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ه بالدذل  استخذام نمورج االستقصاء الُموخ 
 Argument-Driven Inquiry(ADI)  

 لتنمية االستذالل العلمي وفعالية الزات األكاديمية في

 الكيمياء لذى طالبات المشحلة الثانوية بالسعودية 

 دادـإع
 وسف عز الذين د.سحش محمذ ي

 مدرس المناهج وطرق تدروس العلوم
                                                                                                                   

 جامعة بنها –كلوة التربوة 

 صـــــالمستخل

و بالجدؿ في قياس فعالية استخداـ نموذج االس إلىىدفت الدراسة الحالية  تقصاء الُموجَّ
تنمية االستدالؿ العممي، وفعالية الذات األكاديمية في التجارب العممية في الكيمياء لدى طالبات 

الضابطة وقد استخدمت الدراسة التصميـ التجريبي ذي المجموعتيف المرحمة الثانوية بالسعودية، 
ضابطة المجموعة طالبة بال (44و) بالمجموعة التجريبية،( طالبة 42) وشمؿ ذلؾ ،التجريبيةو 

 Lawson’sالعممياختبار الوسوف وأخروف لالستدالؿ وطبقت الدراسة ، الثانويالثاني بالصؼ 

Classroom Test of Scientific Reasoning (LCTSR) (Lawson et al., 2000)  ،
وتوصمت ، الكيمياءواختبار االستدالؿ العممي في الكيمياء، ومقياس فعالية الذات األكاديمية في 

( بيف طالبات المجموعة α =,0,0)مستوى داللة إحصائية عند  ذيفرؽ  النتائج إلى وجود
الضابطة والمجموعة التجريبية في اختبار االستدالؿ العممي في الكيمياء لصالح المجموعة 

( بيف طالبات α =,0,0)داللة إحصائية عند مستوى  ذيفرؽ  وجود التجريبية، وكذلؾ
وعة الضابطة والمجموعة التجريبية في مقياس فعالية الذات األكاديمية في الكيمياء لصالح المجم

 المجموعة التجريبية، وتمت مناقشة النتائج، وتقديـ التوصيات والمقترحات.
 :الكلمات المفتاحوة

فاعميػػػػػػػة الػػػػػػػذات األكاديميػػػػػػػة فػػػػػػػي الكيميػػػػػػػاء، االسػػػػػػػتدالؿ العممػػػػػػػي، نمػػػػػػػوذج االستقصػػػػػػػاء 
و بالج  دؿ.الُموجَّ
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 :ةـــــــــــــمقذم

يعػػد العصػػر الحػػالي عصػػر التقػػدـ العممػػي والتكنولػػوجي، وانعكػػس ذلػػؾ بشػػكؿ كبيػػر عمػػى 
كافػػة نػػواحي الحيػػاة، وىػػذا التقػػدـ يجػػب أف تسػػتجيب لػػو نظػػـ التعمػػيـ نعػػداد األفػػراد القػػادريف عمػػى 

لطػالب المعمومػات مسايرة وقيادة قاطرة العمـ والمعرفة، وذلؾ مف خالؿ البعد عف مجرد اكسػاب ا
عف طريؽ الحفظ والتمقيف، وأف يكونوا قادروف عمى اكتسػاب المعمومػات مػف خػالؿ إعمػاؿ العقػؿ 

 والتفكير، واالىتماـ بتنمية مختمؼ الجوانب الشخصية لدييـ.
أحػد عمميػات التفكيػر اليامػة التػي يجػب االىتمػاـ بيػا، وضػرورة  ويعػد االسػتدالؿ العممػي

 بالمرحمػة وانتيػاءً  العػاـ التعمػيـ مراحػؿ مػف ابتػداءً  الدراسػية المنػاىج مػف يتجػزأ ال اجػزءً جعميػا 

  (Fitzgerald, 1994,37)الجامعية
 تكوف أف العممي يجب االستدالؿ عمى الطمبة قدرة ( أف تنمية333، 4,,4ويرى جرواف)

 تحقػؽ التربيػة والتعمػيـح حيػث إف ذلػؾ سػيعمؿ عمػى تسػييؿ ميػداف فػي المشػتلميف اىتمػاـ محػور

 الطمبػة فيػو يقػوـ الػذي التعميمػي الطمبة، والذي قد يػنعكس عمػى األداء قبؿ مف واكتسابيا لنتاجاتا

 استراتيجيات فعالة لحؿ المشكمة. واستخداـ واختبارىا بديمة خيارات بعدة بالتفكير
وىنػػاؾ العديػػد مػػف الدراسػػات التػػي اىتمػػت بتنميػػة االسػػتدالؿ العممػػي والتػػي ركػػزت بصػػفة 

( والتػي اسػتخدمت 2,,4خداـ استراتيجيات تدريسية لتنميتػو ومنيػا دراسػة البػاز)أساسية عمى است
( واسػػتخدمتا اسػػتراتيجيات  (Jan, 2012( وجػػاف4,22اسػػتراتيجية النمذجػػة، ودراسػػتي ىجػػرس)

( والتػػي اسػػتخدمت اسػػتراتيجية أبمتػػوف، واسػػتمطار األفكػػار، 4,20الػػتعمـ النشػػط، ودراسػػة البنػػاء)
ستدالؿ العممي وعالقتو بمتليػرات أخػرى مثػؿ دراسػة الزعبػي، والشػرع، وىناؾ دراسات اىتمت باال

( مػػػػف خػػػػالؿ عالقتػػػػو بمتليػػػػرات الجػػػػنس، والمسػػػػتوى الدراسػػػػي، والتخصػػػػص، 4,,4والسػػػػالمات)
( والتػػػي اىتمػػػت ببحػػػث عالقتػػػو بالتصػػػورات البديمػػػة فػػػي الكيربيػػػة، ,4,2ودراسػػػة حسػػػاـ الػػػديف)

بالمسػتوى  األساسػية المرحمػة طمبػة تعمػـ جػات( والتػي اىتمػت بدراسػة نتا4,20ودراسػة حجيػر)
 الميػػاراتالعمميػػة،  )المعرفػػة والتػػي تضػػمنت التاسػػا األساسػػي لنتاجػػات الػػتعمـ فػػي العمػػـو الحياتيػػة

 .مستوى االستدالؿ العممي العممية، واالتجاىات العممية( باختالؼ
كاممػةح وذلػؾ وتيتـ التربية العممية بالمتعمـ وكػؿ مػا مػف شػتنو تنميػة شخصػيتو بصػورة مت

كي يستطيا التتقمـ في عالمنا المعاصر الذي يتسـ بالتليرات والتطػورات السػريعة والمتالحقػة فػي 
كافة نواحي الحيػاة، وفػي سػبيؿ تحقيػؽ ذلػؾ اىتمػت الكثيػر مػف الدراسػات فػي مجػاؿ عمػـ الػنفس، 
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تػي قػد تنتقػؿ بػدورىا والتربية العممية بالجوانب المعرفيػة التػي يمكػف تنميتيػا أثنػاء تعمػـ الطػالب وال
 إلى مناشط حياتيـ اليومية، ومف ىذه الجوانب فعالية الذات.

 اعمييػ طمػؽويُ  حػديثًا، ظيػرت التػي الميمػة المصػطمحات مػف الػذات فعاليػة مصػطمح عػديُ و 
 نظريػة إلػى الػذات فعاليػة مفيوـ ويستند ،(2)الفعالية الذاتية أو الذات الفاعمة أو أيضًا كفاءة الذات

والتي   Social Cognitive Learning theory االجتماعي المعرفي لمتعمـ Bandura باندورا
 أف مػف الػرمـ فعمػى ،ةاليوميػ حياتيـ فيلو تتثير كبير الذاتية  لفعاليتيـ األفراد اعتقاد أف إلى تشير

 وبػيف الميػارات ىػذهامتالؾ  بيف مميز فارؽ ؾىنا أف إال معينة، خبرات أو ميارات يمتمكوف األفراد

 فعاليػة ومعتقػدات والميػارة المعرفػة لديػو يكػوف أف ذلػؾ يتطمػبو  تنفيػذىا، عمػى قػادًرا الفػرد يكوف أف

 (.42، 2007 ،فالربيعا (الذات
 مػف الكثيػر أكػدت حيػث التعميميػة العمميػة مخرجػات أىػـ مػف األكاديميػة الػذات وتعػد

 4,24اهلل،  )لطػػؼ الدراسػػية المراحػػؿ جميػػا فػػي الطػػالب لػػدى تنميتيػػا بضػػرورة الدراسػػات
 ( 4,22ح والمطرفي، 

وىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات التػػػػي اىتمػػػػت بفعاليػػػػة الػػػػذات األكاديميػػػػة ومنيػػػػا  دراسػػػػتي 
Forrester, 2010) ; ;Sondgerath & Snyder, 2013 (Jan, 2015  والتػػي اىتمػػت

طرفػي، ) الم بعالقة فعالية الذات األكاديمية باألداء األكػاديمي بصػفة أساسػية، ودراسػات كػؿ مػف
والتي اىتمت بتنمية فعالية الذات  (4,22فؤاد، و  ح4,20نصار، ح و 4,20البابطيف، و  ح4,22

فاىتمػػػت  (4,23) الحصػػػاف، األكاديميػػػة مػػػف خػػػالؿ اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيات تدريسػػػية، أمػػػا دراسػػػة
.  بتنمية فعالية الذات األكاديمية مف خالؿ تدريس مقرر طرؽ تدريس العمـو

ة العمميػػة بتقػػديـ العديػػد مػػف االسػػتراتيجيات والنمػػاذج التدريسػػية وقػػد اىتمػػت بحػػوث التربيػػ
التػػػػي تؤكػػػػد عمػػػػى نشػػػػاط المػػػػتعمـ وتحقػػػػؽ أىػػػػداؼ التربيػػػػة العمميػػػػة، ومػػػػف تمػػػػؾ النمػػػػاذج  نمػػػػوذج 

ػػو بالجػػدؿ   &Argument-Driven Inquiry(ADI)(Demircioglu  االستقصػػاء الُموجَّ

Ucar, 2015,269) ػو   ويتميػز أنػو يػوفر لمطػالب فرصػة  فػيباالستقصػاء نمػوذج الجػدؿ الُموجَّ
مشػاركة ودعػـ و  الجػدؿ العممػياالنخػراط فػي عمميػة البيانػات، و  عػفالبحث لتصميـ االستقصاء، و 

 .(Walker, Sampson, Grooms, Anderson &Zimmerman, 2012, 75) أفكارىـ

                                           

 ( استخدمت الدراسة الحالية مصطمح  فعالية الذات األكاديمية  حيث أنو األكثر شيوعًا في الدراسات العربية 2)
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و بالجدؿ وبمراجعػة األقػراف بعضػيـ لػبعض، ويعمػ ؿ ذلػؾ وييتـ نموذج االستقصاء الُموجَّ
 & Sampson, Grooms)بنػػاء المعرفػػة العمميػػػةو  فيػػـالتواصػػػؿ، و ميػػارات  تحسػػيف عمػػى

Walker, 2009, 43)  كمػا ييػتـ النمػوذج بقيػاـ المػتعمـ بتقػديـ الشػواىد واألدلػة والبػراىيف لتبريػر
وتػػػدعيـ االدعػػػاءات، ممػػػا يػػػنعكس عمػػػى قدرتػػػو عمػػػى بنػػػاء اسػػػتدالالت عمميػػػة، كمػػػا أنػػػو يػػػتـ فػػػي 

