
 الزبيدي علي محمد د.                           التفكير التأمليفي تنمية مهارات  (SWOM)أثر استراتيجية 

 424   م2102هـ / إبريل 0441رجب  -0ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 
 
 
 
 
 
 

لدى طالب الصف  (  في تنمية مهارات التفكير التأمليSWOMاستراتيجية ) أثر
   في محافظة القنفذة الثاني الثانوي

 
The impact of the (SWOM) Strategy in Developing  The Reflective Thinking 

Skills Of 2
nd

 Secondary Students  
 
 
 إعداد

 الزبيدي علي مزروق د. زلمد
 

 
  



 الزبيدي علي محمد د.                           التفكير التأمليفي تنمية مهارات  (SWOM)أثر استراتيجية 

 423   م2102هـ / إبريل 0441رجب  -0ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 لدى طالب الصف الثاني الثانوي  (  في تنمية مهارات التفكير التأمليSWOMأثر استراتيجية )
 في محافظة القنفذة  

 إعداد
 الزبيديعلي مرزوق د. محمد 

 
 الملخص

(  يف تنمية مهارات التفكَت التأملي لدى طالب SWOMاسًتاتيجية )ىدفت الدراسة بشكل رئيس إىل قياس أثر 
, وتكونت عينة التصميم شبو التجرييب, وقد ُأستخدم ادلنهج التجرييب النائم على افةة الننفةةف الثاين الثانوي يف زلالص

تم  الدراسة اصأللي وادلتمثل ( طالًبا من طالب الصف الثاين الثانوي ؛ مت اختيارىم بطرينة عشوائية من رل79الدراسة من )
يف صبي  طالب الصف الثاين الثانوي الةين يدرسون يف ادلدارس الثانوية احلكومية دبحافةة الننفةة للعام الدراسي 

من كتاب اصأحياء  –( طالًبا يف اجملموعة التجريبية, درسوا وحدة " التكاثر عند االنسان" 31ىـ, منهم )8347ىـ/8341
الطرينة ( طالًبا يف اجملموعة الضابطة درسوا احملتوى نفسو ب37و )( SWOMباستخدام اسًتاتيجية ) -انوي  للصف الثاين الث

الدراسة وادلتمثلة يف : اختبار مهارات التفكَت التأملي على رلموعيت الدراسة, وقد أثبتت نتائج اختبار  , ومت تطبيق أداةادلعتادة
بُت متوسطي درجات طالب اجملموعتُت ( α≤ 0.05) )ت( جملموعتُت مستنلتُت وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوي داللة

لصاحل اجملموعة التجريبية, ويف ضوء ىةه النتائج أولت الدراسة  الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي وحبجم أثر مرتف 
 ببعض التوليات ادلنبثنة عن نتائج الدراسة .
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Abstract 

The impact of the Swom strategy in developing the reflective thinking skills of 2
nd

 

secondary students  

 
This study aimed mainly at investigating the effectiveness of a strategy swom to develop 

reflective thinking skills OF 2nd secondary students . To achieve the objective of the study, 

the researcher applied the empirical method which was based on the Semi-experimental 

design. The sample size used was 97 students, randomly chosen from the original population 

which was represented by the whole students who study at the public2nd secondary students 

of High schools at AL- Qunfuthah region in the academic year of 1438-1439. There were 48 

students in the using the strategy swom and . The other 49 students studied the same unit in 

the same grade using the traditional teaching strategy. The research instruments used were 

higher order thinking skills tests . 

With the statistical analyses being completed, the researcher reached the following 

results :T- tests for the two groups confirmed that there were significant statistical differences 

at (α≤ 0.05)   between the average  of students' grades  of the two groups .In the light of these 

results, the study recommended some recommendations resulting from the results of the 

study. 
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  مقدمة :ال
يشهد العامل تطورا مطرًدا يف شيت ادليادين واجملاالت, ومن ىةه اجملاالت رلال التعليم, والةي أواله العامل اىتماًما   

 .وكبَتًا كونو أىم روافد النهضة, والتطور, والتندم, فهو أساس تطور أي رلتم خاًلا, 
ىدفا أساسيًا  ومن أوجو االىتمام دبجال التعليم االىتمام دبهارات التفكَت والتحصيل الدراسي لدى وذلك يعد

 (.289: 2002رة بالتعليم.) الشراح,للنةام التعليمي, شلا يعٍت ضرورة االىتمام دبدخالت العملية التعليمية ذات الصلة ادلباش
نوعي يف مناىج  تطورىدف برنامج تطوير ادلناىج التعليمية يف ادلملكة العربية السعودية إىل وعلى مستوى التعليم 

التعليم دبا خيدم اجملاالت اآلتية: تنمية شخصيات ادلتعلمُت العلمية والعملية ومهارات التفكَت, وتوفَت التعليم دبا يتناسب م  
قدرات الطلبة وميوذلم, والتوازن فيما يندم كًما معرفًيا يف ضوء حاجات ادلتعلمُت ومتطلبات العصر, والتحول من الًتكيز على 

وى ادلعريف إىل عمليات التعلم دبا يضمن تطبيق ما يتعلمو ادلتعلم ويًتصبو إىل مهارات حياتية يوظفها يف حل مشكالت احملت
الطبيعية ادلطورة" على أنو من أىم ادلشاري  الوزارية بادلملكة, واليت تنادي  اصأحياءاحلياة. ويُنةر إىل "مشروع الرياضيات و 

الطبيعية, وذلك من خالل الفهم العميق حملتوياهتا,  اصأحياءالسالسل العادلية للرياضيات و بالتعلم النشط؛ إذ يعتمد تضمُت 
ادلستند على الدور النشط للمتعلم, والنائم على التجريب واالستنصاء والتعليل؛ لغرض تلبية حاجات اصأفراد, ومراعاة الفروق 

)مشروع ادللك عبد اهلل لتطوير التعليم  تكامل بُت فروع ادلعرفة اصأخرىالفردية بُت ادلتعلمُت, وتطوير مهاراهتم وتطبيق التننية وال
 (. 2080م, وزارة الًتبية والتعليم,2084العام, 

من االسًتاتيجيات التعليمية اليت جعلت من الطالب زلور العملية التعليمية وىدفها  (SWOM)وتعد اسًتاتيجية 
ي العلمي عزيادة الو وتسهم يف   , اليت تتطلب تفاعال متبادل يف البيئة الصفية ,تستند اىل مهارات التفكَت العلياهي ف ,وغايتها

شلا يؤدي إىل تنمية مهارات التفكَت ادلختلفة لديهم ورف  ادلستوى  ,وادلعريف والندرة على استدعاء ادلعلومات وحل ادلشكالت
 (.437:  2009التحصيلي )أبو جادو ونوفل, 

وذلا عدة ,  School Wide Optimum Modelالنموذج اصأمثل لنطاق ادلدرسة  (SWOM)وتعٍت كلمة 
تعليمات وقواعد وإرشادات تضمن بيئة تعليمية ناجحة, وخطة تنةيمية قائمة إلدارة صبي  اجزائها, فهي و مبادئ أساسية 

والتفاليل, وىي سبثل  ,وح, والدقةسهولة التعامل معها إذ تتسم بالوضفتتميز بشاملة دبا ربتوي وشاملة لكل إفراد ادلدرسة, 
على تعليم مهارات   (SWOM)كما تركز اسًتاتيجية التعليم,  رلموعة من اصأفكار واصأسئلة ادلنةمة اليت يتبعها ادلعلم عند 

ادلشكالت, الًتكيز يف ادلهارات الست ) التساؤل, وادلنارنة, وازباذ النرار, وحل بين الناقد واالبداعي على حد سواء التفكَت 
ا عجعل الطالب يفكر فيما ودرلها بادلنهج الدراسي دبكما تركز أيًضا على لنل ىةه ادلهارات  والتنبؤ, وتوليد االحتماالت (

 (823:  2001, , والدليمي )اذلامشيمن مادة تعليمية  ويندم ل
الناقد والتفكَت  احلدسي   والتفكَت  االبداعي والتفكَت َت ادلنطني منها  التفك, مهمة ومتعددةوللتفكَت أمناط  

( ويعد التفكَت Thinking Reflectiveالبيانات والتفكَت التأملي  ) والتفكَت  التجريدي والتفكَت االكتشايف وتفكَت معاجلة
اهتا, إذ حيتاج إىل التعمق يف التأملي  من أىم أمناط التفكَت  إذ يؤثر يف تعامل اصأنسان م  مشكالت احلياة ومواقفها وتعنيد

ادلوقف وتوضيح العالقات والنةر يف اصأفكار والعالقات بينها, كما ينوم على التحليل والتفسَت اللةين يشكالن شخصية الفرد 



 الزبيدي علي محمد د.                           التفكير التأمليفي تنمية مهارات  (SWOM)أثر استراتيجية 

 423   م2102هـ / إبريل 0441رجب  -0ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 (. 228:  2008ادلتأمل النادر على التولل إىل النتائج بصورة علمية منطنية.) عبداذلادي ونادية مصطفى, 
عملية تأملية يتأمل فيو الفرد ادلوقف الةي أمامو ليحللها أنو "م( 2008ي )لفالتفكَت التأملي حسب ما ذكر الشيخ

 ."إىل عنالر, ويرسم اخلطط ادلناسبة لغاية الولول إىل نتائج يتطلبها ذلك ادلوقف
" الفرد يتأمل ادلشكلة أو  االذباه يف تعريف التفكَت التأملي فهو يرى أن على ىةا( 25م : 2002ويؤكد الديب )

ادلوقف الةي أمامو, ويرسم اخلطط الالزمة لفهمو وتنفيةه حىت يصل إىل النتائج ادلطلوبة, وينوم بعدىا ىةه النتائج يف ضوء 
 ."اخلطط ادلوضوعة

اىات ال ربنق ما يهدف لو التفكَت التأملي أو تنشده اذبالنددية ادلعتادة و طرائق وأساليب التدريس وعلى ذلك فإن 
ضعف مستوى التفكَت التأملي لدى وادلتمثل يف ومن ىنا نب  اإلحساس دبشكلة الدِّراسة , احلديثةواسًتاتيجيتو التعليم 
 من خالل ما يلي:, وذلك الطالب

 فاعلية.العملية التدريسية والًتبوية صأن تكون أكثر  وذبعلسَّهل عملية تعلُّم التالمية تُ  (SWOM)اسًتاتيجية  معرفة -8

, ومشروع ادللك عبداهلل لتطـوير التعلـيم, ومشـروع العلـوم والتكنولوجيـا 2058مثل مشروع  دعوة بعض ادلشاري  العادلية -2
 مهارات التفكَت والعمل تنميتها .إىل ضرورة االىتمام بتنمية  الثاين يف كرواتيا,

مهــارات التفكــَت خالــة نميــة يف ت (SWOM)اســًتاتيجية نــدرة الدراســات والبحــوث الســابنة الــيت تناولــت اســتخدام  -4
 . التأمليمهارات التفكَت 

كما ُلوحظ من خالل اطالع الباحـث  سيطرة اصأساليب, والطرق التنليدية يف التدريس منكمعلم ما الحةو الباحث   -3
 منخفضة.كانت نتائجها   أنعلى العديد من نتائج االختبارات ادلنررة بالعديد من ادلدارس دبحافةة الننفةة 

