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 دادإـع

أثددا اخددم تاو ج ددستق اءخملمدديز ال مددسا    دددإ  الكشددع  ددد الحدديلإ ىلدد   البحدد هددت   
ل ال احلدا ال مسخد,او ي دت تتريس العلسو  لد  تم ةدا الميكةدا المسلةدتم ي  لةديل العلدط لدت   يلبدي

)ج دستق اءخملمديز ال مدسا  ل  لد   اخم تو ال مهج شدب  المرايبدإ لملمدإ أثدا ال ماةدا ال  دمل 
 يلبدا مد   ل 71ال ماةاي  الميبعة )الميكةا المسلةتم ي  لةيل العلطلو يتكسج   ةما البح  مد  )

س مة  األيلدد   يلبدديل المددع ال دديجإ ممسخددة ب حي مددا   ددةس مشددةة  حةدد  ي  دد  ىلدد  مر دد
بم ددستق اءخملمدديز ال مددسا  و  ال دديس  يال,ي ددال ل   يلبددا سرخدد  يحددت  )33ترايبةددا تكسجدد  مدد  )

 ل  يلبدددا سرخددد  السحدددت  تاتهدددي بيل,ايلدددا ال عمددديس  38يال ر س دددا األ دددا  تددديب,ا تكسجددد  مددد  )
 ي  ل ةدي يأ تل البيح ا أساتدة  ه ديا ا مبدير الميكةدا المسلةدتمو يا مبدير   لةديل العلدط تدط تدب,ه

وي ت,بةله ي  ل  مر س مإ البح   ب  سراخا السحت  يبعتهيو يأخيال جميئج التراخا   ا يجسس 
 اق تي سءلا ىحميئةا بة  ممسخ,إ سرجيل  يلبديل ال ر س دا المرايبةدا  دإ الم,بةلدة  اللبلدإ 

يل  ددإ يالبعددتم لكدد  مدد  ا مبددير الميكةددا المسلةددتم يا مبددير   لةدديل العلددط لمدديل  سرجدديل ال,يلبدد
الم,بةدددل البعدددتمو ييجدددسس  ددداق تي سءلدددا ىحمددديئةا بدددة  ممسخددد,إ سرجددديل  يلبددديل ال ر دددس مة  
المرايبةددا يالبدديب,ا  ددإ ادد  مدد  الم,بةددل البعددتم ء مبددير الميكةددا المسلةددتم  ددإ العلددسو يا مبددير 
  لةددديل العلدددط لمددديل   يلبددديل ال ر س دددا المرايبةدددا  ا دددي أاهدددال الممددديئج أ  اخدددم تاو ج دددستق 

لمددديز ال مدددسا   ادددي  لددد  حردددط تدددلثةا ساة ىحمددديئةي  لددد  تم ةدددا اددد  مددد  الميكةدددا المسلةدددتم اءخم
تط المسص  ىلة  م  جميئج  دتم   ي  لةيل العلط لت   يلبيل ال ر س ا المرايبةا  ي إ تسز مي

 مر س ا م  المسصةيل يال لماحيل ببحسث م ملبلةا 
 :الكلمات املفتاحية

تددددددتريس العلددددددسو بيل احلددددددا  ،  لةدددددديل العلددددددط ،كةددددددا المسلةددددددتمالمي ،ج ددددددستق اءخملمدددددديز ال مددددددسا   
  ال مسخ,ا
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: 
ي دمه  معمدط البديح ة  المابدسية  ى  لدط يهد  جلهدط ملدتميل أبحديثهط المابسيدا بيلممسيد  ىلد  مدي 
يشدددهتل العددديلط ال عيصدددا مدددد  تاةددداال يت,دددسرال مملحلدددا يياتددددهي  س دددي  ال علسمددديل يم ددددمحتثيل 

ا،  إ تلكةت ج ي إ ىل  حرط المحتييل المإ تياتهي هذل الماةاال يالم,دسرال يمدي جدمج يخدةممج الملمة
 مهددي مدد   ثددير تا دد  بهددي أمددط يتم لددع بهددي أ ددا   ممدديسا  ببدداير  المكةددع معهددي أي المكةةددع لهددذل 

 الم,سرال يال ماةاال المإ ء تكيس العلسة ىسراك أبعيسهي م  ت يرع تميبعهي يتشعب  سائتهي 
ييعت المعلةط هس ال ميط بهذا المكلةدع  دإ ىيرديس األتهدي  ال ملدت  يالعلدسة ال يكدا  ال ممردا اللديسر  
 لدد  تسلةددت األ كددير ياسارتهددي  مدد   ددلة ربددة ال علسمدديل ال,يرئددا يالرتاددت  بيل عا ددا ال دديبلا  حددتاث 

، ي اجكدددإ  ,ددديمإبمددديز مم يخدددأل مددد  األ كدددير امبددد   المي دددةا ياءخدددممبيط يالممبددد ، يتس ددد  اللددديسو ) 
 ل 2001،  إ تسز ال ع,ةيل ييت  اليايض يا مبير صحمهي ) ,ي هللايتلأل ل  2007

ي ددت تيااددت اءهم دديو بمم ةددا مهدديرال تسلةددت ال علسمدديل، أي مددي ي,لددل  لةدد  مهدديرال الميكةددا 
ل الدددذم ء 2002، )جدددايا  ، يهدددس أحدددت أج ددديط الميكةدددا(Generative Thinking)المسلةدددتم 

س ج دد  ال علسمدديل يتي ددةاهي، ياج ددي ي مددت ىلدد  اخددم تامهي  ددإ تسلةددت ال ييددت مدد  يلممددا  لدد  مرددا 
ل مدددد   ددددلة 2008ال علسمدددديل ياأل كددددير يتساةيهددددي  ددددإ أساز ال هدددديو يحدددد  ال شددددهلل)ال مةا، 

تح دددس ال شدددهلل ياسراك مدددسا   البدددعع يال اددداال ي دددتو اءج دددريو يالدددمل   دددإ ال علسمددديل 
  بهي، يا يس  صةيغا الياتدةيل  دإ تدسز ا مةيرهدي، بهدت  يالبح     الحلسة المإ ي ه  الممب

 ل 2007، )أبس رييش تسلةت حلسة جتات  م   لة تساةع ال ع,ةيل ال مسا ا 
ل الدذم ج دع  ىلد  Chin, 1999) ك ي يعت الميكةا المسلةتم أحدت ممديها الدمعلط ال  دبل

ع أي اجمديق أي ى ديس  ل حةد  ي دم  بيخدماجي2007)أبدس ريديش،  تم ةم  م   لة تتريس العلسو
صةيغا األبمةا يالمااكةب ال عا ةا ال يثلدا  دإ الدذاكا  بعةدت  ال دت  ياحدتاث تااب,ديل أي تدتا ةيل 

 ل 2001)اليييل،  أي تحسيلل بةمهي يالمللةع بة  مهسجيتهي
هةئدا  ييمب   الميكةا المسلةتم بعتا ا بعت اءخمكشي  الذم ام     إ تسلةدت ال علسمديل  لد 

 ل، يبعدددت  اءبمكدددير ال م  ددد   دددإ البدددتائ  اءبمكيريدددا ايخدددمريبيل ل شدددهلل أي مسا دددع م ةدددا  اخدددمتءء
يم دي ادت ط أه ةدا تم ةددا مهديرال الميكةدا المسلةدتم أجهدي ت  دد  تكديمل بدة   ديستة  مدد    ل2008، )ال مةدا

  ل  لدددASCD ددديسال العلددد ، يالمدددإ أكدددتل الر عةدددا األمايهةدددا لوشددداا   لددد  ال مددديهج يت,سياهدددي )
تدداير  اءهم دديو بمم ةمهددي مدد   ددلة ال مدديهج التراخددةا، يهدديتة  العدديستة  ه دديا  دديس   ج دد  البةيجدديل مدد  
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يمد  ثدط تدلتإ الع لةديل العللةدا ، لCosta, 2000) بتاع لة اي ا الحساس، ي يس  اءبمكير يالم ة  يا 
كددير، لمساةيهددي  ددإ أساز ال هدديو المددإ تعمدد  بمممددةط تلددأل البةيجدديل يمددي تددط ابمكدديرل يتسلةددتل مدد  معلسمدديل يأ 

 ل 2001 ،)ك ية يح  ال شهلل يالمإ تعا  بع لةيل العلط
يتمها أه ةا   لةيل العلط المإ تسصع  إ حااا الم,سيا المإ تشدهتهي ممديهج العلدسو 
حيلةي  ل  ال  مس  العيل إ بليصي   تات  تميل ج ةعهي  ل  أ   هط العلدط امبد   بيلبداير  

حةدد  ى  هددذل الع لةدديل ت ددي ت ال ددمعلط  لدد  الم ةةددي بددة  الحلدديئل  ل 2013، )حمددي  هددط   لةيتدد 
ياءخممميجيل، يتعا  العل ديل ال دببةا ياءخدمتءة يات ديت اللداارال ياصدتار األحهديو  دإ تدسز 
تددس ا األسلدددا الكي ةدددا، ا دددي ت دددي ت   لةددديل العلددط ال  مليدددا  دددإ معيلردددا مشدددهلل الحةدددي  الةسمةدددا 

 ل 2003، )ي ار  المابةا يالمعلةط م  البمأل التيلإ ا الترسلل معل ة   يرق  ي 
 ,TIMSSيتعمبا   لةيل العلط ال حسر األخيخإ لل  ديبليل التيلةدا  دإ العلدسو م د  م ديبليل

PISA ل 2013)حمي،  يجمةرا تلأل تحاص العتات م  التية ال ملتما اءشمااك  ةهي 
ال ااج  أ  م  هذل التية ىجرلمداا ل م   لة اخملاازل لعتس م  2011) ييشةا الباايل

المإ شتس م ليإ ال مهج ال حلإ  ةهي  لد  تداير  بمديز ال مديهج للملمةدذ بحةد  تمدة  لهدط  اصدي 
تعل ةدددا اي ةدددا ل  يرخدددا   لةددديل العلدددط، ادددلسيال رئة دددا  دددإ ىك ددديبهط اخدددملللةا الميكةدددا يتسلةدددت 

   يلةا ياحمااو الذال يتلتاا الميس ال علسميل، يتم ةا ال ةسة ياءتريهيل لتاهط، يالشعسر بيل 
يلع لةيل العلط أه ةا ابةا   إ مرية تتريس العلسو  هإ ت    األخيلةب يال,اق ال مبعا 
 ددإ البحدد  العل ددإ، المددإ تعددت مهسجددي أخيخددةي مدد  مهسجدديل العلددط، يالمددإ ت  دد  األخدديلةب يال,دداق 

هي اجميق ال عا ا العل ةدا يت,سياهدي ال مبعا  إ البح  العل إ ياللةيو بع لةيل  للةا امط     ايل
ك ددددي أجهددددي تعددددة  الملمةددددذ  لدددد   هددددط المددددساها ال حة,ددددا بهددددط  ددددإ البةئددددا، يت ددددي تهط  لدددد  حدددد  
ال شهلل ال  مليا، يتبيإ  ل  األشةيز معيجإ جتات ، حة  يهمشع المل ةدذ أخداارا  دإ الكدس  

 ل 2006، )خلة ي  لط يه  يعا هي، ي ساص أشةيز اي  يرهلهي
للهم دديو ال ميااددت  لدد  ال دديحا المابسيددا يالمعلة ةددا ببدداير  البحدد   دد  أخدديلةب يجمدداا 

تتري ددةا تهددمط بيي لةددا ال,يلددب يجشددي   ياثددير  سا عةمدد   ددء   ايلددا اءخملمدديز تحلددل هددذا الهددت  
حة  ا سم اخم تامهي  إ تتريس العلسو  إ ج ة  ال ااح  بسج   يو يال احلدا ال مسخد,ا بسجد  

ملمةددذ يسمرهددط  ددإ األجشدد,ا العل ةددا ا ددي امددترق أخدديل    لةدديل العلددط م ددي  دديص ىلدد  تبدد ة  ال
 ل  Ruiz, 2008ا سم ىل  ت,سيا  ه هط لل ييهةط يال بيسئ العل ةا يمهيرال الميكةا لتاهط )
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ل  ل  أه ةا اءخملميز  دإ تحلةدل أهدتا  المابةدا العل ةدا يتدتريس 2002) يأكت الحةلا
 معياةا محمس  ممهج العلسو بيل احلا ال مسخ,ا  العلسو يأ   هط اءخملميز أحت 

  دددية العلددد  يالميكةدددا ى ل ىلددد  أ  الدددمعلط بيءخملمددديز يعم دددت  لددد  2002 لدددإ ) يي ادددت
لمحلةدد  ال سا ددع مدد   ددلة الحددسار أي  ددان األخددئلا أي جلددت ال علسمدديل يالبةيجدديل يمدد  همددي تمسلددت 

تاو اءخملمديز  دإ تدتريس العلدسو تعدياط اءهم ديو بيخدم ، ي األ كير الرتات   يتم س   لةيل العلط
م دي   لErdal& Ongel, 2003)  دإ اويجدا األ ةدا  حةد  ىجد  اد سم ىلد  تعييدي الدمعلط المشدة

أس  ىلد   يدديس  اءهم دديو بمبدد ة  األجشدد,ا اءخملمدديئةا تدد   محمددس  العلددسو ل  ملددع ال ااحدد  
تيرهي  ددإ تعييددي يتم ةددا  دداق المعلة ةددا ي ييستهددي لممددب  س يمددا أخيخددةا  ددإ ادد  ممدديهج العلددسو لدد

 ل Anderson et al, 1994) الميكةا
يج دددستق اءخملمددديز ال مدددسا   هدددس أحدددت الم ددديتق المدددإ تلدددسو  لددد  اءخملمددديز حةددد  أ  
الم,ددسر العل ددإ يالملمددإ ال م دديرع الددذم يشددهتل  يل مددي حيلةددي جعدد  األهددتا  الليئ ددا  لدد  مردداس 

تريس العلدددسو، يلكدد  ءبدددت مدد  اك دددي  ال,يلدددب الحيددو يالمللدددة  لة دد  هدددإ األهددتا  ال ميخدددبا لمدد
ال هدديرال العل ةددا المددإ ت همدد  مدد  اخملمدديز الحلدديئل بمي دد ، يتكددسي  ال يدديهةط يال بدديسئ العل ةددا 

 ل 2001ي بتالكايط،   )ح   المحةحا
ال مددسا    لدد  خددما مااحدد ، الادداض ممهددي م ددي ت   اءخملمدديزلددسو المددتريس بم ددستق يي 

إ، حةدد  تبددتأ بمل ددةط ال,ددل  ىلدد  مر ددس مة ، تمبمدد  ادد  مر س ددا ال ددمعلط  لدد  البحدد  يالملمدد
يجهدددا جمدددا م مليدددا ترددديل ال ستدددسع أي اللبدددةا ال ,ايحدددا  دددإ محمدددس  الدددترس، بي تدددي ا ىلددد  
مر س ددا ثيل ددا تلددسو ملدديو هةئددا المحهددةط، ىت  لةهددي اءخددم يع ىلدد  ممي شدديل  ددل  ال ر ددس مة  

   الحدددددددددددد  المهدددددددددددديئإ مدددددددددددد  ال علددددددددددددطال معيرتددددددددددددمة ، ا ددددددددددددي أ   لةهددددددددددددي ات دددددددددددديت  دددددددددددداار بشددددددددددددل
(Hay & Foley, 1998 مااح  ج ستق اءخملميز ال مسا   هإاي  ل 

 ا المسج  جحس اللبةاالمرحلة األولى 
 ا البح  يالمعا   ل  اللبةا الرتلةا المرحلة الثانية 
 ا ممي شا ال علسميل ياوراز ال  مليا المرحلة الثالثة 
 ال  يت لللبةا ياليايل ال عيرض لهي ا ال مياا  بة  اليايل المرحلة الرابعة 
 ا اءتييق  ل  الاأم يتت ة   المرحلة الخامسة 
 ا الم,بةل الع لإ ل ي تط تعل  المرحلة السادسة (Bonnstetter, Pererson, 1993ل 
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العابةددا الددذم تبممدد  الرهدديل ال  دد يلا بيل  لكددا مشددايع ت,ددسيا العلددسو يالاييتددةيل يعهددس 
 ددددلة مسازمددددا خلخدددد   يل ةددددا مم ةددددي  ل مدددديهج ال ددددعسسيا ىهم يمددددي غةددددا م ددددبسق، يتلددددأل مدددد  

، يت ددممت  ل دديا الاييتددةيل يالعلددسو ال,بةعةددا، لر ةدد  مااحدد  المعلددةط ب ددي  ةهددي ال احلددا ال مسخدد,ا
، هذا ال شايع  ل  مبتأ المعلط ال م ااي حسة ال معلط ب تا   ممعتس  مد   دلة الع د  المعدييجإ

الدددمعلط المشدددة اللددديئط  لددد  اءخمكشدددي  ياءخملمددديز يتم ةدددا ، يمبددديسئ يالمساصددد  ايتبدديسة ال عا ددد
  مهيرال الميكةا

(http://:www.ajel.sa/local/1533156+&cd=7&hl=ar&ct=clnk&gl=sa) 
,بةعةا ىء أ  مي اشي   م  جميئج التراخا الملسي ةا ل شايع ت,سيا الاييتةيل يالعلسو ال  