الملػػػػة وىػػػػى األداة ذلػػػػؾ باسػػػػتخداـ يػػػػتـ و رة وكميػػػػا صػػػػور لمبنائيػػػػة االجتماعيػػػػة مجموعػػػػات صػػػػلي
)الخطيػب، السيكولوجية لمحديث والتفكير وعامؿ المعنى، وىػذه الملػة قػد تكػوف شػفيية أو مكتوبػة 

 (33، 4,22واالشقر، 
ػو بالجػدؿ فػي العديػد مػف الدراسػات  وقد تـ تجريب واختبػار أثػر نمػوذج االستقصػاء الُموجَّ

العموـ وفروعيا المختمفة عمػى العديػد مػف مخرجػات الػتعمـ مثػؿ التحصػيؿ، وميػارات عمميػات في 
 ,Memis العمػػػػـ، والجػػػػدؿ العممػػػػي، والكتابػػػػة  واالتجػػػػاه نحػػػػو العمػػػػـو ومػػػػف ىػػػػذه الدراسػػػػات 

2016;Demircioglu& Ucar,2015) ،4,22ح والخطيػػػب، واألشػػػقرDemirbag& 

Gunel, 2014 ;Walker,Sampson,Grooms Zimmerman,2012; (Samson, 

Grooms, Walker, 2011; Sampson, Grooms & Walker, 2009; Sampson & 

Gleim, 2009) 
مف خالؿ ما سبؽ يتضح أىمية تنميػة االسػتدالؿ العممػي، وفعاليػة الػذات األكاديميػة فػي 

مكانيػػة الكيميػػاء مػػف خػػالؿ اىتمػػاـ العديػػد مػػف دراسػػات التربيػػة العمميػػة بكػػؿ منيمػػا، كمػػا يتضػػح إ
و بالجدؿ كتحد النماذج التدريسػية الحديثػة القائمػة عمػى البنائيػة  استخداـ نموذج االستقصاء الُموجَّ

 االجتماعية في تنمية تمؾ الجوانب.

 مشكلــــــة الـــذساســـــــة: 

 تتضح مشكمة الدراسة فيما يأتي:
ي دعػػت إلييػػا الييئػػة أف االسػػتدالؿ العممػػي يعػػد أحػػد األىػػداؼ الرئيسػػة لعمميػػات العمػػـ التػػ -2

 )AAASالقوميػػػػػة لمعممػػػػػي العمػػػػػـو فػػػػػي مشػػػػػروع الجمعيػػػػػة األمريكيػػػػػة لتقػػػػػدـ العمػػػػػوـ

American Association for Advancment of Science)  4,02مشػػروع 
، حيث أنػو يسػاعد الطػالب عمػى Science for all Americansالعموـ لكؿ األمريكاف

يجاد العالقات فيما يد  عنصػرايعػد  رسونو، كمػا أف االسػتدالؿ العممػيإجراء ارتباطات، وا 

و المعايير القوميػة لػتعمـ العمػـو بالواليػات المتحػدة عمي أكدت حيث العموـ تعميـ في أساسياً 
، والرابطة األمريكيػة لػتعمـ العمػـو (National Research Council, 1996)األمريكية
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 American Association for the Advancement)بالواليات المتحدة األمريكية 

of Science,1993)  معػايير العمػـو لمجيػؿ القػادـ وNext Generation Science 

Standards (NGSS) ) .وبالتالي ىناؾ ضرورة لتنميتو لدى الطالب 

 ما بفاعمية لمتعامؿ أداة أساسية باعتباره االستدالؿ العمميبتنمية  مف االىتماـ بالرمـأنو  -4

 وتقديميا ،المعمومات تركز عمى مازالت أف طرؽ التدريس إال المعمومات عصر متطمبات

 عمػى التحصيؿ عالية عمى بقدرة يتمتعوف الطالب أصبح لذلؾ ونتيجة ،لمتالميذ ىائؿ بكـ

 (.403، 4,24، بد الفتاح)علدييـ  التفكير وميارات العقمية القدرات حساب

لػػػدى المػػتعمـ، وتنمػػػي أف ىنػػاؾ حاجػػة مسػػػتمرة السػػتخداـ نمػػػاذج تدريسػػية تنمػػػي التفكيػػر  -3
 -Margolis, & Mccabe, 2006, 219)ويؤكد مارجولس ومكابجوانب شخصيتو، 

منيػا  العوامػؿ مػف مجموعػة خػالؿ مػف المػتعمـ لػدى تتراجػا الذاتيػة الفعاليػة أف عمػى (220
 كتور ومشػا المػتعمـ فاعميػة ومػدى المعمػـ، عمييػا يعتمػد التػي واستراتيجياتو يسر التد أساليب

 .التعمـ في

تـ إجػراء دراسػة اسػتطالعية لقيػاس فاعميػة الػذات األكاديميػة فػي الكيميػاء عمػى مجموعػة  -2
( طالبػػػة بمدرسػػػة ثانويػػػة المػػػداـ األولػػػى، وذلػػػؾ باسػػػتخداـ مقيػػػاس أعدتػػػو 23مكونػػػة مػػػف )

( فقرة، واالستجابات فيو كانػت فػي شػكؿ مقيػاس ليكػرت فػي سػمـ 20الباحثة يتكوف مف )
( مف النياية العظمى لممقياس والتي بملت 4,04البات )ثالثي، وبمغ متوسط درجات الط

( وىو ما يشير إلى انخفاض فاعمية الذات األكاديمية في الكيمياء لدييف، وبتطبيػؽ 20)
ترجمػة الزمػؿ  (Lawson et al., 2000)اختبػار االسػتدالؿ العممػي لالوسػوف وأخػروف 

( 42الكمية لالختبػار ) ( فقرة، والدرجة42( عمى نفس المجموعة، والمكوف مف )0,,4)
وىو ما يشير لضػعؼ االسػتدالؿ العممػي  ،( 3، 4درجة، بمغ متوسط درجات الطالبات )

 لدى الطالبات.

 وبالتالي تتمثل مشكمة الدراسة الحالية في: 
لػػدى  فعاليػػة الػػذات األكاديميػػة فػػي الكيميػػاءوفاعميػػة  ضػػعؼ مسػػتوى االسػػتدالؿ العممػػي،

عودية، وقصػور اسػتراتيجيات ونمػاذج التػدريس الحاليػة فػي تنميتيػاح طالبات المرحمة الثانويػة بالسػ
و بالجدؿ في تنميتيا.  األمر الذي يقتضي البحث في أثر استخداـ نموذج االستقصاء الُموجَّ
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 ويتم ذلك من خالل اإلجابة عمى األسئمة التالية:
 الثاني الثانوى؟المناسبة لطالبات الصؼ  فعالية الذات األكاديمية في الكيمياءما أبعاد  -2

ػو بالجػدؿ فػي تعمػيـ الكيميػاء عمػى تنميػة أنمػاط  -4 ما أثر استخداـ نموذج االستقصاء الُموجَّ
 الثاني الثانوي ؟ االستدالؿ العممي لدى طالبات الصؼ

و بالجػدؿ فػي تعمػيـ الكيميػاء عمػى تنميػة  -3 فعاليػة ما أثر استخداـ نموذج االستقصاء الُموجَّ
 لدى طالبات الصؼ الثاني الثانوي ؟ ياءالذات األكاديمية في الكيم

 ـذود الــــذساســــة: ـــحـــ

 تقتصر الدراسة الحالية عمى:

بمدرسػػػػػػتي ، اقتصػػػػػرت الدراسػػػػػة عمػػػػػى مجموعػػػػػة مػػػػػػف طالبػػػػػات الصػػػػػؼ الثػػػػػاني الثػػػػػانوي -2
التابعػػػػػػػػػة  ثانويػػػػػػػػػة الخماسػػػػػػػػػيف الثانيػػػػػػػػػة، وثانويػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػوالميف بمحافظػػػػػػػػػة وادي الدواسػػػػػػػػػر

 السعودية.ب لمنطقة الرياض

 ـ/4,23-4,22 ـ تطبيػػػػػػػػػؽ الدراسػػػػػػػػػة بالفصػػػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػػػي األوؿ لمعػػػػػػػػػاـ الدراسػػػػػػػػػيتػػػػػػػػػ -4
 ىػ2233-2234

  دليػػؿ التجػػارب 4خمػػس تجػػارب عمميػػة مػػف كتػػاب  كيميػػاء تعمػػيـاقتصػػرت الدراسػػة عمػػى  -3
مسػار العمػـو  –العممية   والمقرر عمى طالب وطالبات المرحمة الثانوية بنظاـ المقررات 

ب لتنمية االستدالؿ العممي، وىي تجارب تتوافر موادىا الطبيعية، حيث أنو محتوى مناس
 وأدواتيا بالمعامؿ المدرسية.

قياس االستدالؿ العممػي مػف خػالؿ سػتة أنمػاط وىػي  االسػتدالؿ الترابطػي، واالسػتقرائي،  -2
واالسػػػتنباطي، والتناسػػػبي، وضػػػبط المتليػػػرات، والتػػػوافقي، وذلػػػؾ لشػػػيوع اسػػػتخداميا فػػػي 

 ة الثانوية.الدراسات السابقة بالمرحم

 أدوات الـــــذساســـــــة:

 ) مف إعداد الباحثة( اختبار االستدالؿ العممي في الكيمياء. -2

(2)العممياختبار الوسوف لالستدالؿ  -4
Lawson’s Classroom Test of Scientific 

Reasoning (LCTSR) (Lawson, 2000)  ،(0,,4ترجمة ) الزمؿ 

 ) مف إعداد الباحثة( .كيمياءمقياس فعالية الذات األكاديمية في ال -3

                                           

تـ استخداـ االختبار في إجراء الدراسة االستطالعية، وأيضًا في حساب الصدؽ التالزمي الختبار االستدالؿ العممي  ( 2)
 حثة( كما سيرد في انجراءات.في الكيمياء ) مف إعداد البا
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 ة: ــــــذساســــذاف الــــأه

 تيدف الدراسة الحالية إلى:
و بالجدؿ عمى تنمية االستدالؿ العممي  -2 التحقؽ مف أثر استخداـ نموذج االستقصاء الُموجَّ

 في الكيمياء لدى طالبات الصؼ الثاني الثانوي.

