة كما : املتغًنات التابعة  -
 0 قيسو االختبار املعد لالميو كما تهو طبيعة العل  -
( مدث كليددة الرتبيدة َنامعدة أم القددرى يف 1تكددون اجملتمدع مدث مجيددع طدالب العلدوم املتفددوىٌن مسداق  : مجتمػع الدراسػة -2

 0 ( طالباً 342ىد البالغ نددىو  2830/ 2838تيزياء، كيمياء( للعام الدراسع ، ختصصات العلوم الطبيعية   أحياء
( طالبددداً 81وكدددالم  ، ( طالبددداً للمرموندددة الترريبيدددة81بواىدددع  ، ( طالبددداً 48تكو ددد  العيندددة مدددث  : ةعينػػػة الدراسػػػ -3

 0 للمرمونة الضابطة مت اختيارىو بطريقة نشوامية مث جمتمع الدراسة الكلع
 : خطوات تنفيذ تجربة البحث: رابعاً 

 : الدراسة يالتطبيق القبلي ألدات
واختبار تهدو طبيعدة العلدو نلد  كدل مدث اجملمدونتٌن الترريبيدة ، التفكًن نارل الرتبةمت تطبيق أدايت الدراسة   اختبار  
 تددامج تطبيددق يوضددحان واجلدددولٌن التدداليٌن ، وذلددم للتأكددد مددث تكدداتد اجملمددونتٌن إحصددامياً ، ىبددل تطبيددق الرب ددامج، والضددابطة

 : الدراسة ىبلياً  أدايت
للفروؽ في التطبيق القبلي   Independent – Samples T Test ))( نتائج اختبار ) ت ( للعينات المستقلة  5جدول ) 

من طالب العلوم المتفوقين لمجموعتي عينة الدراسة الكلية  بين المتوسطات الكلية لمختلا مهارات ) اختبار التفكير عالي الرتبة (
 بجامعة أم القرى :

 الدرجة الكلية 
 للمهارة املقاسة :

 املتوسط ن اجملمونة
 االرمراف
 املعياري

 Levene’sاختبار 
 لترا س التبايث

 ىيمة
 اختبار
   ت (

 درجة
احر 
 ية

 مستوى
 الداللة

 متوسط
 ىيمة االختالف

 االختبار
 مستوى
 داللتو

 املالحظة – 2
 .6010 00618 81 الترريبية

30340 
6060. 

 د0 غ
20024 41 

60233 
 د0 غ

6022. 
 60832 80.60 81 الضابطة

 التنبد  – 1
 60020 80.60 81 الترريبية

60214 
60212 

 د0 غ
- 60204 41 

60402 
 د0 غ

- 
 60221 .80.1 81 الضابطة 60618

 التحليل – 3
 60004 .80.1 81 الترريبية

602.1 
60001 

 د0 غ
- 602.2 41 

6048. 
 د0 غ

- 
 60041 80.01 81 الضابطة 60618

 التقومي  – 8
 60112 00666 81 الترريبية

60.13 
60386 

 د0 غ
- 20666 41 

60316 
 د0 غ

- 
 60120 00684 81 الضابطة 60684

 حل املشكالت  – 0
 مفتوحة النهاية

 60862 .80.1 81 الترريبية
60180 

60012 
 د0 غ

60106 41 
602.0 

 د0 غ
60618 

 60832 80.60 81 الضابطة

 التنظيو  – 0
 601.2 006.0 81 الترريبية

80022 6060 - 60161 41 
60482 

 د0 غ
- 

 60260 .0022 81 الضابطة 60618
التفكًن نارل الرتبة   – 2

 الكلع
 10.04 1.0442 81 الترريبية

10200 
60266 

 د0 غ
60640 41 

60.31 
 د0 غ

60618 
 20062 1.0402 81 الضابطة

 

                                                 
 د / قيمة الختبار اإلحصائي غير دالة إحصائياً عند أي مستوى من المستويات اإلحصائية المعروفة .. غ 
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للفروؽ في التطبيق   Independent – Samples T Test ))لة ( يوضح نتائج اختبار )ت( للعينات المستق6جدول )
من طالب العلوم المتفوقين بجامعة أم العلم( لمجموعتي عينة الدراسة الكلية  طبيعةالقبلي بين متوسط الدرجة الكلية لػ )اختبار فهم 

 القرى :
 

 المتوسط ن المجموعة الدرجة المقاسة :
 النحراؼ
 المعياري

 Levene’sاختبار 
 لتجانس التباين

 قيمة
 اختبار
 ) ت (

 درجة
 الحرية

 مستوى
 الدللة

 متوسط
 قيمة الختالؼ

 الختبار
 مستوى
 دللته

 الدرجة الكلية الختبار
 تهو طبيعة العلو

 10334 3200.0 81 الترريبية
80021 6060 20061 41 

60223 
 د0 غ

60228 
 ..200 360442 81 الضابطة

 
ين أ و ال وىاا يع، الدراسة هلًن دالة ( بأن ىيمة   ت ( للتطبيق القبلع ألدايت2، 0 جلدولٌن السابقٌن يتض  مث ا

 0 الدراسة الترريبية والضابطة، دما يدل نل  أن ىناك تكاتد بٌن اجملمونتٌن توجد تروق بٌن جممون 
 (: 1652تطبيق البرنامج اإلثرائي القائم على مشروع )

ىدد، وىدد أجتمدع 2830ىدد/ 2838ج اإلبرامع نل  طالب اجملموندة الترريبيدة تقدط للعدام الدراسدع مت تطبيق الرب ام 
وأشميدة ، ( وأشميتدو يف تددريس العلدوم1602الباحث بطالب اجملمونة الترريبية ىبل البدء بتطبيق الرب امج وشرح او مشدرو   

وىددد ، مددث كددل أسددبو ، وندددد سددانات التدددريس املطلوبددةوأوضدد  اددو أيددام التدددريس ، احملتددوى التعليمددع املتضددمث يف الرب ددامج
( سدددانات أسدددبونياً، باسدددتثناء اللقدددامٌن األول واألخدددًن حيدددث اسدددتغرق كدددل منهمدددا 4( أسدددابيع، بواىدددع  2اسدددتغرق التطبيدددق  

نة الضابطة أما اجملمو ، ا طة الزمنية للرب امج سابقاً ( سانة تدريسية للرب امج كما ورد يف  88سانتان تقط مبعدل إمجارل   
ويتضدمث ، تقد مت تطبيق الرب امج العادي نليها وىدو الرب دامج املعتمدد يف كليدة الرتبيدة جامعدة أم القدرى ضدمث املسداق الرتبدوي

 0 واملناىج وطرق تدريس العلوم واملعرتة العلمية، حلقات تدريبية يف الرتبية ونلو النفس
 : الدراسة يالتطبيق البعدي ألدات

واختبددار تهددو ، ىددام الباحددث بتطبيددق أداتددا الدراسددة   اختبددار التفكددًن نددارل الرتبددة، تطبيددق الرب ددامج بعددد اال تهدداء مددث 
 0 دتهيداً إلجراء املعاجلة اإلحصامية املناسبة للنتامج، طريقة العلو ( نل  نينة الدراسة

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة: خامساً 
تروضها، مت حتليل البيا ات باسدتخدام الرب دامج اإلحصدامع للعلدوم  لوجابة نل  أسئلة الدراسة والتحقق مث صحة 
 : باستخدام األسالي  اإلحصامية التالية (SPSS)االجتمانية 

 0  التطبيق القبلع ألدوات الدراسةلقياس تكاتد اجملمونتٌن الترريبية والضابطة يف: (T-Test)اختبار  ت(  -
( SFAA(  1602بر امج إبرامع ىامو نل  مشرو   نث أبر  للكش : (Ancova)حتليل التبايث املصاح   -

حيث يقوم  يف تنمية مهارات التفكًن نارل الرتبة وتهو طبيعة العلو لدى طالب العلوم املتفوىٌن َنامعة أم القرى
نودة حتليل التبايث املتالزم نل  حاف الفروق القبلية نل  املتغًن التابع املرتبط مبتغًن مصاح  أو دخيل  

 0 (212، 1..2مكاوي، و 
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 : (Effect Size)حجم األثر  -
التفكددًن التابعددة  لقيدداس حرددو أبددر املتغددًن املسددتقل   الرب ددامج التدددرييب املسددتند إذل نددادات العقددل( نلدد  املتغددًنات  

)بناء نل  ىيمة مربع إيتا األبر حرو مت حساب االبتكاري، املسع  العلمع، االجتاه رمو نادات العقل( 
2
 : لتارلكا  (

)إذا كا   ىيمة مربع إيتا  -
2
 تأىل( تهع دتثل حرو أبر ضعي  أو صغًن601  (

)إذا كا   ىيمة  مربع إيتا  -
2
 0 ( تهع دتثل حرو أبر متوسط604أىل مث  - 601 أكرب مث  (

)إذا كا   ىيمة  مربع إيتا  -
2
 0 (220-228، 1663 أبو نالم، 0 بًنتأنل  ( تهع دتثل حرو أبر ك 6064   (

 : معامل ارتباط بيرسون
: تصني  القيو احملتملة ملعامل ارتباط بًنسون إذل تئات وترمجتها لفظياً إذل مستويات مث القوة والضدع  ُنيدثمت 

( 6006أىددددل مددددث  –6036ىيمددددة االرتبدددداط     – 1، ( تعتددددرب منخفضددددة جددددداً  6036أىددددل مددددث  –ىيمددددة االرتبدددداط    صددددفر 
( 60.6أىدل مدث – 6026االرتبداط    ىيمدة  - 8، ( متوسدطة 6026أىل مدث  – 6006ىيمة االرتباط     – 3، منخفضة

 ( 2800ص ، م 2.44 – نودة وا ليلع 0 ( نالٍية جداً 206 – 60.6ىيمة االرتباط   - 0، نالٍية
 :  عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرهاسادساً: 
أسئلة الدراسة، والتحقق مث صحة تروضها وذلم تيما يلع نرض ألىو النتامج ال  مت التوصل إليها لوجابة نل   

 : نل  النحو التارل
 :  عرض النتائج الخاصة باختبار التفكير عالي الرتبة -أ
 : اختبار صحة الفرض األول -2

( بدٌن متوسدطع درجدات 6060نندد مسدتوى   دال إحصدامياً وجد ترق يين  الفرض األول للدراسة نل  أ و ت ال  
 ت0يبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التفكًن نارل الرتبة طالب اجملمونتٌن الترر 

 : يوض  ذلم واجلدول التارل (Anacova)والختبار صحة ىاا الفرض مت استخدام حتليل التبايث املصاح  



 أ.د. غازي صالح المطرفي                 (SFAA( )1652أثر برنامج إثرائي قائم على مشروع )
 

 52   م1628هػ / إبريل 2336رجب  -2ج -1عدد  – 26المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

موعة المتوسطات البعدية لدرجات كل من المج ( للفرؽ بين ANCOVA( نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب ) 7جدول )
 : التجريبية والضابطة من طالب العلوم المتفوقين بجامعة أم القرى لمختلا مهارات ) اختبار التفكير عالي الرتبة (

 

 المهارة
 مجموع مصدر التباين : المقاسة :

 المربعات
 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة اختبار
 ) ؼ (

 مستوى
الدللة 
 اإلحصائية

 (2)مربع إيتا 
 حجم التأثير

 تأبًن ضعي  60663 د0 غ 60060 60126 ..606 2 ..606 التغاير   االختبار القبلع ( املالحظة – 2
 تأبًن متوسط 60006 60662 2020306 020042 2 020042 األبر التررييب   اجملمونة (