بيل  لكددا العابةددا ال ددعسسيا، يال ت سمددا مدد   بدد  ا سار  العيمددا للبحددسث بددس ار  المابةددا يالمعلددةط ى  
هد م  اج ييض  دإ م دمس  الدم ه  مد  ال هديرال العل ةدا يال عا ةدا لدت  تلمةدذ 1436تاك  يو 

 لhttp://www.ksa-teachers.com/forums/t73079ال احلا اءبمتائةا يال مسخ,ا )
 ددي جعدد  الحيجددا ىلدد  اجمهدديق أخدديلةب ي اائددل حتا ددا لميعةدد  تعلددةط يتعلددط مدديس  العلددسو م

ك ددي أ  تلددأل  ببميئهددي الحدديلإ ب ااحدد  الددمعلط ال  مليددا يال احلددا ال مسخدد,ا  لدد  يجدد  ال مددسص 
المميئج س   ىل  مبي يا اءهم يو بمم ةا الع لةيل يال هيرال العللةا الل ما يال يصا بيلميكةا 

ييعمبدا الميكةدا المسلةدتم  هدس األهدط ي  2030أل أصب  م  مم,لبيل تحلةل رؤيدا ال  لكدا أل  تل
مددد  أجدددساع الميكةدددا البدددايريا المدددإ تمميخدددب مددد  محمدددس  مددديس  العلدددسو ب دددي امبددد م  مددد  مسا دددع 
يمشددهلل يأجشدد,ا يترددير   ا ددي أ  تم ةددا   لةدديل العلددط لددت  الملمةددذ مدد  أهددط أهددتا  تددتريس 

م  سير  إ م ي ت  الملمةذ  دإ اللةديو بيلبحد  يالملمدإ ياءكمشدي  يتم ةدا  العلسو جماا ل ي لهي
 ل Jermyn,1996ال هيرال العللةا ياءتريهيل العل ةا ا ي تمب   مساجها األ كير بيل با  )

خدددبل، يمددد   دددلة جمددديئج التراخددديل ال ددديبلا يمدددي أخددديال  مددد  التراخدددا  يبمددديز  لددد  مدددي
مدد   يلبديل ال مسخدد,ا ال يسخدا  شدا ب  ددةس مشدةة مدد  اءخدم,ل ةا المدإ  بلدد   لد   ةمدا 

اج يددديض  دددإ م دددمس  الميكةدددا المسلةدددتم ي  لةددديل العلدددط لدددتاه  جبددد  ا ح ددديس ب شدددهلا البحددد  
يجيزل  كات  ا حييلا  ل ةا لل  يه ا  إ تم ةا الميكةدا المسلةدتم ي  لةديل العلدط لدت   يلبديل 

اخدم تاو ج دستق اءخملمديز ال مدسا   المع ال يجإ ممسخدة، يتلدأل مد   دلة المعدا   لد  أثدا 
  إ تم ةا الميكةا المسلةتم ي  لةيل العلط  إ ميس  العلسو لت   يلبيل ال احلا ال مسخ,ا   
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 سعى البحث إلى اإلجابة عن األسئلة التالية: 
 ةدا الميكةدا المسلةدتم تم تدتريس العلدسو  لد  ج ستق اءخملميز ال مدسا    دإاخم تاو مي أثا  -1

 لت   يلبيل ال احلا ال مسخ,ا؟
تم ةددا   لةدديل العلددط  تددتريس العلددسو  لدد  ج ددستق اءخملمدديز ال مددسا    ددإاخددم تاو مددي أثددا  -2

 لت   يلبيل ال احلا ال مسخ,ا؟

 هدف البحث إلى:
تم ةدددا الميكةدددا  لعلدددسو  لددد تدددتريس ا ج دددستق اءخملمددديز ال مدددسا    دددإاخدددم تاو تعدددا  أثدددا  -1

 المسلةتم لت   يلبيل ال احلا ال مسخ,ا 
تم ةدا   لةديل العلدط تتريس العلسو  ل   ج ستق اءخملميز ال مسا    إاخم تاو تعا  أثا  -2

 لت   يلبيل ال احلا ال مسخ,ا 

 سعى البحث للتحقق من صحة الفروض التالية:
سءلا ىحمديئةا بدة  ممسخدة سرجديل  يلبديل ال ر س دا المرايبةدا  دإ الم,بةدل  اسجت  اق تي ل1

 اللبلإ يالم,بةل البعتم ء مبير الميكةا المسلةتم لميل  سرجيل الم,بةل البعتم 
ل اسجت  اق ساة ىحميئةي بة  ممسخ,إ سرجيل ال ر س مة  البديب,ا يالمرايبةدا  دإ الم,بةدل 2

 م لميل   يلبيل ال ر س ا المرايبةا البعتم ء مبير الميكةا المسلةت
ل اسجت  اق تي سءلا ىحمديئةا بدة  ممسخدة سرجديل  يلبديل ال ر س دا المرايبةدا  دإ الم,بةدل 3

 اللبلإ يالم,بةل البعتم ء مبير   لةيل العلط لميل  سرجيل الم,بةل البعتم 
بةدا  دإ الم,بةدل ل اسجت  اق ساة ىحميئةي بة  ممسخ,إ سرجيل ال ر س مة  البديب,ا يالمراي4

     البعتم ء مبير   لةيل العلط لميل   يلبيل ال ر س ا المرايبةا 

 تتمثل أهمية البحث فيما يلي:
تلددتيط أساتددة  بح ةمددة  يتددب,ه ي  ل ةددي، ه دديا ا مبددير الميكةددا المسلةددتم، يا مبددير   لةدديل  -1

بعد  أهدتا  تدتريس مدت  تحلدل    إ الكشع  د  العلط، يي ه  أ  ي ميةت ممه ي ال عل س 
  لت   يلبيل ال احلا ال مسخ,ا  العلسو
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مدد  أجشدد,ا العلددسو المددإ تددط ى دديس  تمدد ة هي بيخددم تاو ج ددستق  ددت ي ددميةت م ,,ددس ال مدديهج  -2
   إ اةيةا تب ة  مهيرال الميكةا المسلةتم  إ مميهج العلسواءخملميز ال مسا   

الميكةدا مهديرال للمتريس بيخم تاو ج ستق اءخملميز ال مدسا   لمم ةدا تسجة  اجمبيل ال عل ة   -3
 المسلةتم ي  لةيل العلط لت   يلبيل ال احلا ال مسخ,ا 

ي ه  أ  ي ميةت معل س العلسو مد  سلةد  ال علدط لمدتريس العلدسو بيخدم تاو ج دستق اءخملمديز  -4
 ال مسا   لمم ةا مهيرال الميكةا المسلةتم  

أميو البيح ة   جااز مييت م  البحسث المإ تمعلل بم ستق اءخملميز ال مسا     م  ال,ايل -5
 يالميكةا المسلةتم  إ مااح  المعلةط ال  مليا 

 اقتصر البحث على الحدود التالية:
  لو العل ددددي، ىسراك  دددداض اليددددايض، الممبدددد )ال,ل ددددا، ال ايجددددا،  المسلةددددتممهدددديرال الميكةددددا

يالمددددإ أكددددتل التراخدددديل ال دددديبلا مميخددددبمهي ل,يلبدددديل  المعددددا   لدددد  األ ,دددديز يال ايل,دددديلل 
 ال احلا ال مسخ,ا 

  مهيرال   لةيل العلط )اءخممميق، مهير  الممب ،  اض اليايض، تبة ال ماةاال، المرايبل 

   مد  امدي   بعمدسا  )حديءل ال ديس ل ال يلد اليمد   –)ال ديس  يال,ي دال  ال يجةداتتريس )السحدت
العلدسو اليمد  التراخدإ األية للمدع ال ديجإ ممسخددة ألجهدي تحمدسم  لد  العتادت مد  األجشدد,ا 

 يالمإ ي ه  أ  ت ي ت  ل  تم ةا بع  مهيرال الميكةا المسلةتم يبع    لةيل المعلط 

  ب حي مددا   ددةس مشددةة الميبعددا  سار  العيشددا   ةمددا مدد   يلبدديل المددع ال دديجإ بيل مسخدد,ا
 لا   ةا المعلةط ب م,

  هد 1438/1439تط ت,بةل البح   إ اليم  التراخإ األية م   يو 

 ددإ تددسز مددي ا لعدد   لةدد  البيح ددا مدد  ىسبةدديل أمهدد  تعايددئ ممدد,لحيل البحدد  ىجاائةددي 
 ك ي الإا

 منوذج االستقصاء املتوازن:
ار الردددتلإ بدددة  ج دددستق تتري دددإ امكدددس  مددد  مر س دددا مددد  ال ااحددد  الليئ دددا  لددد  الحدددس 

ال,ل ، حة  ي دع  ال,يلدب مد   للهدي ىلد  اخمكشدي  اللبدييي يايرديس الحلدسة لهدي مد   دلة 
تلدددأل ال ااحددد  يهدددإ المسجددد  جحدددس اللبدددةا يالبحددد  يالمعدددا   لددد  اللبدددةا، ممي شدددا ال علسمددديل، 
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أ ةداا ال مياا  بدة  اليايدل ال  يدت لللبدةا ياليايدل ال عديرض لهدي، اءتيديق  لد  الداأم يتت ة د ، ي 
  ل2003)حمي،  الم,بةل الع لإ ل ي تط تعل  

 التفكري التوليدي:
هس مر س ا م  ال هيرال المدإ ت هد  مد  المسصد  ل علسمديل جتادت يأ كدير غدإ تللةتيدا 
يجدددساتج م دددمحتثا مددد   دددلة ال علسمددديل ال ميحدددا ي ةهدددي يمددد  اليددداس  جيبددديل ممعدددتس  ل ددد اة أي 

 ل 2003)المرتم ي  اي ،  مشهلا محتس 

 مليات العلم:  ع
هإ تلأل األجش,ا المإ ت يرس م   لة مر س دا مد  الع لةديل يال هديرال العللةدا المدإ 
ي ددم تمهي العل دديز للمسصدد  ىلدد  جمدديئج العلددط، يالحهددط  لدد  هددذل الممدديئج يتمددمع هددذل الع لةدديل 
يال هددديرال ىلددد  مر دددس مة ا أخيخدددةا، يتكيملةدددا يتشددد   الع لةددديل األخيخدددةا  دددإ هدددذل التراخدددا، 

يراتإ اءخدددممميق، يالممبددد  أمدددي الع لةددديل المكيملةدددا  مشددد   مهددديرال تدددبة ال ماةددداال، ي ددداض مهددد
  ل2005، )المرتم ي  اي   اليايض، يالمرايب

 االستقصاء املتوازن.منوذج أوال: 
 ماهيته ونشأته:

يز ياءكمشددي  يالحددسار ج ددستق اءخملمدديز ال مددسا   أحددت الم دديتق الليئ ددا  لدد  اءخملمدد
يتبدددديسة اوراز، ىت ي ددددع  ال,ددددل  ىلدددد  اكمشددددي  اللبددددييي العل ةددددا األ ل ةددددا  ددددإ ى ددددير جددددتلإ 

(Joyce & Weil,1996 ول  ي ت جشل هذا الم ستق  مت  ةديوPederson ( ل بمعدتا  1990 ديو
ج دستق اخملمديئإ   يرديسيتلدأل  1986ل  ديو Joyca & Weilالم ستق الذم يتع  ادل مد  )

 ل  2012، مل  لمتريس  بييي العلط يال رم   يالمكمسلسجةي )جماي
هذا الم ستق  ل   ت  اخمااتةرةيل  ةلسو  ل  المعلط المعييجإ بة  ال,دل   ااتكيحة  

أثمددديز   لهدددط  دددإ  ددداق يمر س ددديل ىلددد  جيجدددب الدددمعلط البمددديئإ  دددإ اكمشدددي  ال,يلدددب لل علسمددديل 
  جيجب اخمااتةرةيل المعلط الذاتإ  إ بحد  اد  يالملمإ  مهي م  مميسر معلسميل م مليا ىل

 يلب  ل  حت     ال علسميل ال معللا بيللبةا ال ,ايحا،  هس بحل ج ستق اجم ي إ تعييجإ 
الم ستق ام,لل م  مبتأ أ  ال رم   امكس  مد      هذاhttp://plato.acadiau.caاخملميئإ  
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، م ي اد سم ىلد  حدتيث المعديرض  مدت ممي شدا مستدسع مدي، أ ااس م ملية   إ  رائهط ياهم يميتهط
األما الذم ادت س ىلد  ىيرديس  ايلدا ت هد  هد ءز األ دااس مد  بحد  خدب  اءتيديق ياجدااز المردير  

 ل   2009، ) لة  ياألجش,ا الليئ ا  ل  ال مي شا يالحسار
مر س دديل  يالمددتريس اللدديئط  لدد  اءخملمدديز ال مددسا   يعم ددت  لدد  تل ددةط ال معل ددة  ىلدد 

لكدد  مر س ددا يجهددا جمددا م مليددا يمدد   ددلة البحدد  ياء ددلع يالمعددا   لدد  اللبددةا العل ةددا 
 األ ل ةددددا يأيبددددي مدددد   ددددلة الحددددسار بددددة  ال ر س دددديل اددددمط اءتيدددديق  لدددد  رأم ياحددددت صددددحة 

(Hay & Foley, 1998ل 
 لد  ي ت اهم   هذل التراخا بيخم تاو ج ستق اءخملميز ال مسا   ألج  ي دي ت ال,دل  

ىجددااز العتاددت مدد  ال مي شددا يالحددسار  ة ددي بةددمهط، يي ددي تهط  لدد  اءشددمااك  ددإ أجشدد,ا ج ي ةددا 
ترعلهدط امسجهددس  تاتةدي  ددإ الددمعلط يالميكةدا يالبحدد  حددسة مدي امعل سجدد ، يبددذلأل يهدس  ال,يلددب هددس 

م ي محسر الع لةا المعلة ةا  هس مشيرك جشة  ةهي يأمي ال علط  هس مسج  يماشت يمة ا للمعلط  ي 
 ام ةي ب  المتريس بيخم تاو ج ستق اءخملميز ال مسا  ا

 (:2002، احليلة؛ 2002)علي،  مزايا التدريس باستخدام منوذج االستقصاء املتوازن
يحلل مبتأ ىيريبةا ال معلط  إ الع لةا المعلة ةا  هدس ممدمج لل عا دا يمسلدت لر كدير، يممح د   -1

 رهي األصلةا ل   يلةا المعلط يتلمإ ال علسميل م  مميس

 اييت م   تر  ال معلط  ل   هط ال عا ا يالمعيم  م  ال علسميل بعللجةا  -2

امة  للملمةذ  اصي لمحلةل جييت البمةا  يالشعسر بي جردي  ي يديس  م دمس    سحد  يت,دسيا  -3
 هط الذاتإ للمل ةذ يمساهبا  يلمعلط بهذا الم ستق يهس  ال

 الملكةت  ل  المعلط الذاتإ،  -4

لط تي معمدددد  ي يبدددد  للخددددمبليز يالم,بةددددل  ددددإ مسا ددددع أ ددددا  مدددد   ددددلة تم ةمدددد  يرعدددد  الددددمع -5
للتريهيل العل ةا الهيما لت  ال معل ة ، يبيلميلإ ا م يسهط  ل  سيا   سا لةدا للدمعلط أك دا 

 م  تلأل التيا   ال يرجةا 

لمدددإ يحددد  الملمةدددذ  لددد  تسلةدددت الحلدددسة ال بمكدددا  ياجمددديق األ كدددير ال ي دددا  لل سا دددع ال حةدددا  ا -6
 اساجهسجهي 
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 :مراحل التدريس باستخدام منوذج االستقصاء املتوازن
تبتأ هذل ال ااح  بمل ةط ال,ل  ىل  مر س مة  تمبم  ا  مر س ا يجهدا جمدا م مليدا 

اللبةا ال ,ايحا، بي تي ا ىل  مر س ا ثيل ا ت    هةئا ال حه ة  المإ تلسو بيءخدم يع  لتري
م  ال علط  ة ي ي   اللبدةا ال عايتدا محد  الردتاة يال مي شدا   لليايلة  يتم ذ اللاار المهيئإ

 تم    مااح  ج ستق اءخملميز ال مسا    ل  المحس الميلإا
 ا ىثير  الملمةذ جحس اللبةا أي ال شهلا ب,ان بع  األخئلا بمدسل م د سع المرحلة األولى

 ي بيرال ياتحا 
 ايحدددا، بيخدددم تاو ال حمدددس  مددد   بددد  ا البحددد  يالمعدددا   لددد  ال شدددهلا ال ,المرحلةةةة الثانيةةةة

ال,دددل  تددد   مر س دددا الدددمعلط ال معييجدددا، يالاجدددسع ىلددد  ممددديسر لل علسمددديل الل مدددا لحددد  
 ال شهلا ال ,ايحا، يم  ثط  ان األخئلا ياوراز ال مبياما حسة اللبةا 

 ا ممي شدددا ال علسمددديل ياوراز ال  مليدددا،  ددد   ايدددل ال مي شدددا اءخملمددديئةا بدددةالمرحلةةةة الثالثةةةة  
الملمةذ بعبهط البع  م  جها يبةمهط يبة  ال علط م  جها أ دا  م دي اسلدت أخدئلا اخملمديئةا 
يأ كددير حلةلةددا، يال علددط  ددإ هددذل ال احلددا يلددسو بممددحة  الممدديئج ال ي ئددا  جشدديز بمةددا معلسميتةددا 