و با -4 لػذات األكاديميػة فػي افعاليػة لجدؿ عمػى تحديد أثر استخداـ نموذج االستقصاء الُموجَّ
 بالصؼ الثاني الثانوي. الكيمياء

 تقديـ قائمة بتبعاد فعالية الذات األكاديمية في الكيمياء والمناسبة لممرحمة الثانوية. -3

 إعداد اختبار االستدالؿ العممي في الكيمياء لمصؼ الثاني الثانوي. -2

 مياء لممرحمة الثانوية.الكيفعالية الذات األكاديمية في إعداد مقياس  -0

 ة: ـــــذساســـة الـــــأهمي

 تأتي أىمية الدراسة من خالل ما تقدمو لكل من:
مػػف خػػالؿ تقػػديـ دليػػؿ لممعمػػـ يتضػػمف تطبيػػؽ  معلمييه الكومويياء بالمرحليية ال:انوويية: -2

ػػػػو بالجػػػػدؿ فػػػػي تعمػػػػيـ التجػػػػارب العمميػػػػة فػػػػي الكيميػػػػاء بصػػػػورة  نمػػػػوذج االستقصػػػػاء الُموجَّ
ع داد اختبار االستدالؿ العممي في الكيمياء، ومقياس فعاليػة الػذات األكاديميػة إجرائية، وا 
 تنميتيا.لعمؿ عمى وا لدى الطالب قياس تمؾ الجوانب مما يساعد عمىفي الكيمياءح 

تبنػػي  ضػرورةمػف خػالؿ توجيػو األنظػػار إلػى  مخططيه ومطييورن منياهج الكومويياء: -4
ػػػػو بالجػػػػدؿ لتنميػػػػة اال لػػػػذات افعاليػػػػة سػػػػتدالؿ العممػػػػي، وتنميػػػػة نمػػػػوذج االستقصػػػػاء الُموجَّ

 .بالمرحمة الثانوية األكاديمية في الكيمياء

مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ االسترشػػػػػػػاد بقائمػػػػػػػة أبعػػػػػػػاد فعاليػػػػػػػة الػػػػػػػذات األكاديميػػػػػػػة فػػػػػػػي  البييييييياح:ون: -3
الكيميػػػػػػاء، والمناسػػػػػػبة لممرحمػػػػػػة الثانويػػػػػػة، واختبػػػػػػار االسػػػػػػتدالؿ العممػػػػػػي فػػػػػػي الكيميػػػػػػاء، 

لكيميػػػػػػػاء، وانفػػػػػػػادة منيػػػػػػػا فػػػػػػػي بنػػػػػػػاء أدوات ومقيػػػػػػػاس فعاليػػػػػػػة الػػػػػػػذات األكاديميػػػػػػػة فػػػػػػػي ا
 مماثمة في التخصصات األخرى.
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 ة: ــــذساســـــشاءات الـــإخ

 :التالية الخطوات وفق الدراسة تسير التساؤالت عن لإلجابة

 بأبعاد فعالوية اليذات ااكادوموية فيه الكومواءالمناسيبة للصيف ال:يانه  قائمة إعدادأوالً: 
 ال:انون من خالل:

 .المجاؿ ىذا في السابقة والبحوث األدبيات والدراساتعمى  عاالطال -2

 المناسبة لمصؼ الثاني الثانوي. قائمة بتبعاد فعالية الذات األكاديمية في الكيمياء عمؿ -4
 التعػػديالت إجػػراء مػػا عمييػػا لمحكػػـ وذلػػؾ مػػف المحكمػػيف مجموعػػة عمػػى القائمػػة عػػرض -3

 .النيائية لمقائمة  ، والتوصؿ الالزمة

ه بالجيدل فيه الكوموياء عليم تنموية  حدودت :انًوا: أ:ر استخدام نموذج االستقصاء الُموجَّ
االستدالل العلمه، وفعالوة الذات ااكادوموة فه الكوموياء ليدط طالبيات الصيف 
 ال:يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييانه 

 من خالل: ال:انون

عداد مواد التعمـ.  إعداد -2  أدوات الدراسة التي تـ تحديدىا سابقًا وضبطيا، وا 
 دراسة.اختيار مجموعة ال -4

  قبميا. أدوات الدراسة تطبيؽ -3

 تطبيػػػػػػػػؽ نمػػػػػػػػوذج الجػػػػػػػػدؿ الموجػػػػػػػػو باالستقصػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػى مجموعػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػة، وتطبيػػػػػػػػؽ -2
  بعديًا. األدوات

 كميًا. وتحميميا إحصائيا ومعالجتيا البيانات رصد -0
  .والمقترحات التوصيات وتقديـ تفسير النتائج -6

 :ةـــــذساســـــات الــــمصطلح

يه بالجيدل :نموذج االستقصاء المُ  -2 أحػد نمػاذج الػتعمـ التػي تسػتند فػي إطارىػا ىػو  وجَّ
توليػد ، و تحديػد الميمػة ، والذي يتكػوف مػف سػبا مراحػؿ وىػي النظري لمبنائية االجتماعية

نتػػػاج الحجػػػة األوليػػػة، و البيانػػػات نشػػػاء تقريػػػر االستقصػػػاء، و جمسػػػة الحجػػػجو  ا  مراجعػػػة ، و ا 
، ويمكف مف خالليػا تنميػة ميػارات اءمراجعة تقرير االستقص، و األقراف المزدوجة الحجب

 كؿ مف االستدالؿ العممي، وفعالية الذات األكاديمية في الكيمياء لمصؼ الثاني الثانوي. 
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 األدلة عمى تعتمد معينة إلى نتائج المتعمـ وصوؿ إلى تيدؼ عممية االستدالل العلمه: -4

المتػوافرة  ومعموماتػو تػومالحظا الطالب يربط عندما ىذا الكافية، ويحدث المناسبة والحقائؽ
 يفسر حكـ إصدار بيا، وبالتالي يستطيا مر التي السابقة بالخبرات معينة ظاىرة عف لديو

يعمميػا، ويتضػمف ذلػؾ سػتة أنمػاط وىػي  االسػتدالؿ االسػتقرائي،  أو المالحظػات ىػذه بػو
درجػة وُيقػاس ذلػؾ بال، واالستنباطي، والترابطي، والتناسػبي، والتػوافقي، وضػبط المتليػرات

  التي تحصؿ عمييا الطالبة في اختبار االستدالؿ العممي في الكيمياء.

حػوؿ معتقػداتيـ فػي فػاعميتيـ الذاتيػة  الطػالبىى مػا يكونػو  ااكادوموة: فعالوة الذاتوة -3
فػػػػي قػػػػدرتيـ عمػػػػى السػػػػيطرة عمػػػػى المنػػػػاىج واسػػػػتكماؿ التقييمػػػػات بدقػػػػة التػػػػي تػػػػؤثر عمػػػػى 

 ,Zimmerman &Bandura, 1994)اتيـدافعيػػتيـ لجنجػػاز األكػػاديمي واىتمامػػ

850) . 

الذاتيػة،  أو قدراتػو إمكانياتػو كفػاءة لمسػتوى الفػرد إدراؾ :بأنيااوتعرفياا الدراساة الحالياة 
بػالنفس،  ويتضمف ذلؾ  الكفاءة الذاتية في فيـ المحتوى المعرفي، والتركيز عمى األىداؼ، والثقػة

ويقػاس ذلػؾ بمقيػاس فعاليػة الػذات األكاديميػة  الواجػب، صػعوبة الػذاتي، وتفضػيؿ التنظػيـ وفاعميػة
 الكيمياء.في 

 اإلطاس النظشي والذساسات رات العالقة:

ه بالجدل  المبحث ااول: نموذج االستقصاء الُموجَّ
Argument-Driven Inquiry(ADI): 

ػػػػػػػو بالجػػػػػػػدؿ مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ  فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا انطػػػػػػػار سػػػػػػػيتـ تنػػػػػػػاوؿ نمػػػػػػػوذج االستقصػػػػػػػاء الُموجَّ
وىػػػػي  ماىيػػػػة النمػػػػوذج، وخطواتػػػػو، وأىميتػػػػو فػػػػي التربيػػػػة العمميػػػػة، عػػػػرض أربػػػػا نقػػػػاط أساسػػػػية 

واسػػػػػتعراض الدراسػػػػػات التػػػػػي اىتمػػػػػت بتطبيقػػػػػو فػػػػػي العمػػػػػـو وفروعيػػػػػا المختمفػػػػػة، وذلػػػػػؾ بيػػػػػدؼ 
التوصػػػػػػػؿ لكيفيػػػػػػػة اسػػػػػػػتخدامو بشػػػػػػػكؿ إجرائػػػػػػػي فػػػػػػػي تػػػػػػػدريس الكيميػػػػػػػاء، وبيػػػػػػػاف أوجػػػػػػػو التشػػػػػػػابو 

 واالختالؼ بيف البحث الحالي وما سبقو مف دراسات.
  وذج:ـــــــة النمـــــاهوـــم :أوالً 

ػػو بالجػدؿ أحػػد نمػاذج الػػتعمـ التػي تسػػتند فػي إطارىػػا النظػػري  يعػد نمػػوذج االستقصػاء الُموجَّ
، وقػػد ُصػػمـ ىػػذا Garrattوجػػرات  Osborneلمبنائيػػة االجتماعيػػة، وىػػو يسػػتند ألعمػػاؿ أسػػبورف

ياؽ برنػامج ضػمف سػ Walker، وولكػرGroomوجػرـو  Sampsonالنموذج عمى يػد سمبسػوف 
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تـ تطبيقو في مسػار التربيػة العمميػة بكميػة التربيػة بجامعػة فموريػدا لكػي يقػدـ فرصػًا لػتعمـ الطػالب 
فػػي العمػػـو والتػػدريبات العمميػػة، ويؤكػػد النمػػوذج عمػػى التفكيػػر التػػتممي، والجػػدؿ، والكتابػػة العمميػػة، 

 ومراجعة األقراف مف خالؿ االستقصاء العممي.
ػػو بالجػػػدؿ نمػػوذجويعػػد نمػػوذج االستقصػػػاء   المعمػػػؿ أنشػػطة بتحويػػػؿ ييػػتـ تعميمػػػي الُموجَّ

 األىػداؼ تمبيػة عمػى يعمػؿ وىػو المختبر، داخؿ بالنشاط تيتـ متكاممة تعميمية وحدةإلى  التقميدية
 The National Research Council (NRC) لمبحػػوث القػػومي المركػػز حػػددىا التػػي

 البيانػات، وتحميؿ وجما استقصاءتيـ، تصميـل لمطالب فرص توفير خالؿ مف المتحدة بالواليات
 االستقصػػاء تقػػارير وكتابػػة النقػػاش، جمسػػات خػػالؿ التفاعػػؿ أثنػػاء اآلخػػريف أفكػػار مػػا والتواصػػؿ

 االقػػػػػػػػػػػػػػػػراف مناقشػػػػػػػػػػػػػػػػات اسػػػػػػػػػػػػػػػػتعراض فػػػػػػػػػػػػػػػػي والمشػػػػػػػػػػػػػػػػاركة أعمػػػػػػػػػػػػػػػػاليـ وتوثيػػػػػػػػػػػػػػػػؽ لممشػػػػػػػػػػػػػػػػاركة
( Sampson, Grooms & Walker, 2009, 42) 

 وذج:ــــــوات النمــــــخط:انًوا: 

تـ اقتراح النموذج في البداية عمى أنو يتضمف ثماني خطوات، ثـ تـ تطويره بعد ذلػؾ إلػى 
 The revisionسػبا خطػػوات حيػػث تػػـ جمػا كػػؿ مػػف الخطػػوة السػػابعة وىػى عمميػػة المراجعػػة 

process  والمرحمة الثامنة وىى تتمؿ المناقشات في المائػدة المسػتديرة ،Reflective round-

table discussion (Sampson & Gleim, 2009, 470 ) فػي مرحمػة واحػدة وىػى مرحمػة
وفيمػػا يمػػي شػػرح  Revision of the investigation reportمراجعػػة تقريػػر االستقصػػاء 

 (Walker, Sampson, Grooms et al. 2012, 75-76) خطوات النموذج 

 : Identification of the task المهمة تحديد:  األولى الخطوة

 ولبػدء دراستو سيتـ الذي الرئيس الموضوع بتقديـ المعمـ قياـ ىو الخطوة ىذه مف اليدؼ
 الخماسػػية الػػتعمـ دورة أخػػرى مثػػؿ تعميميػػة نمػػاذج مػػرارعمػػى  المرحمػػة ىػػذه وتػػتتي المختبػػر، نشػػاط
5Es، حيػػث يقػػـو المعمػػـ بػػالربط بػػيف المعمومػػات السػػابقة  لمػػدرس الطػػالب انتبػػاه وفييػػا يػػتـ جػػذب