  تأبًن ضعي 60622 د0 غ 60380 60.66 60180 2 60180 التغاير   االختبار القبلع ( التنبد  – 1
 تأبًن متوسط 60216 60662 1640026 0002.4 2 0002.4 األبر التررييب   اجملمونة (

 تأبًن ضعي  60612 د0 غ 60242 .2020 60002 2 60002 التغاير   االختبار القبلع ( التحليل – 3
 تأبًن متوسط 60201 60662 1800004 200836 2 200836 األبر التررييب   اجملمونة (

 تأبًن ضعي  60662 د0 غ 60202 60262 60682 2 60682 التغاير   االختبار القبلع ( قوميالت  – 8
 تأبًن كبًن 60220 60662 1630408 80463. 2 80463. األبر التررييب   اجملمونة (

حل املشكالت   – 0
 مفتوحة النهاية

 تأبًن ضعي  60621 د0 غ 60310 60.42 60213 2 60233 التغاير   االختبار القبلع (
 تأبًن كبًن 60428 60662 00.0804 260300 2 260300 األبر التررييب   اجملمونة (

 تأبًن ضعي  60661 د0 غ 60044 60201 60608 2 60608 التغاير   االختبار القبلع ( التنظيو  – 0
 تأبًن كبًن 60461 60662 .312022 2140410 2 2140410 األبر التررييب   اجملمونة (

التفكًن نارل   – 2
 الرتبة الكلع

 تأبًن ضعي  60668 د0 غ 60002 .6030 60888 2 60888 التغاير   االختبار القبلع (
 تأبًن كبًن 60.08 60662 13240130 140.0623 2 140.0623 األبر التررييب  اجملمونة(

 
بددٌن متوسددطع درجددات طددالب ( 6060ننددد مسددتوى  دال إحصددامياً ( وجددود تددرق 4يتضدد  مددث اجلدددول السددابق  

اجملمدددونتٌن الترريبيدددة والضدددابطة لصددداحل اجملموندددة الترريبيدددة وذلدددم بالنسدددبة الختبدددار التفكدددًن ندددارل الرتبدددة ومهاراتدددو املختلفدددة   
 0 وياا يرتا الفرض األولالتنظيو ( ، املالحظة، التنبد، التحليل، التقومي، املشكالت مفتوحة النهاية

، ( يف تنميددة التفكددًن نددارل الرتبددة1602الرب ددامج اإلبرامددع املقددرتح القددامو نلدد  مشددرو    للتعددرف نلدد  حرددو تددأبًنو  
)ظمكث حساب حرو التأبًن نث طريق إصماد ىيمة مربع إيتا 

2
 : كما ىو مبٌن باجلدول التارل  (

 ( حرو تأبًن الرب امج اإلبرامع يف تنمية التفكًن نارل الرتبة.جدول  
 مقدار حجم التأثير قيمة لتابعالتغير ا المتغير المستقل

 كبًن 60.0 التفكًن نارل الرتبة (1602استخدام الرب امج اإلبرامع القامو نل  مشرو   

( أن حردو تدأبًن الرب دامج اإلبرامددع يف تنميدة التفكدًن ندارل الرتبدة لعيندة الدراسدة كبددًن .يتضد  مدث اجلددول السدابق  
) ظددراً ألن ىيمددة مربددع إيتددا  

2
( مددث التبددايث 60.0( وظمكددث تفسددًنه نلدد  ىدداه النتيرددة نلدد  أسدداس أن  604أكددرب مددث   (

،  (23، 2..2، تددامالكلددع للمتغددًن التددابع   التفكددًن نددارل الرتبددة ( يرجددع إذل تددأبًن املتغددًن املسددتقل   الرب ددامج اإلبرامددع (   
(Kiess, 1989, 485)  
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 لرتبة )الفرض األول(: مناقشة وتفسير النتائج الخاصة باختبار التفكير عالي ا -1
أببت  النتامج وجود تروق دالة إحصامياً بٌن اجملمونتٌن الترريبية والضابطة يف اختبار التفكًن نارل الرتبة الكلدع    

وبأبعدداده املختلفددة ( وذلددم لصدداحل اجملمونددة الترريبيددة، وظمكددث تفسددًن ىدداه النتيرددة يف ضددوء بعددا الدراسددات السددابقة ذات 
(،   1664، (،  نبددده1664(،  حيدداة رمضددان، 1663(،  ،مددال حممددود، 1663،   بشددارة: ة كددل مددثالعالىددة مثددل دراسدد

 0 (1623(،    ادية العفون ونبد الواحد، 1621(،   نلع، 1664ىطيط، 
 : وذلم نل  النحو التارل

ل  إدراك العمليات ( ىد ساند الطالب ن1602أن استخدام اجملمونة الترريبية للرب امج اإلبرامع يف ضوء مشرو     -2
املعرتيدة العقليددة العليدا الدد  يقومددون يدا مددث خددالل التفكدًن يف التفكددًن يف إطدار التحليددل والتقددومي والتنظديو الددالزم أبندداء 

األمر الاي ا عكس نل  مستوى مهدارات ، تعلو وحدة ت الرتبية الصحية ت وبرامج تكامل العمليات العقلية واملعرتية
 0 (1621وىاا ما أكدتو دراسة   نلع،  التفكًن نارل الرتبة،

إن تضددمٌن الرب ددامج جممونددة مددث األ شددطة اإلبراميددة والتفكًنيددة املتمثلددة يف تدددريس الطددالب نلدد  اسددتخدام مهددارات  -1
والدد  انتمدددت نلدد  اسددتخدام أسددئلة التفكددًن نددارل املسددتوى كأسددلوب تدددريس الطددالب نلدد  ، التفكددًن نددارل الرتبددة

الرتبة، والاي يهدف إذل تعدد األتكار وتنونها، كما يستخدم ىاا األسدلوب يف  فدس الوىد  مهارات تفكًن نالية 
، وحلول مقرتحة ملشكالت مفتوحة النهاية ىاممة تعرض أمام الطدالب، يف التوصل إذل حتليل دىيق، وصياهلة تنبدات

 0 (1663، وىاا ما أكدتو دراسة   بشارة
رب مددث املهددارات التكيفيددة الدد  يسددتطيع الطالدد  مددث خالاددا أن يضددبط ا فعاالتددو أن مهددارات التفكددًن نددارل الرتبددة تعتدد  -3

القويدددة ويسدددتخدم األسدددالي  املناسدددبة للوصدددول إذل أتضدددل البددددامل، حيدددث أن مهدددارات التفكدددًن ندددارل الرتبدددة تتضدددمث 
مثدل التفكدًن املنطقدع مهارات التفكًن الناىد واإلبدانع والتأملع، والكثًن مث مهارات التفكدًن األخدرى ذات العالىدة 

 0 (Lipman,1991) (Newman,1991)واجملرد، وىاا ما أكدتو دراس   
إن املواى  التعليمية ال  مت تصميمها نل  شكل مشكالت يتو تدري  الطدالب نليهدا مدث خدالل صدياهلة املشدكلة  -8

وات و،ليددات جديددد إلسمدداء وإبددراز جوا دد  التناىضددات تيهددا والعمددل نلدد  الددتخل  مددث ىدداه التناىضددات ىددع مبثابددة أد
التفكًن لدى املتعلو ندث طريدق إ دماجدو يف جمموندة مدث حلقدات العمدل والبحدث واأل شدطة التفانليدة الد  جتعدل مندو 

حيث يبىن معارتو بنفسو وتق ىدراتو واستعداداتو دما يزيد مث داتعيتو ومحاسو رمو التعلو ، إصماي و شط طوال الوى 
إصمدداد حلددول للموىدد  املشددكل مبددا يتفددق مددع طبيعددة الرب ددامج اإلبرامددع املسددتخدم وبددالم وإفهددار طاىاتددو الكامنددة يف 

وىداا مدا ، يتحول التعلو مث حدود التاكر واالستظهار إذل حدود اإلدراك والفهو وإسماء مهدارات التفكدًن ندارل الرتبدة
 (0 1664أكدتو دراسة   نبده، 

ىدددرة الطددالب نلدد  تبصددر العالىددات وحتسددٌن مهددارات التفكددًن نددارل إن اسددتخدام الرب ددامج اإلبرامددع أدى إذل زيددادة  -0
وذلددددم ألن ىدددداا الرب ددددامج ينمددددع التفكددددًن هلددددًن النمطددددع مددددث خددددالل إتاحددددة الفرصددددة للطددددالب إلبددددداء ،رامهددددو ، الرتبددددة

تدوى واملناىشات الفعالة مع املعلو وزمالمو، إضداتة إذل أن اسدتخدام ىداا الرب دامج صمعدل الطدالب أكثدر ونيداً مبهدام احمل
يف ، ويساند نل  استيضداح تتدابع الدتعلو وحتسدث مسدتوى مهدارات التفكدًن ندارل الرتبدة، العملية ويدنو الثقة بالنفس
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 0 (1621، و دراسة   نلعوىاا ما أكدت، إطار املناىشات القاممة نل  إبداء الراء
امج اإلبرامع، حيث مت تصميمها وتنظيمها إجراءات إنداد وتصميو األ شطة واملواى  التدريسية املعتمدة يف الرب إن  -0

نل  صدورة خدربات تعليميدة ظمكدث التددري  نليهدا بشدكل مجدانع، ونليدو تدإن احملاكداة بدٌن إجدراءات تصدميو املواىد  
واأل شطة اإلبرامية، وال  تطرح حاالت ومواى  مث احياة الواىعية، ومهارات التفكًن نارل الرتبدة، شدرع نلد  تنميدة 

 اا النو  مث التفكًن بٌن الطالب 0ت ىوتطوير مهارا
املناخ التعليمع السامد أبناء جلسات التدري  نل  التفكًن حيث يشيع يف الصد  جدواً يسدوده االحدرتام املتبدادل إن  -2

بددٌن املعلددو والطالدد  والثقددة يف ىدراتددو وارتبدداط تعلدديو العلددوم بالعددادل ا ددارجع ومددا تيددو مددث مشددكالت وىضددايا معاصددرة 
يددو مسددتويات التفكددًن العليددا، تالباحددث ال يفددرض  وندداً مددث البندداء املعددريف نلدد  تفكددًن الطددالب، وإسمددا ىدددم ويراندد  ت

ماذا لو ؟ : حمتويات معرتية يتبعها أسئلة مث مستوى ناٍل مث التفكًن، خصوصاً تلم األسئلة ال  تصاغ نل  صورة
وىدداا مددا أكدتددو ، نميددة مهددارات التفكددًن نددارل الرتبددةدمددا سدداند نلدد  ت، مدداذا إذا ؟ واسددتخدام األسددئلة مفتوحددة النهايددة

 ( 16630، (،   ،مال حممود1663،   بشارة: دراس 
ن الرب امج اإلبرامع أتاح الفرصة للطالب يف حتليل البيا ات ال  اشدتمل نليهدا احملتدوى، والتقدومي واملالحظدة وصدياهلة إ -4

إطار التعبًن نث األتكار ال  يراىدا كدل طالد  واالشدرتاك يف  يف، التنبدات والتنظيو، وحل املشكالت مفتوحة النهاية
وإصمابيددة الطالدد  وتفانلددو مددع الرب ددامج جمددال الدراسددة، دمددا سدداند الطددالب ، األ شدطة واحددوار واملناىشددة وطددرح األسددئلة

ة رمضددان،  حيددا: نلدد  االسددتمتا  بدراسددة العلددوم وتنميددة مسددتواىو يف التفكددًن نددارل الرتبددة، وىدداا مددا أكدتددو دراسدد 
 0 (1621، (،   نلع1664