 ل 2006، )ح   صحةحا، تبم   لةهي المميئج الرتات  المإ تط ا مبير صحمهي
 ا ال مدددياا  بدددة  اليايدددل ال  يدددت لللبدددةا ياليايدددل ال عددديرض لهدددي، بعدددت تل دددةط ةالمرحلةةةة الرابعةةة

ال,ددل  ىلدد   ددايلة  أحددته ي م يددت لللبددةا ال ,ايحددا ياليايددل او ددا معدديرض لهددي يال يلدد  
 ي    الاأم ال حيات لرما المحهةط، يالمإ ام    سيرهي  إا

 يس  بةا المليش ى تاس األخئلا ي احهي  ل  ملتو ال ر س ا م  أج  تستة  أبع 
  تحتات اخمااتةرةا المليش ب ي  ةهي اليم  ال  م  لك  ممحتث 
  تل ة  المليط المإ ت,ان أثميز ال مي شا بت ا ءت يت اللاار الرةت 

 والمعلم في هذه المرحلة يقوم باآلتي:
 ىسار  ال مياا  ب بيل  -1
  مشر  يمحيات لمبيا  يجهيل المما -2
   بيءحمااو يتلتاا الاأم او اتس ةا جس ثلي إ ميعط  -3

 ا اءتيدديق  لدد  الدداأم المدديئب يتت ة دد ،  ددإ هددذل ال احلددا ي ةددي ال,ددل  بددة  المرحلةةة الخامسةةة
الممدديئج تال ال عمدد  يتلددأل المددإ ء معمدد  لهددي، يمدد  ثددط س ددط الممدديئج المدديئبا يج دد  ال علسمدديل 

 بعت تستة  جساجب ال ,ل  ةهي الرتات  المإ تط المحلل م  صحمهي، ياخمبعيس المميئج ال  يليا 
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 ال,دددل  لملدددأل  ىسراكا الم,بةدددل الع لدددإ ل دددي تدددط تعل ددد ، بعدددت الملكدددت مددد  المرحلةةةة السادسةةةة
العل يل الليئ ا بة  مي لتاهط م  معلسميل، يا مبدير صدحا الممديئج المدإ تدط المسصد  ىلةهدي، 

ي يلسسهط ىل  تعلط امط تسجة  ال,ل  ىل  ت,بةل مي تعل سل  إ مسا ع م  حةيتهط العيما، م 
 ل 2006)ح ة ،   باال جتات  يتسلةت أ كير ىبتا ةا

يهميك بع  التراخيل المإ اهم   بيخم تاو ج ستق اءخملميز ال مسا   ي ةيس  عيلةم  
ل يالمدددإ هدددت   ىلددد  المعدددا   لددد   ي لةدددا باجددديمج ملمدددان  ددديئط  لددد  2012)  بدددتالعييي كتراخدددا

 ددإ تم ةددا اءخملمدديز العل ددإ يمهدديرال الميكةددا األ ل ددإ ج ددستق اءخملمدديز ال مددسا   )العدديسةل 
)الشعب العل ةال يتكسج   ةما التراخا مد  ثدلث  يجي يل الميكةا المي ت لت   ل  الةا المابةا

 يلبددي ي يلبددا بهلةددا المابةددا  ل30) يبلددع  ددتسهط  لددسو ابمددتائإل -بةسلددسجإ -شددعب هددإ )كة ةدديز
سصددددل  التراخددددا ىلدددد   عيلةددددا الم ددددستق  ددددإ تم ةددددا يت 2010/2011ببددددسر خددددعةت للعدددديو التراخددددإ

 اءخملميز العل إ يمهيرال الميكةا األ ل إ يجي يل الميكةا المي ت 
ل يالمددددددإ هددددددت   ىلدددددد  معا ددددددا أثددددددا مددددددت   Callison, 2000)ايلة ددددددس   يسراخددددددا

تتري ددددإ ملمددددان  دددديئط  لدددد  ج ددددستق اءخملمدددديز ال مددددسا   يسراخددددا الحيلددددا لمم ةددددا  ددددةط ال سا مددددا 
  المدددددع ال ددددديسس بسءيدددددا ايريلةمدددددي بلمايهدددددي، حةددددد   لدددددب مددددد  ال,دددددل  ا مةدددددير لدددددت   دددددل

حيلددددددا ت  دددددد  مشددددددهلا أ ل ةددددددا، يتمددددددة  اليدددددداص لل,ددددددل  سراخددددددا تلددددددأل الحيلددددددا  ددددددإ جددددددس مدددددد  
اءخملمددددديز ي دددددل معدددددياةا اجم ي ةدددددا يأ ل ةدددددا للسصدددددسة ىلددددد   ددددداار خدددددلةط  ددددد  تلدددددأل الحيلدددددا، 

 دددددةط ال سا مدددددا ا دددددي أجددددد  خدددددي ت يأشددددديرل جمددددديئج التراخدددددا  ددددد  جردددددين تلدددددأل ال دددددت    دددددإ ج دددددس 
 معل إ الرااا ةي  إ تعتا  يتم ةا  ةط ال سا ما لت   لبهط 

حة  هت   التراخا ىل  المعا   ل   ي لةا ج دستق  لHeekim, 2008)هةهة  سراخا 
اءخملمدديز ال مددسا    ددإ تم ةددا مهدديرال اءتمددية يالعدداض اليعددية لددت   ددل  التراخدديل العلةددي، 

اخم تاو المكمسلسجةي  إ  -)اءجيرير ال عا إ م  اللبييي ال  ةا  للرتةحة  تط  اض مر س ا 
 دل  يادي   مد   داض اد   بدةا خدي مي ،  8اليمسة األكيسي ةال يت  ل   ةما التراخا  دإ 

ياخديال جمدديئج التراخددا  د   ي لةددا الم ددستق  ددإ تم ةدا العتاددت مدد  ال هديرال ممهددي مهددير  اءتمددية 
   يالمعبةا    الاأم يالع   المعييجإ يالعاض اليعية ياسار  الس 

ل ىل  معا دا أثدا اخدم تاو ج دستق اءخملمديز ال مدسا   2014) ك ي هت   سراخا اسخع
 إ تتريس العلسو  ل  تم ةا الميكةا ال ممسمإ يبع  اءتريهيل العل ةا يبليز أثدا الدمعلط لدت  



  عبد اهلل علي الوهابةمجيلة 
 

 12 

شدب  المرايبدإ يالسصديإ حةد   تلمةذ ال احلدا ا  تاسيدا ي دت اخدم تم  البيح دا ادل مد  ال دمهج
ل  يلبددا ي يلددب مدد   ددل  ال احلددا ال مسخدد,ا، ي ددت اخدديال جمدديئج 70ت  لدد   ةمددا البحدد   ددإ )

التراخددا  دد   ي لةددا الم ددستق  ددإ تم ةددا الميكةددا ال ممددسمإ يبعدد  اءتريهدديل العل ةددا يبلدديز أثددا 
 ,ايلا المللةتيا المعلط لت  العةما المرايبةا مليرجا بيل ر س ا البيب,ا المإ سرخ  بيل

 ثانيا: التفكري التوليدي:
م دي ، أتح  الحيجا ىل  مهيرال الميكةا المسلةتم  إ تدتريس العلدسو أك دا مد  تم  بد 

ام,لب م  ال علط أ  يع ت ىل  تاةةا أج يط الميي   الميإ المللةتم، م ي ي    لل,دل  بمسلةدت 
)الرمدتم  ع ل دي اسلدتل ال علدط مد  أ كديرأ كيرهط يمعلسميتهط بتء م  اء ممدير  لد  سير اءخدم ي

 ل 2004يح  و
"جشيط  للإ يرعد    لةدا الميكةدا تدمط  ال الميكةا المسلةتم بلج 2004) ييعا  ال,ة,إ

بم دددل ميمدددسن، ام ةدددي ا جمددديق  ةددد  ب يصدددةا  ايدددت  هدددإ تمدددسع ا جيبددديل ال ممردددا المدددإ ء تحدددتسهي 
 ال علسميل ال ميحا 

  لةا ىسراك يتحلة  ال ع,ةيل يال علسمديل يالبةيجديل  ك ي يعا  بلج  "  ترال ت ه  م 
 ل 2004، )ال عتم للمسص  لحلسة غةا تللةتيا أي مللس ا ألخئلا يمشهلل جتات  م  ال معلط

 قطةةةةةامي ويرجةةةةةت امهتمةةةةةام بمدةةةةةاواا توليةةةةةد المعلومةةةةةاا إلةةةةةى عةةةةةد  عوامةةةةةل حةةةةةددتدا
 ( في:2001)

  م,لعة  سائ ي ىل  ال ايما  يالمرتات احمةيق ال رم   ىل  ال يكاي  الرتس، يالاياس ال 
   السصسة به   اس لمحلةل تات  يتم ةا  ترات 
  تس ةا اخم ااريا المعلط مت  الحةي  لل معلط م   لة تعلة   اةع اسلت األ كير 
  ال معا المإ يشعا بهي ال معلط أثميز م يرخمهط للميكةا المسلةتم 
  ال علسما جي هي تعلط أ  اةيةا اجميق ال علسما أهط م  تعلط 
  الشعسر بحلي  مي اممر  العل  ييسق اجري  حيم  معلسما أجمرهي ش     ا 

 ( العوامل التي تؤثر في التفكير التوليدي في اآلتي:2014) وقد أجملت أحميد 
  البةئا ال ترخةا ب هسجيتهي ال  مليا 
 ل  اءخملللةا  البةئا األخايا ال م يمحا ال اجا المإ تع    ل  اخم ير  العل  يتشر    
  ال علسميل ال يبلا لت  ال معلط بمسرتهي ال مااب,ا يال مميخلا 
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 اءتريل العل إ يالعلتم لل معلط 
  سا عةا ال معلط جحس تسلةت األ كير 
  أخيلةب الملسيط ال ممس ا 

 مهارات التفكري التوليدي:
  إ اوتإ  ل م  مهيرال الميكةا المسلةتم2013يي ه  ىج ية مي أخمعات  هيجإ )

ا يتعمددددإ اللددددتر   لدددد  تسلةددددت  ددددتس ابةددددا مدددد  البددددتائ  أي ال مااس دددديل أي األ كددددير أي الطالقةةةةة -1
ال شددهلل  مددت اءخددمريبا ل  ةددا معددة ، يال ددا ا يال ددهسلا  ددإ تسلةددتهي  يهددإ  ددإ جسهاهددي 
  لةددا تددذاا ياخددمت يز ا مةيريددا ل علسمدديل أي  بدداال أي ميدديهةط خددبل تعل هددي  يتلدديس هددذل 

ح دددي   ددتس األ كدددير المددإ يلدددتمهي اليددداس  دد  مستدددسع معددة   دددإ يحددت   ممةدددا ثيبمدددا اللددتر  ب
 مليرجا م  أساز األ اا   

ا هددإ اللددتر   لدد  تسلةددت أ كددير مممس ددا أي حلددسة جتاددت  مدد  جددسع األ كددير يالحلددسة المرونةةة -2
الايتةمةددا، يهددإ اددذلأل تسجةدد  م ددير الميكةددا أي تحسيلدد  اخددمريبا لماةددا ال  ةددا أي مم,لبدديل 

 س ددع، يبهددذا ال عمدد   ءجهددي  هددس الر ددسس الددذهمإ الددذم يعمددإ تبمددإ أج دديط تهمةددا محددتس  ال
خليي يغةا  يبلا للماةا ب دهسلا ح دب ي ت دمت إ الحيجدا أي ت,دسرل ال شدهلا  يتعدت ال ايجدا 
م  ال هيرال أي اللترال الائة ةا المإ تلة هي ا مبيرال ا بتاع يا مبيرال الميكةا ال مشعب، 

  ل  تاةةا الحيلا الذهمةا بماةةا ال س ع، يهس مي ي,لل  لة  الميكةا المبي تم يهإ اللتر  

ا يعدددددت يخدددددةلا لمي دددددةا اددددديها  أي مشدددددهلا ييدددددمط  ةددددد  يتددددد  اخدددددممميجيل وضةةةةةت الفرضةةةةةياا -3
مبتئةددددددا ت بدددددد  لليحدددددد  يالمرايددددددب مدددددد  أجدددددد  المسصدددددد  ىلدددددد  ىجيبددددددا أي جمةرددددددا تي ددددددا 

ممبدددددد ، ييتدددددد  الياتددددددةيل غ ددددددسض ال س ددددددع أي ال شددددددهلا يهددددددذل الياتددددددةيل تيةددددددت  ددددددإ ال
يخددددددةلا لمي ددددددةا ادددددديها  أي مشددددددهلا أي تسجةدددددد  بحدددددد  ترايبددددددإ أي اخددددددمتءة مم,لددددددإ ي ددددددت 

 تكس  ب  يبا ملمان ملبسة بترجا احم يلةا  يلةا 

ا يتعمددددإ اللددددتر   لدددد   ددددااز  البةيجدددديل يال علسمدددديل ال مددددسا ا  التنبةةةةؤ فةةةةي ضةةةةو  المعطيةةةةاا -4
 –ال ستددددسع  –إ حددددتيسا اليمددددي  ياءخددددمتءة مدددد   للهددددي  لدددد  مددددي هددددس أبعددددت مدددد  تلددددأل  دددد

يالعةمدددددا أي ال رم ددددد  يتعدددددت مهدددددير  الممبددددد   دددددإ تدددددسز ال ع,ةددددديل أي اخمشددددداا  اءتريهددددديل 
ال  دددددملبلةا لمددددديها  مدددددي مددددد  يا ددددد  ال علسمددددديل ال مدددددسا ا  مددددد  أك دددددا مهددددديرال الميكةدددددا المدددددإ 

 يحميجهي المل ةذ يال علط 
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 ياييمب   مهيرال  ت  أه ه التعرف على األخطا  والمغالطاا: -5

  ال لة بة  الاأم يالحلةلاا يهإ مهير  ت ه  الياس م  معا ا األ ساة يالمعبةاال المإ تعت
حلدديئل ثيبمددا يتلددأل المددإ تعبددا  دد  يجهددا جمددا أي  راز  يئلةهددي أي جي لةهددي،  يلحلةلددا هددإ 

 تماي  ي همأل ىثبيت  بتلة ، أمي الاأم  هس تماي  ي    ا مليس مي أي حهط مي 

 ءة أي اءخممميقا اءخمتءة   لةا تمب   المسص  ىل  اخممميجيل ال ايل,ا  إ اءخمت
بيءخددمميس ىلدد  سلةدد  مددي، ياءخددمتءة يعمددإ  ددتر  اليدداس  لدد  تسلةددت معا ددا جتاددت  بيخددم تاو 

  سا ت معةما بيءخمميس ىل  ال علسميل ال مس ا   

تراخددددديل يجمددددداا أله ةدددددا الميكةدددددا المسلةدددددتم يتم ةدددددا مهيراتددددد   لدددددت أجايددددد  العتادددددت مددددد  ال
المدددددددإ تسصدددددددل  ىلددددددد   ل2008)  بدددددددتهللا المدددددددإ اهم ددددددد  بمم ةمددددددد  لدددددددت  الملمةدددددددذ ممهدددددددي سراخدددددددا

 ي لةددددا باجدددديمج  دددديئط  لدددد  تكمسلسجةددددي المعلددددةط اءلكمايجددددإ  ددددإ تددددسز معددددياةا الرددددسس  الشدددديملا 
 ددددددإ تم ةددددددا المحمددددددة  يمهدددددديرال الميكةددددددا المسلةددددددتم يتعددددددتا  أج دددددديط الميبددددددة  ال عا ددددددإ لددددددت  

 جسم  إ ميس  اليةيييز  ل  المع األية ال ي
ا  إ تم ةا المحمة  بل المإ تسصل  ىل   ي لةا اخمااتةرةا خهيم2013) يسراخا هيجإ

 يمهيرال الميكةا المسلةتم  إ العلسو لت  تلمةذ المع الااب  اءبمتائإ 
 CASEل ىلد  أثدا اخدم تاو ج دستق  سم يشدياا 2014) ك ي أشيرل جميئج سراخا سجةدسر

 ل  تم ةدا المحمدة  يالميكةدا العل دإ يالميكةدا المسلةدتم لدت   دل  المدع   إ تتريس اليةيييز
 األية ال يجسم 

ل أثددددددا الباجدددددديمج المددددددتريبإ اللدددددديئط  لدددددد  2014) كددددددذلأل أثبمدددددد  جمدددددديئج سراخددددددا خددددددلة ي 
اخمااتةرةيل الميكةا المشعبإ لمم ةا األساز المتري إ ال م إ للميكةا لدت  معل دإ العلدسو يالميكةدا 

   تلمةذهط المسلةتم لت 

 م:  ــــــــات العلــــــــثالثا: عملي
 ماهية عمليات العلم: 

ا أله ةددا   لةدديل العلددط اددي  تددتريب الملمةددذ  لةهددي  ددإ حةدديتهط يبةئددمهط مدد  أهددتا  جمددا  
ل بلجهي مر س ا م  اللدترال يال هديرال العللةدا 2013) تتريس العلسو الائة ةا  ي ت  ا هي  يمس  

 بةل  اق العلط، يالميكةا بشه  صحة  ال يصا يالل ما لم,
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ل بلجهدي تلدأل الع لةديل العللةدا المدإ يلدسو بهدي اليداس مد  أجد  2010) الشدايئ ك ي  ا مهي
 تستة  أي تي ةا حتث  ل إ تم  ل ا بيلمساها ياألحتاث ال,بةعةا 