 حػوؿ بحثػي وسػؤاؿ مػوجزة، مقدمػة تتضػمف التي المطبوعة المواد توفير دة، ماوالمعمومات الجدي
 .االستقصاء أثناء ُتستخدـ أف يمكف التي المواد مف قائمةإلى  بانضافة الدرس، موضوع
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 : Data generation البيانات توليد:  الثانية الخطوة

 العمػػؿ خطػػة رتطػوي أجػػؿ مػػف تعاونيػة مجموعػػات فػي الطػػالب يعمػػؿ الخطػوة ىػػذه خػالؿ
 البحثيػػة، لممشػػكمة لمتصػػدي المالحظػػة، وطريقػػة جمػػا البيانػػات ومنيجيػػة التجربػػة، تصػػميـ مثػػؿ 
 واسػػتخداـ المػػادي العػػالـ مػػا مباشػػرة لمتفاعػػؿ فرصػػة عمػػى الحصػػوؿ لمطػػالب تتػػيح الخطػػوة وىػػذه

 جارب.األفكار مير الواضحة أثناء إجراء الت ما التعامؿ وكيفية المناسبة، والبيانات األدوات
 بػذلؾ، يقوموف ولماذا يفعموف فيما التفكيرعمى  الطالب بتشجيا المعمـ يقوـ أف أيضا الميـ ومف

 تساعدىـ مثؿ  أف شتنيا مف التي األسئمة بعض الطالب يستؿ أف ويمكف
 أفكارؾ؟ لدعـ البيانات مف يكفي ما لديؾ ىؿ بيا؟ موثوؽ تـ جمعيا التي البيانات ىؿ 
 :Production of atentative argument األولية الحجة جإنتا:  الثالثة الخطوة

 والحيثيػات واألدلػة، االدعػاءات، مػف تتكػوف والتػي الحجػة، لبنػاء الطػالب دعػوة يتـ وفييا
 .كبيرة بيضاء لوحة عمى كتابتيا يتـ والتي المنطقي األساس أو

  االدعااااااااClaim :وتتضػػػػػػػمف البحثػػػػػػػي، السػػػػػػػؤاؿ عمػػػػػػػى تجيػػػػػػػب حدسػػػػػػػية تفسػػػػػػػيرات ىػػػػػػػى 
 .استنتاجات أو صاتاستخال

  األدلااةEvidence: الظيػػار العالقػػة ُتسػػتخدـ التػػي المالحظػػات أو القياسػػاتإلػػى  وتشػػير 
 .المتليرات بيف

 المنطقي األساسRationale: االدعػاءات؟ األدلػة تدعـ لماذاإلى  يشير الذي البياف ىو 
 مػف التحقػؽ أو إنشػاء النقاش الجدلي ومحاولة أىمية عمى التتكيدإلى  الخطوة وتيدؼ ىذه

 صػػػالحة المتػػػوفرة األدلػػػة كانػػػت إذا مػػػا تحديػػػد وكيفيػػػة( األدلػػػة أسػػػاس عمػػػى االدعػػػاء صػػػحة
 أفكػار تجعػؿ الخطػوة ىػذه وأخيػرا االدعاء، لدعـ الكفاية فيو بما ومقنعة وكافية صمة وذات

 المتنافسػػػة األفكػػار تقيػػيـ مػػػف تمكػػنيـ بػػدورىا والتػػػي ليػػـ، مرئيػػة والمنطػػػؽ واألدلػػة الطػػالب
 .التخميف عمى ضاءوالق
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 : Session argumentationالجدل  جلسة:  الرابعة الخطوة

 تحديػػػد أجػػؿ مػػػف الػػبعض بعضػػػيـ أعمػػاؿ بنقػػػد المجموعػػات قيػػػاـ المرحمػػة ىػػػذه فػػي ويػػتـ
 فاحصػة نظػرة الطػالب يمقػي وفيػو االدعاءات، لتحسيف أو صالحية، واألكثر المقبولة اندعاءات

 األسػػػػس أي) والسػػػػياؽ ،(األسػػػػاليب أي) والعمميػػػػات( الحجػػػػج أو االسػػػػتنتاجات أي) النػػػػواتج عمػػػػى
 فػي لمتفكيػر وتشػجيعيـ الطػالب، تفكيػر تقػدـ لتقيػيـ فرصػة لممعممػيف المرحمة تمؾ وتوفر( النظرية
 .تجاىميا أو إمفاليا تـ يكوف قد التي القضايا

 : Creation of an investigation reportالبحث  تقرير إنشاء:  الخامسة الخطوة

 أسئمة ثالثةعمى  االجابة فيو يتـ والذي التقرير إنتاج الطالب مف ُيطمب الخطوة ىذه يف
  وىي أساسية

  ؟ ولماذا؟ بو القياـ تحاوؿ كنت الذي ما -2

 ؟ ولماذا؟ فعمتو الذي ما -4
 حجتؾ وأدلتؾ؟ىى  ما  -3

 يعرفونػو فيمػا التفكيػر عمػى وتشػجيعيـ األسػئمة، ىػذه عمػى انجابة الطالب يحاوؿ وبذلؾ
 ذلؾ. يعرفوف يؼوك

 Double-blind:الحجب) مجهولة المسممى(  المزدوجة األقران مراجعة السادسة: الخطوة

peer review : 

تقػػاريرىـ دوف أي  الطػػالب يقػػدـ حيػػث البحثيػػة تقػػاريرىـ الطػػالب يكمػػؿ عنػػدما تػػتـوىػػى 
 لكػػػػػؿ التقػػػػػارير مجموعػػػػػات بتػػػػػوزع المعمػػػػػـ ويقػػػػػوـ يكػػػػػوف عمييػػػػػا أي بيانػػػػػات تػػػػػدؿ عمػػػػػى ىػػػػػويتيـ،

 ورقػػػة جنػػػبإلػػػى  جنبػػػا عشػػػوائي) يػػػوزع ثػػػالث أو أربػػػا تقػػػارير( ويػػػوزع أيضػػػاً  بشػػػكؿ المجموعػػػات
لعدد مف  تبعاً  االقراف مراجعات طوؿ عمى التقارير تمؾ وتنظيـ مجموعة لكؿ (1)األقراف مراجعات
معػػايير  باسػػتخداـ الراجعػػة التلذيػػة وتقػػديـ االستقصػػاء تقػػارير جػػودة الختبػػار المسػػتخدمة المعػػايير

 لمطريقػػػػػة توصػػػػػيفات بتقػػػػػديـ قامػػػػػت المجموعػػػػػة ىػػػػػؿ مثػػػػػؿ  أسػػػػػئمة بمثابػػػػػة تعػػػػػد والتػػػػػي المراجعػػػػة،
رفضو،  أو التقرير قبوؿ يتـ وفي ىذه المرحمة االدعاء، يؤازر جوىري دليؿ قدًّـ وىؿ المستخدمة؟

وقد سميت بثنائية الحجب) مجيولػة المسػمى( ألف كػؿ مػف تقريػر االستقصػاء ومراجعػات األقػراف 
 عمييا بيانات تدؿ عمى أسماء الطالب. ال يوجد

                                           

 (4ممحؽ ) (2)
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 Investigation report reviewاالستقصاء: تقرير مراجعة: السابعة الخطوة

 فػي تقػديميا ويمكف قبوليا تـ التي والتقارير األقراف، مراجعة نتائج عمى بناءً  ذلؾ ويكوف
 قػاموا التػي سػساأل خػالؿ مػف التعػديؿ فػي الخيػار لػدييـ الطػالب وجميػا السادسػة، الخطػوة نياية

 عمػػػػؿ يػػػػتـ قبوليػػػػا يػػػػتـ لػػػػـ التػػػػي والتقػػػػارير بعمميػػػػا، قػػػػاموا التػػػػي المسػػػػودة مػػػػف وتقػػػػاريرىـ بقراءتيػػػػا
 ومسودة المنقح التقرير تقديـ يتـ ذلؾ وبعد واالقتراحات، التعميقات خالؿ مف المطموبة التعديالت
 .المحتوى وفيـ الستدالؿ،ا الطالبلدى  يدعـ وىذا التقييـ، نياية في األقراف ومراجعة القرار،
  أهمية النموذج في مجال التربية العلمية:ثالًثا: 

 تتضح أىمية النموذج في النقاط التالية 
(Sampson, Grooms & Walker, 2009, 43) (Sampson & Gleim, 2009, 465) 

  وضػػػا إطػػػػار ألىػػػداؼ أنشػػػػطة الفصػػػؿ لتنميػػػػة الفيػػػـ وتقيػػػػيـ التفسػػػيرات العمميػػػػة لطبيعػػػػة
 أو حؿ المشكمة. الظاىرة

  ،إشػػػػراؾ الطػػػػالب فػػػػي تحقيػػػػؽ االستقصػػػػاء ذي المعنػػػػي باسػػػػتخداـ طػػػػرؽ مػػػػف تصػػػػميميـ
 .ومساعدتيـ عمى تعمـ كيفية تصميـ أفضؿ االستقصاءات

  تشجيا األفراد عمى تعمـ كيفية توليد وانتاج الحجج التي تبرر وتجسد بوضػوح التفسػيرات
 .ءالخاصة بالسؤاؿ البحثي كجزء مف عممية االستقصا

  تشػػػػجيا الطػػػػالب عمػػػػى تنظػػػػيـ تعمميػػػػـ مػػػػف خػػػػالؿ مسػػػػاعدتيـ عمػػػػى تعمػػػػـ كيفيػػػػة تحديػػػػد
 .األىداؼ ورصد التقدـ المحرز في تحقيقيا عمى أساس معايير عممية

  تػػوفير الفػػرص لمطػػالب لمعرفػػة كيفيػػة اقتػػراح ودعػػـ وتقيػػيـ ومراجعػػة األفكػػار مػػف خػػالؿ
 المناقشة والكتابة.

 تقدر أىمية األدلة والتفكير الناقد. خمؽ مجتما الفصوؿ الدراسية التي 

ه بالجدل الدراسات التي اهتمت بنموذج   رابًعا:  في مجال التربية العلمية:االستقصاء الُموجَّ

اىتمػػت العديػػد مػػف الدراسػػات باسػػتخداـ النمػػوذج واختبػػار أثػػره فػػي تنميػػة بعػػض جوانػػب الػػتعمـ 
 حيػث (Sampson & Gleim, 2009)دراسػة سمبسػوف وجمػيـ فػي العمػـو وفروعيػا المختمفػة ومنيػا

ػو بالجػدؿ اىتمت  عمػى التكامػؿ  البيولػوجييسػاعد معممػي  بمػاباستخداـ نمػوذج االستقصػاء الُموجَّ
بالمرحمػػػة  بػػػيف خبػػػرات المعمػػػؿ االستقصػػػائية مػػػا المػػػواد الدراسػػػية األخػػػري مثػػػؿ القػػػراءة والكتابػػػة

ب، والتتكيػد عمػى الػدور الميػـ الػذي بما ينمي عادات العقؿ والتفكير الناقد لدى الطالو ، الجامعية
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، وتوصمت النتػائج لفاعميػة النمػوذج فػي تنميػة عػادات العقػؿ يمعبو الجدؿ في نمو المعرفة العممية
 وميارات التفكير الناقد.