وىداا سداند الطدالب نلد  زيدادة ، أبناء التدريس، وتفاندل متعمدق مدع املدادة التعليميدة يركز نل  اإلصمابية الرب امجإن  -.
املعرتدددة العلميدددة وسمدددو التفكدددًن ندددارل الرتبدددة مبهاراتدددو املختلفدددة، ورمبدددا يكدددون ىددداا النمدددو يف مهدددارات التفكدددًن ندددارل الرتبدددة 

ب راجدددع إذل أن ىددداا الرب دددامج تنددداول نرضددداً مشدددوىاً للمعلومدددات العلميدددة املقرتحدددة يف الوحددددة التعليميدددة سدددهل للطدددال
، الوصدددول إذل نقدددل الطالددد  ُنيدددث طماطددد  مسدددتوى الفكدددر ندددارل الرتبدددة للطدددالب، وىددداا مدددا أكدتدددو دراسدددة   نلدددع

1621) 0 
ة الواحددة، وا ددماجها يف حمصدلة واحددة ليسدتفيد منهدا تانلية الرب امج اإلبرامع يف استغالل ىددرات طدالب اجملموند -26

طدالب اجملموندة بكاملهدا، وبالتددارل تدإن العمدل اجلمددانع وتدق جلسدات تدريبيدة منظمددة يف تعلديو التفكدًن يسددهو يف 
تصددادم األتكددار، واالىتمددام بوجهددات النظددر الكثددًنة، وتفددت  نقددول الطددالب نلدد  أتكددار جديدددة دل يكددث موجددودة 

 ند نل  تنمية مهارات التفكًن نارل الرتبة 0دما سا، أصالً 
كل األسباب السابقة جمتمعة كان اا أكرب األبر يف زيادة وسمو التفكًن نارل الرتبة لددى طدالب اجملموندة الترريبيدة  

 0 (SFAA)( 1602مقار ة بنظرامهو طالب اجملمونة الضابطة، وذلم باستخدام الرب امج اإلبرامع القامو نل  مشرو   
، (1663،   ،مدددال حممدددود، (1663،   بشدددارة: تتفدددق  تدددامج ىددداه الدراسدددة جزميددداً مدددع  تدددامج دراسدددات كدددل مدددثو  

 (0 1623   ادية العفون ونبد الواحد، ، (1621(،   العمري وروزا اسيس، 1621، (،  نلع1664ىطيط،  
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( يف تنميدة التفكددًن 1602لد  مشددرو   وبالتدارل تالدراسدة احاليددة أفهدرت تانليدة الرب ددامج اإلبرامدع املقددرتح القدامو ن 
 0 نارل الرتبة لدى طالب العلوم املتفوىٌن َنامعة أم القرى

مدا أبدر ت: أسئلة الدراسة الاي يدن  نلد  وبالتوصل إذل ىاه النتيرة تكون ىد دت  اإلجابة نث السدال الثا  مث 
نارل الرتبة لدى طدالب العلدوم املتفدوىٌن َنامعدة  يف تنمية التفكًن (SFAA)( 1602الرب امج اإلبرامع القامو نل  مشرو   

 أم القرى؟
 :  عرض النتائج الخاصة باختبار فهم طبيعة العلم -ب
 : اختبار صحة الفرض الثا  -2

( بدٌن متوسدطع درجدات 6060نندد مسدتوى  يوجدد تدرق دال إحصدامياً ين  الفرض الثا  للدراسة نل  أ و ت ال  
 0 تالبعدي الختبار تهو طبيعة العلو  لضابطة يف التطبيقطالب اجملمونتٌن الترريبية وا

 : واجلدول التارل يوض  ذلم (Anacova)والختبار صحة ىاا الفرض مت استخدام حتليل التبايث املصاح  
المتوسطات البعدية لدرجات كل من المجموعة  ( للفرؽ بين ANCOVA( نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب ) 26جدول )

 : يبية والضابطة من طالب العلوم المتفوقين بجامعة أم القرى عند الدرجة الكلية لػ ) اختبار فهم طبيعة العلم (التجر 

الدرجة المقاسة 
: 

 مصدر التباين
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة اختبار
 ) ؼ (

 مستوى
الدللة 
 اإلحصائية

 (2)مربع إيتا 
 حجم التأثير

لكلية الدرجة ا
 الختبار

 تهو طبيعة العلو

التغاير   االختبار 
 القبلع (

 تأبًن ضعي  60688 د0 غ 60602 30230 40382 2 40382

األبر التررييب 
 اجملمونة ( 

 تأبًن كبًن 60431 60662 8660330 4.80240 2 4.80240

وسطع درجات طالب ( بٌن مت600نند مستوى  ( وجود ترق دال إحصامياً 26يتض  مث اجلدول السابق  
ويداا يدرتا ، اجملمونتٌن الترريبية والضابطة لصاحل طدالب اجملموندة الترريبيدة وذلدم بالنسدبة الختبدار تهدو طبيعدة العلدو

 0 الفرض الثا 
، ( يف تنميدة تهدو طبيعدة العلدو1602للتعرف نل  حرو تأبًن الرب امج اإلبرامع املقرتح القامو نلد  مشدرو   و  

)أبًن نث طريق إصماد ىيمة مربع إيتا ظمكث حساب حرو الت
2
 : كما ىو مبٌن باجلدول التارل  (

 ( حجم تأثير البرنامج اإلثرائي في تنمية فهم طبيعة العلم22جدول )

 مقدار حرو التأبًن ىيمة التغًن التابع املتغًن املستقل
استخدام الرب امج اإلبرامع القامو 

 (1602نل  مشرو   
 كبًن 6043 طبيعة العلو

 

( أن حرددو تددأبًن الرب ددامج اإلبرامددع يف تنميددة تهددو طبيعددة العلددو لعينددة الدراسددة  22يتضدد  مددث اجلدددول السددابق   
)كبًن  ظراً ألن ىيمة مربع إيتا 

2
( مدث التبدايث 6043وظمكدث تفسدًن ىداه النتيردة نلد  أسداس أن  ، (604أكرب مث   (

 ,Kiess)( 23، 2..2، امدددددددددتملستقل0  الرب امج اإلبرامع(  ملتغًن االكلع للمتغًن التابع  طبيعة العلو( يرجع إذل تأبًن ا
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1989, 486) 0 
 مناقشة وتفسير النتائج الخاصة باختبار فهم طبيعة العلم ) الفرض الثاني(: -1

أببتدد  النتددامج وجددود تددروق دالددة إحصددامياً بددٌن اجملمددونتٌن الترريبيددة والضددابطة يف اختبددار تهددو طبيعددة العلدددو،  
وظمكث تفسدًن ىداه النتيردة يف ضدوء بعدا الدراسدات السدابقة ذات الصدلة مثدل دراسدة  ، ذلم لصاحل اجملمونة الترريبيةو 

(  نبددد .166 الددزنيب، ، (1668،   نبددد اجمليددد، (1661،   ،مددال أمحددد، (Abd-Al-Kalic, 2000) : كدل مددث
 0 (Huann- Shying lin Chung –chen, 2002)(0 1623، (،   ،يات صاحل1623اللطي ، 

 : وذلم نل  النحو التارل
املددادة العلميددة املقدمددة يف الرب ددامج سدداند الطددالب نلدد  تهددو العالىددات املتبادلددة بددٌن العلددو والتكنولوجيددا واجملتمددع   -2

،  والبيئددة، وإدراك أن العلددو لددو أدواتددو ا اصددة بددو الدد  يسددتخدمها العلمدداء يف البحددث واكتشدداف املعرتددة اجلديدددة
ت دراسددة موضددونات الرتبيددة الصددحية يف الوحدددة التعليميددة املقدمددة نلدد  إدراك الطبيعيددة النماميددة، كددالم سدداند

والرتاكمية، والديناميكية، والترريبية للعلو، كما أسهو تناول املادة العلمية للعديد مث العلماء يف استنتاج بعدا 
حمتددوى الرب ددامج يف سمددو تهددو طبيعددة مددث خصددام  العلمدداء وتهددو أن العلددو  شدداط إ سددا  ندداملع، وبددالم أسددهو 
 0 (1623، العلو لدى طالب اجملمونة الترريبية، وىاا ما أكدتو دراسة  ،يات صاحل

حيددث تضددمن  موضددونات الرب ددامج ، التندداول الصددري  جلوا دد  طبيعددة العلددو مددث خددالل موضددونات الرب ددامجأن  -1
والدد  سدداندت نلدد  زيددادة تهددو ، ودور العلمدداء ندددداً مددث األسددئلة املرتبطددة بطبيعددة العلددو، وأىداتددو وخصامصددو،
 (0 1623الطالب لطبيعة العلو، وىاا ما أكدتو دراسة   نبد اللطي ، 

أن طدددالب اجملموندددة الترريبيدددة خدددالل مسدددًنهتو يف الدراسدددة يف املرحلدددة اجلامعيدددة مارسدددوا أبنددداء ذلدددم جمموندددة مدددث  -3
 ددربات العلميددة، إضدداتة إذل اكتسددايو معرتددة نلميددة نمليددات العلددو واكتسددبوا أبندداء مسددًنهتو تلددم جممونددة مددث ا

ومعرتددة متعلقددة مبددا صمددري داخددل الغرتددة الصددفية، كددل ذلددم كددون لددديهو جممونددة مددث املعتقدددات شددكل  اإلطددار 
املرجعع رمو القضايا العلمية االجتمانية، رمبا يكون ذلم أسهو يف تهو الطالب لطبيعة العلو بشكل أكرب مدث 

 0 (.166، ونة الضابطة، وىاا ما أكدتو دراسة   الزنيب ظرامهو طالب اجملم
وتددرس العلدوم بطدرق ، أن املناىج الدراسية يف ضوء ا طط اجلامعية تربط بٌن العلو والتكنولوجيا واجملتمع والبيئة -8

تمدام إضداتة إذل أن الدربامج التعليميدة املقدمدة لطدالب اجلامعدة تواكد  التطدورات العلميدة، وكدالم اى، استقصامية
مدسسات التعليو العارل كاجلامعات مثالً يف إنداد وتوزيع  شرات نلمية تثقيفية تناول ىضايا نلمية حديثة مثل 

وهلًنىدا، رمبدا كدل   (STSE)، (1602وبعدا مشداريع العلدوم اإلصدالحية مثدل  ، التكنولوجيا احيوية ودمارستها
 (0 .166رريبية، وىاا ما أكدتو دراسة   الزنيب، ذلم أسهو يف سمو تهو طبيعة العلو لدى طالب اجملمونة الت

أتاح الفرصة للطالب التعرف نل  جتارب وأنمال العلماء وحماولتهو لتصحي  أخطامهو مث خدالل أن الرب امج  -0
مزيدددد مدددث التردددارب واالسدددتنتاجات واملالحظدددات، وبدددالم يددددرك الطدددالب طبيعدددة العلدددو القاممدددة نلددد  املالحظدددة 

الحظددددات، ومعرتددددة أن العلددددو مددددادة وطريقددددة معدددداً، وتقدددددير دور العلمدددداء والصددددعوبات الدددد  والترريدددد  وتفسددددًن امل
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 (0 1623وىاا ما أكدتو دراسة  نبد اللطي ، ، واجهتهو للوصول إذل املعرتة العلمية
( ومددا أتاحددو مددث أ شددطة نلميددة ىددد سدداند 1602أن الددتعلو باسددتخدام ىدداا الرب ددامج اإلبرامددع يف ضددوء مشددرو    -0