 الدراسة:مشكلة 
وقد يعود السبب يف  ,لدى الطالب مهارات التفكَت التأملي  تدينويف ضوء ما سبق تتمثل مشكلة الدِّراسة يف:   

يف التدريس؛ ولةلك رباول ىةه الدِّراسة أن  نعلمو ادلذلك إىل طبيعة ادلمارسات التدريسية, واصأساليب التنليدية اليت يتبعها 
ف الثاين مهارات التفكَت التأملي لدى طالب الص (  يف تنميةSWOMاسًتاتيجية )استخدام بُتسهم يف حل ىةه ادلشكلة 

 .وزلاولة التعرف على أثرىا افةة الننفةةالثانوي يف زل

 تساؤالت الدراسة :
لةلك رباول الدراسة  الثانوي لدى طالب الصف الثاينمهارات التفكَت التأملي  تدينتتحدد مشكلة الدراسة يف 

  :التايل السؤال الرئيساحلالية اإلجابة عن 

حافظة ف الثاني الثانوي في ممهارات التفكير التأملي لدى طالب الصبعض في تنمية  (SWOMما أثر استراتيجية )
 ؟  القنفذة

 وينبثق عن ىةا التساؤل الرئيس اصأسئلة الفرعية التالية:
 ؟  زلافةة الننفةةمهارة الرؤية البصرية لدى طالب الصف الثاين الثانوي يف  تنميةيف ( SWOMما أثر اسًتاتيجية ) .8
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زلافةة يف تنمية مهارة التفسَتات ادلننعة لدى طالب الصف الثاين الثانوي يف ( SWOMما أثر اسًتاتيجية ) .2
 ؟ الننفةة

يف زلافةة تنمية مهارة وض  احللول ادلنًتحة  لدى طالب الصف الثاين الثانوي ( يف SWOMما أثر اسًتاتيجية ) .4
 ؟  الننفةة

 أهداف الدراسة :
 سعت الدِّراسة احلالية إىل ربنيق اصأىداف التالية:

(  يف تنمية مهارة الرؤية البصرية لدى طالب الصف الثاين الثانوي يف SWOMأثر اسًتاتيجية ) الكشف عن .8
 .  زلافةة الننفةة

(  يف تنمية مهارة التفسَتات ادلننعة لدى طالب الصف الثاين الثانوي يف SWOMأثر اسًتاتيجية ) الكشف عن .2
 . زلافةة الننفةة

الثاين الثانوي (  يف تنمية مهارة وض  احللول ادلنًتحة لدى طالب الصف SWOMأثر اسًتاتيجية ) الكشف عن .4
 زلافةة الننفةة .يف 

 أهـمـيـة الدِّراسة:
 تكمن أمهية الدراسة يف أهنا :

  تنادي بالتعليم؛ من أجل تنمية مهارات التفكَت استجابة لالذباىات العادلية واحمللية اليت .8

 اصأحياءيف مناىج  االسًتاتيجيات التعليمية احلديثةإىل أمهية  اصأحياء, ومطوري مناىج اصأحياءتوجو معلمي ومشريف  .2
 ادلطورة.

بادلملكة العربية  الثانوية بادلرحلة التدريس اسًتاتيجيات طرق و من ادلتوق  أن ُتسِهم نتائج ىةه الدراسة يف تطوير  .4
 السعودية. 

ديكن أن  يسًتشد بو  سلططي (, SWOMاسًتاتيجية )وفق التعلُّم النائم  اصأحياء لتدريستندم الدِّراسة دليال  .3
 مهارات التفكَت التأمليومواد دراسية أخرى؛ لتنمية , شلاثلة لوحدات دراسة أخرىادلناىج ومطوريها يف إعداد أدلة 

 لدى الطالب.

 مهارات التفكَت التأملي لدى الطالب." يف رلال منياسقد تفيد الدِّراسة يف تندًن  أدوات تنوًن " .2

 حــدود الدِّراسة: 
 اقتصرت الدِّراسة على احلدود التالية:

 دبحافةة الننفةة بادلملكة العربية السعودية.الصف الثاين الثانوي عينة عشوائية من طالب ادلرحلة الثانوية  .8
ومهــارة وضــ  احللــول  ومهــارة التفســَتات ادلننعــة   الرؤيــة البصــرية ةمهــار ؛ مــن مهــارات التفكــَت التــأملي  ثــالث مهــارات .2

 .الثانوي وذلك دلالءمتها لطبيعة طالب الصف الثاين (  291: 2088ادلنًتحة حبسب ما ذكر عبداحلميد  )
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 الوحدة الثانية من الفصل الثامن من كتاب اصأحياء  "التكاثر عند االنسان" . .4
 ىـ.8341/8347للعام الدراسي  الثاين مت تطبيق الدِّراسة يف الفصل الدراسي  .3

 مصطلحات الدراسة :
ان تساعد الطالب على التعلم  اليت من ادلتوق و احلديثة ية التدريسسًتاتيجيات الاتعد من   (SWOMاسًتاتيجية )

بادلنهج الدراسي, وتدريب الطالب  تنوم على دمج مهارات التفكَت فهي, ورف  ادلستوى العلمي وبالتايل زيادة التحصيل لديهم
  ت وديكن تعريفها كما يلي :على التفكَت وصب  ادلعلومات وتصنيفها وتنييمها ومن مث الدار احلكم عليها وحل ادلشكال

مـــن االذباىـــات احلديثـــة يف اذبـــاه هنـــا أبم( "2001عرفهـــا كـــل مـــن اذلـــامشي والـــدليمي )  : (SWOMاســـًتاتيجية )
مـن  ولية من خالل رلموعـةمشإلعداد جيل واعي يفكر بطرائق  وادلعرفية وترمي اىل ربسُت التعلم وانتاج تدريس ادلهارات الفوق

 14.ص "معُت عادلنةمة اليت يتبعها ادلدرس والطالب عند دراسة موضو االفكار واالسئلة 
ادلنتةمة وادلتسلسلة من االجراءات وادلمارسات ادلنتةمة واصأنشطة التعليمية وعليو يُعرِّفها الباحث إجرائًيا بأهنا: أمناط 

قـدر شلكـن مـن للولـل إىل اكـ  االحيـاء ( الباحـث يف تـدريس اجملموعـة التجريبيـة دلـادة  يسـعى لتفكَت اليت امهارات اليت تنمي 
 .وادلعلومات واحلنائق ادلتناسنة يف ادلوقف التعليمي احملدد االفكار

م( التفكـَت التــأملي علــى انـو " قــدرة الطالـب علــى تبصـَت ادلواقــف التعليميــة, 2002) : عـرف عفانــوالتفكـَت التــأملي 
وربديد نناط النوة والضعف, وكشف ادلغالطات ادلنطنية يف ىةه ادلواقف وازباذ النرارات واالجراءات ادلناسبة, بناء على دراسة 

  (.99.)واقعية للموقف التعليمي" 
 طالب الصف الثاين الثـانويوديكن تعريف التفكَت التأملي اجرائًيا على أنو رلموعة من ادلهارات ادلعرفية اليت ديتلكها 

وسبكنو من فهم ادلوقف التعليمي وتفسَت عالقاتو والندرة على ربط ادلعلومات واخلروج بنتائج منطنية حىت يتمكن من فهم واق  
على ازباذ النرارات ادلناسبة, ومت قياسو يف ىةه الدراسـة مـن خـالل الدرجـة الـيت حيصـل عليهـا  رةاحمليط الةي حولو وديتلك الند

 .الطالب على ادلنياس ادلعد ذلةه الغاية
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 : االطار النظري والدراسات السابقة
الطالب إىل عملية زلورىا اصأساسي العملية التعلمية  ننل تعليمية متنوعة وسلتلفة قامت على ظهرت اسًتاتيجيات 

, وت ز امهية اسًتاتيجية سوم وتوجيو سلوكو ضلو اىدافكةلك و  اهتنوديتلني ادلعلومة وربليلها مفكر يستطي  حبيث ذبعل منو 
(swom من خالل ما تندمو للمدرس والطالب من مزايا عديدة من خالل رف  مستوى التحصيل الدراسي والوعي بنواعد )

شلا على توظيف تلك ادلعلومات واالسًتاتيجيات  الطالباء ادلعلومات, كةلك تدريب ما فوق ادلعرفية وقدرهتم على استدع
 وفق ما يلي : swom والتعلم بالصورة الصحيحة ومن ىنا ديكن التعرف أكثر على اسًتاتيجية ن تمكاليف  يسهم 

 : (SWOM)سوم أواًل : استراتيجية 

(SWOM)  يـةاالصلليز ة اللغـب ةاالسـًتتيجي اسـمول حـرف مـن كـل كلمـة مـن أتعـٍت School Wide Optimum 

Model  ال وفيسور روبرت  ةاصأمريكيالتفكَت يف بوسطن يف الواليات ادلتحدة  مدير ادلركز الوطٍت لتعليم شارك يف ذلك , وقد
 Omar)ضبـدأب يف دولـة االمـارات العربيـة عمـر تعلـيم التفكـَت وتطـوير ادلواىـ إدارةومـدير مركـز  (Robert Swartz)سـوارتز 

Ahmed)  شـنُتاالســًتاتيجية يتكـون مـن  واسـم SW  ومهـا احلرفــان االوالن مـن كلمـةSwartz الثـاين  , والشـقOM  ومهــا
اإلنسان التعلم الناجح, وتنهض جبمي  من يف  , صأهنا تندم برنارلا تطويراً يشمل كل جوانب قناعة Omarاحلرفان االوالن من 

ئــة تعليميــة ناجحــة, وخطــة تنةيميــة ادات تضــمن بيشــوقواعــد وإر  تعليمــات)ســوم(  ةتيجيفاالســًتاادلدرســة وتشــمل كــل اركاهنــا, 
برز ما دييز ىةه أاد ادلدرسة, إن املة لكل إفر شدبا ربتوي و  شاملة فهي  ادلدرسة بأسرىا. جزائها, اليت تنةمااملة إلدارة صبي  ش

ادلنةمـة الـيت  وىـي سبثـل رلموعـة مـن اصأفكـار واصأسـئلة يل,لإذ تتسم بالوضوح, والدقة والتفا سهولة التعامل معها االسًتاتيجية
 .((http://nctt"Lessonsarticles"html less واإلبداعي يتبعها ادلدرس عند تدريس دلهارات التفكَت الناقد

ان أغلــب أســاليب وطرائــق تــدريس ثابتــة وتنليديــة, شلــا ذبعــل مــن  (Mosston & Ashworth, 2002)يــةكر 
 منــتج شلــا يــؤدي بــو إىل ادللــل وفندانــو االىتمــام بــالتعلم وعــدم اســتخدام مهــارات التفكــَت والــيت تولــد لديــو الطالــب معتمــد وغــَت

 الشعور بأمهية حل ادلشاكل اليت تواجهو يف تعلم ادلادة الدراسية . 
جعـــل الطالـــب زلـــور العمليـــة  ســـعى إىلىـــي اســـًتاتيجية ت (SWOM)اســـًتاتيجية ســـوم  مثـــلاســـًتاتيجيات التعلـــيم و 

ب علـــى اصأعمـــق للمجـــال ادلعـــريف والتـــدر الفهـــم  وهتـــتم بعمليـــاتالتعليميـــة وذلـــك خبـــالف النةـــرة الندديـــة والتنليديـــة للتـــدريس, 
ما ينـدم لـو مـن زلتـوى  بكلادراك وفق االذباىات ضلو التعلم وذلك و االنتاجية وتطوير مفهوم الةات ورف  ادلستوى التحصيلي 

 . (Saieed & Hussain, 2010)نشطة تعليمي وأ

 : (SWOM)مهارات وعمليات التفكير الستراتيجية سوم 
قسمُت  يسمى باخلريطة العنلية ادلعرفية اىل من خالل ما(SWOM)ة بنموذج سوم لتنسم مهارات التفكَت اخلا

 :( 75:2003عبد الكرًن,  ) : مها
 مهارات العنل ادلعرفية وعمليات .