 (Sampson, Grooms & Walker, 2009 )أما دراسة سامبسػوف، وجػروـ، ووالكػر 
خدامو فػي أحػد استقصػاءات الكيميػاء بالمسػتوى فقد اىتمت باستخداـ النمػوذج، وتقػديـ مثػاؿ السػت

التاسػػػػػا، واسػػػػػتعراض دوره وأىميتػػػػػو فػػػػػي تنميػػػػػة ميػػػػػارات التواصػػػػػؿ المفظػػػػػي، وميػػػػػارات الكتابػػػػػة، 
 واالستقصاء، وأوضحت النتائج فاعميتو في تنمية ميارات التواصؿ والكتابة العممية.

والتي تػـ  (Samson, Grooms, Walker, 2011)سامبسوف، وجروـ، ووالكرودراسة 
طػػػاره النظػػػري، واختبػػػار أثػػػره عمػػػى مػػػدي  ػػػو باالستقصػػػاء، وا  فييػػػا تقػػػديـ بنيػػػة نمػػػوذج الجػػػدؿ الُموجَّ

( أسػػػػبوع مػػػػارس خالليػػػػا الطػػػػالب أنشػػػػطة المعمػػػػؿ وعمػػػػؿ المناقشػػػػات 23برنػػػػامج اسػػػػتمر لمػػػػدة )
الجدليػة، وكتابػػة تقػارير الجػػدؿ واالستقصػاء، واستكشػػاؼ مػػدي وظيفيتػو فػػي الجػدؿ العممػػي خػػالؿ 

 نشطة معمؿ الكيمياء.أ
 مشػاركة النمػوذج فػي تعزيػز باسػتخداـ (Walker et al,2012)دراسػة والكػر  واىتمػت

 مقارنػة الكيميػاء نحػو واالتجػاه الحجػج، وبنػاء العمميػة االستقصاءات تصميـ عمميات في الطالب
 العامػة العمميػة بمقػرر الكيميػاء الػدروس مػف درس( 20) فػي استخدامو تـ وقد المعتادة، بالطريقة

 (I ،لطالب كمية العموـ بالواليػات المتحػدة األمريكيػة ) الطػالب نمػو قػدرةإلػى  الدراسػة وتوصػمت 
 التجريبيػػة المجموعػػة بػػيف المفػػاىيمي الفيػػـ فػػي طفيفػػة فػػروؽ توجػػد أنػػو كمػػا العممػػي، الجػػدؿعمػػى 

 .الذكور مف أكبر اننات لدى العممية االتجاىات نمو وأف والضابطة،
فيػدفت لمكشػؼ عػف  (Demirbag& Gunel, 2014 )يربػاج، وجانيػؿ أما دراسة ديم

و بالجػػػدؿ المتكامػػػؿ مػػػا الوسػػػائط الشػػػكمية ) مجموعػػػة  ػػػ أثػػػر اسػػػتخداـ مػػػدخؿ االستقصػػػاء الُموجَّ
و بالجػػدؿ عمػػى تنميػػة التحصػػيؿ ) مجموعػػة  ػػ المعالجػػة( بالمقارنػػة مػػا مػػدخؿ االستقصػػاء الُموجَّ

ب السػػنة الثالثػػة الممتحقػػيف ببرنػػامج التربيػػة العمميػػة المقارنػػة( ، والجػػدؿ وميػػارات الكتابػػة لطػػال
بتركيػػػا، وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف مػػػدخؿ االستقصػػػاء  Anatolianبجامعػػػة وسػػػط أناتوليػػػاف 

و بالجػػػدؿ المتكامػػػؿ مػػػا الوسػػػائط الشػػػكمية لػػػو أثػػػره الفعػػػاؿ فػػػي تنميػػػة التحصػػػيؿ والجػػػدؿ  ػػػ الُموجَّ
 وميارات الكتابة.
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 القػائـ االستقصػاء ( إلػى اختبػار أثػر نمػوذج4,22ر)وقد ىػدفت دراسػة الخطيػب، واالشػق
عمػػػػى تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػػر العميػػػا) التركيػػػز، وجمػػػػا وتنظػػػيـ وتوليػػػد المعمومػػػػات(  الجػػػدؿ عمػػػى

ومسػػػتوى الطمػػػوح لػػػدى تالميػػػذ الصػػػؼ الثالػػػث انعػػػدادي فػػػي وحػػػدة الطاقػػػة الضػػػوئية، وتوصػػػمت 
 النتائج إلى فاعمية النموذج فى تنمية تمؾ الجوانب.

فاىتمػػت باسػػتخداـ  (Demircioglu& Ucar,2015)مػػا دراسػػة ديميرسػػيجؿ وأولكػػر أ 
النموذج عمى تنمية التحصيؿ، ومستوى الجدؿ، وميارات عمميات العمـ لدى معممي الفيزيػاء قبػؿ 

(، وتوصػػػمت إلػػػى IIIالخدمػػػة بجامعػػػة أدنػػػة بتركيػػػا، وذلػػػؾ فػػػي الػػػدروس العمميػػػة لمقػػػرر الفيزيػػػاء )
ية التحصيؿ وميارات عمميات العمـ، لكػف لػـ يتضػح وجػود أي فػروؽ بػيف فاعمية النموذج في تنم

 المجموعة التجريبية والضابطة في مستوى الجدؿ.
والتػػي اىتمػػت باسػػتخداـ مػػدخؿ االستقصػػاء القػػائـ  (Memis, 2016 )ودراسػػة مػػيمس

 الجػػدؿ عمػػى فػػي تنميػػة التفكيػػر الناقػػد واالسػػتيعاب المفػػاىيمي فػػي مجػػاؿ البصػػريات لػػدى معممػػي
بتركيػا، وتوصػمت إلػى فاعميتػو فػي تنميػة  Kastamonuالعمػـو قبػؿ الخدمػة بجامعػة كاسػتاومنيو 

 تمؾ الجوانب.
 من خالل تمك الدراسات يتضح ما يمي:

  ػػػػو  بالجػػػػدؿ فػػػػي المرحمػػػػة اىتمػػػػت بعػػػػض الدراسػػػػات باسػػػػتخداـ نمػػػػوذج االستقصػػػػاء الُموجَّ
 & Sampson, Grooms )سامبسػوف، وجػروـ، ووالكػر مثؿ دراسات كػؿ مػف  الجامعية

Walker, 2009)  سامبسػػوف، وجػػروـ، ووالكػػرو(Samson, Grooms, Walker, 

سمبسوف  وفي إعداد معممي العموـ مثؿ دراستي (Walker et al,2012)والكر و  (2011
 ديميرسػيجؿ وأولكػر دراسػةلمعممػي البيولػوجي، و  (Sampson & Gleim, 2009)وجمػيـ

(Demircioglu& Ucar,2015) ج التربيػػة العمميػػة، بينمػػا اىتمػػت بػػو دراسػػة فػػي برنػػام
 بالمرحمة انعدادية. (4,22)الخطيب، واالشقر

  سامبسػػػػوف، ركػػػزت مالبيػػػػة الدراسػػػػات عمػػػػى اسػػػػتخدامو فػػػي مجػػػػاؿ الكيميػػػػاء مثػػػػؿ دراسػػػػات
سامبسػوف، وجػروـ، و  (Sampson, Grooms & Walker, 2009 )وجػروـ، ووالكػر 

 (Walker et al,2012)الكػػر و  (Samson, Grooms, Walker, 2011)ووالكػػر
دراسػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػا  (Demircioglu& Ucar,2015)ديميرسػػػػػػػػػيجؿ وأولكػػػػػػػػػر ودراسػػػػػػػػػة 
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(Demircioglu& Ucar,2015)  سمبسػػػػػػوف فاىتمػػػػػػت بػػػػػػو فػػػػػػي الفيزيػػػػػػاء، ودراسػػػػػػة
 في البيولوجي. (Sampson & Gleim, 2009)وجميـ

 دراسػات كػؿ  تـ استخداـ النموذج بصورة أساسية في تنمية االستقصاء، والجدؿ، وذلؾ فػي
 )سامبسػوف، وجػروـ، ووالكػر و  (Sampson & Gleim, 2009)سمبسػوف وجمػيـمػف 

Sampson, Grooms & Walker, 2009)  سامبسوف، وجػروـ، ووالكػرو(Samson, 

Grooms, Walker, 2011)  والكػػر(Walker et al,2012)  دراسػػة الخطيػػب، أمػػا
دراسػػػة عميػػػا، بينمػػػا اسػػػتخدمتو فاسػػػتخدمتو فػػػي تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر ال (4,22)واالشػػػقر

فػي تنميػة ميػارات عمميػات العمػـ،  (Demirbag& Gunel, 2014 )ديميربػاج، وجانيػؿ 
فػي تنميػة التفكيػر الناقػد،  (Demircioglu& Ucar,2015) ديميرسػيجؿ وأولكػر دراسػةو 

 وقد توصمت جميا ىذه الدراسات لفاعمية النموذج في تنمية تمؾ المتليرات.

لحاليػػػة بتجريػػػب النمػػػوذج فػػػي الكيميػػػاء بالمرحمػػػة الثانويػػػة لتنميػػػة كػػػؿ مػػػف وتيػػػتـ الدراسػػػة ا
  .وفعالية الذات األكاديمية في الكيمياءاالستدالؿ العممي، 

 :  Scientific Reasoningالمبحث ال:انه: االستدالل العلمه 

فػػي ىػػذا انطػػار سػػيتـ تنػػاوؿ االسػػتدالؿ العممػػي مػػف خػػالؿ التطػػرؽ لػػثالث نقػػاط أساسػػية 
مفيومػػػػو، وأنماطػػػػو ودراسػػػػات التربيػػػػة العمميػػػػة التػػػػي اىتمػػػػت بػػػػو، وذلػػػػؾ لمتوصػػػػؿ ألنمػػػػاط  وىػػػػي 

االستدالؿ العممي المناسبة لممرحمة الثانوية، وكيفيو قياسيا، واالسػتفادة مػف ذلػؾ فػي بنػاء اختبػار 
 االستدالؿ العممي في الكيمياء.