ومث   أدرك العالىة بٌن املعرتة ال  يتعلمها يف دروس ، نل  أن يتعلو املعرتة العلمية وجوا بها التطبيقية الطال 
كما أن الرب امج املقرتح أفهر العلو بصورتو الواىعية كطريقة ،  العلوم وحياتو اليومية، دما جعل التعلو ذا معىن لديو
وإنطداء صدورة ، وا لفيدات االجتمانيدة والعلميدة لدبعا العلمداء للبحث والتفكًن، واىتمامو بعرض السًن الااتية

 (16680  نبد اجمليد، ، (1661صحيحة نث العلو وإذمازات العلماء، وىاا ما أكدتو دراس    ،مال أمحد، 
الرب ددامج املقددرتح ىدددم مددادة نلميددة حديثددة تعكددس أحدددث مددا توصددل إليددو العلددو والعلمدداء يف العصددر احددديث مددث  -2

باإلضداتة إذل تقددمي أمثلددة ، ومتددرج، ومدرتابط، نلميدة وتكنولوجيدة، مت تقددظمها يف أسدلوب مبسدط، واضد معرتدة 
متنونة ونديدة للتطبيقات املستقبلية واحالية يف جمال الرتبية الصحية، خاصة أن ىاه التطبيقات مرتبطة باحياة 

ا أسهو يف سمو تهدو طبيعدة العلدو لددى طدالب الغااء، البيئة، كل ذلم رمب –الصحة : اليومية وُناالت كثًن مثل
  0 (1623، اجملمونة الترريبية، وىاا ما أكدتو دراسة  ،يات صاحل

العالىة بٌن العلو والتكنولوجيدا واجملتمدع والبيئدة بصدورة نلميدة دىيقدة أسدهو يف تهدو ىداه العالىدة  إن الرب امج ىدم -4
، وبالتارل صنع املشكالت والتحديات ال  تواجهو  معاجلةلدى طالب اجملمونة الترريبية، األمر الاي أسهو يف

القرارات سواء نل  الصعيد الشخصع أو نل  صعيد املواطندة وذلدم ألسدا تتدي  الفرصدة للمتعلمدٌن إذل التعدرض 
 ربات وجتارب وىضايا مرتبطة مباشرة ُنياهتو، وتزودىو باملهارات الالزمة الد  تدددي إذل إصمداد الطالد  املثقد  

األمر ، لمياً الاي لديو القدرة نل  مواجهة حتديات القرن احادي والعشريث، وتوفي  املعرتة العلمية يف حياتون
الاي رمبا أسهو يف سمو تهو طبيعة العلو لدى طالب اجملمونة الترريبيدة، وىداا مدا أكدتدو دراسدة  ،مدال نيداش، 

16640) 
لرب دامج اإلبرامدع والتددري  الصدري  لطدالب اجملموندة الترريبيددة تفدوق طدالب اجملموندة الترريبيدة ظمكدث أن يعدزى ل -. 

وىاا يتفق مع العديد مث الدراسات الرتبوية ال  أوضح  أن التدري  الصري  للطالب ، نل  تهو طبيعة العلو
واملعلمدٌن نلدد  مفهدوم طبيعددة العلدو ضمسددث مدث تهمهددو لددو، وظمكدث أن يددنعكس ذلدم إصمابدداً داخدل هلرتددة الصدد ،  

رت بعددا الدراسددات إذل أن مفهددوم طبيعددة العلددو مددث املفدداىيو الصددعبة الدد  تتطلدد  التدددري  املباشددر، كمددا أشددا
وىاا األمر دت  معاجلتو بشكل واض  يف الرب امج املقرتح الاي طبق يف ىاه الدراسة، وىاا ما تدكدده دراسدات  

ل نياش،  ،ما (Lederman,2001)، (Hammarich, 1997) ,(Abd-Al-Kalic, 2000b): كل مث
16640 ) 

الرب امج ىدم تفسًنات وأدلة نلمية واضحة مشل  جوا   املوضونات املختلفدة تسداند الطالد  نلد  إدراك أن  -26
املزايددا والعيددوب للقضددايا املرتبطددة يدداه املوضددونات، وبددالم اسددتطا  الطالدد  اختدداذ القددرارات املناسددبة يف القضددايا 

تعددرض اددا يف حياتددو اليوميددة، األمددر الدداي رمبددا أسددهو يف رمددو تهددو طبيعددة واملشددكالت احياتيددة املختلفددة الدد  ىددد ي
 (16230، العلو لدى طالب اجملمونة الترريبية وىاا ما أكدتو دراسة   ،يات صاحل

كدددل األسدددباب السدددابقة جمتمعدددة كدددان ادددا أكدددرب األبدددر يف زيدددادة وسمدددو تهدددو طبيعدددة العلدددو لددددى طدددالب اجملموندددة  
( 1602برامددع القددامو نلدد  مشددرو   هو طددالب اجملمونددة الضددابطة وذلددم باسددتخدام الرب ددامج اإلالترريبيددة مقار ددة بنظددرام
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(SFAA)0 
 

،   ،مدال أمحدد، (Abd-Al-Kalic, 2000b): وتتفق  تامج ىاه الدراسة جزمياً مع  تامج دراسات كدل مدث 
 -Huann)(0 1623، (،   ،يدات صداحل1623(  نبدد اللطيد ، .166 الدزنيب، ، (1668،  نبد اجمليد، (1661

shying lin chung – chih chen, 2002) 0 
( يف تنميدة تهدو 1602وبالتارل تالدراسة احالية أفهرت تانلية الرب امج اإلبرامدع املقدرتح القدامو نلد  مشدرو    

 طبيعة العلو لدى طالب العلوم املتفوىٌن َنامعة أم القرى0
ت : نث السدال الثالث مث أسئلة الدراسة الداي يدن  نلد  وبالتوصل إذل ىاه النتيرة تكون ىد دت  اإلجابة 

يف تنميدددة تهدددو طبيعدددة العلدددو لددددى طدددالب العلدددوم  (SFAA)( 1602مدددا أبدددر الرب دددامج اإلبرامدددع القدددامو نلددد  مشدددرو   
 املتفوىٌن َنامعة أم القرى ؟ 

 التفكير عالي الرتبة: فهم الطبيعة العلم واختبار  عرض النتائج الخاصة بالعالقة الرتباطية بين اختبار -ج
 : اختبار صحة الفرض الثالث -2

ذات داللددة إحصددامية بددٌن الدرجددة الكليددة  ت ال توجددد نالىددة ارتباطيددة: يددن  الفددرض الثالددث للدراسددة نلدد  أ ددو
  ت0الختبار تهو طبيعة العلو والدرجة الكلية الختبار التفكًن نارل الرتبة للتطبيق البعدي لدى طالب اجملمونة الترريبية 

الدرجة الكلية الختبار تهو طبيعة  والختبار صحة ىاا الفرض مت حساب معامل ارتباط ت كارل بًنسونت بٌن
يوض   التارل دولاجلو ، العلو والدرجة الكلية الختبار التفكًن نارل الرتبة للتطبيق البعدي لدى طالب اجملمونة الترريبية

 : ذلم
بين الدرجة الكلية لختبار فهم طبيعة العلم والدرجة الكلية  ستخدام معامل ارتباط بيرسونبا *( نتائج العالقة الرتباطية21جدول )

 = ن ( : 31من طالب العلوم المتفوقين بجامعة أم القرى ) لختبار التفكير عالي الرتبة للمجموعة التجريبية 

 : : لكلية لػالعلم والدرجات ا طبيعةالعالقة الرتباطية بين الدرجة الكلية لختبار فهم 

 القيمة ن المجموعة : مهارات اختبار التفكير عالي الرتبة :
 الرتباطية :

 دللة ومستوى قوة
 الرتباط :

 التباين
 المفسر : 

 6082 متوسطة –دالة  **60041 81 /  الترريبية  2 املالحظة – 2
 6004 نالية –دالة  **60206 81 /  الترريبية  2 التنبد  – 1
 6000 نالية –دالة  **60423 81 /  الترريبية  2 ليلالتح – 3
 6003 نالية –دالة  **602.8 81 /  الترريبية  2 التقومي  – 8
 6022 نالية –دالة  **60482 81 /  الترريبية  2 حل املشكالت مفتوحة النهاية  – 0
 6023 نالية –دالة  **60400 81 /  الترريبية  2 التنظيو  – 0
 6042 نالية جداً  –دالة  **60.66 81 /  الترريبية  2 ًن نارل الرتبة الكلعالتفك  – 2

 
وجود نالىة ارتباطية ذات داللدة إحصدامية بدٌن الدرجدة الكليدة الختبدار تهدو ( السابق 21يتض  مث اجلدول  

                                                 
( القديو االرتباطيدة الدواردة يف اجلددول أنداله ذات داللدة إحصدامية  *  ، ( 6062رتباطية الواردة يف اجلددول نداله ذات داللدة إحصدامية نندد مسدتوى    القيو اال (  * *  

 ( 0 6060نند مستدوى    
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ويداا يدرتا 0 الترريبيدةطبيعة العلو والدرجة الكليدة الختبدار التفكدًن ندارل الرتبدة للتطبيدق البعددي لددى طدالب اجملموندة 
 0 الفرض الثالث

الفرض و واختبار التفكًن نارل الرتبة  مناىشة وتفسًن النتامج ا اصة بالعالىة االرتباطية بٌن اختبار  تهو طبيعة العل -1
 : الثالث(

والدرجة  أببت  النتامج وجود نالىة ارتباطية ذات داللة إحصامية بٌن الدرجة الكلية الختبار تهو طبيعة العلو 
وظمكث تفسدًن ىداه النتيردة يف ضدوء 0 الكلية الختبار التفكًن نارل الرتبة للتطبيق البعدي لدى طالب اجملمونة الترريبية

(، .166(،  الدددددددزنيب، 1664  حيددددددداة رمضدددددددان، : بعدددددددا الدراسدددددددات السدددددددابقة ذات الصدددددددلة مثدددددددل دراسدددددددة كدددددددل مدددددددث
 (0 1621 نلع،

 : وذلم نل  النحو التارل
و معظددو الدراسددات نلدد  أن لفهددو الطددالب لطبيعددة العلددو أبددر يف سددلوكهو التعليمددع ويف اجتاىدداهتو مددا أشددارت إليدد -2

العلمية وتنمية مهارات التفكًن املختلفة لديهو مبا تيها مهارات التفكًن نارل الرتبة، كما أن مفهوم طبيعة العلدو 
اطدداً مباشددراً مبهددارات التفكددًن نددارل الرتبددة، الدداي يشددًن إذل أبسددتمولوجيا العلددو، أو القدديو واالترتاضددات يددرتبط ارتب

 0 (.166وبتصورات الطالب حول طبيعة املعرتة العلمية، وىاا ما أكدتو دراسة  الزنيب، 
أن ىيددددام الطددددالب بعمليددددات التحليددددل والتقددددومي واملالحظددددة وصددددياهلة التنبدددددات وحددددل املشددددكالت مفتوحددددة النهايددددة   -1

واالستما  جيداً للحلدول والراء الد  يفرتضدها زمالمهدو واحدرتامهو ، نتاجوالتنظيو، وربط السب  بالنتيرة واالست
وتقبدددل األتكدددار أدى ذلدددم إذل املعاجلدددة العميقدددة لفهدددو طبيعدددة العلدددو، كمدددا أن التفاندددل بدددٌن الطدددالب مدددث خدددالل 

حياة دراسة  فاىيمية، وىاا ما أكدتو التفكًن واملشاركة، واملالحظة وتوليد األتكار ساند يف مراجعة سماذجهو امل
 (0 1664رمضان، 