يتعددا  أيبددي بلجهدديا مر س ددا مدد   ددترال  للةددا ت  دد  خددلساةيل العل دديز يتميخددب اي ددا 
عا ددا، يلددذا  ةهددي  يبلددا للجملددية مدد  مس ددع و ددا، يي هدد  تعل هددي بيخددم تاو أم محمددس   ددايع ال 

 ل 2001، ) ,ي هللا  ل إ
يبيلميلإ    يرخا تلأل الع لةيل ي هط  إ ت,سيا ال عا دا، حةد  أجهدي لة د  مرداس ج د  
للحلدديئل، أي البةيجدديل ياج ددي هددإ أخددلس  للميكةددا ي هدد  مدد  حدد  مشددهلل معلددت  بهددت  السصددسة 

لددد  تي دددةاال س ةلدددا يصددديس ا، حةددد  تبدددتأ بسجدددسس مشدددهلا، ي دددإ محييلدددا حلهدددي ادددمط المسصددد  ىلددد  ى
الكشددع  دد  جتاددت، يهددذل اءكمشددي يل الرتاددت  غيلبددي مددي تددلتإ ب شددهلل أ ددا ، يمدد   ددلة تلددأل 
ال حدددييءل تم دددس ال عا دددا، أم أجددد  ىتا ايجددد  جمددديئج العلدددط ت  ددد  ال  دددير  دددء    لةددديل العلدددط ت  ددد  

 ل 2002، ) يمس   ر  لةا ا ث ي

 خصائص عمليات العلم:
أبدددددددس   2010مددددددد  أهدددددددط ال مددددددديئ  المدددددددإ ت ةدددددددي   لةددددددديل العلدددددددط أجهدددددددي )الل,ددددددداايم، 

 لا2008، جحرسن
 تمب    ترال  للةا تعبا    خلسك العل يز يم  يلمتم بهط م  ال,ل   -1

مد  تمكس  لت  ال,يلب     ايدل الدمعلط، يتلدأل مد   دلة اللةديو بيل  يرخدا اليعلةدا ل ل دا  -2
 األجش,ا الم,بةلةا ال ممس ا 

ت  د  ال هسجدديل األخيخددةا للملمددإ يالمحلددل العل ددإ  هدإ تمددة  لل ددمعلط ال شدديراا اليعيلددا  ددإ  -3
   لةا المعلط، يء ي ه  السصسة ىل  اخممميجيل يتمسرال  للةا صحةحا بتيجهي 

يع العلدددط تم ةدددي بيلع سمةدددا حةددد  ي هددد  تعل هدددي يجللهدددي للحةدددي ، ييمملددد  أثدددا تعل هدددي ىلددد   دددا  -4
 ل  2013، )العلة يل األ ا ، يء تلمما  ل  محمس  معة 

 م:ـــــات العلـــــة عمليـــــأهمي
المابدددسية  يال هم دددة  بمدددتريس العلدددسو  دددإ مااحددد  المعلدددةط العددديو  لددد  أ  تعلدددط بعددد  أكدددت   

   لةيل العلط ي ي ت  ل  تحلةل مي الإا
 ياءخملميز ياءكمشي  تلكةت أ  يهس  المعلط يالمعلةط     ايل البح   -1
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تم ةددا بعدد  اءتريهدديل العل ةددا لددت  الملمةددذ م دد  حددب اءخددم,لع، يالبحدد   دد  م ددببيل  -2
 المساها 

 تم ةا الميكةا المي ت ياءبمكيرم يال لق لت  الملمةذ  -3

 تم ةا  تر  المل ةذ  ل  المعلط الذاتإ  -4

 ا ع تعلة ةا أ ا  ىك ي  المل ةذ مهيرال   لةيل العلط المإ اممل  أثاهي ىل  مس  -5

تع,دددإ الملمةدددذ الشدددعسر بي جردددي  ياحمدددااو الدددذال ياكم دددي  ال ةدددسة ياءهم يمددديل يالهسايددديل  -6
 ل 2012، العل ةا ال يةت  )ر ي

 تصنيف عمليات العلم:  

مدد  أك ددا تمددمةييل   لةدديل العلددط المددإ أ م ددتهي العتاددت مدد  المابددسية  هددس تمددمةيهي ىلدد  
ا ي  لةيل العلط المكيملةا، يهس الممدمةع الدذم تبد م  الملايدا  ئمة  ه ي   لةيل العلط األخيخة

 American Association for the) الدددذم أ تتددد  الر عةدددا األمايهةدددا لملدددتو العلدددسو

Advancement of Science ل 
  Basic Processes (Operations) of Scienceأوال: عمليات العلم األساسية: 

يكةددا العل ددإ امباددإ تددتريب الملمةددذ  لةهددي  يصددا يهددإ   لةدديل أخيخددةا  ددإ البحدد  يالم
اخددم تاو العل دديل  –اللةدديس  – ددإ األجشدد,ا العل ةددا، يتمبدد   ث ددي    لةدديل هددإا )ال لحمددا 

اءخممميقل يهذل الع لةيل  -الممب  -اءتمية –المممةع  -اخم تاو األر يو –اليميجةا يال هيجةا 
ل با ، حة  ابتأي  بل كير ب ة,ا ثدط تر ةد  هدذل ت ي ت الملمةذ  ل  تسخة  تعل هط م   لة ا

  ل2007)مح ت،  األ كير لمشهة  أ كير جتات  أك ا تعلةتا
  Integrated Processes (Operations) of Science التكاملية:ثانيا: عمليات العلم 

يهددإ   لةددديل يحمددديق اللةددديو بهدددي ىلددد   دددترال  للةدددا يمهددديرال   لةدددا أ لددد  م دددمس  م دددي 
  الع لةددديل األخيخدددةا، ييمبددد   تلدددأل تكيمددد   دددتس مددد  الع لةددديل األخيخدددةا، يتشددد   تحمددديق ىلةددد

 - داض اليدايض –تي دةا البةيجديل  –الع لةيل المكيملةا   س   لةديل هدإ )تدبة ال ماةداال 
ل  يتعمددإ ال ددا تكيملةددا بلجهددي ربددة العتاددت مدد  AAAS, 1990) المرايددبل -المعايددئ ا جاائددإ

   دتر أكبدا  دإ تشدهة  األسيال ال  دم تما  دإ حد  ال شدهلل الع لةيل األخيخةا للحمسة  ل
يال هديرال  ل 2012، )ر ي يتم,لب الميكةا ب  مس   ية، الملثةا  إ أك ا م   كا   إ    ياحت

 األخيخةا تعت م  م مليميل ال هيرال المكيملةا  
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راخددةا بمم ةددا   لةدديل العلددط لددت  ال معل ددة   ددإ ال ااحدد  الت اهم دد يمدد  التراخدديل المددإ 
المددإ هددت   ىلدد  المعددا  ىلدد   ي لةددا اخددم تاو أخددلس  حدد   ل2007، سراخددا )اسخددع  ال  مليددا

ال شددددهلل  ددددإ تم ةددددا المحمددددة  يبعدددد    لةدددديل العلددددط األخيخددددةا يالمكيملةددددا  ددددإ مدددديس  العلددددسو 
 يلبددا مل دد ا  لدد  مر ددس مة   64لل عددي ة  بيل ددتارس ا  تاسيددا ي ددت تكسجدد   ةمددا التراخددا مدد  

مرايبةددا ي ددت أشدديرل الممدديئج ىلدد  يجددسس  ددايق سالددا ىحمدديئةي بددة  ممسخدد,يل سرجدديل البدديب,ا يال
ال ر س ا المرايبةا يال ر س ا البيب,ا  إ اد  مد  ا مبديرم المحمدة  ي  لةديل العلدط لمديل  

 ال ر س ا المرايبةا 
ل  دد   ي لةددا اخددمااتةرةا المددتييا  ددإ تم ةددا 2016) ال يجددتار ياللسلددس ك ددي اشددي  سراخددا

 ةط العل ةا ي  لةيل العلط  إ ميس  العلسو لت   لبا المع الااب  األخيخإ ال ييه
ل هدددت   ىلددد  المعدددا   لددد  أثدددا اخدددم تاو اخدددمااتةرةا  يئ دددا  لددد  2006) خددديلط يسراخدددا

اءكمشددي  ياألحددتاث ال ممي بددا  لدد  تم ةددا بعدد    لةدديل العلددط يالميكةددا اءبمكدديرم  ددإ العلددسو 
تائإ، ي ددت أشدديرل جمدديئج التراخددا ىلدد  يجددسس  ددايق تال سءلددا لددت  الملمةددذ المددع ال دديسس اءبمدد

ىحميئةا بدة  ممسخد,يل سرجديل ال ر س دا المرايبةدا يال ر س دا البديب,ا  دإ ادل مد  ا مبدير 
 لميل  ال ر س ا المرايبةا  البعتمال ماةاي  الميبعة   إ الم,بةل 

بدد ة  بعدد  ل ىلدد  المعددا   لدد  باجدديمج ملمددان لم2010) اسخددع بةم ددي هددت   سراخددا
مشهلل البةئدا ال عيصدا  تد   مدمهج الكة ةديز ل,دل  المعلدةط ال ديجسم العديو  دإ تم ةدا   لةديل 
العلددط لددتاهط ي ددت أثبمدد  الممدديئج  ي لةددا الباجدديمج المددتريبإ ال لمددان  ددإ تم ةددا   لةدديل العلددط لددت  

 ال,ل   ةما التراخا  

 :البحث وأهدافه وأسئلته، أمكن تحديد اإلجرا اا فيما يلي انطالقا من مشكلة

 ث:  ـــــــج البحـــــــأواًل: منه
تحلةلي للهت  الائةس للبح  يالذم ت     إ "تعا  أثا ج ستق اءخملميز ال مسا    إ 
تم ةددددا الميكةددددا المسلةددددتم ي  لةدددديل العلددددط  ددددإ مدددديس  العلددددسو لددددت   يلبدددديل ال احلددددا ال مسخدددد,ا"  

البيح دددا ال دددمهج شدددب  المرايبدددإ  لمعدددا  أثدددا ال ماةدددا ال  دددمل ا ج دددستق اءخملمددديز  خدددم تم ا
و بيخدددم تاو تمددد ةط شدددب  ي  لةددديل العلدددط ال مدددسا  ،  لددد  ال ماةددداي  المددديبعة ا الميكةدددا المسلةدددتم،

 المرايبإ الليئط  ل  ال ر س مة  المرايبةا يالبيب,ا يالم,بةل اللبلإ يالبعتم ألسيال البح  
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 :  ثـــــع البحـــــتمثانيا: جم
تكدددس  مرم ددد  البحددد  الحددديلإ مددد  ج ةددد   يلبددديل ال احلدددا ال مسخددد,ا ب حي مدددا   دددةس 

ل  يلبداو ي دل ىحمديئةيل مهمدب المعلدةط ب حي مدا   دةس مشدةة 11680و يبلدع  دتسه  )مشدةة
  هد1438/1439للعيو التراخإ 

 ث:  ـــــة البحـــــثالثا: عين
ا  مسخدد,بيل ال مسخددة    يلبدديل المددع ال دديجإل  يلبددا مدد71تكسجدد   ةمددا البحدد  مدد  )

ل  يلبددا 33/ ل يتكددس  مدد  )2 بددير   دد   مددلة و أحددته ي )ب حي مددا   ددةس مشددةة، العيشددا  
)حددديءل ال ددديس ل  اليمددد  ال يلددد  -ل ال ددديس  يال,ي دددا)سرخددد  يحدددت   لة  ددد  ال ر س دددا المرايبةددداو

، سرخددد  جيدددس ل  يلبدددا 38/ أل يتكدددس  مددد  )2اليمددد  او دددا )بم دددستق اءخملمددديز ال مدددسا  ، ي 
  )ال مبعا  إ ال ترخال بيل,ايلا ال عميس السحت  

 رابعا: إجراءات اختيار الوحدة وإعداد دليل املعلمة:  
 اختيار الوحدة:

هدد 1438/1439لعديو األية تط ا مةير السحدت  ال يجةدا مد  ملدار العلدسو اليمد  التراخدإ 
  ال يلددد  بعمدددسا  )حددديءل ال ددديس ل يالدددذم للمدددع ال ددديجإ ممسخدددة بعمدددسا  )ال ددديس  يال,ي دددال اليمددد

ل حمدا يتلدأل لرخدبي  الميلةداا ءحمسائهدي  لد  العتادت 12ي مااق تتري د  ي دل  ,دا المدتريس )
مددد  ال يددديهةط يال مددد,لحيل المدددإ  دددت ت  ددد  صدددعسبا  دددإ تعلدددط ال,دددل  لهدددي مددد   دددلة ال,ايلدددا 

ال مدددسا  ، ىتددي ا ىلددد  أ  ال عمدديس ، يامهيجةددا تدددتريس مستددس يتهي بيخدددم تاو ج ددستق اءخملمدديز 
 صلا ب ااح  المعلةط ال يبلا يتال أه ةا  إ مااح  المعلةط الميلةا  لمستس يل السحت  تا

 فصل" حاالت المادة" وفق نموذج االستقصاء المتوازن:إعداد دليل المعلمة لتدريس 
حدا أ تل البيح ا سلةل ي    ى ديرا تمحداك مد   للد  ال عل دا  دإ تدسز ا مهيجديل ال مي

يم مس  ال,يلبيل يالبةئا المإ يعةشس   ةهيو ييهدت  سلةد  ال عل دا ىلد  تدتريس اليمد  ال  مديرو 
مدد  امددي  العلددسو لليمدد  التراخددإ األية بيلمددع ال دديجإ ال مسخددة بيخددم تاو ج ددستق اءخملمدديز 

 ال مسا  و يتط ى تاس تلأل التلة  ي لي لل ,سال الميلةاا   
ة األسبةديل المدإ تمييلد  اءخملمديز ال مدسا   يالبحدسث تحتات مميسر ى دتاس الدتلة  مد   دل ل1

يالتراخددديل ال ددديبلا المدددإ اخدددم تم  ج دددستق اءخملمددديز ال مدددسا   )أجمدددا أسبةددديل البحددد لوي 
 هد 1438/1439كمي  العلسو للمع ال يجإ ال مسخة اليم  التراخإ األية للعيو 
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تراخدددإ األية بيلمدددع تحلةددد  محمدددس   مددد ا "حددديءل ال ددديس "و مددد  امدددي  العلدددسو لليمددد  ال ل2
 ال يجإ ال مسخة لمحتات ال ييهةط ال مب ما  ة  يتحتات التءلا الليمةا لك  ممهي   

الم ,ةة للمتريس بيخدم تاو ج دستق اءخملمديز ال مدسا  و حةد  اخدمليو تلدأل تحتادت مدي يردب  ل3
 تلسي دد   ددإ المددتريسو ي ددل أهددتا  خددلساةاو ا ددي اخددمليو تحتاددت األجشدد,ا يالسخدديئ  المعلة ةددا

 ال ميخبا ال معتس  

 بميز سلة  ال عل ا  إ صسرت  األيلةاو ياشم    ل  ال هسجيل الميلةاا ل4

    ملتما أيتح  أهتا  المتريس بيخم تاو ج ستق اءخملميز ال مسا 
   " أه ةا تتريس  م ا "حيءل ال يس 
  مم,لحيل  ل ةا تايريا لل عل ا 
  ا دت المدتريس بيخدم تاو ج دستق تسابة اءخملمديز ال مدسا   مد  حةد  شدايط يحدتيس ي س

 اءخملميز ال مسا   
  ا تميةذ ج ستق اءخملميز ال مسا   مستحا ال ,سال الميمةلةا للمتريس,  
  ج ستق اءخملميز ال مسا   الهت  م  سلة  ال عل ا ليم ا"حيءل ال يس  "و بيخم تاو 
  لميز ال مسا   بيخم تاو ج ستق اءخماألهتا  العيما لمتريس  م  "حيءل ال يس "و 
 "  يتبدددد  ا ج ددددستق اءخملمدددديز ال مددددسا   " ي ددددل حدددديءل ال دددديس  ت ,ددددةة سريس  مدددد ،

 مددسا  الددترس، يالدديم  ال  مدد  لدد ، ياألهددتا  ا جاائةددا للددترس، ياألسيال يالسخدديئ  
المعلة ةدددا ال  دددم تما  دددإ الدددترس، يال يددديهةط الائة دددةا ياليا ةدددا  دددإ الدددترس، ثدددط  ددداض 

ددي  ، ي ددت تددط تيييددت سلةدد  ال عل ددا بددبع  ق اءخملمدديز ال مددسا     لم ددستمحمددس  الددترس  بل 
المسجةهدديل المددإ تسايهددي ال عل ددا  ددإ أثمدديز م يرخددا ال,يلبدديل لرجشدد,ا ل  ددي تته   ددإ 

 المسص  لل علسميل بلجي ه  

 ضبط دليل المعلمة:
تددط  ددداض الدددتلة   لددد  مر س دددا مددد  ال حه ددة  ال م ممدددة   دددإ مردددية ال مددديهج ي ددداق 

 بتاز الاأم حسة المليط الميلةداا مدت  ات ديق سلةد  ال عل دا مد   ,دسال المدتريس  تتريس العلسو 
، يمددت  المددحا يالت ددا العل ةددا لل يدديهةط الددسارس  بيلددتلة ،  تاو ج ددستق اءخملمدديز ال مددسا    بيخددم

يمددت  مميخددبا األجشدد,ا يالسخدديئ  ياألسيال المددإ اس اهددي الددتلة  ل  ددمس  جبددج  يلبدديل المددع 