 مفهوم االستدالل العلمي:  أوالً:

الوصػوؿ إلػى  فػى المػتعمـ تسػاعد التػي العقميػة العمميػات ىػـأ مػف االسػتدالؿ العممػي يعتبػر
 فػى المػتعمـ يسػتخدميا عقميػة عمميػة فاالسػتدالؿ متاحػة، أخػرى معمومػات مػف جديػدةت معمومػا

 أو أحكػاـ إصػدار أو مشػكالت لحػؿ منيػا دالالت السػتخالص ومعالجتيػا العمميػة المعرفػة توظيػؼ

 أصػبح لذلؾ مجتمعو، وأىداؼ أىدافو لتحقيؽ ماتالمعمو  ىذه توظيؼ يستطيا بحيث قرارات اتخاذ

 .التعميميػة إلػى تحقيقيػا المؤسسػات تسػعى التػي التربويػة األىػداؼ أىػـ أحد االستدالؿ العممي تنمية
 (400، 4,24)عبد الفتاح، 

واالسػػتدالؿ العممػػي ىػػو أحػػػد أنػػواع التفكيػػر الػػذي يعتمػػػد عمػػى عمميتػػيف أساسػػيتيف وىمػػػا 
االسػػػػتقراء ىػػػػو أحػػػػد أنػػػػواع عمميػػػػة االسػػػػتدالؿ التػػػػي يػػػػتـ فييػػػػا التوصػػػػؿ االسػػػػتقراء واالسػػػػتنتاجح و 
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لالستخالصػػات مػػف الحػػاالت الخاصػػة والتػػي تنػػتج مػػف الحػػاالت الصػػحيحة، وتكػػوف مبنيػػة عمػػى 
الحقػػػائؽ والمالحظػػػات وبالتػػػالي رسػػػـ المبػػػاديء العامػػػة، أمػػػا االسػػػتنتاج فيػػػتـ فيػػػو التوصػػػؿ إلػػػػى 

 تخدمو العممػػػاء فػػػي وضػػػا الفرضػػػيات والنظريػػػاتالحػػػاالت الخاصػػػة مػػػف القواعػػػد العامػػػة ويسػػػ

(Fabby& Koenig, 2015, 22) 
 أو التوصؿ إلػى اسػتنتاجات ستيدؼي عقمى استدالؿو بتن( 400، 4,,4جرواف) ويعرفو

، وىػو يتضػمف السابقة المشاىدات تقدميا التي المعمومات أو المتوافرة األدلة حدود تجاوز تعميمات
 تفكيػر فيػو ينتقػؿالفػرد مػف الخػاص إلػى العػاـ، واسػتدالؿ اسػتنباطي اسػتدالؿ اسػتقرائي ينتقػؿ فيػو 

 .إلى الخاص العاـ مف الفرد
فػػي  (National ResearchCouncil, 2013)وقػػد عرفػػو المجمػػس القػػومي لمبحػػوث

الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة بتنػػػو القػػػدرة عمػػػى تعريػػػؼ وتحديػػػد السػػػؤاؿ العممػػػي، وتخطػػػيط طريقػػػة 
تحميؿ البيانات، وتمثيؿ النتائج، وىو مركز االستقصاء العممي، ويتضػمف االجابة عمى السؤاؿ، و 

االسػػتدالؿ السػػببي وبنػػاء التفسػػيرات لمفيػػـ العممػػي، ويحتػػوي عمػػى مػػدي واسػػا مػػف األليػػات التػػي 
تشػرح العمميػػة واألسػػباب التػػي تػػؤدي لحػػدوث التػتثير، واالسػػتدالؿ العممػػي أمػػر حيػػوي لبنػػاء األدلػػة 

 (Chen& She, 2013, 3-4 )عممية وزيادة آلية شرح السببية. المستندة إلى تفسيرات
(  The Next Generation Science)وتيػػتـ معػػايير الجيػػؿ القػػادـ لػػتعمـ العمػػـو

Standards NGSS, 2015   بميػػػارات االسػػػتدالؿ مثػػػؿ طػػػرح االسػػػئمة، وتصػػػميـ وتنفيػػػذ
 ستنتاجات صحيحة. االستقصاءات، وعمؿ التنبؤات والربط بيف النظرية والدليؿ لمتوصؿ ال

 أنماط االستدالل العلمي:ثانًيا: 

 االسػتدالؿ تتضمف االستدالؿ العممي أنماط إلى أف( ,03-242،  0,,4)قطامي يشير
 ، ويػػػرى ىيػػػرالفرضػػػيات صػػػيامة، و التوضػػػيحي ؿاالسػػػتدال، واالسػػػتدالؿ التنبػػػؤي، و لتعميمػػػيا

(Herr, 2007, 82, 89) سػػػتدالؿ االسػػػتقرائي، أف االسػػػتدالؿ العممػػػي يتضػػػمف كػػػال مػػػف اال
 ,Nieminen, Savinainen& Viiri)واالسػتنباطي، بينمػا يػرى نػايمينيف وسػافينانيف، وفيػري 

أف ميػػػارات االسػػػتدالؿ العممػػػي تتضػػػمف كػػػؿ مػػػف االسػػػتدالؿ التناسػػػبي، وضػػػبط  (2012,1146
 المتليرات، واالستدالؿ االحتمالي،والتالزمي، الفرضي، واالستنتاجي.
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( أف االسػػتدالؿ العممػػي المناسػػب لممرحمػػة انعداديػػة 4,24اهلل )وأوضػػحت دراسػػة لطػػؼ 
يتضمف أربعة أنماط وىى  االسػتدالؿ االحتفػاظي واالسػتدالؿ االحتمػالي، والتناسػبي، واالسػتدالؿ 

 المرتبط بضبط المتليرات. 
فاىتمػػػت ببنػػػاء اختبػػػار لالسػػػتدالؿ العممػػػي لطػػػالب  (Jing, 2013)أمػػػا دراسػػػة جيػػػنج 

وقػد تضػمف ذلػؾ االسػتدالؿ  Lawsonة مف خالؿ االعتمػاد عمػى اختبػار الوسػوفالمرحمة الثانوي
 الترابطي، والتناسبي، والتوافقي، وضبط المتليرات.

بقيػػػػاس االسػػػػتدالؿ العممػػػػي  (Hanson, 2016 )بينمػػػػا اىتمػػػػت دراسػػػػة ىانسػػػػوف 
لالسػػػػػػػػػتدالؿ العممػػػػػػػػػي،  Lawsonلطػػػػػػػػػالب المرحمػػػػػػػػػة العميػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ اختبػػػػػػػػػار الوسػػػػػػػػػوف 

وقػػػد تضػػػمف ذلػػػؾ االسػػػتدالؿ الترابطػػػي، Wenning and Vierya نج وفيريػػػا واختبػػػار ميػػػ
 والتناسبي، والتوافقي، وضبط المتليرات.

مف خالؿ ما سبؽ يمكف استخالص أنماط االستدالؿ العممي المناسػبة لممرحمػة الثانويػة، وقػد 
ناسػبي، والتػوافقي، تضمف ذلؾ ستة أنماط وىػي  االسػتدالؿ االسػتقرائي، واالسػتنباطي، والترابطػي، والت

 وضػػبط المتليػػرات، حيػػث إف أممػػب الدراسػػات قػػد توافقػػت عمييػػا، وبصػػفة خاصػػة لممرحمػػة الثانويػػة

(Nieminen, Savinainen& Viiri, 2012,1146; Jing, 2013; Hanson, 2016). 
 (Hanson, 2016, 40) ويمكف تعريؼ تمؾ األنماط كما يمي 

يػتـ فييػا االنتقػاؿ مػف الخػاص إلػى العػاـ، ومػف  ىػو عمميػة عقميػة االستدالل االستقرائي: -2
 الجزئيات ) األمثمة( إلى العموميات.

ىو عممية عقمية يتـ فييا االنتقاؿ مف العاـ إلػى الخػاص ، ومػف  االستدالل االستنباطي: -4
 العموميات إلى الجزئيات.

 عالقاتال اكتشاؼ ىو القدرة عمى correlational reasoning :الترابطي االستدالل -3

 .منتظـ بشكؿ سببية، مف خالؿ الحاالت التتكيدية ومير التتكيديةال
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  ىو القدرة عمى التفكير operational scientific reasoning االستدالل التوافقي -2
فػػػػي عػػػػدد مػػػػف المتليػػػػرات المختمفػػػػة فػػػػي وقػػػػت واحػػػػد، وتحديػػػػد أثػػػػر إحػػػػداىا أو جميعيػػػػا، 

 .واستبعاد المتليرات التي ليس ليا تتثير

 وتفسػير توصػيؼ عمػى القػدرة ىػو :proportional reasoning التناسبي االستدالل -0

 والكميػػات مقارنػة األشػػياء مػػف خػالؿ رياضػػي، التناسػػبية بشػكؿ  الوظيفيػة العالقػات

 .والتناسب النسبة باستخداـ والظواىر

ىػػو القػػدرة عمػػى ضػػبط العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي التجربػػة، والتػػي  اسااتدالل ضاابط المتتياارات: -0
 .المتليراتباقي مؿ واحد فقط ىو المتلير التجريبي لتحديد أثره عمى تعتمد عمى عا

 دراسات التربوة العلموة الته اهتمت باالستدالل العلمه:  :الً:ا:

ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف الدراسػػات التػػى اىتمػػت بتنميػػة االسػػتدالؿ العممػػي ومنيػػا دراسػػة الزمػػؿ 
ة عمى االستدالؿ العممي واألنماط العالقة بيف التحصيؿ في مبحث األحياء والقدر ( حوؿ 0,,4)

، وقػد توصػمت الدراسػة إلػى وجػود التعميمية المفضػمة لػدى طمبػة المرحمػة األساسػية العميػا فػي إربػد
وسػف لالسػػتدالؿ العممػػي اختبػػار ال عالقػة بػػيف التحصػيؿ واالسػػتدالؿ العممػي، واسػػتخدمت الدراسػة

Lawson Classroom Test of Scientific Reasoning (LCTSR) 
مسػػتوى االسػػتدالؿ فقػػد اىتمػػت ببحػػث  (4,,4) والسػػالمات  الزعبػػي، والشػػرعدراسػػة  أمػػا

العممي لدى طمبة كميػة العمػـو فػي جامعػة الحسػيف بػف طػالؿ وتػتثره بمتليػرات الجػنس، والمسػتوى 
، وتوصػػمت لوجػػود وسػػف لالسػػتدالؿ العممػػياختبػػار ال ، واسػػتخدمت الدراسػػةالدراسػػي، والتخصػػص
 عمى االستدالؿ العممي. أثر لتمؾ المتليرات

والتػػي اىتمػػت باسػػتخداـ االستقصػػاء القػػائـ عمػػى  (Thoron, 2010 )ودراسػػة ثػػوروف 
ميػػػػارات الجػػػػدؿ عمػػػػى تنميػػػػة االسػػػػتدالؿ العممػػػػي والتحصػػػػيؿ، وتوصػػػػمت الدراسػػػػة لفاعميػػػػة مػػػػدخؿ 

اختبػػار لوسػػف  االستقصػػاء القػػائـ عمػػى الجػػدؿ فػػي تنميػػة االسػػتدالؿ العممػػي، واسػػتخدمت الدراسػػة
 .الستدالؿ العمميل

 ,Nieminen, Savinainen& Viiri )أمػػا دراسػػة نػػايمينيف، وسػػافينانيف، وفيػػري 

فقػػػد اىتمػػػت بدراسػػػة الفػػػروؽ بػػػيف الػػػذكور واننػػػاث فػػػي تعمػػػـ مفيػػػوـ الطاقػػػة، واالسػػػتدالؿ  (2012
العممي في المرحمة الثانوية بفمندا، وتوصمت إلى وجػود فػروؽ بػيف الجنسػيف فػي التطبيػؽ القبمػي، 

 ما بعد التدريس فمـ تظير أي فروؽ بيف الجنسيف.أ
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( والتي اىتمت بتقديـ نموذج تدريسي مقترح في ضوء نظرية 4,24ودراسة لطؼ اهلل )
الػػتعمـ القػػائـ عمػػى الػػدماغ لتنميػػة المعػػارؼ االكاديميػػة واالسػػتدالؿ العممػػي، والتنظػػيـ الػػذاتي فػػي 

ألرض والكػػوف  وقػػد تػػـ تحديػػد أربعػػة فػػي وحػػدة  ا العمػػوـ لػػدى تالميػػذ الصػػؼ األوؿ االعػػدادي
أنمػػػػاط لالسػػػػتدالؿ العممػػػػػي وىػػػػى االسػػػػػتدالؿ االحتفػػػػاظي واالسػػػػػتدالؿ االحتمػػػػالي، والتناسػػػػػبي، 
واالسػػتدالؿ المػػرتبط بضػػبط المتليػػرات، وتوصػػمت الدراسػػة لفعاليػػة النمػػوذج المقتػػرح فػػي تنميػػة 