كمدا أن تهدو الطدالب للقضدايا العلميددة ،  أن ىنداك اتفداق نلد  أن طبيعدة العلدو ىدع أحدد جوا دد  الثقاتدة العلميدة -3
املتضددمنة يف وحدددة الرتبيددة الصددحيحة يف الرب ددامج املقددرتح والدد  تناولدد  تهددو طبيعددة العلددو يف ضددوء ىدداه القضددايا 

التفكدًن العليدا لددى الطدالب مبعدىن وجدود ارتبداط وبيدق بدٌن تهدو طبيعدة العلدو لددى  ترتبط ارتباطاً مباشر مبهارات
 ( 166.0الطالب والرتع مث مستوى ىدراهتو يف مهارات التفكًن نارل الرتبة، وىاا ما أكدتو دراسة  الزنيب، 

ة واألحدددداث مدددث تفاندددل الطدددالب مدددع البيئددد تتكدددون لددددى الطدددالب املعتقددددات والتصدددورات واالجتاىدددات العلميدددة -8
وترتسددخ لددديهو مددع الددزمث، وتصددب  األداة الدد  يسددتخدموسا يف مراىبددة املعرتددة ومعاجلددة ، وا ددربات الدد  ظمددرون يددا

املعلومددات والتخطدديط اددا واختدداذ القددرارات حواددا، والناتدداة الدد  تدددرك مددث خالاددا ا ددربات ويددا تفسددر األحددداث 
ىددوي ومباشددر بددٌن تهددو الطددالب لطبيعددة العلددو وتنميددة مهددارات كددل ذلددم رمبددا أدى إذل حدددوث ارتبدداط ،  اجلديدددة

 (0 .166التفكًن نارل الرتبة لديهو، وىاا ما أكدتو دراسة   الزنيب، 
( ساىو يف إنطاء الطالب حرية التعبًن 1602إن دراسة الطالب حملتوى ىاا الرب امج املقرتح يف ضوء مشرو    -0

البيا ددات وتقوظمهددا واملسدداندة يف التفكددًن يف حددل املشددكالت مفتوحددة دمددا دتددع الطددالب إذل حتليددل ، نددث أتكددارىو
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النهاية والقدرة نل  وصياهلة التنبدات، ىاا كلو رمبا ساند نل  الربط بٌن التفكًن نارل الرتبة وتهو طبيعة العلو، 
 0 (1621، وىاا ما أكدتو دراسة   نلع

 
املقددرتح، ىددد أنطدد  الطددالب الفرصددة الكاتيددة للتأمددل  إن اسددتخدام موضددونات متنونددة ومناسددبة حملتددوى الرب ددامج -0

والتفكر يف احملتوى األكادظمع لوحدة الرتبية الصدحية والتفكدًن يف ىداه املوضدونات بعمدق وتسلسدل للوصدول إذل 
حتديددد البدددامل املناسددبة، خاصددة وأن موضددونات الوحدددة مرتاكبددة ومرتتبددة نلدد  بعضددها الددبعا، حيددث أن حمتددوى 

د الطالب يف تناولو وسهل املعلومات ال  يرى بعا الطالب صعوبة أبناء تدريسها، كل ىاا ىاا الرب امج سان
رمبا أوجد ارتباطاً بٌن تهو طبيعة العلو وتنمية مهارات التفكًن نارل الرتبة لدى الطالب، وىاا ما تدكدده دراسدة 

 0 (1621،   نلع
تباطيدددة موجبدددة بدددٌن متوسدددطع درجدددات طدددالب كدددل األسدددباب جمتمعدددة كدددان ادددا أكدددرب األبدددر يف وجدددود نالىدددة ار  

اجملمونتٌن الترريبية والضابطة يف التطبيق البعدي يف اختبار التفكًن نارل الرتبة   مبهاراتو املختلفة ( واختبار تهو طبيعة 
وتتفدق  تدامج ىداه الدراسدة جزميداً مدع 0 (SFAA)( 1602العلو، وذلم باستخدام الرب دامج اإلبرامدع يف ضدوء مشدرو   

 ( 16210(،   نلع، .166(،   الزنيب، 1664  حياة رمضان، : امج دراسات كل مث ت
وبالتارل تالدراسة احالية أفهرت وجود نالىة ارتباطية موجبة بٌن اختبار التفكًن نارل الرتبة اختبار تهو طبيعة  

 0 العلو يف التطبيق البعدي لدى طالب العلوم املتفوىٌن َنامعة أم القرى
: ؤالت الدراسة، الاي ين  نل اإلجابة نث السدال الرابع مث تساذل ىاه النتيرة تكون ىد دت  وبالتوصل إ

ىددل توجددد نالىددة ارتباطيددة ذات داللددة إحصددامية بددٌن الدرجددة الكليددة الختبددار تهددو طبيعددة العلددو والدرجددة الكليددة الختبددار 
 0 التفكًن نارل الرتبة للتطبيق البعدي لدى طالب اجملمونة الترريبية ؟

 :  التوصيات
 : يف ضوء الدراسة يوصع الباحث مبا يلع

التفكدًن بتنميدة توجيو  ظر القداممٌن نلد  ختطديط وتطدوير منداىج العلدوم بدوزارة التعلديو العدارل بضدرورة االىتمدام  -2
 0 نارل الرتبة مث خالل تدريس العلوم

ديثددة يف تدددريس العلددوم الدد  تتواتددق مددع تدددري  أنضدداء ىيئددة التدددريس يف جمددال الرتبيددة العلميددة نلدد  الطددرق اح -1
وتعمددل نلدد  تنميددة مهددارات التفكددًن نددارل الرتبددة، وتهددو طبيعددة العلددو لدددى طددالب العلددوم ، (1602مشددرو   
 0 املتفوىٌن

 0 (1602ضرورة إنادة النظر يف تلسفة برامج إنداد وتدري  معلو العلوم يف ضوء مفاىيو ومراحل مشرو    -3
وطبيعدة ، معلو العلدوم بكليدات الرتبيدة أ دوا  التفكدًن املختلفدة مبدا تيهدا التفكدًن ندارل الرتبدة تضمٌن برامج إنداد -8

 0 (1602العلو مث منظور مشرو   
تضمٌن دليل معلو العلوم مبراحل التعليو العام املختلفة بعا اإلسرتاتيريات التدريسية احديثة لتنمية مهارات  -0
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 0 لعلوالتفكًن نارل الرتبة وتهو طبيعة ا
ضددرورة تبددين بددرامج إنددداد املعلمددٌن يف السددعودية خططدداً لتطددوير تهددو طبيعددة العلددو لدددى أنضدداء ىيئددة التدددريس  -0

 0 ومعايًن الرتبية العلمية األمريكية، (1602استناداً إذل مشرو   
تدداريخ العلددو تضددمٌن املندداىج وا طددط اجلامعيددة مددواد تعلميددة تدكددد نلدد  تهددو طبيعددة العلددو مددث خددالل تقدددظمها ل -2

  0 وتلسفة العلو وسيسيولوجيا العلو
تعري  أنضاء ىيئة التدريس يف جمال الرتبية العلمية بأشمية طبيعة العلو ا سراماً مع حركات اإلصالح الرتبوية  -4

 ومعادل الثقاتة العلمية0 ، العلو للرميع: ( بوبيقتيو1602ضوء متطلبات مشرو    يف
بصدددورة صدددرضمة يف مسددداىات العلدددوم املختلفدددة ضدددمث بدددرامج اإلندددداد باجلامعدددات  تضدددمٌن مفددداىيو طبيعدددة العلدددو -.

 0 السعودية لتمس حياة الطال  الواىعية، ودتكنو مث اختيار مهنتو املستقيل، وتعرتو بعادل املهث يف جمال العلوم
ارات التفكددًن نددارل ضددرورة إنددادة النظددر يف ختطدديط مندداىج العلددوم باملرحلددة اجلامعيددة ُنيددث تركددز نلدد  تنميددة مهدد -26

 0 الرتبة، وتهو طبيعة العلو
نقددد دورات و دددوات ألنضدداء ىيئددة التدددريس يف جمددال الرتبيددة العلميددة للتعريدد  بددالتفكًن نددارل الرتبددة، وطبيعددة  -22

 العلو لتوفي  ذلم بالشكل األمثل يف تدريس العلوم0 
 :  المقترحات
بعا الدراسات األخرى ال  ظمكث أن تكون مكملة ااه  يف ضوء  تامج الدراسة احالية يقرتح الباحث إجراء 

 : الدراسة ومنها ما يلع
 0 ( يف تنمية مهارات أخرى وميول الطالب واجتاىاهتو1602دراسة أبر بر امج ىامو نل  مشرو    -2
 0 إجراء دراسة دمابلة نل  نينة مث طالب املرحلتٌن املتوسطة والثا وية -1
( يف تنميددة التفكددًن االسددتدالرل والقدددرة نلدد  اختدداذ القددرار يف 1602امو نلدد  مشددرو   دراسددة بر ددامج إبرامددع ىدد -3

 0 تدريس العلوم
( يف حتسددٌن  ددواتج الددتعلو لدددى الطددالب ذوي 1602دراسددة أبددر بر ددامج تدريسددع مقددرتح ىددامو نلدد  مشددرو    -8

 0 وبطعء التعلو باملرحلتٌن املتوسطة والثا وية، صعوبات التعلو
 –حددل املشددكالت  -التدددريس مبهددارات التفكددًن نددارل الرتبددة يف متغددًنات أخددرى:   التنددور العلمددع دراسددة أبددر -0

 0 نمليات العلو (
 0 (1602بية يف ضوء متطلبات مشرو   دراسة تقومي وتطوير برامج إنداد معلمع العلوم بكليات الرت  -0
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 :  المراجع العربية
 0 األردن، دار الثقاتة، يثة يف تدريس العلوماالجتاىات احد: (1621أبو ناذرة، سناء حممد  

(: تانليدددة اسدددتخدام بعدددا األ شدددطة املدرسدددية الالصدددفية نلددد  تنميدددة تهدددو طبيعدددة العلدددو لددددى طدددالب املرحلدددة .166صدددربي باسدددط  ، أمحدددد
، طدرق التددريساإلندادية َنامعة سوىاج، جامعة نٌن مشس، اجلمعية املصرية للمناىج وطرق التدريس، جملة دراسدات يف املنداىج و 

 0  203 -230(، ص ص 280   
(: استقصداء رؤيدة الطلبدة املعلمدٌن ختصد  العلدوم بكليدة الرتبيدة َنامعدة السدلطان ىدابوس لطبيعدة العلدو .166أمبو سعيدي، نبد او مخيس  

ص ص ، (2(،   21م  باسدتخدام األحددداث احامسددة، جامعددة نددٌن مشددس، اجلمعيدة املصددرية للرتبيددة العلميددة، جملددة الرتبيددة العلميددة، 
160- 110  0 

(: أبدر اسدتخدام أسدلوب حدل املشدكالت الكيمياميدة يف تهدو طدالب الصد  1622حممد خليفة  ، والسنا أمبو سعيدي، نبد او مخيس، 
 0 82(، ص ص 1(، ج  266احادي نشر باملنطقة الداخلية بسلطنة نمان لطبيعة العلو، جامعة الكوي ، اجمللة الرتبوية،    

مستوى جودة كت  العلوم يف املرحلة األساسية الد يا يف تلسطٌن وتقاً للمعايًن العامليدة، رسدالة ماجسدتًن هلدًن : (.166نبًن حممد  ، وصيأ 
 0 جامعة األزىر بغزة، نمادة الدراسات العليا، منشورة