  عبد اهلل علي الوهابةمجيلة 
 

 20 

، يمددت  مميخددبا الدديم  الددذم يتدد  لمددتريس السحددت  مدد  الدديم  ال حددتس مدد   بدد  ال دديجإ ال مسخددة
 الس ار ، ياتي ا يتعتا  أي حذ  مي اايج  مميخب ي 

 إعداد دليل المعلمة في صورته النهائية:
 دددددإ تدددددسز  راز ال حه دددددة  تدددددط ىجدددددااز المعدددددتيلل ال لماحدددددا  لددددد  سلةددددد  ال عل دددددا  دددددإ 

، يبددددددذلأل أصددددددب  الددددددتلة  اءخملمدددددديز ال مددددددسا      ج ددددددستق" بيخددددددم تاو حدددددديءل ال دددددديس   مدددددد ا "
  إ صسرت  المهيئةا 

 :نموذج االستقصاء المتوازًن" باستخدام حاالت المادة إعداد كتيب الطالبة لفصل: "
تدط ى دتاس امةددب ال,يلبدا لةهددس   سج دي لهدي  ددإ تدتيي  ال لحمدديل ياءخدممميجيل يم يرخددا 

ا للملكت م  مت  تحلل األهتا  ال اتب,دا بيمد ا األجش,ا، بي تي ا ىل  ىتيحا الياصا لل عل 
"، ياشدم    لدإا  مدسا  اليمد ، يالديم  ال  مد  لتراخدم ، يال يديهةط األخيخددةا حديءل ال ديس "

ج دددستق ال مبددد ما  ةددد ، يال يددديهةط ال ددديبلا الل مدددا لتراخدددم ، ياألجشددد,ا ال مبددد ما بيليمددد  ي دددل 
   اءخملميز ال مسا   

غا األجشددد,ا ى ,ددديز  اصدددا لل,يلبددديل لل لحمدددا ياءكمشدددي  ي دددت را ددد  البيح دددا  مدددت صدددةي
يالمسص  ىل  ال علسمديل بلجي ده ، يبعد  هدذل األجشد,ا ت يرخدهي ال,يلبديل أحةيجدي بشده   داسم 
يأحةيجي  أ ا   إ مر س يل صاةا  أي بشه  ج ي إ  لمحلةل جساحإ تعلة ةا يتابسيا ا ةدا ، ثدط 

  أخئلا للملسيط 

ت,لدددب تحلةدددل أهدددتا  البحددد  الحددديلإ أساتدددة ، ه ددديا ا مبدددير الميكةدددا المسلةدددتم يا مبدددير 
   لةيل العلط، يتط بميؤه ي ي ل ال ,سال الميلةاا

 :اختبار التفكري التوليدي -1

 ال ,سال الميلةاا ي لالمسلةتم الميكةا ا مبير  أ ت
 المع ال يجإ ممسخة  ل  الميكةا المسلةتم  يهس  ةيس  تر   يلبيل تحديد الددف من امختباو 
 بعت اء لع  ل   دت  ا مبديرال ل هديرال الميكةدا المسلةدتم  تحتات مهيرال الميكةا المسلةتما

ي لدد   ددتس مدد  التراخدديل المددإ تمييلمدد  ا ممددال البيح ددا  لدد  ا مةددير  ددت  مهدديرال للميكةددا 
 –ىسراك العل ددديل  -ض اليدددايض ددا  -الممبددد  -ال ايجدددا -)ال,ل ددا المسلةددتم يهدددإ ايلمددديلإا

 المعا   ل  األ ,يز يال ايل,يلل 
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 :ل ميداس  مس  دا  لد  33 إ تسز مي خبل  يم  البيح ا بء تاس ) صياغة مفرداا امختباو
ي ددت تددط  ال دما محدديير المدإ تددط تحتادتهي م ددبلي يالمددإ ت  د  مهدديرال ا مبدير الميكةددا المسلةدتم 

مدت  ملزمدا ، ي   مس   يلبيل المع ال يجإ ممسخةمت  ملزما اء مبير ل ماا ي  اوتإا
خدلما ، ي خلما المدةيغا اللاسيدا، ي اء مبير للةيس مهيرال الميكةا المسلةتم ال حتس  خيبل

 صلحةا اء مبير للم,بةل   ، ي ال يس  العل ةا لك  مياس  م  مياسال اء مبير

 صدق اختبار التفكري التوليدي: -
 . صدق المحكمين:1

البحددد  لح دددي  صدددتق اء مبدددير  لدددت تدددط تحهة ددد   دددإ صدددسرت  األيلةدددا لدددت    دددإ خدددبة 
مر س ددا مدد  ال م ممددة   ددإ مرددية ال مدديهج ي دداق المددتريس، ي لددط الددميس المابددسم ياللةدديس 
المي إ، ملحل، يتلأل لملةةط  لاال اء مبير، م  حةد  مميخدبا اليلداال للةديس الميكةدا المسلةدتم، 

رجددا يتددسن صدةيغمهي، يمددت  ملزممهددي للةديس مددي يتددع  مدد  يالملكدت مدد  خددلممهي اللاسيدا، يس
 أجل ، يامهي  تعتا  أي حذ  بع  األخئلا يأيا ملحميل أ ا  ابتيجهي 

يبعددت اخددماجيع اء مبددير مددد  ال حه ددة  تددط الحمددسة  لددد  مر س ددا مدد  ال لحمددديل، 
ياي  أغلبهي  إ صةيغا بع  األخئلا، يلط تك  هميك ملحميل جسهايدا أي أم ىتدي ا، حةد  

 كي  هميك اج يع  ل  أ   تس اليلاال مميخبي  
 .الصدق العاملي: 2

ل أبعديس، ب,ايلدا ال هسجديل األخيخدةا، 6 يم  البيح ا بيلمحلة  العيملإ ألبعيس اء مبدير )
  يايج  المميئج ا ي الإا

 (  اختبار كايزر ماير أولكن ملناسبة حجم العينة واختبار بارتلت للكروية1جدول )
 599. أولكن-ماير-اختبار كايزر

 ار بارتلتاختب

 61.79 مربع كا
 15 درجات احلرية

 0.01 الداللة

ط العةمددا للمحلةدد  العدديملإ، حةدد  ايجدد   ة ددا ا مبددير مميخددبا حردد ل1)امبدد  مدد  الرددتية 
، ا ي أ  ا مبير بيرتل  اي  ساء يهذا يعمإ ىمهيجةا الحمسة 0,51كياير مياا أيلك  أكبا م  

  ل   سام  جسهايا 
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 (  العوامل املستخلصة وقيمها الذاتية ونسبة التباين املفسر2جدول )

 العوامل

 لذاتية للعوامل املستخلصةالقيمة ا القيمة الذاتية األوليينة

 القيمة
نسبة التباين 

 لكل عامل

النسبة 
 التجميعية

 القيمة
نسبة التباين 

 لكل عامل
 النسبة التجميعية

1 1.777 29.617 29.617 1.777 29.617 29.617 

2 1.113 18.548 48.165 1.113 18.548 48.165 

3 1.002 16.702 64.868 1.002 16.702 64.868 

4 0.949 15.820 80.678    

5 0.658 10.869 91.565    

6 0.501 8.344 100.00    

ل  سام   ة مهدي الذاتةدا  اسل  د  الساحدت المدحة ، ي دت   دال تلدأل العسامد  مدي 3يجتل )
يالرددتية المدديلإ استدد  تشددب  األبعدديس ال ددما  لدد  العسامدد   % مدد  المبدديا  الكلددإ 64,87ج ددبم  

 ال  م لما

 أبعاد اختبار التفكري التوليدي على العوامل املستخلصة(  تشبعات 3جدول )

 العوامل املستخلصة
 ادــــــــــــــــــاألبع

 السادس اخلامس الرابع الثالث الثاني األول

1 0.79 0.80   0.70  

2   0.67 -0.53  0.51 

3   0.33 0.78  0.48 

العيمددددد  األية  ددددديا ، يهيجدددددسس  ددددديملة  تال سءلدددددا ىحمددددديئةا ل3)امبددددد  مددددد  الردددددتية 
العيمدددددددد  ال دددددددديجإا تشددددددددب   لةدددددددد  األبعدددددددديس ، ي تشددددددددب   لةدددددددد  األبعدددددددديس )األية يال دددددددديجإ يال دددددددديمسل

 )ال يل  يالااب  يال يسسل  

 االتساق الداخلي لالختبار:
 يم  البيح ا بح ي  معيم  اءرتبيط بدة  اليلدا  يالترجدا الكلةدا لل مبدير، يايجد  الممديئج 

 ك ي الإا
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 ت ارتباط فقرات اختبار التفكري التوليدي بالدرجة الكلية لالختبار والبعد الذي تنتمي إليهمعامال (4جدول )
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
1 0.844** 12 0.825** 23 0.695** 
2 0.856** 13 0.898** 24 0.809** 
3 0.808** 14 0.811** 25 0.785** 
4 0.871** 15 0.839** 26 0.673** 
5 0.863** 16 0.840** 27 0.78** 
6 0.888** 17 0.714** 28 0.83** 
7 0.919** 18 0.857** 29 0.813** 
8 0.844** 19 0.879** 30 0.765** 
9 0.880** 21 0.884** 31 0.653** 
10 0.66** 21 0.693** 32 0.669** 
11 0.658** 22 0.564** 33 0.574** 

 01و0**ساة  مت   
، يهدذا يعمدإ تحلدل اءت ديق 0,01كيج  ج ة  معيملل اءرتبيط سالدا  مدت م دمس  سءلدا 

 التا لإ لل مبير بترجا جةت  

 اخلصائص السيكومرتية الختبار التفكري التوليدي:
 :اتــــــــــــالثب -

ا م ددددتل البيح ددددا  لدددد  ال بدددديل ب,ددددايلمة ا المريئددددا الممدددديةا، لر ةدددد  أخددددئلا اء مبددددير، 
 ل، يايج  المميئج ا ي الإا1، 0ريمشيرسخس  لرخئلا المإ ىجيبمهي )-سلا  اةسسريمعي

 ( معامالت ثبات اختبار التفكري التوليدي5جدول )
 ريتشاردسون-كيودر التجزئة النصفية عدد األسئلة حماور االختبار م
  0.703 4 الطالقة 1

  0.801 4 املرونة 2

 0.713 0.698 4 التنبؤ 3

 0.751 0.733 4 روضفرض الف 4

 0.741 0.684 7 إدراك العالقات 5

 0.779 0.831 10 التعرف على األخطاء واملغالطات 6

  0.854 33 اجملموع 

 ، ت م  اء مبير بترجا ملبسلا م  ال بيل ل5)امب  م  الرتية 



  عبد اهلل علي الوهابةمجيلة 
 

 24 

 معامالت السهولة والصعوبة والتباين لفقرات اختبار التفكير التوليدي:
 (:1،  0لألسئلة الموضوعية ذاا اإلجابة ) أوم: بالنسبة

 تط ح ي  معيملل ال هسلا يالمعسبا يالمبيا     المحس الميلإا      
 س                                 

                         100× ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   معامل سدولة السؤال =     
 ن                                 

  ل  ال  اة ىجيبا صحةحا  اسا  تس ال,ل  الذا  أجيبس    حة 
 مر سع ال,ل   ا         

 معيم  ال هسلا -1معيم  المعسبا = 
 (:1، 0ثانيا: بالنسبة لألسئلة المقالية التي ليس إجابتدا )

 تط ح ي  معيم  ال هسلا لرخئلا ال ليلةا بيخم تاو ال عيسلا الميلةاا
 ة على السؤالمجموع الدوجاا المحصل 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   معامل السدولة =       
 دوجة السؤال× عدد الطالب 

 معيم  المعسبا× اليلا  = معيم  ال هسلا تبيا  
  يم  البيح ا بح ي  معيملل ال هسلا يالمعسبا ألخئلا اء مبير، يايج   ل  المحس الميلإا

 ( معامالت الصعوبة والسهولة والتباين ألسئلة االختبار6جدول )
 باينالت الصعوبة السهولة م التباين الصعوبة السهولة م التباين الصعوبة السهولة م
1 0.73 0.27 0.20* 12 0.37 0.63 0.24 23 0.81 0.19 0.15 

2 0.61 0.39 0.24 13 0.65 0.35 0.23 24 0.68 0.32 0.22 

3 0.80 0.20 0.16 14 0.70 0.30 0.21 25 0.77 0.23 0.18 

4 0.58 0.42 0.24 15 0.53 0.47 0.25 26 0.8 0.2 0.16 

5 0.77 0.23 0.18 16 0.50 0.50 0.25 27 0.57 0.43 0.25 

6 0.69 0.31 0.21 17 0.80 0.20 0.16 28 0.61 0.39 0.24 

7 0.82 0.18 0.15 18 0.50 0.50 0.25 29 0.64 0.36 0.23 

8 0.87 0.13 0.11 19 0.35 0.65 23. 30 0.83 0.17 0.14 

9 0.56 0.44 0.25 20 0.37 0.63 0.23 31 0.79 0.21 0.17 

10 0.66 0.34 0.22 21 0.83 0.17 0.14 32 0.71 0.29 0.21 

11 0.46 0.54 0.25 22 0.77 0.23 0.18 33 0.55 0.45 0.25 

  ر  ة   شاية  أ ا *األر يو ملابا ىل  
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أ  ج ةدد  األخددئلا تم مدد  بترجددا ملبسلددا مدد  ال ددهسلا يالمددعسبا  ل6)امبدد  مدد  الرددتية 
 0,30بيلمدديلإ المدعسبا مدد  ، ي 0,50أي أ د  حمد   0,70يالمبديا    عيمد  ال ددهسلا ماتدإ  مددت 

 0,25، يمعيم  المبيا  يهس  جةتا ىتا ا ما  م  0,50حم  
 الصوو  الندائية لالختباو:  -2

بعدددت ىجدددااز المعدددتيلل ال ددديبلا لل مبدددير أصدددب  صددديلحي للم,بةدددل ي دددت تكدددس  اء مبدددير مددد  
 يمياسال اء مبير  –صيحا المعلة يل  -)صيحا الال 

 طريقة تصحيح امختباو: -3

مددحة  اء مبددير بيخددم تاو ميمددين الممددحة  ي ددت تددط تس يدد  الددترجيل ي ددل مددي استددح  تددط ت
 مساصييل اء مبير المسلةتم الميلإا جتية

 ( مواصفات االختبار التوليدي لطالبات الصف الثاني املتوسط7جدول )

 الدرجة الكلية درجة السؤال عدد األسئلة أرقام األسئلة حماور االختبار م

 24 6 4 4-1 الطالقة 1
 8 2 4 8-5 املرونة 2
 4 1 4 12-9 التنبؤ 3
 4 1 4 16-13 فرض الفروض 4
 7 1 7 23-17 إدراك العالقات 5
 10 1 10 33-24 التعرف على األخطاء واملغالطات 6

 57 - 33 وعــــــــــــــــــاجملم

 ثانيا: إعداد اختبار عمليات العلم:
 لةدديل العلددط م ددمس  اء مبددير ىلدد   ةدديس  تحتاددت الهددت  مدد  اء مبدديرا اهددت  هددذا  

 يلبدديل  لددت المرايددبل  –تددبة ال ماةدداال  - دداض اليددايض -الممبدد  -)اءخددممميق
 المع ال يجإ ممسخة لسحت  اليم  ال يل  )حيءل ال يس ل 

  تحتاددت   لةدديل العلددط  ددإ اء مبدديرا تبدد   ا مبددير   لةدديل العلددط الع لةدديل الميلةددا
 المرايبل  -تبة ال ماةاال -اليايض  اض -الممب  -)اءخممميق

  صةيغا مياسا  اء مبيرا صدةيغا ميداسال اء مبدير  لد  ج دة اء مةدير مد  ممعدتس
 تم األربعا بتائ  للمللة  م  الم  ة  
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   تمحة  اء مبير لم هة    لةا الممحة   يمد  البيح دا بء دتاس ير دا مميمدلا  د
ملة  الحا  الذم تاال مميخبي لوجيبا، ير ا اء مبير بهي اء مةيرال ي ل  ال,يلبا ت

ي لة   يم  البيح ا بء تاس ج ستق للممحة   بير     ب,ي ا م لبدا يا ,ديز المل ةدذ 
الترجا ح ب  تس ا جيبيل المحةحا بذلأل تكس  الترجا المهيئةا لل مبير م يييا 

 ل سرجا، يالترجا الماا  )صيال 18لعتس مياسات ، أم )

 لالختبار: اخلصائص السيكومرتية

 صدق اختبار عمليات العلم: -
 . صدق المحكمين:1

لح دددددي  صدددددتق اء مبدددددير  لدددددت تدددددط تحهة ددددد   دددددإ صدددددسرت  األيلةدددددا لدددددت  مر س دددددا مددددد  
ال م ممددة   ددإ مرددية ال مدديهج ي دداق المددتريس، ي لددط الددميس المابددسم ياللةدديس المي ددإ، يتلددأل 

ال اء مبددير، مدد  حةدد  مميخددبا  لددا  يخددلمالمحتاددت مددت  شدد سلةا األبعدديس ل يهددسو   لةدديل العلددط، 
األخددئلا للةددديس   لةددديل العلدددط، يالملكدددت مددد  خددلممهي اللاسيدددا، يسرجدددا يتدددسن صدددةيغمهي، يمدددت  
ملزممهي للةيس مي يلة   البعت الدذم تمم دإ ىلةد  مدي يتدع  مد  أجلد ، يامهدي  تعدتا  أي حدذ  