 عادات ادلنتجة.العمليات العنل و 
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, مهارات اقل عمومية وىي تصنف اىل عدة مهارات عامة وتصنف كل منها اىل و:مهارات العنل ادلعرفية وعمليات والً : أ
, مهارات تعمق ادلعرفة, و ات توّضح االفكار وربسُت الفهممهار , و ب ادلعرفة وربنيق التكامل بينهامهارات اكتسا

 مهارات استخدام ادلعرفة استخداما ذا معٌت. و 
  :( 79:2003عبد الكرًن,  )قل عمومية أوتصنف كل منها اىل عمليات  :عادات ادلنتجةالعمليات العنل و  ثانيا : 

 ضبط االرادة الةاتية . , ضبط االداء, الوعي بالتفكَت, الوعي بالةات وضبطها

 : (SWOM)مهارات إستراتيجية سو 
 من ست مهارات للتفكَت وىي : SWOM)) إسًتاتيجية سوموتتألف 

طرح االسئلة قبل التعلم ويف اثناءه وبعده, ودبا يسَت فهم الطالب وتوقف  علىتستند ىةه ادلهارة  مهارة التساؤل : . 8
 ياء جديدة,شبأوالتنبؤ  يف ادلادة العلمية وربط الندًن باجلديد, ر ادلهمة يف ادلادة التعليمية, والتفكَتلالعنا عند

 ( 49:2003هبلول, . )عالية وإثارة اخليال استيعابوالوعي بدرجة 
 كثر , مثل ادلنارنة بُت:أ أويئُت شاالختالف بُت  وأوجو والشب أوجوتتضمن مهارة ادلنارنة ربديد  مهارة ادلنارنة : . 2

ادلنارنة  مهارة يزلدد. وربتو و قرار أول إىل ىدف لخصُت للو شو أو منةمتُت مؤسستُت, أو حادثتُت أ فكرتُت
وهتدف لتنةيم  , وىي من مهارات التفكَت االساسي, واخلصائص اليت زبتلف ودائما على اخلصائص اليت تتشاب

كثر وتفحص أو أثنُت أ واالختالف والشب ووجأادلعلومات وتطوير ادلعرفة وتتطلب عملية ادلنارنة التعرف على 
 ( 840:2007واىُت, ش) ختالف ونناط االتفاق.العالقات بينهما والبحث عن نناط اال

تتضمن ىةه ادلهارة استخدام ادلعرفة السابنة إلضافة معلومات جديدة بطرينة بنائية: إذ  مهارة توليد االحتماالت:  .4
 وفق ىةه ادلهارة بالعمل على إقامة الصالت بُت االفكار اجلديدة ادلولدة واالفكار السابنة من خالل ينوم ادلتعلم

وفق  واالبنية ادلعرفية السابنة لدى ادلتعلم. ومن ادلتوق  فكار يربط بُت ادلعلومات ادلولدة,متماسك من اصأء بنا إعجاد
 .( 258:2009نوفل, و  ابو جادو )ن تولد ادلعلومات بنالب جديد عما جلف الفرد.أىةه ادلهارة 

ا يفكر فيما سيحدث مستنبالً, وبالنسبة للطلبة خص مشلك ادلهارة اليت تستخدم من جانب ىي ت مهارة التنبؤ: . 3
 وىي توق  حدوث ما يف ادلستنبل, بناء على ( 258:2088سعادة, )سبثل التفكَت فيما سيجرب يف ادلستنبل. فهي

 نوفل) .للتبؤاساسية وسابنة  ن شبة عملية صب  ادلعلومات تعد خطوةأمعٌت ذلك   وما يتوفر من معلومات تنود الي
 .( 855:2088سعيفان, و 

 : (SWOM)أهمية استراتيجية سوم 
يف كوهنا اسًتاتيجية تشج  الطالب على اتنان عدة مهارات منها  (SWOM)تكمن أمهية اسًتاتيجية سوم   

استثمار ادلعلومات الواردة يف ادلادة الدراسية وتندًن أكثر من تساؤل م  امكانية توليد االحتماالت حلل ىةه ادلشكالت م  
ي عند الطالب مهارات النند هنا تنممة حلل السؤال ادلفروض فضاًل عن أاصأخة باحلسبان ادلنارنة بُت االحتماالت ادلند

على دمج مهارات   (SWOM)ا تنوم سوم موالتنوًن وادلوازنة والتحليل عن طريق إتنان ادلتعلم دلهارات ازباذ النرار, ك
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,  والدليميالتفكَت أي دمج العادات والعمليات العنلية ادلنتجة وادلهارات بشكل واضح وزلدد يف تدريس ادلنهج )اذلامشي, 
2001  :838 .) 

 التفكير التأملي :ثانًيا : 
و أادلعرفة , أو ادلرتبط بالوعي العنلية مناط اصأالتفكَت التأملي عبارة عن منط خاص من  ( أن2004أشار سعادة )  

 بعمق  اصأمورالتأمل الةايت وينوم على مراقبة النفس والنةر اىل 
رلموعات على التأمل يف  , هتدف اىل مساعدة ادلتعلمُت افراد او ةنو اسًتاتيجية ما وراء معرفيأالتأمل بويعرف   

لتفكَت التأملي قدرة معرفية أن االتعريفات ىةه ويتضح من (  Schoon,   1978:63خ اهتم وقراراهتم اليت يتخةوهنا)
 العلمية .شامل للخ ة  تتحدث وفق عمليات تفكَت منةمة تنود اىل التحليل والتنوًن , واىل ادراك جديد وفهم

العمليات العنلية إىل  التفكَت التأملي على انو تفكَت موجو حيـث يوجـو( 20: 2004)عبيد وعفانو, كما يعرف         
إىل حـل معـُت وبـةلك صلـد أن التفكيـر التـأملي ىـو  أىداف زلددة فادلشكلة ربتاج رلموعة استجابات معينة من أجل الولـول

  ادلشكالت. حلـل النشـاط العنلـي اذلـادف
يف التنليل من  ثلتتم ن تعزيز التفكَت التأملي لدى الطلبة من قبل معلميهم يؤدي اىل سلرجات تربوية واعجابأكما          

فكار صألديهم , ويساعد على ربليل رلمل ا توجيو ادلتعلمُت ضلو سلوك اندفاعي , شلا يطور مهارات حل ادلشاكل العامة
, العنليةة العملي ذروة   لديث  التأملي التفكَت, فمرحلة تكوين ادلعلم متأنية وتعزيز النناعة الةاتية بالنفس ويفوالنضايا بنةرة 

فالًتبية ال تستطي  ذباىلو ويصبح لزاًما على ادلربُت بةل اجلهود من أجل تنميتو, فهو عجعل الفرد خيطط دائًما, وينيم أسلوبو 
ها الزباذ النرار ادلناسب, ويعتمد التفكَت التأملي على كيفية مواجهة ادلشكالت وتغيَت يف العمليات واخلطوات اليت يتبع

الةواىر واصأحداث, والشخص الةي يفكر تفكَتًا تأملًيا لديو الندرة على إدراك العالقات, وعمل ادللخصات, واالستفادة من 
 (.2002والبحث عنها ) عبدالوىاب, ادلعلومات يف تدعيم وجهة نةره وربليل ادلندمات, ومراجعة البدائل 

من خالل النواتج العنلية اليت يؤدي إليها, وتتمثل بأنو : حيسن تتضح أمهية التفكَت التأملي ( أن 8774يرى زلمد )و        
مهارات حل ادلشكالت, ويساعد اصأفراد على ربليل ادلوضوعات ادلختلفة, ويشج  االتصال دبختلف أنواعو, ويساعد على 

 (.8774ر العاطفي واالجتماعي فضاًل عن التطور العنلي, ويطور الةات ويزيد احًتام الفرد لةاتو .زلمد )التطو 
ن شلارسة التفكَت التأملي تكسب الطلبة الندرة على ربط ادلعرفة اجلديدة بادلعرفة السابنة, والتفكَت دبا ىو رلرد كما أ         

وينطوي التفكَت التأملي على رلموعة من السمات اليت سبيزه عن أمناط  والتعليم,فهم اسًتاتيجيات التفكَت ىو زلسوس, و  وما
ونسج اخل ات يف شكل كلي حبيث تبٌت كل  التفكَت االخرى ومن ذلك : االستمرارية وىي عمل االرتباطات بُت اصأجزاء 

ومساعدة يتضمن الندرة على التلخيص خ ة على اخل ة السابنة, وينطوي أيًضا على الدقة وادلنهجية والتنةيم والوضوح و 
ادلتعلمُت على تشكيل روابط بُت أحداث ادلاضي واحلاضر وزبمُت ادلستنبل على ضوء ما حدث بالفعل, كما يتسم التفكَت 

 (.2088. ) العيالرة, التأملي بالفاعلية االجتماعية وىةا ديكن أن يةهر يف العالقة بُت ادلتعلم وادلعلم 
 من تعليم التفكَت التأملي : الصعوبات اليت ربد

من لصعوبات اليت ربد من تعليم التفكَت التأملي عدم وجود معلمُت مؤىلُت دلثل ىةا التفكَت أو أنواع التفكَت          
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 اصأخرى, وأيًضا االعتماد على عمليات احلفظ والتلنُت وأساليب التعليم النددية, واالختبارات ادلركزية اليت هتدف لنياس احلفظ
 (.2003لدى ادلتعلم )ج ,

 مراحل التفكَت التأملي :
ىناك مراحل متميزة  أن (445: 8718موسى )تعددت آراء الباحثُت يف ربديد مراحل التفكَت التأملي حيث يـرى           

خطوات خالل عملية التفكَت ديكن أن تتمثل يف  والتفاعل العنلي مـن readinessواالستعداد  preparationمن اإلعداد
 : وىي جون ديوي الشهَتة لعمليـة التفكيـر ادلتأمـل

 الوعي بادلشكلة. -الشعور بالصعوبة (8
 فهم ادلشكلة. -ربديد الصعوبة (2
 تكوين الفروض.-اكتشاف العالقات -تصنيف البيانات-تنوًن وتنةيم ادلعرفة (4
 قبول أو رفض الفروض. -تنوًن الفروض (3
 قبول أو رفض النتيجة. -تطبيق احلل (2

 :اضافة مراحل للتفكَت التأمليوديكن 

التأمل أثناء العمل : وربدث ىةه ادلرحلة أثناء قيام الفرد حبل ادلشكلة اليت تواجهو, حيث يفكر يف كيفية :  المرحلة األولى
إعادة تشكيل ادلوقف وشلارسة مهارة التفكَت التأملي إلعجاد احللول ادلناسبة بادلشكلة اليت تواجهو يف أثناء 

 العمل .