التفكًن الناىد واإلبدانع لددى طدالب الصد  العاشدر (: أبر بر امج تدرييب ملهارات التفكًن نارل الرتبة يف تنمية 1663موتق سليو  ، بشارة
 0 جامعة الًنموك، كلية الدراسات العليا، األساسع، رسالة دكتوراه هلًن منشورة،

 (: تنمية املفاىيو واملهارات العلمية ألطفال ما ىبل املدرسة، دار املسًنة، نمان، األردن0 1668بطرس، بطرس  
ًن الناىددد املتضددمث يف كتدد  العلدوم للمرحلددة اإلنداديددة مبملكددة البحددريث، جامعددة الًنمددوك، نمددادة مهددارات التفكدد: (.166خالددد  ، حدوصبوى

 0 362 -1.3ص ص ، (8   ، (0البحث العلمع والدراسات العليا، اجمللة األرد ية يف العلوم الرتبوية، م  
كددًن العليددا والتحصدديل للتالميددا واملوىددوبٌن يف املرحلددة (: أبددر بر ددامج إبرامددع يف تنميددة بعددا مهددارات التف1621الرتكددع،  ددازك نبددد الصددمد  

 0 266 -80(، ص ص 33االبتدامية بدولة الكوي ، جملة اإلرشاد النفسع،    
ترمجدة ، (: تدريس العلوم يف املددارس الثا ويدة 00 إسدرتاتيريات تطدوير الثقاتدة العلميدة1668جا ي   ، روجر، وباول، ليزرل، وباييب، تروبريدج

 0 احميد، اإلمارات العربية املتحدة، دار الكتاب اجلامعع حممد نبد
 0 (: تعليو التفكًن مفاىيو وتطبيقات، نمان، دار الكتاب العري...2جروان، تتحع نبد الرمحث  

جامعة  (: مستوى تهو معلمع العلوم لطبيعة العلو ونالىتو مبمارستهو الصفية، رسالة ماجستًن هلًن منشورة،1660احرري، حسث حممد  
 0 السلطان ىابوس، سلطنة نمان

، (: تانليدة املددخل التفاوضدع يف تنميدة طبيعدة العلدو وتقددير العلمداء لددى الطالبدة املعلمدة بكليدة البندات1626ليل  نبد او  ، حسام الديث
(، ص ص 208جامعدددة ندددٌن مشدددس، اجلمعيدددة املصدددرية للمنددداىج وطدددرق التددددريس، جملدددة دراسدددات يف املنددداىج وطدددرق التددددريس،    

04- 26.  0 
لتنميددة املفدداىيو املتعلقددة يدداه  (SS1)(: تانليددة بر ددامج مقددرتح يف ضددوء القضددايا العلميددة االجتمانيددة 1622ليلدد  نبددد او  ، حسددام الددديث

لعلميدة، جملدة القضايا واالجتاه رمو دراستها، وأخالىيات العلو ملعلمع العلوم أبناء ا دمة، جامعدة ندٌن مشدس، اجمللدة املصدرية للرتبيدة ا
 0 204 -222(، ص ص 1(،    28الرتبية العلمية، م  

(: أبدددر التددددريس وتقددداً لنمدددوذج وودز وتددداريخ العلمفدددع تنميدددة التحصددديل 1660 دددوال نبدددد الفتددداح  ، وتهمدددع، ليلددد  نبدددد او، حسدددام الدددديث
، العلميدة مشس، اجلمعية املصرية للرتبيةومهارات حل املشكلة وتهو طبيعة العلو لدى تالميا الص  الثا  اإلندادي، جامعة نٌن 

 0 46-32ص ص (،3(،  4، م جملة الرتبية العلمية
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(: أبر استخدام األ شدطة الكتابيدة والتقدومي اجلمدانع يف اجلغراتيدا يف تنميدة بعدا مهدارات التفكدًن العليدا لددى 1666تاطمة إبراىيو  ، محيدة
اجلمعيددة املصدرية للمنداىج وطدرق التدددريس، جملدة دراسدات يف املنداىج وطددرق  جامعدة ندٌن مشدس،، الطالبدات املعلمدات بكليدة البنددات

 0  203 -262ص ص ، (46التدريس،    
أبددر سمددوذج تعليمددع ىددامو نلدد  منحدد  العلددو والتكنولوجيددا واجملتمددع والبيئددة يف مسددتوى الثقاتددة العلميددة لدددى : (1660خشددان، حممددد حسددث  

ط التعلو املختلفدة، رسدالة دكتدوراه هلدًن منشدورة، كليدة الدراسدات الرتبويدة العليدا، جامعدة طالب مرحلة التعليو األساسع مث ذوي أسما
 0 األردن، نمان العربية

 دار املسًنة، نمان، األردن0 ، (: تعليو العلوم للرميع1664خطابية، نبد او حممد  
صددد  ا دددامس األساسدددع يف األردن للمعددداير القوميدددة (: مرانددداة حمتدددوى كتددداب العلدددوم لل1662والشدددعيلع، نلدددع  ، خطابيدددة، حممدددد نبدددد او

 0 2.0 -223(، ص ص 2(،    8األمريكية حملتوى العلوم، جملة جامعة الشارىة للعلوم الشرنية واإل سا ية، م  
دي، ، (: تددددريس العلدددوم يف مراحدددل الدددتعلو العدددام0..2حسدددٌن حيددددر، ويدددو س، حممدددد مجدددال  ، ا ليلدددع، خليدددل يوسددد ، ونبدددد اللطيددد 

 دار القلو0 ، مارات العربية املتحدةاإل
بغدزة، رسدالة ماجسدتًن  (NSTA)مستوى تهو معلمع العلوم الطبيعية العلو واالستقصاء العلمدع وتدق معدايًن : (1623إياد نايد  ، دلول

 0 هلًن منشورة، اجلامعة اإلسالمية بغزة، كلية الرتبية
يف تنميدة بعدا مهدارات التفكدًن العليدا  (FSLC)ابتكدر(  –اسدتمع  –ارك شد –تانلية إسرتاتيرية   كدون : (1664رمضان، حياة نلع  

واملفاىيو العلمية يف مادة العلدوم لددى تالميدا الصد  ا دامس االبتددامع، جامعدة ندٌن مشدس، اجلمعيدة املصدرية للرتبيدة العلميدة، جملدة 
 0 2.0 -280(، ص ص 3(،    22م  ، الرتبية العلمية

 0 دمشق، سوريا، دار املعرتة، وأشكال التفكًن(: أسماط 1626رمضان،  بيل  
(: أبددر بر ددامج إبرامددع ىددامو نلدد  نددادات العقددل يف التفكددًن اإلبدددانع والقددوة الرياضددية لدددى طددالب الصدد  األول 1623ريددا ، نلددع محددد  

 0 جامعة أم القرى، مكة املكرمة، رسالة دكتوراه هلًن منشورة، كلية الرتبية، املتوسطة مبكة املكرمة
 0 نمان، (: نلو النفس العام، دار املسًنة1622اوي، حممد نودة رظمال

(: العالىة بٌن مستوى تهو معلمع العلوم احياتية يف املرحلة الثا وية لطبيعة العلو ومسدتوى تهمهدو للقضدايا .166الزنيب، طالب نبد او  
 – 112(، ص ص 1(،    30العلمدع، جملدة دراسدات، م  نمدادة البحدث ، العلمية اجلدلية واجتاىداهتو العلميدة، اجلامعدة األرد يدة

138  0 
(: مستوى الثقاتة العلمية لدى معلمع الفيزياء يف املرحلة الثا وية ونالىتو مبستوى الثقاتة العلمية واالجتاىات 1664الزنيب، طالل نبد او  

(، ص ص 2(،    22رد يدددة للعلدددوم الطبيعيدددة، م  اجمللدددة األ، رمدددو العلدددوم لددددى طلبدددتهو، اجلامعدددة األرد يدددة، نمدددادة البحدددث العلمدددع
263 – 222  0 

 0 األردن، دار الشروق، (: االجتاىات العاملية املعاصرة يف مناىج العلوم وتدريسها، نمان1626نايش حممود  ، زيتون
 0 نادل الكت ، القاىرة، (: تدريس العلوم للفهو ورؤية بنامية1661كمال نبد احميد  ،  زيتون

 0 دار املعارف، (: تصني  األىداف التدريسية حماولة نربية، األسكندرية0..2كمال  ،  وزيتون، ثزيتون، حس
 0 القاىرة، نادل الكت ، رؤية تطبيقية يف تنمية العقول املفكرة -(: تعليو التفكًن1663زيتون، حسث حسٌن  
 0 األردن، دار الشروق (: النظرية البنامية وإسرتاتيريات تدريس العلوم،1662زيتون، نايش حممود  
( لددددى معلمددع العلدددوم يف األردن ونالىتدددو 1602مسدددتوى تهددو طبيعدددة املسدددع  العلمددع يف ضدددوء املشددرو   : (1623زيتددون، ندددايش حممددود  

(، ص ص 1(،    .اجمللددة األرد يددة يف العلددوم الرتبويددة، م  ، بددبعا املتغددًنات الدظمغراتيددة، اجلامعددة األرد يددة، نمددادة البحددث العلمددع
22.- 23.  0 
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رسدالة ماجسدتًن هلدًن ، (: تقومي حمتوى مناىج العلوم الفلسطينية للمرحلدة األساسدية العليدا يف ضدوء املعدايًن العلميدة1622هتا  أمحد  ، سعيد

 0 منشورة، جامعة األزىر بغزة، نمادة الدراسات العليا والبحث العلمع
تندتٌن إذل الثقاتدة العلميددة واإلشدراكية و ونيددة األسدئلة يف ضددوء تقدومي كتدداي (: تطدوير وحدددتٌن دراسديتٌن مسدد1668سدليمان، إبدراىيو خلدد   

األحيدداء لطلبددة الصددفٌن التاسددع والعاشددر األساسدديٌن يف األردن، رسددالة دكتددوراه هلددًن منشددورة، كليددة الدراسددات الرتبويددة العليددا، جامعددة 
 0 نمان العربية، األردن

 تقومي يف املنظومة الرتبوية، الرياض، مكتبة الرشد0 (: ال1660وسادل أمحد حممد  ، نلع أمحد، سيد
 مصر0 ، دار القاىرة، (: أساسيات وتطبيقات يف نلو املناىج1662شاىٌن، ذموى نبد الرحيو  

ة ( مبشدرو  املعدايًن القوميدة للرتبيدة العلميدة األمريكيد4-0مددى حتقدق معدايًن احملتدوى  : (1660نلع سعود  ، وشنيان، الشايع، تهد سليمان
(NSES) يف حمتوى كت  العلوم يف اململكة العربية السعودية، جامعة نٌن مشدس، اجلمعيدة املصدرية للمنداىج وطدرق التددريس ،  

 0  244 -201ص ص ، (222 
(: مفاىيو طبيعة العلو ونملياتو املتضمنة يف كتاب العلوم للص  التاسع ومدى اكتساب الطلبة اا، رسدالة 1664سلمان ىدي   ، شحادة

 0 اجستًن هلًن منشورة، اجلامعة اإلسالمية بغزة، نمادة الدراسات العليام
 0 (: أطفال نند القمة املوىبة والتفوق العقلع واإلبدا ، دار الفكر العري، القاىرة1661وصادق يسرية  ، الشربيين، زكريا

جملدة دراسدات تربويدة ، و يف ضوء بعدا املتغدًنات(: مستوى تهو معلمع الكيمياء بسلطنة نمان لطبيعة العل1664الشعيلع، نلع ىويشل  
 0 1. -22(، ص ص 3(،    28واجتمانية، مصر، م  