 االستدالؿ العممي.
تمػػت باختبػػار أثػػر برنػػامجيف والتػػي اى (Chen& She, 2013 )ودراسػػة شػػيف، وشػػي 

حػػػوؿ االستقصػػػاء العممػػػي، أحػػػدىما ييػػػتـ بمكونػػػات االسػػػتدالؿ العممػػػي، واألخػػػر بػػػدوف االىتمػػػاـ 
باالسػػػتدالؿ العممػػػي، وذلػػػؾ عمػػػى تنميػػػة كػػػؿ مػػػف االسػػػتدالؿ المبنػػػي عمػػػى المفيػػػوـ) االسػػػتقرائي، 

الخػػػػامس  واالسػػػػتنباطي( فػػػػي وحػػػػدة الصػػػػوت، والحػػػػرارة، والتحػػػػوؿ، وذلػػػػؾ لػػػػدى طػػػػالب المسػػػػتوى
بتػػايواف، وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى فاعميػػة البرنػػامج القػػائـ عمػػى كػػؿ مػػف االستقصػػاء واالسػػتدالؿ فػػي 

 تنمية االستقصاء.
ىػػػػػدفت الختبػػػػػار أثػػػػػر إسػػػػػتراتيجية األبعػػػػػاد السداسػػػػػية  فقػػػػػد( 4,20)سػػػػػميماف دراسػػػػػةأمػػػػػا 
PDEODE  لتنميػػػػػة التفكيػػػػػر انسػػػػػتداللى والتحصػػػػػيؿ فػػػػػى العمػػػػػـو لػػػػػدى تالميػػػػػذ الصػػػػػؼ األوؿ

وحػػددت الدراسػػة ميػػارات االسػػتدالؿ العممػػي فػػي أربػػا ميػػارات  ،االعػػدادي بوحػػدة األرض والكػػوف
، وتوصػػػػمت الدراسػػػػة لفاعميػػػػة وىػػػػى االسػػػػتدالؿ التناسػػػػبي واالفتراضػػػػي، والقياسػػػػي، واالسػػػػتنباطي

 .النموذج في تنمية االستدالؿ العممي
سػة االسػتدالؿ والتػي اىتمػت بدرا (Fabby& Koenig, 2015)ودراسػة فػابي، وكػوينج 

العممػػي أثنػػاء حػػؿ المشػػكمة فػػي الفيزيػػاء لطػػالب الجامعػػة والممتحقػػيف ببرنػػامج العمػػـو والتكنولوجيػػا 
، وقػد science, technology, engineering, and math (STEM)واليندسػة والرياضػيات

 Lawson Classroom Test of Scientificتـ استخداـ اختبار الوسوف لالستدالؿ العممي 

Reasoning (LCTSR). 
 ( والتػي ىػدفت لمتعػرؼ عمػى فاعميػة التػدريس باسػتراتيجيتي أبمتػوف4,20ودراسة البنػاء)

(Appleton)  واستمطار األفكػار فػي تػدريس مػادة الكيميػاء فػي تنميػة االسػتدالؿ العممػي والػدافا
تدالؿ المعرفي لطالب الصػؼ الثػاني المتوسػط ببلػداد، واسػتخدمت الدراسػة اختبػار الوسػوف لالسػ
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العممػػػي، وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف اسػػػتراتيجية أبمتػػػوف أكثػػػر فاعميػػػة مػػػف اسػػػتراتيجية اسػػػتمطار 
 األفكار في تنمية االستدالؿ العممي والدافا المعرفي.

والتي ىدفت لمتعػرؼ عمػى  (Alshamali& Daher, 2016)ودراسة الشامالي، وداىر 
( تبعػًا السػتراتيجيات حػؿ المشػكالت، 0-2) مستويات االستدالؿ العممي لمعممي العموـ بالمراحؿ

ودراسػػة الفػػروؽ بػػيف اننػػاث، والػػذكور، وقػػد اسػػتخدمت الدراسػػة اختبػػار اسػػتدالؿ عممػػي قػػائـ عمػػى 
( أجػػػزاء ويلطػػػي الميػػػارات األساسػػػية لحػػػؿ المشػػػكمة، 0اسػػػتراتيجيات حػػػؿ المشػػػكمة ويتكػػػوف مػػػف )

لجػػنس لصػػالح اننػػاث، وال توجػػػد وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى وجػػود عالقػػة بػػػيف االسػػتدالؿ العممػػي وا
 عالقة بيف االستدالؿ العممي والخبرات والتخصص. 

والتػػي ىػػػدفت لتنميػػة التفكيػػػر الناقػػد، واالسػػػتدالؿ  (Brown, 2017)أمػػا دراسػػة بػػػراوف 
العممػػي باعتبػػاره مػػف أىػػـ الجوانػػب التػػي تيػػتـ بيػػا معػػايير الجيػػؿ القػػادـ لػػتعمـ العمػػوـ، وذلػػؾ مػػف 

اء الضػػػوئي بػػػالتليرات المناخيػػػة لكوكػػػب األرض واخػػػتالؼ نسػػػبة ثػػػاني خػػػالؿ موضػػػوع تػػػتثر البنػػػ
أكسيد الكربوف في اللالؼ الجوي المحيط باألرض والمعمومات المضممة فػي ىػذا انطػار والعمػؿ 

 عمى نقدىا وتفسيرىا باألدلة العممية، وذلؾ في مادة العمـو لطالب المرحمة المتوسطة.
 يمي:من خالل عرض ىذه الدراسات يتضح ما 

  اىتمػػت الدراسػػات بتنميػػة االسػػتدالؿ العممػػي فػػي مختمػػؼ المراحػػؿ الدراسػػية، فقػػد اىتمػػت
 ,Brown)عمػػى تنميتػو بالمرحمػػة انعداديػػة، ودراسػة بػػراوف  (4,24 )لطػػؼ اهللدراسػة 

 ,Chen& She )فػػي المرحمػػة المتوسػػطة، بينمػػا اىتمػػت دراسػػة شػػيف وشػػي  (2017

نػػػػايمينيف وسػػػػافينانيف، وفيػػػػري  ، أمػػػػا دراسػػػػةبتنميتػػػػو فػػػػي المرحمػػػػة االبتدائيػػػػة (2013
(Nieminen, Savinainen& Viiri, 2012)  فاىتمػت بػو بالمرحمػة الثانويػة، بينمػا

عمػػى تنميتػػو بالمرحمػػة  (Fabby& Koenig, 2015) فػػابي، وكػػوينج عممػػت دراسػػة
 الجامعية.

 تيػػتـ  أف مالبيػػة الدراسػػات ركػػزت عمػػى تنميتػػو فػػي مجػػاؿ الفيزيػػاء أو وحػػدات فػػي العمػػوـ
 ,Nieminen, avinainen& Viiri) بموضػػوعات الفيزيػػاء مثػػؿ دراسػػات كػػؿ مػػف

2012; Chen& She, 2013 ;Fabby& Koenig, 2015)  أو فػػي مجػػاؿ
 .(4,20)سميمافالبيولوجي مثؿ دراسة 
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  أف بعض الدراسات اىتمت بتنمية االستدالؿ العممي باستخداـ استراتيجيات تدريسية مثؿ
وبعػػػض الدراسػػػات اىتمػػػت بدراسػػػة االسػػػتدالؿ العممػػػي وعالقتػػػو  (4,20)سػػػميمافدراسػػػة 

 ,Nieminen)ح 4,,4)العتيبػػػػػػػي، بمتليػػػػػػػرات أخػػػػػػػرى مثػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػات كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف 

Savinainen& Viiri, 2012; Fabby& Koenig, 2015  واختمفػػت الدراسػػات
 حوؿ تحديد أنواع االستدالؿ العممي باختالؼ المراحؿ الدراسية. 

  ات لقياس االستدالؿ العممي بما يتناسب ما المرحمػة الدراسػية استخدمت الدراسات اختبار
ف لالسػػػتدالؿ و وسػػػال التػػػي تيػػػتـ بيػػػا تمػػػؾ الدراسػػػات، وتسػػػتخدـ الدراسػػػة الحاليػػػة اختبػػػار

 Lawson Classroom Test of Scientific Reasoning (LCTSR)العممػي 
ادقة وثابتة لقياس لشيوع استخدامو في عدد كبير مف الدراسات السابقة، وىو يعد أداة ص

 .(Thoron, 2010 )االستدالؿ لدى طالب المرحمة الثانوية والجامعية

 :  Academic Self Efficacyالمبحث ال:الث: فعالوة الذات ااكادوموة

فػػػي ىػػػذا االطػػػار سػػػيتـ تنػػػاوؿ فعاليػػػة الػػػذات األكاديميػػػة مػػػف خػػػالؿ التطػػػرؽ لػػػثالث نقػػػاط 
ا، وكذلؾ أىميتيا فػي التربيػة العمميػة، والدراسػات التػي أساسية وىى  مفيوميا   وأبعادىا، وقياسي

 اىتمت بيا في العمـو وفروعيا المختمفة، وذلؾ بيدؼ التوصؿ ألبعادىا، وكيفية قياسيا.
 ماهية فعالية الذات األكاديمية:أوالً: 

 حظيػت باىتمػاـ التػي الميمػة المتليػرات مػف المتعممػيف لػدى  األكاديميػة الػذات فعاليػة تعػد

 عمػى تػؤثر التػي الميمػة المتليػرات مػف نظػرًا لكونيػا العقػديف الماضػييفح خػالؿ والدراسػات ثالبحػو 

نجػازه دافعيتػو عمػى تػؤثر كمػا لممتعمـ معوقاً  أو ذاتياً  مساعداً  تكوف أف يمكف بحيث أنماط التفكير  وا 

 (.2، 4,22المبذوؿ ) المطرفي،  جيده وكمية بتدائيا، ومثابرتو يقوـ التي لممياـ
 الفػرد يكونيػا التػي األحكػاـ مجموعػة إلى أف فعالية الػذات ىػي Banduraباندورا  يشيرو 

 بمرونػة، األداء مػف معينػة أنماط لتحقيؽ المطموبة األفعاؿ مف مجموعة أداء عمى تنظيـ قدرتو عف

نجػاز بالمثػابرة، الصػعاب وتحػدي والمعقػدة، المواقػؼ الصػعبة مػا والتعامػؿ  .بيػا المكمػؼ الميػاـ وا 
(Bandura, 1993, 148) 

وفعاليػػة الػػذات مػػف المتليػػرات المعرفيػػة اليامػػة التػػي تػػـ تقييميػػا فػػي العديػػد مػػف الدراسػػات 
 عمػى كبيػًرا تػتثيًرا السػموكية والتػي تصػؼ تصػور الشػخص لقدرتػو عمػى إكمػاؿ ميمػة معينػة، وليػا
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 تعيقوح حيث أف  أو عمى األداء ذاتًيا وتساعده الفرد أداء عمى تؤثر أف يمكف إذ الفرد، تفكير أنماط

الػوعي  تقويػة فػي فعػاؿ أثػر ذات معرفػة بنػاءات تطػوير عمػى القػدرة يعنػي عاليػة بفعاليػة انحسػاس
 (Sondgerath & Snyder, 2013, 55) .لمفاعمية الذاتي واندراؾ

األكػاديمي،  مير الذات ومفيوـ األكاديمي الذات مفيوـ إلى عاـ بشكؿ الذات مفيوـ ويقسـ
 مفيػوـ المػتعمـ لػدى يتكػوف عنػدما التعميميػة العمميػة تحسػيف فػي األكػاديمي الػذات مفيػوـ ويسػيـ