التأمل حول العمل : وربدث ىةه ادلرحلة بعد االنتهاء من حل ادلشكلة, ويستهدف الفرد إعادة ىيكلة  :المرحلة الثانية
 ادلشكلة, واكتشاف الت يرات وادلنًتحات البديلة ادلناسبة ذلا, والنرارات .

بنتُت, حيث يتم توجيو الفرد لالستفادة من التأمل صأجل العمل : وتعد ىةه ادلرحلة ضرورية للمرحلتُت السا:  المرحلة الثالثة
على ضوء اخل ات  ادلعطيات ادلتوافرة ليتم مراجعة السياقات, وعمل استبصارات واسعة دلا حدث وذلك

السابنة, واالستفادة من معطيات ادلوقف للتخطيط دلا ديكن عملو للتغلب على ادلشكالت ادلستنبلية اليت 
 (.2004, وآخرونعبيد يواجهها الفرد يف حياتو. )

 مهارات التفكير التأملي :
 لتفكَت التأملي عدة مهارات وىي :( ل291: 2088حدد  عبداحلميد  )

الرؤية البصرية )التأمل وادلالحةة( : وينصد هبا الندرة على تعريف ادلوضوع من خالل الصور والرسومات واصأشكال,  .8
 أي التعرف على جوانب ادلوضوع بصريًا.

ادلغالطات : وينصد هبا الندرة على ربديد الفجوات يف موضوع معُت, وذلك من خالل ربديد العالقات الكشف عن  .2
 غَت الصحيحة.

 الولول إىل استنتاجات : وينصد هبا الندرة على التولل إىل عالقات منطنية لحيحة حول ادلوضوع. .4

 باالستعانة باخل ات السابنة واجلديدة. إعطاء تفسَتات مننعة : وينصد هبا الندرة على إعطاء معٌت منطني, وذلك .3
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وض  حلول منًتحة : وينصد هبا الندرة على وض  خطوات منطنية حلل ادلشكالت من خالل رلموعة من اخلطوات  .2
 النائمة على التصورات الةىنية حلل ادلشكلة .

ةب للخ ات الصفية, وعجعل لةلك تعليم مهارات التفكَت, والتعليم من أجل التفكَت يرفعان من درجة اإلثارة واجل  
 دور الطالب اعجابًيا وفاعاًل ينعكس بصور عديدة من بينها ربسن ادلستوى التحصيلي 

 لتفكير التأملي والمنهج:ا
مواقف التعلم إلثارة ومساندة  التفكَت التأملي يف حل ادلشكالت يف استخدامتوجد ىناك طرقا ديكن من خالذلا   

 النيام دبا يلي:  أنو عجب على ادلعلم يف ىةه احلالـة(: 445: 8718 )موسى وقد ذكرالتالمية 
 واستيعاهبا بوضوح يف عنوذلم. موضوع البحث, جعل التالمية حيددون ادلشكلة, .  8
 حث التالمية على استدعاء اصأفكار الكثَتة ادلتعلنة بادلشكلة من خالل تشجيعهم على: .  2

 ربليل ادلوقف. -أ
 زلددة واستدعاء النواعد العامة أو اصأسس اليت ديكن أن تطبق.تكوين فروض  -ب

 التالمية على تنوًن كل اقًتاح بعناية بتشجيعهم على:حث   . 4
 نند كل اقًتاح.-تكوين اذباه غَت متحيز ,تعليق احلكم أوب -أ

 اختيار أو رفض االقًتاحات بنةام. -ب
 مراجعة النتائج. -ج

 ادة حىت تساعد يف عملية التفكَت بتشجيعهم على:حث التالمية على تنةيم ادل .  3
 إحصاء النتائج بُت حُت وأخر. -أ

 استخدام طرق اجلدولة والتعبَت البياين. -ب
 التعبَت عن النتائج ادلؤقتة باختصار من حُت آلخر من خالل البحث. -ج

 الدراسات السابقة :
  الثاين لدى طالب الصف  التأمليوأثرىا يف تنمية التفكَت    SWOMدلا كانت ىةه الدِّراسة تتناول اسًتاتيجية   

قام الباحث باستعراض رلموعة من البحوث والدراسات السابنة العربية واصأجنبية ذات العالقة دبجال ومشكلة  ,الثانوي
ة, ومنهجها, وعينتها, الدِّراسة احلالية, ومت تصنيفها وفنا للتسلسل الزمٍت تصاعديا م  الًتكيز على اذلدف من الدِّراس

 التايل: وفقوإجراءاهتا, وأىم النتائج اليت مت التولل إليها, وذلك 
ىدفت الدراسة إىل تعرف درجة توافر مهارات التفكَت التأملي وعالقتها بالتحصيل واليت ( 2089الرفوع )دراسة 

( طالبًا 282( طالب وطالبة, منهم)200)الدراسي لدى طلبة الصف العاشر اصأساسي يف اصأردن, وتكونت عينة الدراسة من 
وأظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة ديتلكون درجة  ,( طالبة, ومت استخدام الصور ادلعربة دلنياس مهارات التفكَت التأملي212و )

وجود فروق دالة احصائًيا يف مهارات التفكَت التأملي لدى طلبة  ومتوسطة من مهارات التفكَت التأملي على ادلنياس ككل, 
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الصف العاشر اصأساسي تعزى للجنس ولصاحل الةكور, كةلك أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بُت درجات 
   وبُت درجات التحصيل الدراسي لدى أفراد عينة الدراسة. التأمليمهارات التفكَت 

يف ربصيل مادة  swomإىل معرفة )أثر اسًتاتيجية   وهتدفأجريت جامعة بغداد اليت  (2088ي )دراسة ادلرسوم
اتبعت الباحثة و ( 49( طالبة بواق  )92االدب نصوص عند طالبات الصف اخلامس االديب( تألف رلتم  الدراسة من )

وجود فرق ذو الداللة إحصائية بُت اجملموعتُت  أظهرت النتائجو الباحثة اختبارًا ربصيليًا بعديًا  توأعد, التصميم التجرييب
 التجريبية والضابطة يف متغَت التحصيل الدراسي يف مادة االدب والنصوص لصاحل اجملموعة التجريبية. 

 ىدفت ىةه الدراسة إىل معرفة أثر استخدام اسًتاتيجية ادلتشاهبات يف تنـميةاليت  (2080دراسة النطراوي )
أدوات وىي : الدراسة واستخدمت  لدى طالب الصف الثامن اصأساسي. اصأحياءعمليات العلم ومهارات التفكَت التأملي يف 

بنـدا واختبار مهارات التفكَت التأملي ادلكون من (  40أداة ربليل زلتوى باإلضافة إىل اختبار عمليات العلم ادلكون من )
ووض   و الكشف عن ادلغالطات و إعطاء تفسَتات مننعة والولول إلـى اسـتنتاجاتالرؤية البصرية  بندا ينيس مهارة( 40)

للتأكد من الصدق وطبق الباحث اختباري عمليات العلم ومهارات التفكَت التأملي على عينة استطالعية , حلول منًتحة
بارين بطرينتُت مها : طرينة التجزئة الثبات لالخت ومت حساب معامل, , ومعرفة مدى لعوبة الفنرات ومعامـل سبييزىـاوالثبات

واظهرت  ( 728.0والختبار مهارات التفكَت التـأملي)(  739.0الثبات الختبار عمليات العلم ) النصفية حيث بلـغ معامـل
 . النتائج وجود فروق دالة احصائًيا يف مهارات التفكَت التأملي

 مهارات التفكَت التأملي الواجب توافرىا يف زلتوى منهاجىدفت ىةه الدراسة إىل ربديد و  ( 2080دراسة أبو ضلل)
وقد بلغ عدد , التحليلي واستخدم الباحث يف ىةه الدراسة ادلنهج الولفي الًتبية اإلسالمية ومدى اكتساب الطالب ذلا,

تخدم الباحث دبحافةات غزة ,ولتحنيق ىدف الدراسة اس طالبا من طلبة الصف العاشر اصأساسي( 425أفراد عينة الدراسة )
زلتوى ادلنهاج دلهارات  واستبانة للمعلمُت للحكم على مدى تضمن, التفكَت التأملي أدوات للدراسة وىي اختبار مهارات

( % 93استنتاجات احتلت ادلرتبة اصأوىل بوزن نسيب) التفكَت التأملي ,وكان من أىم نتائج الدراسة أن مهارة الولول على
يليها وض  ( % 54.92يليها الكشف عن ادلغالطات بوزن نسيب)( % 48.94نسيب) بوزنيليها إعطاء تفسَتات مننعة 

فروق ذات داللة  كما توللت إىل أنو توجد( %52.54يليها الرؤية البصرية بوزن نسيب)( % 98.52منًتحة) حلول
ف العاشر اصأساسي تعزى دلتغَت اإلسالمية لدى طلبة الص إحصائية يف مستوى مهارات التفكَت التأملي يف زلتوى منهاج الًتبية

 اجلنس وكانت لصاحل الطالبات.
ىدفت ىةه الدراسة إىل ربديد مستوى التفكَت التأملي لدى طلبة البكالوريوس واليت  (2009دراسة الشكعة)

وع الكلية دلتغَتات ن العليا يف جامعة النجاح الوطنية إضافة إىل ربديد الفروق يف مستوى التفكَت التأملي تبعا والدراسات
 227طالب وطالبة وذلك بواق  (538عينة قوامها ) واجلنس وادلستوى الدراسي ولتحنيق ىدف الدراسة أجريت الدراسة على

ادلاجستَت ولنياس التفكَت التأملي مت تطبيق منياس أيزنك وولسون والةي اشتمل  من طلبة 78من طلبة البكالوريوس و
يف جامعة  راسة أن مستوى التفكَت التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العلياوكان من أىم نتائج الد فنرة.( 40على)

يف مستوى التفكَت التأملي لدى طلبة  الداللة, النجاح الوطنية كان جيدا ,وأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
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واإلنسانية ولصاحل طلبة الكليات اإلنسانية وبُت  طلبة الكليات العلمية البكالوريوس والدراسات العليا يف جامعة النجاح بُت
 وادلاجستَت ولصاحل طلبة ادلاجستَت بينما مل تكن الفروق دالة إحصائيا تبعا للجنس. طلبة البكالوريوس
 ىدفت ىةه الدراسة على معرفة فاعلية استخدام اسًتاتيجية ما وراء ادلعرفة يف ربصيلو ( 2002الوىاب)عبددراسة 

واستخدمت الباحثة  اصأزىري, وتنمية مهارات التفكَت التأملي ومدى استخدامها عند طالب الصف احلادي عشرالفيزياء 
وكانت أدوات  طلبة الصف احلادي عشر اصأزىري البنُت, وكانت عينة الدراسة مكونة من ,ادلنهج التجرييب يف ىةه الدراسة
وكان من أىم  ضلو استخدام اسًتاتيجية ما وراء ادلعرفة, نياس االذباهاختبار التفكَت التأملي وم الدراسة ىي اختبار ربصيلي,