(: درجددة امددتالك الطلبددة املعلمددٌن املتخصصددٌن يف العلددوم َنامعددة السددلطان 1626نبددد او مخدديس  ، الشددعيلع، نلددع ىويشددل، وأمبددو سددعيدي
 -83(، ص ص 00جملددة احتدداد اجلامعددات العربيددة، األردن،    ، ًناتىددابوس للمعتقدددات حددول طبيعددة العلددو ونالىتهددا بددبعا املتغدد

21  0 
 0 القاىرة، مكتبة النهضة املصرية، (: رناية املتفوىٌن واملوىوبٌن واملبدنٌن...2شقًن، زين  حممود  
ايًن الثقاتدة العلميدة، رسددالة (: دراسدة حتليليدة لدبعا الكتد  العلميدة املبسددطة ألطفدال مدا ىبدل املدرسدة يف ضدوء معد1660شدندي، را يدا محدزه  

 0 جامعة طنطا، كلية الرتبية، ماجستًن هلًن منشورة
استخدام املوديوالت التعليمية لتنمية تهو الطالبدة املعلمدة بكليدة البندات لطبيعدة العلدو وتعلدو العلدوم : (4..2أمنية  ، واجلندي، مىن، شهاب

م ، املددتر العلمع الثالث ت إنداد معلو العلوم للقرن احادي والعشريثت، وطرق تدريسها، جامعة نٌن مشس، اجلمعية املصرية للرتبية
 0  300 - .36ص ص ، (2 

يف حمتدوى مدنهج العلدوم للصد  التاسدع وأبرىدا يف تنميدة املفداىيو  (STSE)(: وحدة متضدمنة لقضدايا 1662شهاب، موس  نبد الرمحث  
 0 ورة، كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية، هلزةوالتفكًن العلمع لدى الطالبات، رسالة ماجستًن هلًن منش

(: التفانددل بددٌن الددتعلو املبددين نلدد  االستقصدداء والدداكاء يف التحصدديل وبعددا نددادات العقددل واالجتدداه رمددو العلددوم 1622صددادق، منددًن موسدد   
(، ص 8(،    28علميدة، م  جملدة الرتبيدة ال، لتالميا الص  السابع األساسع، جامعة ندٌن مشدس، اجلمعيدة املصدرية للرتبيدة العلميدة

 0 181 – 240ص 
(: أبر تدريس حمتوى مصمو وتق معايًن ناملية للرتبية العلمية يف مستوى الثقاتة العلمية العلمية والتحصيل 1660صايف، نبد املعطع  عيو  

 0 مان العربية، األردنلدى طلبة املرحلة الثا وية، رسالة دكتوراه هلًن منشورة، كلية الدراسات الرتبوية العليا، جامعة ن
بر ددامج مقددرتح يف نلددوم وتكنولوجيددا النددا و وأبددره يف تنميددة التحصدديل وتهددو طبيعددة العلددو واختدداذ القددرار لدددى : (1623،يددات حسددث  ، صدداحل

(، ص 8  (،  20م  ، الطالبة معلمة العلوم بكلية البنات، جامعة نٌن مشس، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية، جملة الرتبيدة العلميدة
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 0  260 – 03ص 
تانليدة بر دامج إبرامدع مقدرتح يف الكيميداء للطدالب املتفدوىٌن باملرحلدة الثا ويدة يف تنميدة مهدارات التفكدًن : (1666الطناوي، نفد  مصدطف   

 0 800 -820ية العلمية للرميع، ص ص جامعة نٌن مشس، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية، املددتر العلمع الرابع، الرتب، املنطقع
تعليو التفكًن يف برامج الرتبية العلمية، جامعة نٌن مشس، اجلمية املصرية للرتبية العلمية، املددتر العلمع : (1662الطناوي، نف  مصطف   

 0 102 – 133ص ص ، احادي نشر ت الرتبية العلمية إذل أيث ؟ ت
 0 املكتبة العصرية، املنصورة، وأسالي  التدريس او أسالي  رنايتهو، (: املوىوبون1662رمضان نبد احميد  ، الطنطاوي
، (: تقييو تصورات معلمع العلوم حدول طبيعدة العلدو ونالىدة ذلدم مبمارسداهتو التدريسدية بفصدول العلدوم1660نبد امللم طو  ، نبد الرمحث

 0  .32 – .18(، ص ص 238(،    2جامعة طنطا، كلية الرتبية، م  
تقيديو منظومدة املدنهج يف التعلديو الثدا وي الترداري يف ضدوء مهدارات التفكدًن، جامعدة ندٌن : (1662يدد، تداتث  نبد العزيز، محدي، ونبد اجمل

 0 04 -22(، ص ص 216   ، مشس، اجلمعية املصرية للمناىج وطرق التدريس، جملة دراسات يف املناىج وطرق التدريس
يف تددريس وحددة يف العلدوم ىاممدة نلد  الدتعلو الداايت يف تنميدة التحصديل  (: تعاليدة املددخل اإلبرامدع1663نبد الفتداح، ىددى نبدد احميدد  

جامعدة ندٌن مشدس، اجلمعيدة املصدرية للرتبيدة العلميدة، املدددتر العلمدع السدابع: ، والتفكًن الناىد للتالميا املتفوىٌن يف املرحلة اإلنداديدة
 0  840 -832رمو تربية نلمية أتضل، ص ص 

بر دددامج مقدددرتح لدراسدددة األخطددداء يف البحدددث الكيميدددامع لتنميدددة تهدددو طبيعدددة العلدددو وتقددددير العلمددداء : (1623نبدددد اللطيددد ، أسدددامة جربيدددل  
ومهدددارات حدددل املشدددكالت لددددى طالبدددات املرحلدددة الثا ويدددة، جامعدددة ندددٌن مشدددس، اجلمعيدددة املصدددرية للمنددداىج وطدددرق التددددريس، جملدددة 

 0 200 -260(، ص ص 2.0دراسات يف املناىج وطرق التدريس،    
(: تانليدددة املددددخل اجلمدددارل يف تددددريس مقدددرر األحيددداء نلددد  تهدددو املفددداىيو العلميدددة وطبيعدددة العلدددو 1626ىددددى  ، ىندددادي، وحممدددد، بدددد اون

(، 2(،    23جامعددة نددٌن مشددس، اجلمعيددة املصددرية للرتبيددة العلميددة، م  ، واالجتاىددات العلميددة لدددى طالبددات الصدد  األول الثددا وي
 0  166 -.20ص ص 

، (: مدددى تندداول حمتددوى مددنهج العلددوم باملرحلددة اإلنداديددة ألبعدداد طبيعددة العلددو ونملياتددو وتهددو الطددالب اددا1668دمدددوح حممددد   نبددد اجمليددد،
 0 288 – 263(، ص ص 3(،    2م  ، جملة الرتبية العلمية، جامعة نٌن مشس، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية

( 1602حتليليدددة لكتابدددة نلدددو األحيددداء للصددد  األول املتوسدددط يف ضدددوء مبدددادئ  (: دراسدددة 1623ىحطدددان  ، نبدددد املهددددي، نبددداس، وتضدددل
(B.F.S.L.P) ،  0 162 -242(، ص ص 4(،    0جملة املنتدى بالعراق، م 

(: تعاليددددة إسددددرتاتيريات  ظريددددة تريددددز يف تدددددريس العلددددوم يف تنميددددة مهددددارات التفكددددًن نددددارل الرتبددددة واالجتدددداه رمددددو 1664نبددددده، ياسددددر بيددددومع  
مها لدى تالميا الص  الثالث االبتدامع، جامعة نٌن مشس، اجلمعية املصدرية للمنداىج وطدرق التددريس، جملدة دراسدات يف استخدا

 0  163 -202(، ص ص 234املناىج وطرق التدريس،    
يدة ت نمدان، األردن، تنميدة مهدارات التفكدًن ت سمداذج  ظريدة وتطبيقدات نمل: (1662واجلراح، نبدد الناصدر، وبشدارة، موتدق  ، العتوم، ند ان

 0 دار املسًنة
(: معددايًن مقرتحددة حملتددوى مددنهج العلددوم يف املرحلددة املتوسددطة يف اململكددة العربيددة السددعودية يف ضددوء 1664العثمددان، نبددد العزيددز نبددد الددرمحث  

 0 نمادة الدراسات العليا، جامعة امللم سعود، مطال  الثقاتة العلمية، رسالة دكتوراه هلًن منشورة
 0 (: املدخل إذل البحوث يف العلوم السلوكية، الرياض، مكتبة العبيكان0..2ف، صاحل حممد  العسا

يف الثقاتددة العلميددة لدددى طلبددة الصدد  الثددامث  (STSE)(: أبددر اسددتخدام العلددو والتكنولوجيددا واجملتمددع والبيئددة 1660العطددار، ياسددر أمحددد  
 0 األردن، ًن منشورة، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األرد يةاألساسع واجتاىاهتو رمو تعلو العلوم، رسالة ماجستًن هل

 0 (: منهرية البحث العلمع وتطبيقاهتا يف الدراسات الرتبوية والنفسية، القاىرة، دار النشر للرامعات0..2نطيفة، محدي أبو الفتوح  
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ت التفكددًن ندددارل الرتبددة يف تنميددة التفكددًن الناىددد لددددى تانليددة التدددريس مبهددارا: (1621ندددالء أمحددد  ،  اديددة حسددٌن، ونبددد الواحددد، العفددون

(، ص ص 20جملددة القادسددية للعلددوم اإل سددا ية، م  ، جامعددة القادسددية بغددداد، طالبددات الصدد  الرابددع العلمددع يف مددادة نلددو األحيدداء
132 – 102  0 

ذاتيدداً يف تنميددة التحصدديل وتهددو طبيعددة العلددو (: تعاليددة إسددرتاتيرية الددتعلو القددامو نلدد  حددل املشددكالت املددنظو 1626نفيفددع، أميمددة حممددد  
جملدة الرتبيدة ، جامعدة ندٌن مشدس، اجلمعيدة املصدرية للرتبيدة العلميدة، داديدوالتنظيو الاايت لتعلو العلوم لدى تالميا الص  األول اإلن

 0  236 -42(، ص ص 2(،    23العلمية، م  
مط التفكًن يف تدريس الكيمياء لتنمية مهدارات التفكدًن التدأملع ومهدارات (: إسرتاتيرية مقرتحة ىاممة نل  خرا1621حسٌن نباس  ، نلع

الرتبيددة  التفكدًن نددارل الرتبددة لددى طددالب املرحلددة الثا ويددة باململكدة العربيددة السددعودية، جامعددة ندٌن مشددس، اجلمعيددة املصددرية للرتبيدة العلميددة، جملددة
 0 08 -2(، ص ص 8(،    20العلمية، م  

 دار الفكر العري0 ، الرتبية العلمية وتدريس العلوم، القاىرة: (1662حممد السيد   ، نلع
(: أبدددر بر دددامج تددددرييب يف التفكدددًن ندددارل الرتبدددة يف أسدددالي  التددددبر يف الضدددغوط النفسدددية، أكادظميدددة 1621العمدددري، ربيدددع، وسدددايس، وروزا دددا  

 0 6. -01ص  (، ص08البحث العلمع والتكنولوجيا بالقاىرة، جملة الثقاتة والتنمية،    
رسدددالة دكتدددوراه هلدددًن ، (: معتقددددات معلمدددع العلدددوم حدددول طبيعدددة العلدددو والتعلددديو والدددتعلو ونالىتهدددا بالسدددلوك التعليمدددع1660العمدددري، نلدددع  