   بعت م  األبعيسبع  العبيرال يأيا ملحميل أ ا  ابتيجهي  يتحتات األه ةا الم بةا لك
مدةيغا بعد  األخدئلا، يلدط ب ممعللداأغلبهدي  دإ   ال لحميل، يايجدبع    س ال حه  ي ت أبت  -

 اي  هميك اج يع  ل  أ   تس اليلاال مميخبي  ي تك  هميك ملحميل جسهايا، 
 .الصدق العاملي: 2

األخيخدةا،  ل أبعديس، ب,ايلدا ال هسجديل5 يم  البيح ا بيلمحلة  العيملإ ألبعيس اء مبدير )
  يايج  المميئج ا ي الإا

 (  اختبار كايزر ماير أولكن ملناسبة حجم العينة واختبار بارتلت للكروية8جدول )
 0.790 أولكن-ماير-اختبار كايزر

 اختبار بارتلت

 155.24 مربع كا
 10 درجات احلرية

 0.01 الداللة
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إ، حةد  ايجد   ة دا ا مبدير مميخدبا حردط العةمدا للمحلةد  العديمل ل8)امب  م  الردتية 
، ا ي أ  ا مبير بيرتل  اي  ساء يهذا يعمإ ىمهيجةا الحمسة 0,51كياير مياا أيلك  أكبا م  

  ل   سام  جسهايا 

 (  العوامل املستخلصة وقيمها الذاتية ونسبة التباين املفسر 9جدول )

 العوامل

 صةالقيمة الذاتية للعوامل املستخل القيمة الذاتية األوليينة

 القيمة
نسبة التباين 

 لكل عامل
 القيمة النسبة التجميعية

نسبة التباين 
 لكل عامل

النسبة 
 التجميعية

 52.179 52.179 2.609 52.179 52.179 2.609 األول

    67.559 15.38 0.769 الثاني

    81.431 13.872 0.694 الثالث

    91.778 10.347 0.517 الرابع

    100 8.222 0.411 اخلامس

يجدسس  يمد  ياحدت تاسل  ة مد  الذاتةدا  د  الساحدت المدحة  ي دت  ل9)امب  م  الرتية 
% م  المبيا  الكلإ لمي ةا   لةيل العلط  يالرتية الميلإ است  تشدبعيل األبعديس 18و52  ا 

 بيلعيم  ال  م ل  
 (  تشبعات أبعاد اختبار عمليات العلم بالعامل املستخلص10جدول )

 اخلامس الرابع الثالث الثاني ولاأل األبعاد

 0.676 0.787 0.643 0.681 0.81 التشبعات

أ  األبعديس ال   دا تشدبع   لد   يمد  ياحدت، يهدذا يعمدإ أ   ل10)امبد  مد  الردتية 
األبعيس األربعا تلةس ميهسو ياحت، يم   لة صتق ال حه ة  ت م,ة  البيح ا أ  تلسة أ  هذا 

  ال يهسو هس "  لةيل العلط"

 :اختبار عمليات العلم باتث
ريمشيرسخددس  حةدد  أ  -ا م ددتل البيح ددا  لدد  ال بدديل ب,ددايلمة ا المريئددا الممدديةا،  اةددسسر

 ل، يايج  المميئج ا ي الإا1، 0) ألخئلا ىجيبمهي
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 لطالبات الصف الثاني املتوسط (  معامالت ثبات اختبار عمليات العلم11جدول )
 رينشاردسون-كيودر لنصفيةالتجزئة ا عدد األسئلة عمليات العلم

 0.773 0.74 4 استنتاج
 0.801 0.782 4 التنبؤ

 0.723 0.683 3 فرض الفروض
 0.768 0.714 4 ضبط املتغريات

 0.674 0.596 3 التجريب
 0.812 0.795 18 اجملموع

ام مدد  بترجددا  ال  مليددا يأبعدديسل  لةدديل العلددط اهدد  أ  ا مبددير  ل11)امبدد  مدد  الرددتية 
  م ي يرعل  صيلحي لمحلةل أهتا  البح  الحيلإال بيل،  ملبسلا م 

 معامالت السهولة والصعوبة والتباين والتمييز:
ا مبددير لكدد  خدد اة مدد  معيمدد  الم ةةددي ي تبدديا  ي تددط ح ددي  معدديملل المددعسبا يال ددهسلا 

   يالرتية الميلإ است  تلأل اللةط   لةيل العلط
 ييز ألسئلة اختبار عمليات العلم(  معامالت الصعوبة والسهولة والتم12جدول )

األبعاد
رقم السؤال 

معامل السهولة 
 

معامل الصعوبة
 

التباين
معامل التمييز 

 

األبعاد
رقم السؤال 

معامل السهولة 
 

معامل الصعوبة
 

التباين
معامل التمييز 

 

استنتاج
ضبط املتغريات 0.44 0.18 0.23 0.77 1 

 12 0.46 0.54 0.25 0.4 

2 0.58 0.42 0.24 0.45 13 0.53 0.47 0.25 0.57 

3 0.58 0.42 0.24 0.47 14 0.75 0.25 0.19 0.51 

4 0.44 0.56 0.25 0.39 15 0.79 0.21 0.17 0.47 

التنبؤ
التجريب 0.28 0.15 0.18 0.82 5 

 

16 0.82 0.18 0.15 0.32 

6 0.73 0.27 0.2 0.36 17 0.77 0.23 0.18 0.38 

7 0.73 0.27 0.2 0.36 18 0.88 0.12 0.11 0.27 

8 0.68 0.32 0.22 0.41       

فرض الفروض
 

9 0.78 0.22 0.17 0.33       

10 0.8 0.2 0.16 0.27       

11 0.63 0.37 0.23 0.39       

 يجسس معيملل صعسبا يخهسلا، يت ةةي يتبيا  ملبسلا  ل12)امب  م  الرتية 
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 االتساق الداخلي:
ي  معيمددد  اءرتبددديط بدددة  أخدددئلا اء مبدددير يالبعدددت الدددذم تمم دددإ ىلةددد   يمددد  البيح دددا بح ددد

 يايج  المميئج ا ي الإا
 بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه  (  معامالت ارتباط أسئلة اختبار عمليات العلم13جدول )

 األبعاد
رقم 

 السؤال
معامل 

 االرتباط
 معامل السهولة رقم السؤال األبعاد

 استنتاج

1 0.75** 

 ضبط املتغريات

12 0.48** 

2 0.66** 13 0.70** 

3 0.47** 14 0.39** 

4 0.82** 15 0.56** 

 التنبؤ

5 0.67** 

 التجريب
16 0.73** 

6 0.49** 17 0.44** 

7 0.56** 18 0.80** 

8 0.73** 

 0.01**دال عند 
 فرض الفروض

9 0.50** 

10 0.63** 

11 0.57** 

يجددسس ارتبدديط ساة ىحمدديئةي بددة  أخددئلا اء مبددير يالبعددت الددذم  ل13)رددتية امبدد  مدد  ال
  تمم إ ىلة 

 الصورة النهائية لالختبار:
ا تاس اء مبير يح ي  صت   يثبيت ، أصب  ا مبير   لةديل العلدط  دإ  م بعت اءجمهيز 

 صسرت  المهيئةا جيهي للم,بةل  ل   ةما البح  الحيلةا 
ل مبير مد  صديحا الادل  بهدي الع لةديل ال دااس  ةيخدهي امبعهدي تكسج  المسر  المهيئةا ل
مياسال اء مبير ال يصا بيلع لةيل  إ صدسرت  المهيئةدا  الال تعلة يل اء مبير، الإ صيحا 

 مياس  مل  ا  ل    لةيل العلط ايلميلإا 18
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 (  الصورة النهائية الختبار التفكري التوليدي14جدول )
 النسبة املئوية عدد األسئلة فردات ال ي تقيسهاأرقام امل عمليات العلم

 %22 4 17 10 8 7 استنتاج
 %22 4 13 11 6 4 التنبؤ

 %17 3  16 3 1 فرض الفروض
 %22 4 18 15 9 2 ضبط املتغريات

 %17 3  14 12 5 التجريب
 %100 18 وعـــــــــاجملم

 الحيلإ  يم  ثط  ء  أساتإ البح  صيلحمي  للم,بةل  ل   ةما البح 

 التطبيق القبلي ألداتي البحث:  
البح   بلةي  ل  ا  م  ال ر س ا المرايبةا يال ر س ا البيب,ا  ب   أسيالتط ت,بةل 

هد، يت   1438/1439 إ اليم  التراخإ األية م  شها محاو "حيءل ال يس " تتريس  م  
يبح ددددي   SPSSي ةددددا معيلرددددا البةيجدددديل بيخددددم تاو مر س ددددا الحدددديو ا حمدددديئةا للعلددددسو اءجم 

ال مسخدددد,يل الح دددديبةا ياءجحاا دددديل ال عةيريددددا يا مبددددير )لل لتراخددددا اليددددايق بددددة  ال مسخدددد,يل 
 الح يبةا يايج  المميئج ا ي  إ الميلإ 

 :( نتائج اختبار "ت" للفروق قبلي بني اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار التفكري التوليدي15جدول )
أبعاد التفكري 

 العدد اجملموعة يالتوليد
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 ت
مستوى 
 الداللة

 األول
 3.47 12.36 38 الضابطة

 2.40 12.66 33 التجريبية غري دالة 0.41-

 الثاني
 1.44 2.37 33 التجريبية غري دالة 0.46 1.66 2.55 38 الضابطة

 1.72 1.71 33 تجريبيةال غري دالة 0.82 0.53 1.97 38 الضابطة الثالث

 1.21 1.37 33 التجريبية غري دالة 1.72 0.70 1.79 38 الضابطة الرابع

 2.03 1.11 33 التجريبية غري دالة 0.58 0.82 1.33 38 الضابطة اخلامس

 1.07 1.49 33 التجريبية غري دالة 0.19 1.54 1.55 38 الضابطة السادس

 اجملموع
 4.00 20.71 33 التجريبية غري دالة 0.68 5.95 21.55 38 الضابطة
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البديب,ا يالمرايبةدا  بلدإ  ال ر دس مة  دتو يجدسس  دايق بدة   ل15)امب  مد  الردتية 
  إ أبعيس الميكةا المسلةتم يسرجم  الكلةا 

 علم(  نتائج اختبار "ت" للفروق قبلي بني اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار عمليات ال16جدول )
 مستوى الداللة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسابي العدد اجملموعة أبعاد عمليات العلم

 األول
 0.67 0.89 33 التجريبية غري دالة 0.61 0.85 1.00 38 الضابطة

 الثاني
 1.10 1.64 33 التجريبية غري دالة 0.27 0.94 1.71 38 الضابطة

 0.65 1.24 38 الضابطة الثالث
 0.73 1.25 33 التجريبية غري دالة 0.09-

 1.11 1.44 38 الضابطة الرابع
 0.84 1.53 33 التجريبية غري دالة 0.37-

 0.64 0.61 33 التجريبية غري دالة 0.83 0.89 0.76 38 الضابطة اخلامس

 غري دالة 0.55 1.71 6.15 38 الضابطة اجملموع
 1.78 5.92 33 التجريبية

البديب,ا يالمرايبةدا  بلدإ  ال ر دس مة  دتو يجدسس  دايق بدة   ل16)مب  مد  الردتية ا
  إ أبعيس   لةيل العلط يالترجا الكلةا 

 )التجربة األساسية(. نموذج االستقصاء المتوازن باستخدامعملية التدريس 
ه 10/2/1439يحمد  تديري   1439/ 13/1األخيخدةا  دإ اليمدا  مد   المراباتط ىجااز 

تيال ال بدددا  يالم ةدددي ب حي مدددا   دددةس مشدددةة يمددد  ملحمددديل معل ددديل العلدددسو، مددد   مددد   بددد 
 البيح ا أثميز مميبعا تميةذ المراباا

 ج ددددستق اءخملمدددديز ال مددددسا   ياء بددددير بلجهددددي خددددمكس   م تاوح دددديس ال عل ددددا للمددددتريس بيخدددد
مدد  ح دديس اءخددمااتةرةا ال عم ددت   ددإ تتري ددهي ل دديس  العلددسو  ددلة العدديو اللدديسو ل ددي ءحممدد  

 ال,يلبيل يتممةط   لةا المعلط 
  ح يس ال,يلبيل ل,ايلا المعلط الرتات  يتيي له  ال لحسظ 

  مة  ال,يلبيل لتراخا  م  حيءل ال يس  يالمعبةا    خدعيسته  ب,ايلدا ج دستق اءخملمديز
 ال مسا   للايميته  بيليمسة األ ا   

 ميبعمهدددي الرددديس  لم,بةدددل اءخدددمااتةرةا ح ددديس ال شدددا ا المابسيدددا ل ددديس  العلدددسو  دددإ ال ترخدددا يم
 يتعييجهي الاةا محتيس  إ ىجرين المرابا يتحلةل أهتا  البح  
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 تطبيق أدوات البحث بعديا:
يا مبددير  –بعدت اءجمهدديز مد  المددتريس تدط ت,بةددل أساتدإ البحدد  )ا مبدير الميكةددا المسلةدتم 

  ي ددا حمدددمة  لل,يلبددديل البددديب,ا يالمرايبةددا بحةددد ال ر ددس مة   لةدديل العلدددطل  لدد   يلبددديل 
  لم,بةل ا مبير الميكةا المسلةتم ي  لةيل العلط 

بعت اءجمهديز مد  ترابدا البحد و يت,بةدل أساتدإ البحد   بلةدي يبعدتيي  لد  العةمدا المدإ تدط 
ال ميخددباو ايجدد   ا مةيرهدديو يج دد  البةيجدديلو يرصددتهيو يمعيلرمهددي بيخددم تاو األخدديلةب ا حمدديئةا

 جميئج البح  ا ي الإا 
 ا  النتائج املتعلقة باختبار التفكري التوليدي ل1

يالذم ام   ل ا "اسجدت  داق تي سءلدا ىحمديئةا بدة  ممسخدة  أوال: نتائج اختبار صحة الفرض األول،
سلةدتم سرجيل  يلبيل ال ر س ا المرايبةا  إ الم,بةل اللبلإ يالم,بةدل البعدتم ء مبدير الميكةدا الم

 دددإ العلدددسو لمددديل  سرجددديل الم,بةدددل البعدددتم"  يء مبدددير صدددحا هدددذا اليددداض اخدددم تم  البيح دددا 
 يايج  المميئج ا ي الإا Paird Sample T-testا مبير "ل" لعةممة  ممااب,مة  

 ( نتائج اختبار "ت" للفروق بني متوسط الدرجات القبلية 17جدول )
 التوليديوالبعدية للمجموعة التجريبية يف التفكري 

أبعاد التفكري 
 التوليدي

 التطبيق
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 حجم األثر الداللة ت

 األول
 2.47 12.70 قبلي 0.51 0.01 5.73 2.81 16.03 بعدي

 الثاني
 1.42 2.27 قبلي 0.34 0.01 3.98 2.02 4.00 بعدي

 الثالث
 1.77 1.76 قبلي 0.11 0.01 1.96 0.79 2.39 بعدي

 الرابع
 1.20 1.45 قبلي 0.53 0.01 5.96 1.02 2.97 بعدي

 اخلامس
 2.07 1.18 قبلي 0.53 0.01 5.97 1.75 4.12 بعدي

 السادس
 0.83 2.85 قبلي 0.69 0.01 8.34 1.04 4.82 بعدي

 اجملموع
 2.47 12.70 قبلي 0.83 0.01 12.29 2.81 16.03 بعدي
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يجدددددددسس  دددددددايق بدددددددة  ممسخدددددددة سرجددددددديل الم,بةدددددددل للبلدددددددإ  ل17)  الردددددددتية امبددددددد  مددددددد
البعدددددتم، ا دددددي تشدددددةا  ة دددددا حردددددط  الم,بةدددددليالم,بةدددددل البعدددددتم  دددددإ الميكةدددددا المسلةدددددتم لمددددديل  

األثدددددا ىلددددد  يجدددددسس  ي لةدددددا ءخدددددم تاو ج دددددستق اءخملمددددديز ال مدددددسا    دددددإ تدددددتريس العلدددددسو  لددددد  
 الميكةا المسلةتم لت   ةما البح 

يالذم ادم   لد ا " اسجدت  داق تي سءلدا ىحمديئةا ر صحة الفرض الثاني، ثانيا: نتائج اختبا
بددة  ممسخدد,إ سرجدديل  يلبدديل ال ر ددس مة  المرايبةددا يالبدديب,ا  ددإ الم,بةددل البعددتم ء مبددير 
الميكةا المسلةدتم  دإ العلدسو لمديل   يلبديل ال ر س دا المرايبةدا "  يء مبدير صدحا هدذا اليداض 

يايجدد   Independent Sample T-testعةممددة  م ددمللمة  اخددم تم  البيح ددا ا مبددير "ل" ل
 المميئج ا ي الإا

  الفروق بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية والضابطة يف التفكري التوليدي بعدي( 18جدول )
أبعاد التفكري 