فروق دالة إحصائيا بُت متوسطات درجات اجملموعة التجريبية والضابطة  نتائج الدراسة اليت توللت إليها الدراسة ىي وجود
 .ملي يف التطبيق البعديالتجريبية يف اختبار التحصيل البعدي ويف اختبار مهارات التفكَت التأ لصاحل اجملموعة

 فـروض الدِّراسة:
 بعد استنراء اإلطار النةري, ونتائج الدراسات والبحوث السابنة ديكن لياغة فروض الدِّراسة احلالية على النحو التايل:

بُت متوسطي درجات طالب اجملموعتُت التجريبية والضابطة يف ( α≤ 0.05) ىيوجد  فرق دال إحصائًيا عند مستو  .8
للفنرات ادلرتبطة دبهارة الرؤية البصرية من اختبار التفكَت التأملي لدى طالب الصف الثاين الثانوي يف التطبيق البعدي 

  .دبحافةة الننفةة مادة اصأحياء
بُت متوسطي درجات طالب اجملموعتُت التجريبية والضابطة يف ( α≤ 0.05) ىفرق دال إحصائًيا عند مستو يوجد  .2

للفنرات ادلرتبطة دبهارة التفسَتات ادلننعة من اختبار التفكَت التأملي لدى طالب الصف الثاين الثانوي التطبيق البعدي 
  . دبحافةة الننفةة يف مادة اصأحياء

بُت متوسطي درجات طالب اجملموعتُت التجريبية والضابطة يف ( α≤ 0.05) ىفرق دال إحصائًيا عند مستو  يوجد .4
للفنرات ادلرتبطة دبهارة وض  احللول ادلنًتحة من اختبار التفكَت التأملي لدى طالب الصف الثاين التطبيق البعدي 

  .دبحافةة الننفةةالثانوي يف مادة اصأحياء 

  منهجية الدِّراسة وإجراءاتها :
تنتمي ىةه الدِّراسة إىل فئة الدراسات اليت تستهدف حبث أثر عامل )متغَت( مستنل ذبرييب على  الدِّراسة :منهج  :  أوالً 

النائم على تصميم اجملموعتُت:  Experimental Methodعامل )متغَت( تاب ؛ ولةلك فإن ادلنهج التجرييب 
 البحث مناسبة لتحنيق ىةا الغرض.التجريبية والضابطة ذي النياس النبلي والبعدي؛ يُعدُّ أكثر مناىج 

الثانوي الةين يدرسون يف ادلدارس  الثاينرلتم  الدِّراسة اصأللي من صبي  طالب الصف  تكون رلتم  الدِّراسة : :  ثانياً 
 . 2081-2089ىـ 8347احلكومية دبحافةة الننفةة خالل الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي  الثانوية

, وقد قسم عشوائًيا  ( طالًبا, من مدرستُت من مدارس زلافةة الننفةة79مشلت عينة الدراسة ) الدِّراسة :عينة  : ثالثاً 
 أفرادىا إىل قسمُت, أو رلموعتُت, مها :

 دبحافةة الننفةة.اصأرلاد  ثانوية ( طالًبا يف 37رلموعة ضابطة : تألفت من )
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 دبحافةة الننفةة . الفاروق ثانوية( طالًبا يف 31رلموعة ذبريبية : تألفت من )

استخدم ادلواد لإلجابة عن  تساؤالت الدِّراسة احلالية؛ وللتحنق من لحة فروضها مت  اهتا :مواد الدِّراسة وأد :  رابًعا
 التالية:واصأدوات 

( دليل الطالب 4( دليل ادلعلم. )2( اختيار احملتوى العلمي. )8سبثلت مواد الدراسة يف كل من ) : أواًل : مواد الدراسة
 صأنشطة التعلم, ويتم استعراضها بالتفصيل كالتايل :

 الثاينمت اختيار وحدة "التكاثر عند االنسان " من كتاب اصأحياء  ادلنرر على طالب الصف  اختيار احملتوى العلمي:  -8
 .ىـ8341/8347يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي  ,الثانوي

كي (  SWOMسًتاتيجية سوم )"التكاثر عند االنسان" وفنًا الوحدة مت إعداد دليل ادلعلم لتدريس دليل ادلعلم :    -2
مندمة الدليل, وقد اشتمل دليل ادلعلم على احملتويات التالية: , يف تدريس موضوعات الوحدة اصأحياءيسًتشد بو معلم 

, (SWOMسًتاتيجية سوم )الاصأىداف اإلجرائية  ,(SWOMسًتاتيجية سوم )التعريف با اصأىداف العامة للدليل,
توجيهات عامة للمعلم, اخلطة الزمنية ادلنًتحة  ,اصأنشطة والوسائل التعليمية,(SWOMسًتاتيجية سوم )مبادئ ا

أساليب التنوًن,  ,خطة سَت الدروس التعليمية للوحدةاصأىداف التعليمية,  ,لتدريس وحدة "التكاثر عند االنسان"
 عند تدريس موضوعات الوحدة.ادلراج  اليت ديكن االستعانة هبا 

جزءا مكماًل كراس النشاط ويعد  (  SWOMسًتاتيجية سوم )ايف ضوء كراس النشاط مت إعداد   :كراس النشاط  -4
التكاثر عند على استيعاب مفاىيم الوحدة التعليمية "الثانوي  الثاينلدليل ادلعلم, ويهدف إىل مساعدة طالب الصف 

 " اليت يدرسوهنا يف حجرة الدِّراسة, وتطبيق ادلعرفة وادلهارات ادلكتسبة.االنسان
سًتاتيجية سوم اليف كل درس وفنا تعليمات عامة للطالب , مندمة الدليل ما يلي: كراس النشاطوتضمن    
(SWOM),  سًتاتيجية كمهام تفكَتية تضمُت دروس االاالسًتاتيجية, عرض اصأنشطة اخلالة بكل درس وفنا خلطوات

 عرض ادلبادئ وادلفاىيم لكل درس من الدروس وفق خطوات االسًتاتيجية.للطالب, 
 اصأحياءعة من احملكمُت ادلتخصصُت يف رلال تدريس الطالب يف لورتو اصأولية على رلمو ادلعلم و  يومت عرض دليل

إلبداء ملحوظاهتم حول وضوح التعليمات, إىل جانب اتفاق لياغة اصأنشطة ومدى لحة احملتوى العلمي صأنشطة التعلُّم, 
باإلضافة إىل مدى مناسبة اصأنشطة دلستوى الطالب, ومت إجراء التعديالت اليت رأى احملكمون ضرورة  تعديلها؛ ليكون الدليل 

  الثانوي. الثاينطالب الصف معلمي و  ام من قبل يف  لورتو النهائية, لاحلاً لالستخد

 مت استخدم أداة االختبار جلم  البيانات التجريبية, وتتمثل فيما يلي: الدِّراسة : أداة -ثانًيا 

مت إعداد و االختبار, وفيما يلي عرض إلجراءات بناء, وإعداد, وضبط  )إعداد الباحث(. التأملياختبار مهارات التفكَت 
  وفق اخلطوات التالية: الثانوي الثاينلطالب الصف  التأملياختبار مهارات التفكَت 

 ربديد اذلدف من االختبار. .8

 . إعداد جدول موالفات االختبار .2

 .ربديد أبعاد االختبار .4
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 .)اختبار موضوعي( لياغة مفردات االختبار .3

 لياغة تعليمات االختبار. .2

 وثباتو . لدق االختبار .5
مت عرضو على رلموعة من احملكمُت  مث , " يف لورتو اصأوليةالتأمليبعد إعداد االختبار" اختبار مهارات التفكَت   

من أعضاء ىيئة التدريس ببعض  العلومادلتخصصُت يف رلال النياس والتنوًن وادلتخصصُت يف رلال ادلناىج وطرق تدريس 
احلاللُت على الدرجات العليا يف ادلناىج وطرق  اصأحياءمشريف ومعلمي  اجلامعات السعودية والعربية باإلضافة إىل عدد من

عادة لياغة إحةات, واآلراء حول االختبار منها: وقد أبدى احملكمون بعض ادلالزلكًما,  24وعددىم , اصأحياءتدريس 
تعديل بعض جةور ا يرونو مناسباً لطبيعة االختبار, إضافة م, حةف ما يرونو مناسباً لطبيعة االختباربعض مفردات االختبار, 

تعديل بعض البدائل يف أسئلة االختيار من متعدد؛ لتصبح متجانسة م  البدائل لة؛ لتشكل م  البدائل صبلة مفيدة, اصأسئ
 اصأخرى.

 باراالختوباستخدام ادلعادلة التالية جلمي  أسئلة االختبار؛ مت احلصول على مؤشر إحصائي لصدق زلتوى 
 ك                            

 ص م = 
 2+ س 8س               

: عدد  2: عدد )اصأسئلة( اليت اتفق احملكمون على أهنا تنيس ادلهارة . س 8حيث : ص م : مؤشر لدق احملتوى . س
  ك : العدد الكلي اصأسئلة االختبار )اصأسئلة( اليت اتفق احملكمون على أهنا ال تنيس ادلهارة . 

%, ومت 78.9مت احلصول على مؤشر لصدق زلتوى االختبار, حيث اتفق احملكمون على مناسبتو, وبلغت نسبة االتفاق 
( سؤااًل قبل إجراء التجربة االستطالعية 43إجراء التعديالت وفق آراء احملكمُت, وبني االختبار يف لورتو اصأولية مكونًا من )

 لالختبار .
 لالختبار :التجربة االستطالعية 

 التفكَت التأملياختبار مهارات  صأسئلة معامل الصعوبة: 

على عينة  التأملي( سؤااًل, فتم تطبيق اختبار مهارات التفكَت 43بعد عمل الصدق الةاىري بلغ عدد أسئلة االختبار )     
وسبت من خالل نتائجهم , من طالب الصف الثاين الثانوي من مدرسة ثانوية دوقة ( طالباً 30استطالعية تكونت من )

يفيد معامل الصعوبة يف إيضاح مدى سهولة أو لعوبة سؤال ما يف حساب معامل الصعوبة والتمييز صأسئلة االختبار, حيث 
وحيسب بالنسبة لألسئلة  عن السؤال إجابة لحيحة الطالب الةين أجابوااالختبار, وىو عبارة عن النسبة ادلئوية من 

 : لة التاليةادلوضوعية بتطبيق ادلعاد
     

 معامل الصعوبة =
 عن السؤال إجابة لحيحة الطالب الةين أجابواعدد     

 الكلي للطالبالعدد                  
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 :التفكير التأمليألسئلة اختبار مهارات معامل التمييز 

 الطلبة ادلتميزين االختبار ىو أن يفرق بُتيرتبط معامل التمييز إىل درجة كبَتة دبعامل الصعوبة, فإذا كان الغرض من      
إذا أن مهمة معامل التمييز تتمثل يف ربديد  ,, فإن السؤال ادلميز ىو ما ينود إىل ىةا الغرضذوي الندرات الضعيفةوأولئك 

بالندر نفسو الةي يفرق االختبار بينهما يف  علمًيا والطالب الضعيف ادلتفوقمدى فاعلية سؤال ما يف التمييز بُت الطالب 
 وقد مت حساب معامل التمييز باتباع اخلطوات التالية: ,الدرجة النهائية بصورة عامة