 األردن0 ، جامعة نمان العربية، منشورة، كلية الدراسات الرتبوية العليا
التغيدددًن املفدداىيمع وتهددو الطدددالب املعلمددٌن طبيعددة العلدددو ونالىددة ذلدددم (: سمددوذج 1662والسددعد  نبددد الدددرمحث حممددد  ، بندداء مليردددع، نددودة

مبمارساهتو التدريسية، جامعة نٌن مشس، اجلمعية املصدرية للمنداىج وطدرق التددريس، جملدة دراسدات يف املنداىج وطدرق التددريس،   
 0  268 – 23(، ص ص 213 

 0 حث يف الرتبية والعلوم اإل سا ية، نمان، دار الفكراإلحصاء للبا: (2.44ا ليلع، خليل يوس   ، نودة، أمحد سليمان
أبر بر امج تدريسدع مسدتند إذل مشدرو  اإلصدالح الرتبدوي للرتبيدة العلميدة يف تنميدة التندور العلمدع وتهدو طبيعدة : (1664،مال ذمايت  ، نياش

 منشدورة، جامعدة نمدان العربيدة للدراسدات املسع  العلمع لدى معلمع العلوم يف وكالة العوث الدولة يف األردن، رسالة دكتدوراه هلدًن
 0 العليا، كلية الدراسات الرتبوية العليا

(، ص 20  8، 22(: حرددو التددأبًن الوجدو املكمددل للداللدة اإلحصددامية، اجمللددة املصدرية للدراسددات النفسددية، م  2..2تدام، منصددور رشددي  
 0  22 -02ص 

اللرنددة الوطنيددة القطريددة ، (1602علددوم الثقاتددة العلميددة لكددل األمريكددان حدد  نددام  (: مشددرو  تعلدديو ال1662تددت  او، مندددور نبددد السددالم  
 0  381 -324(، ص ص 230للرتية والثقاتة والعلوم، جملة الرتبية،    

دتر ورشدة العمدل التحضدًنية للمدد ، كيد  ؟ ورىدة نمدل مقدمدة إذل املدددتر القدومع للموىدوبٌن،  (: تنميدة املواىد  يف مصدر1666 ادر  ، ترجا 
 0  42 -46(، ص ص 1والدراسات والبحوث  

 0 (: تنمية اإلبدا  واملبدنٌن مث منظور متكامل، نمان، دار الثقاتة1622نبد احكيو حممود  ، والصايف، ىارة سليو حممد
 0 ار الثقاتةد، األردن، (: أسالي  تدريس العلوم يف املرحلة األساسية الد يا ومرحلة رياض األطفال1660القبيالت، راجع نيس   
(: أبدر اسدتخدام املختدرب اجلداف يف اكتسدداب املفداىيو الفيزياميدة ومهدارات التفكدًن العليدا لددى طدالب املرحلددة 1664ىطديط، هلسدان يوسد   

 0 288 – 2.(، ص ص 3(،    22األساسية يف األردن، جامعة نٌن مشس، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية، م  
 درسة وتنمية التفكًن، ترمجة إبراىيو ضمٍن الشهاي، دمشق، منشورات وزارة الثقاتة0 (: امل4..2مابيو  ، ليبمان

 0 (1(: ورشة العمل التحضًنية للمددتر، جملة الدراسات والبحوث  1666املددتر القومع للموىوبٌن  
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 0 ر هلزةدا، القاىرة، (: أبعاد التفكًن، ترمجة يعقوب  شوان وحممد صاحل0..2مارزا و، روبرت و،خرون  
جامعددة نددٌن مشددس، اجلمعيددة ، نددادات العقددل وإسددرتاتيريات تفعيلهددا يف تعلدديو وتعلددو العلددوم والرتبيددة العلميددة: (1622حسددام حممددد  ، مددازن

 0 42 -03الرتبية العلمية تكر جديد لواىع جديد، ص ص : املصرية للرتبية العلمية، املددتر العلمع ا امس نشر
(: تانليددة إسددرتاتيرية تدريسددية مقرتحددة لتعلدديو التفكددًن يف العلددوم يف تنميددة مهددارات التفكددًن التقدددوظمع 1626يث  املعتددز بدداو زيددث الددد، حممددد

وداتعية اإلذماز األكادظمع لدى تالميا الص  الثا  اإلندادي، جامعة نٌن مشس، اجلمعية املصرية للمناىج وطرق التدريس، جملدة 
 0 00 -28(، ص ص .20   ، دراسات يف املناىج

(: أبر استخدام دامرة التعلو املصاحبة لو شطة اإلبرامية يف تدريس العلوم نل  اكتشاف املفداىيو العلميدة وتنميدة 1666زبيدة حممد  ، حممد
اجلمعية املصرية للرتبية ، أسماط التعلو التعلو والتفكًن لدى كل مث املتفوىٌن والعاديٌن بالص  ا امس االبتدامع، جامعة نٌن مشس

 0 132 -.22(، ص ص 1(،    3م  ، جملة الرتبية العلمية، علميةال
جامعددة أسدديوط، كليددة الرتبيددة، املددددتر العلمددع ا ددامس: تربيددة ، اكتشدداتو وأسددالي  رنايتددو، (: الطفددل املوىددوب1661حممددد، نددادل نبددد او  

 0 106 -130املوىوبٌن واملتفوىٌن، املدخل إذل نصر التميز واإلبدا ، ص ص 
(: تعاليددة بر ددامج مقددرتح ىددامو نلدد  الددتعلو الدداايت لتنميددة تهددو ودمارسددة معددايًن التدددريس احقيقددع لدددى معلمددات 1663،مددال حممددد   ،حممددود

العلوم مبرحلة التعليو األساسدع ونالىتدو بتنميدة مهدارات التفكدًن العليدا لددى تالميداىث، جامعدة ندٌن مشدس، اجلمعيدة املصدرية للرتبيدة 
 0 03 – 2ص ص ، (8   ، (0م  ، العلمية العلمية، جملة الرتبية

( العداملع ونالىتدو مبتغددًنات 1602مسددتوى اكتسداب طلبدة املرحلدة األساسددية لعدادات العقدل حسد  مشددرو   : (1626حميسدث، مهدا حممدد  
 0 اجلامعة األرد ية، كلية الدراسات العليا، رسالة دكتوراه هلًن منشورة، الص  التعليمع واجلنس والتحصيل الدراسع
ورىددة نمددل مقدمددة إذل ، (: اكتشدداف الشددباب ذوي املواىدد  العلميددة ورنددايتهو1666مركددز تطددوير تدددريس العلددوم والرياضدديات والتكنولوجيددا  

 0 القاىرة، املددتر القومع للموىوبٌن، ورشة العمل التحضًنية للمددتر والدراسات والبحوث
اريخ العلدو يف تنميدة التفكدًن االسدتدالرل والتحصديل املعدريف واالجتداه رمدو العلدو (: تانليدة التددريس باسدتخدام تد1664معوض، ليل  إبدراىيو  

لدددى تالميددا الصدد  الثددا  اإلندددادي، جامعددة نددٌن مشددس، اجلمعيددة املصددرية للمندداىج وطددرق التدددريس، جملددة دراسددات يف املندداىج 
 0 3. -80(، ص ص 2(، ج 286وطرق التدريس،    

د معلددو املوىددوبٌن واملتفددوىٌن، ورىددة نمددل مقدمددة إذل املددددتر القددومع للموىددوبٌن، ورشددة العمددل التحضددًنية (: إندددا1666املفدد ، حممددد أمددٌن  
 للمددتر والدراسات والبحوث، القاىرة0 

ة جامعدة ندٌن مشدس، اجلمعيدد، (: توجيهدات مقرتحدة ملندداىج التعلديو لبنداء اإل سدان العدري يف فدل املتغددًنات العامليدة1660املفد ، حممدد أمدٌن  
 -2640(، ص ص 3املدددتر العلمدع الثدامث نشدر ت منداىج التعلديو وبنداء اإل سدان العدري ت، م  ، املصرية للمناىج وطدرق التددريس

26.1  0 
وزارة املعددارف، جملددة ، اسددتبدالو بددالتعليو التقليدددي ال يتطلدد  سددنوات طويلددة تالتعلدديو لتنميددة مهددارات التفكددًن ت: (1661نبددد او  ، الندداتع

 0 (43السعودية،    ،   العرب وتعليو التفكًن ( املعرتة
مددداخل للتدددريس والددتعلو لتفعيددل دور الرتبيددة العلميددة يف حتقيددق املواطنددة يف نصددر العوملددة، جامعددة نددٌن مشددس، : (1662حممددد نلددع  ،  صددر

 0 823 – .88ص ص ، (1اجلمعية املصرية للرتبية العلمية، املددتر العلمع ا امس، م  
جامعددة ، املعاصددرة واملسددتقبلية وا عكاسددها نلدد  الرتبيددة العلميددة وتدددريس العلددوم -التغددًنات العلميددة والتكنولوجيددة: (2..2لددع   صددر، حممددد ن

 -210(، ص ص 2م  ، نٌن مشس، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية، املددتر العلمع األولت الرتبية العلمية للقرن احدادي والعشدريثت
201  0 

كليددة الرتبيددة، ،  (: رؤيددة مسددتقبلية لتفعيددل اكتشدداف ورنايددة املوىددوبٌن باملراحددل التعليميددة يف مصددر، جامعددة أسدديوط1661 صددر، حممددد نلددع  
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 0 12 – 3ص ص ، املددتر العلمع ا امس، تربية املوىوبٌن واملتفوىٌن، املدخل إذل نصر التميز واإلبدا 
 0 دار املسًنة، تفكًن يف احملتوى الدراسع، نمان(: دمج مهارات ال1622 وتل، حممد بكر وسعيفان، حممد ىاسو  

، (: نالىة  ونية ا طاب الصفع يف دروس العلوم يف املرحلة األساسية لفهو الطلبة للمفاىيو العلمية وطبيعة العلو1660اارمزي، جا ي   
  0األردن، رسالة دكتوراه هلًن منشورة، كلية الدراسات الرتبوية العليا، جامعة نمان العربية

 
أبددر اسددتخدام دورة الددتعلو ا ماسددية مددث خددالل الكمبيددوتر يف حتصدديل بعددا املفدداىيو العلميددة والتفكددًن : (1664نبددد الددرزاق سددويلو  ، شمددام

العلمددع واالجتدداه رمددو العلددوم لدددى طددالب الصدد  الثالددث املتوسددط باململكددة العربيددة السددعودية، جامعددة نددٌن مشددس، اجلمعيددة املصددرية 
 0 04 -30(، ص ص 1(،    22م  ، لة الرتبية العلميةجم، للرتبية العلمية

اإلدارة العامددة ، الريدداض، اململكددة العربيددة السددعودية، التطددوير الرتبددوي، وبيقددة مددنهج العلددوم الطبيعيددة يف التعلدديو العددام: (1663وزارة املعددارف  
 0 للمناىج

جامعدة الكويد ، اجمللدة الرتبويدة، ، هو طلبة اجلامعة ااامشيدة لطبيعدة العلدو(: أبر دراسة املواد العلمية والنظرية يف ت1662الوىر، حممود طاىر  
 0 236 -2.(، ص ص .0(،    20م  

جامعة نٌن مشس، اجلمعية املصرية ، (: األ شطة اإلبرامية للتالميا املتفوىٌن حملتوى كت  العلوم باملرحلة االندادية4..2ضمٍن، سعيد حامد  
 0 202-210(، ص ص 2(،   2بية العلمية، م  جملة الرت ، للرتبية العلمية
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