 التوليدي
 العدد اجملموعة

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 ت
مستوى 
 الداللة

حجم 
 األثر

 ولاأل
 4.58 5.66 38 الضابطة

-11.05 0.01 0.65 
 2.81 16.03 33 التجريبية

 الثاني
 0.88 0.53 38 الضابطة

-8.94 0.01 0.55 
 2.02 4 33 التجريبية

 الثالث
 1.1 1.88 38 الضابطة

-2.19 0.05 0.07 
 0.79 2.39 33 التجريبية

 الرابع
 1.02 1.5 38 الضابطة

-5.83 0.01 0.34 
 1.02 2.97 33 التجريبية

 اخلامس
 1.21 0.66 38 الضابطة

-9.28 0.01 0.57 
 1.75 4.12 33 التجريبية

 السادس
 2.07 2.91 38 الضابطة

-4.72 0.01 0.26 
 1.04 4.82 33 التجريبية

 اجملموع
 5.27 13.13 38 الضابطة

-18.1 0.01 0.83 
 4.74 35.61 33 التجريبية
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يجددددسس  دددايق سالدددا ىحمددديئةي بددددة  ال ر دددس مة   دددإ الميكةددددا  ل18)مددد  الردددتية امبددد  
المسلةددتم بعددتم، يايجدد  اليددايق لمدديل  ال ر س ددا المرايبةددا، ا ددي تشددةا  ة ددا حرددط األثددا ىلدد  
يجسس  ي لةا ءخم تاو ج ستق اءخملميز ال مسا    إ تتريس العلسو  ل  الميكةدا المسلةدتم لدت  

   ةما البح 

 ائج املتعلقة بالتفكري التوليدي:  مناقشة النت
ت ادددددت جمددددديئج البحددددد  يجدددددسس  دددددايق سالدددددا ىحمددددديئةي بدددددة  ممسخددددد,يل سرجددددديل  يلبددددديل 

لمديل   يلبديل  ء مبدير الميكةدا المسلةدتمال ر س مة  المرايبةدا يالبديب,ا  دإ الم,بةدل البعدتم 
لدد  حرددط أثددا   ج ددستق اءخملمدديز ال مددسا  ال ر س ددا المرايبةددا، ا ددي أ  تددتريس العلددسو بيخددم تاو 

  مهيرال الميكةا المسلةتمكبةا  إ تم ةا 
 أثدددا اخدددم تاويتميدددل تلدددأل الممددديئج مددد  بعددد  البحدددسث يالتراخددديل ال ددديبلا المدددإ أثبمددد  

ل المدددإ 2015الم ة دددإ ) دددإ  دددتس مددد  ال ماةددداال الميبعدددا، م ددد  سراخدددا اءخملمددديز بمددديا  يمدددا 
ياءتريهديل العل ةدا لدت  معل دإ  لدسو  اثبم  أثال  إ ر د  م دمس  اليهدط العل دإ لللبدييي الرتلةدا

ل المددإ تسصددل  ىلدد   ي لةددا اءخملمدديز  ددإ 2015يسراخددا  بددةبيل ) ،ال احلددا األخيخددةا العلةددي
سراخددا تم ةددا مهدديرال الميكةددا العل ددإ  ددإ مدديس  العلددسو لددت   يلبدديل المددع ال دديم  األخيخددإ وي 

ج دددستق اءخملمددديز ال مدددسا    ي لةدددا باجددديمج ملمدددان  ددديئط  لددد   أثبمددد ل المدددإ 2012 بدددتالعييي )
 دددإ تم ةدددا اءخملمددديز العل دددإ يمهددديرال الميكةدددا األ ل دددإ  )كلحدددت أجدددساع اءخملمددديزل )العيسةل

يغةاهدي مدد  التراخدديل المددإ تددط  يجي ديل الميكةددا المي ددت لددت   دل  الةددا المابةددا )الشددعب العل ةددال
   سا  لا شير  ىلةهي  إ أسبةيل البح  الحيلإ تح  محسر )اءخملميز ال م

ك ي تميل تلأل المميئج م  بع  البحسث يالتراخيل ال يبلا المدإ تسصدل  ىلد  أجد  ي هد  
بيخدددم تاو أخددديلةب ي اائدددل ياخدددمااتةرةيل ممعدددتس ، م ددد  سراخدددا مهددديرال الميكةدددا المسلةدددتم تم ةدددا 

ل المددإ تسصددل  ىلدد   ي لةددا باجدديمج  دديئط  لدد  تكمسلسجةددي المعلددةط اءلكمايجددإ  ددإ 2008 بددتهللا )
ز معدددياةا الردددسس  الشددديملا  دددإ تم ةدددا المحمدددة  يمهددديرال الميكةدددا المسلةدددتم يتعدددتا  أج ددديط تدددس 

ل 2013يسراخددا هدديجإ ) الميبددة  ال عا ددإ لددت   ددل  المددع األية ال دديجسم  ددإ مدديس  اليةييدديز 
المإ تسصل  ىل   ي لةا اخمااتةرةا خدهيمبا  دإ تم ةدا المحمدة  يمهديرال الميكةدا المسلةدتم  دإ 

ل ىلد  أثدا 2014جمديئج سراخدا سجةدسر ) كدذلأل مدي أثبممد تلمةذ المع الاابد  اءبمتائإ العلسو لت  
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 دإ تدتريس اليةييديز  لد  تم ةدا المحمدة  يالميكةدا العل دإ  CASEاخم تاو ج ستق  سم يشدياا 
 يالميكةا المسلةتم لت   ل  المع األية ال يجسم 

ىلددد  اخدددم تاو ميكةدددا المسلةدددتم مهددديرال اليي هددد   ددديي الممددديئج ال ددديبلا ال اتب,دددا بمم ةدددا 
ج ددستق  ددإ تددتريس العلددسو، حةدد  امبدد   ج ددستق اءخملمدديز ال مددسا   )كلحددت أجددساع اءخملمدديزل 

ببميز  ترال  للةا تمط بم ل ميمسنو ام ةي ا جميق  ةهي مااح  أخيخةا تاتبة اءخملميز ال مسا   
لسمدديل ال ميحدداو ىسراك يتحلةدد  ب يصددةا  ايددت  هددإ تمددسع ا جيبدديل ال ممرددا المددإ ء تحددتسهي ال ع

ال ع,ةيل يال علسميل يالبةيجيل للمسص  لحلسة غةا تللةتيدا أي مللس دا ألخدئلا يمشدهلل جتادت  
 م  ال معلط 

، يالدذم ادم   لد ا " اسجدت  داق تي سءلدا ىحمديئةا : نتائج اختبار صحة الفرض الثالثًاثالث
,بةددل اللبلددإ يالم,بةددل البعددتم ء مبددير بددة  ممسخددة سرجدديل  يلبدديل ال ر س ددا المرايبةددا  ددإ الم

  لةيل العلط  إ العلسو لميل  سرجيل الم,بةل البعتم"  يء مبير صحا هذا الياض اخم تم  
 يايج  المميئج ا ي الإا Paird Sample T-testالبيح ا ا مبير "ل" لعةممة  ممااب,مة  

 لية(  نتائج اختبار "ت" للفروق بني متوسط الدرجات القب19جدول )
 والبعدية للمجموعة التجريبية يف عمليات العلم 

 التطبيق البعد
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 الداللة ت
حجم 
 األثر

مستوى حجم 
 األثر

 األول
 0.55 3.62 بعدي

 كبري 0.93 0.01 19.75
 0.67 0.91 قبلي

 الثاني
 0.58 3.18 بعدي

 كبري 0.62 0.01 7.09
 1.10 1.59 قبلي

 الثالث
 0.50 2.56 بعدي

 كبري 0.68 0.01 8.04
 0.75 1.26 قبلي

 الرابع
 0.84 3.32 بعدي

 كبري 0.67 0.01 7.96
 0.86 1.50 قبلي

 اخلامس
 0.88 1.68 بعدي

 كبري 0.47 0.01 5.24
 0.65 0.62 قبلي

 اجملموع
 1.69 14.35 بعدي

 كبري 0.93 0.01 19.94
 1.82 5.88 قبلي
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يجسس  ايق سالا ىحميئةي بة  ممسخة سرجيل الم,بةدل اللبلدإ  ل19)امب  م  الرتية 
يالم,بةل البعتم لميل  الم,بةدل البعدتم، ا دي أ  حردط األثدا يشدةا ىلد   ي لةدا ابةدا  ءخدم تاو 

 ج ستق اءخملميز ال مسا    إ تتريس العلسو  ل    لةيل العلط لت   ةما البح 

يالذم ام   ل ا " اسجت  اق تي سءلا  حمديئةا  ختبار صحة الفرض الرابع،رابعا: نتائج ا
بددة  ممسخدد,إ سرجدديل  يلبدديل ال ر ددس مة  المرايبةددا يالبدديب,ا  ددإ الم,بةددل البعددتم ء مبددير 
  لةدديل العلددط  ددإ العلددسو لمدديل   يلبدديل ال ر س ددا المرايبةددا "  يء مبددير صددحا هددذا اليدداض 

يايجدد   Independent Sample T-testلعةممددة  م ددمللمة  اخددم تم  البيح ددا ا مبددير "ل" 
 المميئج ا ي الإا
 ( الفروق بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية والضابطة يف عمليات العلم20جدول )

أبعاد عمليات 
 العلم

 العدد اجملموعة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 ت
مستوى 
 الداللة

حجم 
 األثر

مستوى 
 حجم األثر

 األول
 0.97 2.78 38 الضابطة

 كبري 0.37 0.01 4.25-
 0.55 3.62 33 التجريبية

 الثاني
 0.91 2.30 38 الضابطة

 كبري 0.41 0.01 4.60-
 0.58 3.18 33 التجريبية

 الثالث
 0.81 1.96 38 الضابطة

 كبري 0.29 0.01 3.53-
 0.50 2.56 33 التجريبية

 الرابع
 0.80 2.59 38 الضابطة

 كبري 0.28 0.01 3.45-
 0.84 3.32 33 التجريبية

 اخلامس
 0.53 0.74 38 الضابطة

 كبري 0.43 0.01 4.88-
 0.88 1.68 33 التجريبية

 اجملموع
 2.15 10.37 38 الضابطة

 كبري 0.68 0.01 8.11-
 1.69 14.35 33 التجريبية

حميئةي بدة  ال ر دس مة   دإ   لةديل العلدط يجسس  ايق سالا ى ل20)امب  م  الرتية 
بعتم، يايج  اليايق لميل  ال ر س ا المرايبةا، ا ي تشةا  ة ا حرط األثدا ىلد  يجدسس  ي لةدا 

 ءخم تاو ج ستق اءخملميز ال مسا    إ تتريس العلسو  ل    لةيل العلط لت   ةما البح 
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البحددددد  يجدددددسس  دددددايق سالدددددا ىحمددددديئةي بدددددة  ممسخددددد,يل سرجددددديل  يلبددددديل ت ادددددت جمددددديئج 
لمددديل   يلبددديل ء مبددير   لةددديل العلددط ال ر ددس مة  المرايبةدددا يالبدديب,ا  دددإ الم,بةددل البعدددتم 

ج دددستق اءخملمددديز ال ر س دددا المرايبةدددا، ا دددي أشددديرل الممددديئج ىلددد  أ  تدددتريس العلدددسو بيخدددم تاو 
    لةيل العلطا اي  تا حرط أثا ابةا  إ تم ة ال مسا   

يتميددل تلددأل الممدديئج مدد  بعدد  البحددسث يالتراخدديل ال دديبلا المددإ تسصددل  ىلدد  أجدد  ي هدد  
بيخدددم تاو أخددديلةب ي اائددددل ياخدددمااتةرةيل ممعدددتس ، م دددد  سراخدددا )اسخددددع،   لةددديل العلددددط تم ةدددا 
 ي لةا اخم تاو أخلس  ح  ال شهلل  إ تم ةا المحمدة  يبعد    لةديل أثبم  ل المإ 2007
راخدا ال يجدتار ياللسلدس يس ألخيخةا يالمكيملةا  إ ميس  العلسو لل عي ة  بيل دتارس ا  تاسيدا العلط ا

 د   ي لةدا اخدمااتةرةا المدتييا  دإ تم ةدا ال يديهةط العل ةدا ي  لةديل العلدط المإ اشدي  ل 2016)
  إ ميس  العلسو لت   لبا المع الااب  األخيخإ 

اخدم تاو اخدمااتةرةا  يئ دا  لد  اءكمشدي   أثداالمإ أثبمد   ل2006سراخا خيلط )اذلأل ي 
ياألحتاث ال ممي با  ل  تم ةا بع    لةيل العلط يالميكةا اءبمكيرم  دإ العلدسو لدت  الملمةدذ 

  المع ال يسس اءبمتائإ
ج دددددستق أ  اخدددددم تاو   لةددددديل العلدددددط يي هددددد   ددددديي الممددددديئج ال ددددديبلا ال اتب,دددددا بمم ةدددددا 

البحدد  يالملمددإ يالممحلددل أتددين الياصددا لل,يلبدديل ىلدد    ددإ تددتريس العلددسواءخملمدديز ال مددسا   
العل إ  هإ تمة  له  ال شيراا اليعيلا  إ   لةدا الدمعلط ا دي أ ,د  ال,يلبديل الشدعسر بي جردي  

   ياحمااو الذال ياكم ي  ال ةسة يا هم يميل يالهساييل العل ةا ال يةت 

 دواسة الحالية من نتائج، توصي الباحثة باآلتي:في ضو  ما توصلت إليه ال
  إ ج ة  ال ااح  التراخةا ج ستق اءخملميز ال مسا   تساةع  -1
الحددت األهددتا  الهيمددا  ددإ تددتريس مهدديرال الميكةددا المسلةددتم  لدد  م يرخددا  ال,ددل  تددتريب -2

 العلسو  
ال  مليددا، يتلددأل مدد   ددلة  لددت   ددل  ال ااحدد  المعلة ةددا الميكةددا المسلةددتماءهم دديو بمم ةددا  -3

   اق تتريس مميخبا م   اءخملميز ال مسا   



  عبد اهلل علي الوهابةمجيلة 
 

 38 

 الع ددد   لددد   يددديس  مشددديراا ال,دددل  بيي لةدددا مددد   دددلة اخدددمااتةرةيل تدددتريس م مليدددا م ددد  -4
 ييت م  مشيراا ال,ل   إ   لةا المعلط ذم ا، يالاءخملميز ال مسا    ج ستق

ج ددستق  ,ددةة لمددتريس يحددتال العلددسو بيخددم تاو  لددت سيرال تتريبةددا ل عل ددإ العلددسو  لدد  الم -5
ياك ددديبهط مهيراتددد  يتم ةدددا  دددتراتهط  لددد  ىسارتددد  يتحتادددت سير اددد  مددد   اءخملمددديز ال مدددسا   

  الميكةا المسلةتم ي  لةيل العلط ال علط يال,يلب  مت تميةذل  إ تم ةا 
بلةيخهي لت  ال,ل   لت ط معل إ العلسوا مبير الميكةا المسلةتم ي  لةيل العلط بميز أسيال  -6

  إ حم  العلسو بر ة  ال ااح  المعلة ةا ال  مليا  

 تقترح الباحثة ما يلي من دواساا مستقبلية:
 دإ تدتريس العلدسو  لد   ةمدا ج دستق اءخملمديز ال مدسا   اخدم تاو أثدا  احدسة سراخاىجااز  -1

 أكبا ي إ مااح  سراخةا م مليا 
ياخدمااتةرةيل المدتريس األ دا  للس دس   لد  ج ستق اءخملميز ال مدسا   رجا بة  سراخا ملي -2

 مهيرال الميكةا المسلةتم ي  لةيل العلط أك اهي  ي لةا  إ تم ةا 
 ددددإ تم ةدددا أجددددساع الميكةددددا ال  مليددددا ج دددستق اءخملمدددديز ال مددددسا   ىجدددااز سراخدددديل بيخددددم تاو  -3

     لهي م   لة تتريس العلسوبع  ال ماةاال األ ا  المإ ج ع  ىل  تحلةي 



2018  (1ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 39 

 سار ال  ةا    ا  ي   المعلط ال عا إ  ل2007) أبس رييش، ح   مح ت
أثددا تددتريس مدديس  تعلة ةددا مح ددسبا  ددإ اكم ددي  تلمةددذ ال احلددا   ل2011الباادديل،  لددإ أح ددت )

، سي د با، الكسيد  ،ال رلا المابسيا  خيخةااءبمتائةا ل ييهةط العلسو ي  لةيل العلط األ
  276-243، ل101)26

ل   بةعددددا العلددددط ياءخملمدددديز العل ددددإ لددددت  معل ددددإ  لددددسو ال احلددددا 2015الم ة ددددإو رجددددي مح ددددت)
األخيخدددددةا العلةدددددي ي ل مه دددددي ب  دددددمس  اليهدددددط العل دددددإ لللبدددددييي الرتلةدددددا ياءتريهددددديل 

 ابةا  العل ةاورخيلا سامسرالو جيمعا الةامسكو الةا الم
تددتريس العلدسو بيخددم تاو الددمعلط اللديئط  لدد  اءخددمب,ي    ل2016) جديس الحددل، جهلددا  بدت ال ع,ددإ

مرلدا المابةدا   لمم ةا الميكةا المسلةتم يسا عةا ا جري  لدت  تلمةدذ ال احلدا ا  تاسيدا
  40-1ل، 4)19، العل ةا

 سار اليكا  ا  ي   تعلط الميكةا مييهةط يت,بةليل  ل2002) جايا ،  محإ  بتالاح  
سراخددا الميي دد  بددة  بعدد  أخدديلةب المعلددةط يال ددليءل   ل2004يح دد ، جعة ددا )  امةددالرمددتم، أم