 يف كل سؤال تنازلياً. الطالبترتيب نتائج  •

%( صأعلى 29, العليا بنسبة )( فئات, رلموعتُت عليا ودنيا4حسب نتائج كل سؤال اىل ) الطالبتنسيم  •
. الطالبمن  %(35)سبثل  وسطى . ورلموعة ثالثة%( صأدىن نتائج طالب29والدنيا بنسبة ), طالب نتائج

ولكن ويف ىةه الدراسة ونةراً لصغر حجم عينة الدراسة االستطالعية فند مت تنسيم عينة الدراسة اىل فئتُت 
 %(. 20%(  ودنيا )20عليا )

 ادلعادلة اآلتية:عند حساب معامل التمييز لألسئلة ادلوضوعية نطبق  •

 .زاً ي,وكلما اقًتبت النتيجة من الواحد لحيح كان السؤال أكثر سبي (8 – 0 ) تكون نتيجة معامل التمييز زلصورة بُت
 :التفكَت التأملياالتساق الداخلي الختبار مهارات لدق 

 من خالل: لند مت حساب لدق االتساق الداخلي
 الكلية )للمهارة( اليت ينتمي ذلا كل )سؤال( والدرجة   بُت درجة حساب معامل االرتباط

 والدرجة الكلية لالختبار,   التأملياختبار مهارات التفكَت كل )مهارة( من )مهارات(   بُت درجة حساب معامل االرتباط

 : التفكَت التأمليمهارات  اختبار ثبات
 بالطرق التالية:مت حساب ثبات االختبار 

, وذلك صأهنا أكثر شيوعًا يف االختبارات اليت تعطى فيها درجة واحد لإلجابة (KR-20) 20معادلة كودر ريتشاردسون 
 .وضح نتائج الثباتوتالصحيحة, ولفر لإلجابة اخلاطئة. 

  

 = تمييزالمعامل 
الفئة  طالبعدد  -عن السؤال إجابة لحيحة  الةين أجابواالفئة العليا  طالبعدد )

 (عن السؤال إجابة لحيحة الةين أجابواالدنيا 

 عدد إحدى اجملموعتُت
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 20دبعادلة كودر ريتشاردسون  التأملياختبار مهارات التفكَت  معامل ثبات(  8جدول ) 

)عدد اصأسئلة( ن  خ(× )رلموع ص    (KR-20) ع 

42 9.254 18.892 0.730 

معادلة كودر ريتشاردسون  باستخدامالتأملي الختبار مهارات التفكَت  ثباتال( أن معامل 8يتضح من اجلدول رقم )      
20 (KR-20) ( 0.730ىو) كرونباخ الفا  معادلة  , درجة مناسبة من الثبات والتجانس االختبار على وىةا يدل على أن 

Cronbach's Alpha ,(  يوضح نتائج الثبات هبةه الطريق2) واجلدول رقم 
 كرونباخ الفادبعادلة  التأملي اختبار مهارات التفكَت (معامل ثبات  2) رقم جدول                        

)عدد اصأسئلة( ن  Cronbach's Alpha 

42 .730 

 (0.730كرونباخ الفا ىو )معادلة   باستخدام التفكَت التأمليالختبار مهارات  ( أن معامل الثبات2يتضح من اجلدول رقم )  
 االختبار على درجة مناسبة من الثبات والتجانس. وىةا يدل على أن

 الصورة النهائية لالختبار:
( سؤااًل 42يف ضوء آراء احملكمُت ونتائج التجربة االستطالعية ألبح عدد أسئلة االختبار بعد إجراء التعديالت عليها )

. 
 يف لورتو النهائية حسب ادلهارات التفكَت التأمليتوزي  اسئلة اختبار مهارات  (4جدول )                        

 النسبة ادلئوية عدد اصأسئلة مهارة التفكَت التأملي      م

 %48.22 80 الرؤية البصرية 8

 %49.2 82 التفسَتات ادلننعة 2

 %48.22 80 ادلنًتحةوض  احللول  4

 %800 42 اإلصبايل          

 : إجراءات التجربة األساسية للدراسة
 مت تنفية التجربة اصأساسية للدراسة وفق اخلطوات التالية: 

 اختيار عينة الدِّراسة .  -أ
 .الدِّراسة  التطبيق النبلي صأداة  -ب

 اجملموعتُت للتحنق من تكافؤالتحنق من تكافؤ اجملموعتُت يف التطبيق النبلي الختبار مهارات التفكَت التأملي:  أواًل : 
التطبيق النبلي الختبار مهارات التفكَت  يف الفروق ذات الداللة االحصائية بينهما ىوجب التعرف علالضابطة والتجريبية 

 . وقد متالتأملي وذلك عند صبي  ادلهارات قيد الدراسة )مهارة الرؤية البصرية, مهارة التفسَتات ادلننعة, وض  احللول ادلنًتحة(
( يوضح 3) رقم واجلدول,  Independent Samples T Testذلةا الغرض استخدام اختبار )ت( للمجموعات ادلستنلة

 ذلك.



 الزبيدي علي محمد د.                           التفكير التأمليفي تنمية مهارات  (SWOM)أثر استراتيجية 

 402   م2102هـ / إبريل 0441رجب  -0ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

التطبيق القبلي الختبار  فيالضابطة والتجريبية  للتعرف على الفروق بين المجموعتين T, TESTنتائج اختبار)ت((4جدول) 
 مهارات التفكير التأملي

 العدد المجموعة التأمليمهارات التفكير 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطين

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 مهارة الرؤية البصرية
 125. 220. 05403. 8.292 2.22 37 الضابطة

    8.959 2.82 31 التجريبية

 مهارة التفسَتات ادلننعة
 572. 474. 83823. 8.903 2.35 37 الضابطة

    2.835 2.43 31 التجريبية

 وض  احللول ادلنًتحة
 728. 052. 08088. 0.933 0.98 37 الضابطة

    777.. 0.90 31 التجريبية

أن ادلتوسط احلسايب لطالب اجملموعة الضابطة يف التطبيق النبلي الختبار التفكَت  : (3)رقم  يتضح من اجلدول
 (.2.82(, وللمجموعة التجريبية ىو )2.22)التأملي عند مهارة  الرؤية البصرية  ىو 

أن ادلتوسط احلسايب لطالب اجملموعة الضابطة يف التطبيق النبلي الختبار التفكَت التأملي عند مهارة  التفسَتات 
 (.2.43(, وللمجموعة التجريبية  ىو )2.35ادلننعة ىو )

الختبار التفكَت التأملي عند مهارة  وض  احللول أن ادلتوسط احلسايب لطالب اجملموعة الضابطة يف التطبيق النبلي 
 (.0.90(, وللمجموعة التجريبية  ىو )0.98ادلنًتحة ىو )

يف  الضابطة والتجريبيةبُت اجملموعتُت ( 0.02أقل من ) ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة فروق ال توجد
إن: قيمة اختبار )ت( دلهارة الرؤية البصرية  حيثالتطبيق النبلي الختبار التفكَت التأملي وذلك عند ادلهارات قيد الدراسة 

( 0.474( قيمة اختبار )ت( دلهارة التفسَتات ادلننعة )0.125( وىي )0.02( ومستوى الداللة أك  من )0.220)
( ومستوى 0.052قيمة اختبار )ت( دلهارة وض  احللول ادلنًتحة )( 0.527( وىي )0.02ومستوى الداللة أك  من )

(. تدل ىةه النتيجة على وجود تكافؤ بُت اجملموعتُت التجريبيتُت الضابطة 0.728( وىي )0.02الداللة أك  من )
 يف التطبيق النبلي الختبار التفكَت التأملي وذلك عند ادلهارات قيد الدراسة . ,والتجريبية

 الوحدة الدراسية للمجموعتين التجريبية والضابطة :تدريس   -ج
بعد االنتهاء من التطبيق النبلي صأدوات الدِّراسة والتأكد من تكافؤ اجملموعتُت مت تدريس وحدة "التكاثر عند 

وعة بينما مت تدريس الوحدة نفسها لطالب اجملم (SWOMاسًتاتيجية سوم )االنسان " لطالب اجملموعة التجريبية باستخدام 
 . ( 2, جدول رقم ) الضابطة من خالل االسًتاتيجية السائدة
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 " التكاثر عند االنسانالخطة الزمنية المقترحة للتدريس وحدة " ( 3جدول )

 عدد الحصص موضوع الدرس عنوان الفصل الوحدة

 2 اللناء التمهيدي

الثانية 
 

التكاثر عند االنسان
 

 جهاز التكاثر يف االنسان 

 4 التناسلي الةكرياجلهاز 

 3 اجلهاز التناسلي اصأنثوي

 4 إنتاج اخلاليا

 مراحل منو اجلنُت 

 3 االخصاب

 3 مراحل منو اجلنُت اصأوىل

 2 ادلراحل الثالث لتكون اجلنُت

 22 رلموع احلصص

 الدِّراسة : ألداةالتطبيق البعدي  -د
, حيث قام ادلختارة لطالب اجملموعتُت واليت استغرقت أربعة أسابي بعد االنتهاء من تدريس الوحدة الدراسية   

, مت بتدريس اجملموعة الضابطة "ماجستَت" العلمية ودرجتوالباحث بتدريس اجملموعة التجريبية, بينما قام زميل بنفس التخصص 
تها إحصائيا الستخالص أىم نتائج تطبيق اختبار مهارات التفكَت التأملي على عينة الدِّراسة, مث مت رلد النتائج ومعاجل

 الدِّراسة, واالستفادة منها بتوليات, ومنًتحات ديكن تطبينها يف رلاالت أخرى.

 رابًعا: األساليب اإلحصائية المستخدمة:
ختبار الورلد الدرجات اخلام  ,دوات الدِّراسة, مت تصحيح إجابات الطالبالتطبيق البعدي صأبعد االنتهاء من 

برنامج التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية  ومن مث ربليل البيانات باستخدام, التفكَت التأمليمهارات 
(SPSS)(Version20 ؛)واإلجابة عن تساؤالهتا, وقد مت استخدام  الدِّراسة,لحة فروض  وذلك هبدف التحنق من

 اصأساليب اإلحصائية التالية:
 :Independent Samples T-Testاختبار )ت( جملموعتُت مستنلتُت  -أ

حلساب داللة الفروق بُت متوسطي درجات طالب اجملموعتُت التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات 
التفكَت التأملي ؛ وذلك نةرًا لتحنق اشًتاطات اختبار)ت( يف صبي  أبعاد كل من: االختبار وادلنياس, وتكافؤ اجملموعتُت: 

يف التطبيق النبلي الختبار مهارات التفكَت التأملي وذلك للتعرف على أثر ادلعاجلة التجريبية يف تنمية التجريبية والضابطة 
 التفكَت التأملي.