المعلة ةددا  ددإ تم ةددا المحمددة  يالميكةددا المسلةدددتم ياءتردديل جحددس العلددسو لددت  تل ةدددذال 
، الر عةددا ال مددايا تكددسي  ال علددط، ال دد ت ا ال دديسس  شددا  المددع ال دديجإ اء ددتاسم

  728 -678اسلةس، 22-21ي اق المتريس، لل ميهج 
أثدا المدتريس بم دستق اءخملمديز العديسة  دإ   ل2001) ي بدتالكايط، خدحا مح دت  ح  ، جعة دا

تم ةددا المحمددة  يالميكةددا المي ددت ياءتردديل جحددس بعدد  اللبددييي البةئةددا ل,ددل  المددع 
يمس، المابةددا ال دد ت ا العل ددإ ال ددالر عةددا ال مددايا للمابةددا العل ةددا،   األية ال دديجسم 

  791 -747، 8/1/29-7، األخهمتريا -، ال معلت  إ أبس  ةاالعل ةا لل سا ما
 ي لةا  ايلا اءخملميز  إ تم ةا مهيرال الميكةا الميري إ جحس   ل2006) ح  ، يءز صلن

رخيلا ميج مةا غةا ممشسر ، الةدا البمديل،   ميس  الميري  لت   ل  ال احلا ال يجسيا
  س  جيمعا  ة  ش

 ي لةدددددا ج دددددستق اءخملمددددديز العددددديسة  دددددإ تم ةدددددا  هدددددط  بدددددييي   ل2006هدددددت  مح دددددت )، ح دددددة 
م دددمحتثيل الملمةدددا الحةسيدددا يالميكةدددا المي دددت ياللدددةط لدددت   يلبددديل اليا دددا ال يل دددا بهلةدددا 

 رخيلا سامسرال غةا ممشسر ، الةا المابةا للبميل، مها ال هاما   المابةا ب ها ال هاما
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 ي لةا يحت   يئ ا  ل  حد  ال شدهلل  دإ تدسز ال  ديبليل التيلةدا   ل2013) حمي،  ياي  س م 
 دددإ العلدددسو  ددددإ تم ةدددا   لةددديل العلددددط يمهددديرال الميكةدددا لددددت  تلمةدددذ المدددع ال دددديجإ 

 رخيلا ميج مةا، الةا المابةا، جيمعا  ة  ش س   اء تاسم
 للمشا يالمس ي    ي ، سار ال ةا    مهيرال المتريس الميإ  ل2002) الحةلا، مح ت مح سس

أثددا اخددمااتةرةا المددتييا  ددإ تم ةددا   ل2016)  محةددا صددبحإ، ياللسلددس  ال يجددتار، ممدد  ىخدد ي ة 
  ال يدديهةط العل ةددا ي  لةدديل العلددط  ددإ مدديس  العلددسو لددت   لبددا المددع الاابدد  األخيخددإ

 رخيلا ميج مةا، الةا المابةا، الريمعا ا خلمةا،  ل ,ة    
 ي لةدددددا اخدددددم تاو ال دددددت   الردددددتلإ المرايبدددددإ  دددددإ تم ةدددددا   ل2009)  لةددددد ، جدددددساة  بدددددت اليمدددددين

اءخملمدديز العل ددإ يمهدديرال الميكةددا العلةددي لددت  تلمةددذ المددع ال يلدد  اء ددتاسم  ددإ 
  135-71، ل150)، سراخيل  إ ال ميهج ي اق المتريس  ميس  العلسو

يس اليةيييز  إ تتر  CASEأثا اخم تاو ج ستق  سم يشياا   ل2014) ي ام    مح ت، سجةسر
 لدد  تم ةددا المحمددة  يالميكةددا العل ددإ يالميكةددا المسلةددتم لددت   ددل  المددع األية 

  88-41، جس  بال، 55، )ال عسسيا ،سراخيل  ابةا  إ المابةا ي لط الميس  ال يجسم 
 ي لةا باجيمج ملمان  يئط  ل  األجش,ا اءبمكيريا  إ العلسو لمم ةا   ل2012) ر ي، خلس   محإ

يبعدددد    لةدددديل العلددددط ياءتردددديل جحددددس الع دددد  البددددتيم لددددت  تلمةددددذ ال احلددددا الميكةددددا 
    رخيلا سامسرال، الةا المابةا، جيمعا الي ي يل  ا  تاسيا

ا ممدا  سراخديل يبحدسث، الرديز األية،  لط الميس ال عا إ  ل2001) اليييل،  محإ مم,ي 
 سار المشا للريمعيل 

 سار الللط للمشا يالمس ي    الكسي ا، 7ط  سوأخيلةب تتريس العل  ل2013)  يمس ،  ييش
أثدددددا اخدددددم تاو اخدددددمااتةرةا  يئ دددددا  لددددد  اءكمشدددددي  ياألحدددددتاث   ل2006) خددددديلط، صدددددلن الدددددتا 

ال ممي با  ل  تم ةا بع    لةيل العلط يالميكةا اءبمكيرم  إ العلسو لت  الملمةدذ 
  50-1، ل2)9، مرلا المابةا العل ةا  المع ال يسس اءبمتائإ

 عيلةا تدتريس العلدسو بيخدم تاو ال دت   ال ممدسمإ  دإ تم ةدا   ل2004) ل عتم، ال عتم الاسةا
مهددددديرال تسلةدددددت ال علسمددددديل يتلةة هدددددي يالميكةدددددا  دددددسق ال عا دددددإ لدددددت  تلمةدددددذ ال احلدددددا 

 رخيلا سامسرال، الةا البميل، جيمعا  ة  ش س   ا  تاسيا
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يئط  لدد  اخددمااتةرةيل الميكةددا المشددعبإ أثددا باجدديمج تددتريبإ اللدد  ل2014) خددلة ي ، تهدديجإ مح ددت
لمم ةدددا األساز المتري دددإ ال م دددإ للميكةدددا لدددت  معل دددإ العلدددسو يالميكةدددا المسلةدددتم لدددت  

   87 -47، ل6)17مما،  -مرلا المابةا العل ةا  تلمةذهط
تيعة  ال ت   ال ممسمإ  إ تم ةدا مهديرال   لةديل العلدط   ل2010) اسثا  بت الاحةط، الشايئ

مرلا الةا المابةا   ا يالذايزال ال معتس  لت  األ يية ب احلا رييض األ ييةاألخيخة
  311-295، ل28)، ب سهيق

سار ال  دددةا   ااألرس ،   دددي   تم ةدددا  دددترال الميكةدددا ا بدددتا إل 2004) ال,ة,دددإ، مح دددت ح دددت
 للمشا يالمس ي  يال,بي ا 

ق اءخملمدديز العدديسة لمم ةددا باجدديمج ملمددان  دديئط  لدد  ج ددست  ل2012)  بددتالعييي، ريحددي  أح ددت
اءخملميز العل إ يمهيرال الميكةا األ ل إ يجي يل الميكةا المي ت لت   ل  الةا 

  170-123، ل14)، العل ةا المابةا مرلا  المابةا
 ي لةدا باجديمج  ديئط  لد  تكمسلسجةدي المعلدةط اءلكمايجدإ  دإ   ل2008)  بتهللا،  بةدت  مح دت  اجدإ

الشدديملا  ددإ تم ةددا المحمددة  يمهدديرال الميكةددا المسلةددتم يتعددتا  تددسز معددياةا الرددسس  
مرلددا   أج دديط الميبددة  ال عا ددإ لددت   ددل  المددع األية ال دديجسم  ددإ مدديس  اليةييدديز

  207 -145ل، 4)11مما،  -المابةا العل ةا
ل  أثددا اخددمااتةرةا اءخملمدديز الليئ ددا  لدد  الممايددا البميئةددا  ددإ 2015 بددةبيلو ريا  ريدديض )

ا مهدديرال الميكةددا العل ددإ  ددإ مدديس  العلددسو لددت   لبددا المددع ال دديم  األخيخددإو تم ةدد
 رخيلا ميج مةاو الريمعا األرسجةاو الةا التراخيل العلةي  

سار ال دددةا  للمشدددا ا   دددي    ددداق يأخددديلةب تدددتريس العلدددسو"   ل2001)  ,دددي هللا، مةشدددة  ايمددد 
 يالمس ي     

 سار اليكا العابإ  ا، الليها ا يتتريس العلسوالمابةا العل ةل  2002) مح ت ال ةت،  لإ
أثددددددا اخددددددم تاو اددددد  مدددددد  اخددددددمااتةرةمإ سير  الددددددمعلط ال عتلددددددا   ل2013) العلة ددددديل،  لدددددد  ملبدددددد 

يحدددددد  ال شددددددهلا  لدددددد  تحمددددددة   ددددددل  المددددددع العيشددددددا األخيخددددددإ بدددددديألرس   ددددددإ 
الكسيدددددددددد ،  -ال رلددددددددددا المابسيددددددددددا  الكة ةدددددددددديز ياكم دددددددددديبهط ل هدددددددددديرال   لةدددددددددديل العلددددددددددط

  292-245، ل107)27
 سار اليكا العابإ   ا  ي   المعلةط الميكةام لل احلا األخيخةا  ل2001)  ,يمإا جيييا
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  ج دددستق مدددير اجس لمعلدددةط الميكةدددا لل,لبدددا الرددديمعةة   ل2007) ي اجكدددإ، رغدددت   اسخدددع،  ,ددديمإ
 سار سابسجس للمشا يالمس ي   ا  ي ، 3ط

ال ددد ت ا إ لمدددتريس  دددب ال رم ددد ، أه ةدددا اءترددديل ال ممدددسم  ل2001)  بدددتالعييي مح دددت، ك دددية
ماادددي ت,دددسيا تدددتريس   العل دددإ األية حدددسة اءترددديل ال ممدددسمإ  دددإ المدددتريس يالدددمعلط

  18-17العلسو يال همب ا  لة إ للةسج هس بيلليها ، 
تلددسيط الددتريس الع لةددا  ددإ باجدديمج ى ددتاس معلددط العلددسو بدديلمعلةط    ل2007) مح ددت، شددة يز أح ددت

رخددديلا ال يج دددمةا، الةدددا المابةدددا،    دددإ تدددسز   لةددديل العلدددطاألخيخدددإ بهلةدددا المابةدددا 
 جيمعا  ة  ش س 
ل   ي لةدا اخدمااتةرةا ملماحدا  يئ دا  لد   دااز  المدسر  دإ 2008) ال مةا  راجتا  بدتالعلةط أح دت

 -مرلدا اللدااز  يال عا دا  تم ةا مهيرال الميكةا المسلةتم البمام لت  أ يية الايتا
  74-30، ل78)مما، 

تدتريس العلدسو  دإ العديلط ال عيصدا،   ل2003) يراشدت،  لدإ  ي بدتالهيسم، ممد   أح دت، المرتم
 سار اليكا العابإ  االليها    اق يأخيلةب ياخمااتةرةيل حتا ا  إ تتريس العلسو

اتريهيل حتا دا  دإ تعلدةط العلدسو  دإ   ل2005) يراشت،  لإ  ي بتالهيسم، مم   أح ت، المرتم
 الليها ، سار اليكا العابإ    يتم ةا الميكةا يالممايا البميئةاتسز ال عياةا العيل ةا 

 دددديئط  لدددد  ج ددددستق اءخملمدددديز العدددديسة لمم ةددددا  باجدددديمج ملمددددان  ل2012ريحددددي  أح ددددت )، جمددددا
اءخملميز العل إ يمهيرال الميكةا األ ل إ يجي يل الميكةا المي ت لت   ل  الةا 

  169-123، ل4)15مما،  – العل ةا المابةا مرلا  المابةا
 ي لةدا اخدمااتةرةا خدهيمبا  دإ تم ةدا المحمدة  يمهديرال الميكةددا   ل2013) هديجإ، ما د  حيمدت

 -سراخديل تابسيدا ياجم ي ةدا  المسلةتم  إ العلسو لدت  تلمةدذ المدع الاابد  اءبمدتائإ
  292-227، ل2)19مما، 

، مج تددتريب ال عل ددة   دد  بعددتباجددي  ل2003) ي ار  المابةددا يالمعلددةط بيءشددمااك مدد  البمددأل الددتيلإ 
مشددايع تح ددة    اخددمااتةرةيل المددتريس اليعددية يمهيراتدد   ددإ العلددسو لل احلددا ا  تاسيددا

 المعلةط، ي ار  المابةا يالمعلةط، ج هسريا مما العابةا  
 عيلةدددا اخدددم تاو أخدددلس  حددد  ال شدددهلل  دددإ تم ةدددا المحمدددة    ل2007) اسخدددع، شددديما جددديبا 

  س  العلددسو لل عددي ة  خدد عةي بيل ددتارس ا  تاسيددا ال همةددايبعدد    لةدديل العلددط  ددإ مددي
 رخيلا ميج مةا، الةا المابةا، جيمعا الي ي يل 
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أثا اخم تاو ج ستق اءخملمديز ال مدسا    دإ تدتريس العلدسو  لد    ل2014) اسخع، لةل  ج عا
تم ةدددا الميكةدددا ال ممدددسمإ يبعددد  اءتريهددديل العل ةدددا يبلددديز أثدددا الدددمعلط لدددت  تلمةدددذ 

 رخيلا ميج مةا، الةا المابةا، جيمعا الي ي يل     احلا ا  تاسياال 
باجدديمج ملمددان لمبدد ة  بعدد  مشددهلل البةئددا ال عيصددا  تدد     ل2010) اسخددع، ممددية ال ددةت

سراخدديل   مددمهج الكة ةدديز ل,ددل  المعلددةط ال دديجسم العدديو  ددإ تم ةددا   لةدديل العلددط لددتاهط
  109-62 ل،165)مما،  -ي اق المتريس  إ ال ميهج

American Association for the Advancement of Science (1990); Science 

for All Americans, New York, Oxford: University press. 
Costa, A.L. (2000)'" Describing The Habits of Mind", In: Costa, A. L, 

and Kallick, B. (eds) Habits of Mind: D: S covering and 

exploring, Alexandria, VA: Association for Supervision and 

Curriculum Development 

Jermyn, P. (1996). Student performance on science process of recording 

data, analyzing data, drawing conclusions and providing 

evidence, Journal of research in science teaching, 33(7),773- 

798 
Callison, D. (2000). School Library Media Activities Monthly, Science 

Education. 16(9), 3-43. 
Hay, L.& Foley, P. (1998): " Ethics, geography and Responsible 

citizenship", Journal of higher education, 22(2), 18- 69.  

Heekim, J. (2008): The Road not Taken: A joumey into the 

Jurisprudential Inquiry Model, Retrieved 12 February, 2009 

from http://www.kstat.edu/cat/fete /Reteat/2009 

Bonesetter, R. & Peterson, J.(1993) " The Juris Prudential inquiry model 

forests, in what research says", Science Teacher, 7,  59-63. 
Hay, L.& Foldy, P. (1998). Ethics Geography and Responsible 

Citizenship, Journal of Geography in Higher Education, July, 

22(2), 18-169. 

http://www.kstat.edu/cat/f


  عبد اهلل علي الوهابةمجيلة 
 

 44 

Anderson, T.H., Beck, D.P. & West, C. K. (1994). A test analysis of Two 

pre-secondary science activities. Journal of curriculum 

studies.26(2),163-186 
Ruiz, M., Li, M., Tsai, S.& Schneider, J. (2008). Testing One Premise of 

Scientific Inquiry in Classrooms. A study that Examines 

Students Scientific Explanations. The National Center for 

Research on Evaluation, Standards, and Student Testing, 

Graduate School of Education & Information UCLA. 

University of California Los Angeles.   
Erdal, S.& Ongel, K. (2003). Promoting Learner- Centered Instruction 

through the Use of cooperative and Inquiry Learning 

Strategies. ERIC ED 479308 
Joyce, B. & Weil, M. (1996). Models of Teaching. London: Allyn and 

Bacon. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UljwqmG2fP8J:

www.ajel.sa/local/1533156+&cd=7&hl=ar&ct=clnk&gl=sa 
http://www.ksa-teachers.com/forums/t73079 
http://plato.acadiau.ca 

 
 

 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UljwqmG2fP8J:www.ajel.sa/local/1533156+&cd=7&hl=ar&ct=clnk&gl=sa
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UljwqmG2fP8J:www.ajel.sa/local/1533156+&cd=7&hl=ar&ct=clnk&gl=sa


2018  (1ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 45 

Abstract  

  The  recent study aimed at  identify the effect of proposed 

balanced inquiry model in teaching sciences  based on the cognitive 

conflict on propagation Generative thinking and the scientific processes 

for intermediate school students. The semi – experimental approach used 

to investigate the independent variable (Balanced inquiry model)  on the 

dependent variables Generative thinking and science process), the 

research sample was consisted of 71 female second grade intermediate 

school students in the governorate of khamis Mushate, where they were 

divided into two experimental groups consist of 33 students. The student 

studied the unit of material and energy in the balanced inqury model. 

Other group consist of 38 students who studied the same unit in the usual 

way ( followed in schools). The researcher prepared the test of the 

Generative thinking, science process and set them to apply. The result of 

the study revealed that there is statically significant difference between 

the average score of the experimental group before and after in the 

Generative thinking and the science process tests. This is for the benefit 

of the students' marks. The result also showed that the use of the 

balanced inquiry has a great  influence  statically in the developing of the 

Generative thinking and science processes on the experimental students 

In the view of the result out- come many recommendations, suggestions, 

and future researches was introduced. 

Key words: balanced inquiry model,  Generative thinking, science 

processes, teaching sciences in intermediate school.   