 :Effect Sizeحجم اصأثر  -ب 
اسًتاتيجية سوم )ربديد حجم تأثَت ادلتغَت ادلستنل  توجد عدة مناييس إحصائية خالة هبةا الغرض, وىو

(SWOM) ),ًادلتغَت  ا على تندير التباين ادلنةم الةي ربدثو ادلعاجلة التجريبيةوتعتمد ىةه ادلناييس صبيعً  ربديدًا كميا(
واليت ديكن  ,, دبا يفيد يف تندير نسبة التباين ادلفسر من التباين الكلي(ادلتغَت التاب )ادلستنل( من التباين الكلي يف درجات 
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  مت ربديد حجم التأثَت بناء على قيمة مرب  ايتا , وقد تفسَتىا وإرجاع ذلك إىل ادلتغَت ادلستنل
2
لنياس حجم تأثَت (

 اصأحياء. يف مادة الثانوي  الثاينتنمية مهارات التفكَت التأملي لدى طالب الصف يف  (SWOMاسًتاتيجية سوم )

 : نتائج الدِّراسة، تفسيرها، ومناقشتها
ادلعاجلة اإلحصائية, ومن مث تفسَت تلك النتائج ومناقشتها يف ضوء كل اليت مت التولل إليها من خالل لنتائج اعرض مت 

 من الدراسات والبحوث السابنة, واإلطار النةري, وديكن عرض ذلك بالتفصيل كما يلي:

  عــرض نتــائــــج الدِّراسة : -أواًل 
 عرض النتائج ادلتعلنة بفروض الدراسة :-أ

 الفروض مت استخدام : والختبار لحة ىةه
ذات الداللة فروق ال للكشف عن, وذلك Independent Samples T Testاختبار )ت( للمجموعات ادلستنلة 

متوسطي درجات طالب اجملموعتُت التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكَت التأملي.  بُتة حصائياإل
 ( يوضح نتائج ذلك.5واجلدول رقم )

قيم )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين: التجريبية، والضابطة في التطبيق البعدي الختبار  (3)رقم جدول
 التفكير التأملي

 العدد المجموعة بعد االختبار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطين

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 مهارة الرؤية البصرية
 000. 87.54 2.252 0.992 2.09 37 الضابطة

    0.520 9.54 31 التجريبية

 مهارة التفسَتات ادلننعة
 000. 89.03 4.327 8.888 5.19 37 الضابطة

    8.051 80.43 31 التجريبية

مهارة وض  احللول 
 ادلنًتحة

 000. 9.207 8.038 0.932 2.07 37 الضابطة

    0.928 4.83 31 التجريبية

أن ادلتوسط احلسايب لطالب اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي  :يلي  السابق ما (5)رقم  اجلدول يتضح من  
 (.9.54(, بينما لصاحل اجملموعة التجريبية ىو)2.09الختبار مهارات التفكَت التأملي, يف الرؤية البصرية ىو )

الختبار مهارات التفكَت التأملي, يف مهارة أن ادلتوسط احلسايب لطالب اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي   
 (.80.43(, بينما لصاحل اجملموعة التجريبية ىو)5.19التفسَتات ادلننعة ىو )

وض  , يف مهارة التأمليأن ادلتوسط احلسايب لطالب اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكَت 
 (.4.83اجملموعة التجريبية ىو)(, بينما لصاحل 2.07ىو ) احللول ادلنًتحة

متوسطي درجات طالب اجملموعتُت التجريبية  بُت( 0.02داللة أقل من )عند مستوى ا إحصائيً يوجد فرق دال   
, حيث كانت والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكَت التأملي مهارة الرؤية البصرية ولصاحل اجملموعة التجريبية
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 .(0.000وىو )( 0.02) من أقلومستوى الداللة   (87.54)قيمة )ت(
( بُت متوسطي درجات طالب اجملموعتُت التجريبية والضابطة يف 0.02قل من )أعند مستوى داللة ا إحصائيً يوجد فرق دال 

قيمة اجملموعة التجريبية, حيث  التفسَتات ادلننعة ولصاحل, يف مهارة التأمليالتطبيق البعدي الختبار مهارات التفكَت 
 (. 0.000(  وىو )0.02( ومستوى الداللة أقل من )89.03)ت( )

بُت متوسطي درجات طالب اجملموعتُت التجريبية والضابطة يف ( 0.02) يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة أقل من
اجملموعة التجريبية, حيث  وض  احللول ادلنًتحة ولصاحل , يف مهارة التأمليالختبار مهارات التفكَت التطبيق البعدي 

 (. 0.000) وىو(  0.02) ومستوى الداللة أقل من( 9.207)ت( ) كانت قيمة

ات التفكَت التأملي: )الرؤية مهار   تنميةيف  (SWOMسًتاتيجية سوم )التدل ىةه النتيجة على وجود أثر اعجايب  -
اجملموعة التجريبية منارنة بطالب  لدى طالب اصأحياءيف مادة وض  احللول ادلنًتحة(  -التفسَتات ادلننعة  -البصرية

 اجملموعة الضابطة )اليت درست  بالطرينة السائدة( 

 مرب  ايتا  
2
يف مادة ة التفكَت التأملي مهار بعض تنمية يف  (SWOMاسًتاتيجية سوم )للتعرف على حجم تأثَت (

اجملموعة التجريبية منارنة بطالب اجملموعة الضابطة )اليت درست  بالطرينة السائدة(. واجلدول  اصأحياء لدى طالب
 ( يوضح نتائج ذلك.9)

  ( نتيجة مرب  ايتا9جدول )
2
 , لطالب اجملموعة التجريبية منارنة بطالب اجملموعة الضابطةقيد الدراسة دلهارات التفكَت التأملي(

 بعد االختبار
للمجموعة  متوسط البعدي

 الضابطة
للمجموعة متوسط البعدي 
 التجريبية

 حجم اصأثر مرب  ايتا

 مرتف  992. 9.54 2.09 مهارة الرؤية البصرية

 مرتف  981. 80.43 5.19 مهارة التفسَتات ادلننعة

 متوسط 448. 4.83 2.07 مهارة وض  احللول ادلنًتحة

يف مهاريت )الرؤية  (SWOMسًتاتيجية سوم )ال: وجود أثر اعجايب مرتف   ( السابق مايلي9يتضح من اجلدول )  
اجملموعة  لدى طالب اصأحياءيف مادة التفسَتات ادلننعة(  وأثر اعجايب متوسط يف مهارة )وض  احللول ادلنًتحة(  –البصرية 

 التجريبية منارنة بطالب اجملموعة الضابطة )اليت درست  بالطرينة السائدة(.
 ضوء ما سبق مت  :ويف 
بُت متوسطي درجات ( α≤ 0.05) ىيوجد  فرق دال إحصائًيا عند مستو  الفرض اصأول من فروض الدراسة, " قبول -

للفنرات ادلرتبطة دبهارة الرؤية البصرية من اختبار التفكَت طالب اجملموعتُت التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي 
لصاحل اجملموعة التجريبية, واإلجابة عن التساؤل اصأول من  ,الثانوي يف مادة اصأحياءالتأملي لدى طالب الصف الثاين 

 أسئلة الدِّراسة .
بُت متوسطي ( α≤ 0.05) ىيوجد  فرق دال إحصائًيا عند مستو  الفرض الثاين من فروض الدراسة الةي نصو " قبول -

للفنرات ادلرتبطة دبهارة التفسَتات ادلننعة من اختبار درجات طالب اجملموعتُت التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي 
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لصاحل اجملموعة التجريبية, واإلجابة عن التساؤل  ,التفكَت التأملي لدى طالب الصف الثاين الثانوي يف مادة اصأحياء
 الثاين من أسئلة الدِّراسة .

بُت ( α≤ 0.05) ىعند مستو  يوجد  فرق دال إحصائًيا الفرض الثالث من فروض الدراسة, الةي نصو " قبول -
للفنرات ادلرتبطة دبهارة وض  احللول متوسطي درجات طالب اجملموعتُت التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي 

لصاحل اجملموعة التجريبية,  ,ادلنًتحة من اختبار التفكَت التأملي لدى طالب الصف الثاين الثانوي يف مادة اصأحياء
 واإلجابة عن التساؤل الثالث من أسئلة الدِّراسة .

  مناقشة نتائج الدِّراسة وتفسيرها:
( (SWOMاسًتاتيجية سوم )( تفوق طالب اجملموعة التجريبية )2يف اجلدول ) بالفروضأظهرت النتائج ادلتعلنة 

االسًتاتيجية السائدة يف التدريس( يف متوسط درجات التطبيق البعدي على طالب اجملموعة الضابطة )الةين درسوا من خالل 
 كما أظهرت نتائج اختبار مرب  إيتا,  (α≤0.05) عند مستوى داللة اً الختبار مهارات التفكَت التأملي ؛ تفوقًا دااًل إحصائي

(2η ,)( ( حجم تأثَت ادلتغَت ادلستنل وفاعليتو )5جدول( اسًتاتيجية سومSWOM)ذو أث ) ر كبَت وفاعلية يف منو مهارات
 التفكَت التأملي لدى طالب اجملموعة التجريبية, وديكن إرجاع ىةه النتيجة إىل أن:

تعد دبثابة أدوات وآليات جديدة إلمناء التفكَت لدى ادلتعلم؛ وذلك عن طريق اندماج   (SWOMاسًتاتيجية سوم ) -
ادلتعلم يف رلموعة متنوعة من البحث, والتفاعل خالل النيام بادلهمات واصأنشطة ادلتنوعة التفاعلية ادلتضمنة يف وحدة 

علُّم معةم أوقات تعلمو, حيث يبٍت معارفو بنفسو "التكاثر عند االنسان ", واليت تؤكد على اعجابية ادلتعلم يف موقف الت
وفق قدراتو واستعداداتو, شلا يسهم يف زيادة دافعيتو للتعلم,  وإظهار طاقاتو الكامنة؛ إلعجاد احللول ادلناسبة دلواقف 

  (SWOMاسًتاتيجية سوم )التعلُّم, دبا يتفق م  طبيعة 

بصورة مرتبطة م  بعضها يسهم بشكل كبَت يف تنمية  وإظهار ادلنهج (SWOMاسًتاتيجية سوم )التعليم وفق  -
 على اجملموعة التجريبية   (SWOMاسًتاتيجية سوم )مهارات التفكَت لدى الطالب وىو ما ديكن أن نعزو وضوح أثر 

على مهارات التفكَت التأملي لدى الطالب مراحل االسًتاتيجية  (SWOMسًتاتيجية سوم )شلا أعطى فاعلية ال -
 من ضمن اجراءاهتا االستدعاء الفكري والعصف الةىٍت واثارة التساؤالت شلا زاد من ضباس الطالب نفسها  واليت

 ومن دافعيتهم ضلو التعلم وتنمية مهاراهتم .

يف مهارات التفكَت التأملي  (SWOMاسًتاتيجية سوم )كما ديكن تفسَت تفوق اجملموعة التجريبية اليت مت تدريسها ب -
 على اصأنشطة اليت دعمتها االسًتاتيجية واليت  قام الطالب بتأديتها .

ربط النضايا وادلشكالت البيئية واحمللية اليت مت عرضها من خالل وحدة "التكاثر عند االنسان" اعطت للطالب  -
يو تلنائًيا وساعد يف ذلك مراحل مساحة تفكَت واسعة, شلا جعلو يعمل عنلو ويستخدم مهارات التفكَت لد

االسًتاتيجية اليت ربثُّ التالمية على النشاط من خالل إشراكهم يف مشكالت غَت زلدَّدة, كاحلاالت اليت قد 
 تواجههم يف حياهتم اليومية
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وذلك لنابليتها للتكييف والتعديل واستيعاب الةروف  (SWOMاسًتاتيجية سوم )ادلرونة وادلتعة اليت اضفتها  -
 .اجلديدة,  وتنمية ادلهارات الالزمة,  وقد ظهر من خالل تدريس اجملموعة 

العمل اجلماعي والتعاون يف االصلاز كجزء من أنشطة التحري أو يف ادلخت ات, أي تضمُت أنشطة عمل صباعي  -
وإعطاء توليات؛ باإلضافة إىل قدرة التالمية على معاجلة وتفسَت  تستخدم خالذلا اصأدلة للولول إىل استنتاجات

 البيانات وادلعلومات من مصادر سلتلفة, 

زيادة قدرة الطالب على تبصر العالقات وإدراك العمليات ادلعرفية العليا اليت ينومون هبا, خالل عملية التفكَت اصأمر  -
التأملي, كما أن االسًتاتيجية ادلستخدمة قد أسهمت بشكل كبَت يف الةي انعكس إعجابيا يف تنمية مهارات التفكَت 

استخدام الطالب للطرينة الكلية يف تعلم الوحدة ادلختارة, والًتكيز على عمليات التساؤالت والبحث والتنصي, 
 واستخدام اصأنشطة احملسوسة.

فند اتفنت   (SWOMاسًتاتيجية سوم )ت وتتفق ىةه النتيجة جزئًيا م  نتائج بعض الدراسات السابنة اليت تناول  
م( ودراسة 2082)  وابراىيم يجر م( ودراسة 2085(  ووسن علوان )2080( و دراسة النطراوي )2089م  دراسة الرفوع )

أثر التعلم باستخدام ( على  2002عبد الوىاب)م( ودراسة 2084م(  ودراسة عاشور و الصبيحاوي )2082ىيام حسُت )
  .(  يف تنمية مهارات التفكَت SWOMاسًتاتيجية سوم)

 التوصيات والمقترحات :
 الحالية بما يلي :أوصت الدراسة  أواًل : التوصيات: 

 يف بيئات تعليم وتعلم اصأحياء لطالب ادلرحلة الثانوية, (  SWOMاسًتاتيجية سوم )االىتمام بتطبيق  ضرورة .8
تطوير معلمي اصأحياء من خالل تفعيل الشراكات اجملتمعية م  ادلراكز العلمية, ومراكز أحباث اصأحياء واجلامعات,  .2

 , (  SWOMاسًتاتيجية سوم )وبيوت اخل ة يف رلال 
ت بتنمية مهارات التفكَت التأملي؛ لدى ادلتعلمُت جبمي  ادلراحل التعليمية, وكةلك ضرورة تدريب الطالب على عمليا .4

 التفكَت ادلختلفة والعمل على تنميتها, 
 , (SWOMاسًتاتيجية سوم )زيادة وقت تعليم  .3
 .(SWOMاسًتاتيجية سوم )ضرورة االىتمام بتدريب معلمي اصأحياء دبراحل التعليم العام على طرق واسًتاتيجيات  .2

 : المقترحات :  ثانًيا
مهارات تفكَت سلتلفة وكةلك عينات عشوائية : إجراء دراسات شُلاثلة, تتضمن  منهاعدد من ادلنًتحات الدراسة قدمت 

 ف على مدى إمكانية تعميم النتائج.؛ للوقو بادلملكة العربية السعوديةأك ؛ سلتارة من رلتمعات دراسية أُخرى 
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 : العربية المراجع
ادلسَتة للطباعة والنشر والتوزي ,  , دار8التفكَت بُت النةرية والتطبيق, ط تعليم  :(  2009 )احل زلمد علي, ونوفل , زلمد بكرل جادو,أبو 

 .عمان, االردن

العاشر ومدى اكتساب الطلبة ذلا, رسالة  للصف االسالمية الًتبية  زلتول منهاج يف التأملي التفكَت رات مها (2080)بد النالر عصبال , أبو ضلل
 غزة فلسطُت. -معة االسالميةماجستَت غَت منشورة, كلية الًتبية, اجلا

رللة النراءة وادلعرفة, اجلمعية ادلصرية للنراءة  ما وراء ادلعرفة يف تعليم النراءة, اسًتاتيجيات: اذباىات حديثة يف ( 2003)مد. زلهبلول, إبراىيم 
 ., مصر( 40)وادلعرفة, العدد 

 دى اصأطفال, رللة الًتبية, عمان, االردن .( تفكَت مغاير وتنمية مهارات التفكَت االبداعي ل2003ج , دعاء )

, الصف العاشر اصأساسي يف اصأردن وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طلبة درجة توافر مهارات التفكَت التأملي(: 2089الرفوع. زلمد أضبد )
 .2089يوليو  , اجلزء اصأول( 893)رللة كلية الًتبية, جامعة اصأزىر, العدد: 

 .,االردن عمان ,دار الشروق للنشر والتوزي  والطباعة, 8ط  تدريس مهارات التفكَت, (:  2088 )جودت اضبد سعادة,

 (. الًتبية وأزمة التنمية البشرية, الرياض : مكتب الًتبية العربية لدول اخلليج .2002الشراح, يعنوب )

رللة جامعة النجاح  يف جامعة النجاح الوطنية, العليـا مستوى التفكَت التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات( .2009الشكعة ,علي )
 نابلس. جامعة النجاح الوطنية, الًتبوي, ,كلية اصأحياء3, العدد28ب ,اجمللد  –لألحباث 

 (: تنمية مهارات التفكَت يف تعلم اصأحياء. دار ادلسَتة للنشر والتوزي  والطباعة, االردن, عمان.2007شواىُت, خَت  )

 ( . تنمية التفكَت االبداعي, عمان: وزارة الشباب.2008النادر )الشيخلي, عبد

 ب  الويالنشط عالتعلم  اساليب  يف بُت التول  قائمة على تيجية للتعلم اإللكًتويناثر تصميم اسًت أ (: 2088) طلبوبد العزيز عبد احلميد, ع
, رللة  التأمليالتفكَت  اتاتيا وتنمية مهار م ذادلنة التعلم اإللكًتوين تتيجيااواسًت  لالتحصي نم لك  على للتعلم  يتةاال التنةيم اتومهار 

 .485-24231,ج92.عكلية الًتبية جبامعة ادلنصور

بعض ادلفاىيم الفيزيائية والندرة على التفكَت االستداليل  (: فعالية التدريس وفناً لنةرييت بياجيو فيجوتسكي يف ربصيل 2003عبد الكرًن, سحر ) 
اجمللد اصأول,  الثانوي, اجلمعية ادلصرية للًتبية العلمية, ادلؤسبر العلمي الراب  "الًتبية العلمية للجمي  ", ى طالبات الصف اصأولالشكلي لد

 أغسطس. 4 –يوليو  48النرية الرياضية باإلمساعيلية 

يل الفيزياء وتنمية التفكَت التأملي واالذباه ضلو ربص : فاعلية استخدام بعض اسًتاتيجيات مـا وراء ادلعرفـة فـي(2002اطمة )ف عبد الوىاب,
 الراب , العـدد اجمللد الثامن, رللة الًتبية العلمية,, الثانوي اصأزىري ,اجلمعية ادلصرية للًتبية العلمية استخدامها لدى طـالب الصـف الثـاين

 العباسية.–جامعة عُت مشس  كلية الًتبية,

استخدام اسًتاتيجية ما وراء ادلعرفة يف ربصيل الفيزياء وتنمية التفكَت التأملي واالذباه ضلو استخدامها لدى ( فعالية 2002عبدالوىاب, فاطمة )
 .282-827, 3. ج1طالب الصف الثاين الثانوي االزىري. رللة كلية الًتبية العملية . ع

 ردنية اذلامشيةاصأ,عمان ادلملكة  والتوزي  لفاء للنشر وىل دارصأطفال, الطبعة اصأ(التفكَت عند ا2008)عبداذلادي , نبيل وناديو مصطفى 

 بَتوت. والتوزي , ,مكتبـة الفـالح للنشـر8وادلنهاج ادلدرسـي"ط التفكَت(2004عزو) عفانة, وليمو عبيد,

كلية الًتبية باجلامعة   طلبة ىلد ادليداين مشكالت  التدريب  يف  التأملي التفكَت  راتمستول مها (: 2002)تحية فزو واللولو, عفانة, ع
 .45-8-7. ع 87, فلسطُت , االسالميةاجلامعة  , كلية الًتبية,االسالمية
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باجلامعة اإلسالمية بغزة ,رللة البحوث والدراسات الًتبويـة  ـة:)مستوى مهارات التفكَت الناقد لـدى طلبـة كليـة الًتبي8771عزو امساعيل ) عفانة,
 .غزة اصأول,د لعـدا اصأول, داجملل الفلسـطينية,

ادليداين لدى طلبة كلية الًتبية باجلامعة اإلسـالمية  :)مستوى مهارات التفكَت التأملي يف مشكالت التـدريب2002عزو واللولو ,فتحية) عفانة,
 جامعة عُت مشس. كلية الًتبية, العدد اصأول, اخلامس, اجمللـد رللـة الًتبيـة العلمية, بغـزة,

 , عمان : دار أسامة للنشر والتوزي .88( اسًتاتيجيات تعليم التفكَت ومهاراتو, ط2088رفيق )العيالرة, وليد 

العلم ومهارات التفكَت التأملي يف اصأحياء لدى  أثر استخدام اسًتاتيجية ادلتشاهبات يف تنمية عمليات (.2080النطراوي, عبدالعزيز صبيل )
 غزة فلسطُت. - منشورة, كلية الًتبية, اجلامعة االسالمية, رسالة ماجستَت غَتالثامن اصأساسي طالب الصف

 .2088, دار الشروق للنشر والتوزي , عمان, االردن, 8سعادة, جودت أضبد, تدريس مهارات التفكَت, ط

 (. التفكَت التأملي طرينة للًتبية, الناىرة: دار النهضة العربية للطباعة والنشر. 8774زلمد, سليمان خضر )

(: مشروع االسًتاتيجية الوطنية  لتطوير التعليم العام, شركة تطوير للخدمات التعليمية, ادلملكة  8348ادللك  عبد اهلل لتطوير التعليم ) مشروع  
 العربية السعودية.

 ,دار الثنافة للطباعة والنشر. ,الناىرة علم النفس الًتبوي( 8718فاروق عبد الفتاح) موسى,

 والتوزي , عمان. ,دارادلسَتة للطباعة والنشر8ط  مهارات التفكَت يف احملتوى الدراسي,ج : دم( 2088 )زلمد قاسم  وسعيفان, زلمد بكر, نوفل,

 ,دار الشروق للنشر, عمان. 8: اسًتاتيجيات حديثة يف فن التدريس, ط ( 2001)علي حسُت الدليمي,  وي, عبد الرضبن, وطمشاذلا

يف ربصيل مادة االدب والنصوص لدى طالبات الصف اخلامس االديب", رسالة   swomاتيجية سًت ارسومي, "عهود سامي ىاشم, " أثر ادل
 .  2088,  جامعة بغداد, كلية الًتبية أبن الرشد, ماجستَت غَت منشورة

العلمي. رللة صف اخلامس لا البات طلدى  الكيمياءمادة  ليف ربصي ( swom ) مسو  اسًتاتيجية  لية فاع(: 2082ىيام . غائب حسُت .)
 . آب.20( ع 2088الفتح )
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