 اآلخػروف منػو يتوقعي الػذي التربػوي السػموؾ يػؤدي يجعمػو ممػا األكاديميػة عػف الػذات إيجػابي

.(Dickha, 2005, 226) 
وتشير فعالية الذات األكاديمية إلػى التصػورات التػي يكونيػا الفػرد حػوؿ أدائػو النػاجح فػي 

الت المتخصصػػة، أو فػػي ميمػػة أكاديميػػة محػػددة، وقػػد أشػػارت النتػػائج عمػػى مػػدى العقػػديف المجػػا
عمػػى التحصػػيؿ لػػدى الفػػرد، وتػػرتبط فعاليػػة الػػذات األكاديميػػة بقػػوة  ليػػاالسػػابقيف التػػتثير الموجػػب 

بصػػورة موجبػػة بػػالقيـ الداخميػػة واسػػتراتيجيات التنظػػيـ الػػذاتي وتػػرتبط ارتبػػاط سػػالب بػػالقمؽ، وليػػا 
 ,Santiago & Einarson, 1998 )عمػى أداء وتعمػـ الطالػب فػي مجػاؿ دراسػي محػددتػتثير 

165; Ju- JOO, 2000, 5-6) 
 ومػا الذاتيػة، أو قدراتػو إمكانياتػو كفػاءة لمسػتوى الفػرد األكاديمية ىى إدراؾ وفعالية الذاتية

 األكاديميػة، ؼواألىػدا المواقػؼ لمتعامؿ ما فسيولوجية أو وجدانية أو معرفية مقومات مف تتضمنو

 & ,Desouza, Boone). ظػروؼ محػددة ظػؿ مػا فػي إنجػاز لتحقيػؽ األحػداث فػي والتػتثير

Yilmaz, 2004, 839) 
مفيػـو فعاليػة الػذات األكاديميػة يمثػؿ تقػويـ الفػرد لقدراتػو األكاديميػة مما سػبؽ يتضػح أف 

ايتػػػو وقدراتػػػو ويتضػػػمف ذلػػػؾ المعتقػػػدات حػػػوؿ احتػػػراـ الػػػذات التػػػي تػػػرتبط بػػػ دراؾ الفػػػرد حػػػوؿ كف
األكاديميػػة مػػف خػػالؿ عقػػد مقارنػػات خارجيػػة وداخميػػة، وتػػتـ المقارنػػة الخارجيػػة عبػػر مقارنػػة أداء 
االفػػػراد بػػػزمالئيـ فػػػي الصػػػؼ، أمػػػا المقارنػػػة الداخميػػػة فتكػػػوف عبػػػر مقارنػػػة أداء الفػػػرد فػػػي إحػػػدى 

 .المجاالت ما مجاالت أدائية أخرى
 اسها:أبعاد فعالية الذات األكاديمية وقي ثانًيا:

 الفعاليػة مقػاييس إعػداد عنػد مراعاتيػا ينبلي الذاتية لمفعالية رئيسية أبعاد ثالثة باندورا حدد

  (234-232، 0,,4قطامي،( عامة وىي كالتالي   الذاتية بصفة
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 الفاعمية  درجة Magnitude Efficacy :في المتعمـ اعتقاد درجة إلى البعد ىذا يشير 

 .قدراتو في ثقتو مدى نىبمع الذاتية فعاليتو أو كفاءتو

 الفعاليااة عمومياة: Generality Efficacy مػدى اتسػػاع إلػى البعػد ىػػذا يشػير 

 ب مكانػػو أنػػو يػػدرؾ المػػتعمـ أو يعتقػػد والتػػي الداللػػة ذات الواقعػػة والميػػاـ األنشػػطة

 .الظروؼ مختمؼ تحت أداؤىا

  الفعالياة قاو: Strength efficacy حسػاسان عمػؽ أو شػدة إلػى البعػد ىػذا ويشػير 

 أداء ب مكانيػة الفػرد إدراؾ أو اعتقاد عمؽ أو أو شد قوة بمعني الفعالية الذاتية، أو بالكفاءة

 .القياس موضا األنشطة أو المياـ

 مقيػاس أو قائمػة، فػي لفظيػة فقػرات تقػديـ طريػؽ عػف األكاديميػة الػذات فعاليػة وتقػاس 
 (.43، 4,22الذاتي ) المطرفي،  التقرير عف طريؽ المفحوص فيو يستجيب

بقيػاس فعاليػة الػذات األكاديميػة (Kim& Song, 2000) وقػد اىػتـ مقيػاس كػيـ وبػارؾ 
الواجػب،  صػعوبة وتفضػيؿ الػذاتي،  التنظػيـ بػالنفس، وفاعميػة مػف خػالؿ ثػالث أبعػاد وىػي  الثقػة

واالسػػػتجابة جػػػاءت فيػػػو عمػػػى صػػػورة ليكػػػرت فػػػي سػػػمـ خماسػػػي، وقػػػد اسػػػتخدمت دراسػػػة الضػػػمور 
 اس لطالب المرحمة الجامعية.( ىذا المقي3,,4)

والػذي عمػؿ عمػى قيػاس  (Usher, Pajares, 2006 )وىنػاؾ مقيػاس أشػير وبػاجيرز 
فعاليػػػة الػػػذات األكاديميػػػة مػػػف خػػػالؿ أربعػػػة أبعػػػاد وىػػػي  تػػػتثير معتقػػػدات وفعاليػػػة الػػػذات، والخبػػػرة 

مت دراسػة كيمػب المتقنة، والخبرة البديمة، وانقناع انجتماعي، والجانب الفسيولوجي، وقد اسػتخد
(Kemp, 2011)  .ىذا المقياس لطالب المرحمة انعدادية 

عمػى دراسػة االرتبػاط  Britner & Pajares) (2006 ,وعممػت دراسػة برنتػر وباجػارز
بيف فعالية الذات كمنبيء عمى معتقدات فعالية الذات األكاديمية فػي العمػوـ، واسػتخدامو كمنبػيء 

، واختالؼ ذ لؾ باختالؼ النوع، والمصادر األربعػة لفعاليػة الػذات وىػي عمي التحصيؿ في العمـو
الخبرة المتقنة، والخبرة البديمة، وانقناع انجتماعي، والجانب الفسػيولوجي، وكانػت الخبػرة المتقنػة 

 ـو لدى تالميذ المرحمة المتوسطة.ىى األكثر ارتباطًا بفعالية الذات األكاديمية في العم
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فقػػد اىتمػػت بقيػػاس   (Uzuntiryaki& Çapa, 2009)أمػػا دراسػػة يػػوزنتراكي، وكابػػا
فعالية الذات في الكيمياء مف خالؿ ثالثة أبعاد وىي  الكفاءة الذاتية لمميارات المعرفية، والكفػاءة 

 فاءة الذاتية لمتطبيقات اليومية.الذاتية لمميارات الحركية، والك
( فػػي 4,22) المطرفػػي،  أمػػا أبعػػاد فعاليػػة الػػذات األكاديميػػة فػػي العمػػـو فحػػددتيا دراسػػة

أربعة أبعاد وىي  التركيز عمى اليدؼ، والتوقا انيجابي لو، واالنشلاؿ التاـ في المياـ، والتحكـ 
الػػذاتي، والقناعػػة الذاتيػػة، والعمػػؿ بػػروح الفريػػؽ، واالسػػتجابة لمفقػػرات كانػػت فػػي صػػورة ليكػػرت فػػي 

 سمـ خماسي.
يفػانس، وسػتروبؿ    (Yoon, Evans& Strobel, 2014 )وقػد عممػت دراسػة يػوف، وا 

بعػػاد وىػػي  فعاليػػة الػػذات فػػي المحتػػوي المعرفػػي، أعمػػى قيػػاس فعاليػػة الػػذات األكاديميػػة فػػي سػػتة 
اليػػػة والفعاليػػة الذاتيػػػة التحفيزيػػة، وفعاليػػػة الػػػذات التعميميػػة، وفاعميػػػة التنظػػػيـ الػػذاتي، وانضػػػباط فع

 الذات، والمخرجات المتوقعة.
فػي سػبعة أبعػاد وىػي  التركيػز عمػى اليػدؼ، والتوقػا  ( فحػددتيا4,20)دراسػة البػابطيفو 

انيجػػػابي لػػػو، واالنشػػػلاؿ التػػػاـ فػػػي الميػػػاـ، وتحمػػػؿ الصػػػعوبات، والعمػػػؿ بػػػروح الفريػػػؽ، والػػػتحكـ 
 الذاتي، والقناعة الذاتية.

( فقػػد حػػددتيا فػػي تسػػعة أبعػػاد وىػػي  المبػػادرة، والثقػػة بػػالنفس، 4,20أمػػا دراسػػة نصػػار)
عوبات، والرضػػػػا األكػػػػاديمي، ومفيػػػػـو الػػػػذات التحصػػػػيمية، والمبػػػػادأة، والمثػػػػابرة فػػػػي مواجيػػػػة الصػػػػ

 لقيادة.والطموح، وا
مف خالؿ ما سبؽ يتضح اختالؼ الدراسات في تحديد أبعاد فعالية الػذات األكاديمػة فػي 

ويػوف،   (Uzuntiryaki& Çapa, 2009)العمػوـ، كمػا يتضػح اتفػاؽ دراسػتي يػوزنتراكي، وكابػا
يفانس، وستروبؿ  فػي البعػد الخػاص بالكفػاءة الذاتيػة   (Yoon, Evans& Strobel, 2014 )وا 

فػػي فيػػـ المحتػػوى المعرفػػيح وىػػو بعػػد ىػػاـ فػػي فعاليػػة الػػذات األكاديميػػة حيػػث يػػربط فعاليػػة الػػذات 
( 4,20( ) البػػابطيف، 4,22بمحتػوي أو مجػاؿ معرفػػي محػدد، كمػا اتفقػػت دراسػتي ) المطرفػي، 

اؼ، واالنشػػػلاؿ فػػػي الميػػػاـ، والػػػتحكـ الػػػذاتي، والقناعػػػة فػػػي البعػػػد الخػػػاص بػػػالتركيز عمػػػى األىػػػد
يفػػانس، وسػػتروبؿ   &Yoon, Evans )الذاتيػػة، والعمػػؿ بػػروح الفريػػؽ، أمػػا دراسػػة يػػوف، وا 

Strobel, 2014)   فقػػد اىتمػػت باألىػػداؼ تحػػت مسػػمى المخرجػػات المتوقعػػة، واتفقػػت دراسػػتي 
بالنفس، كما اتفقت دراستي  في البعد الخاص بالثقة Kim&Song, 2000) ح 4,20) نصار، 
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يفػػػانس، وسػػػتروبؿ   وكػػػيـ وبػػػارؾ    (Yoon, Evans& Strobel, 2014 )يػػػوف، وا 

(Kim&Song, 2000) فػػي البعػػد الخػػاص بفاعميػػة التنظػػيـ الػػذاتي، واتفقػػت دراسػػتي البػػابطيف 
فػي البعػد الخػاص بتحمػؿ الصػعوبات وأوردتػو  (Kim&Song, 2000) ( وكيـ وبارؾ 4,20) 

تحت مسمى  تفضػيؿ صػعوبة الواجػب، كمػا اىتمػت  (Kim&Song, 2000)وبارؾ دراسة كيـ 
بعػػض المقػػاييس بتبعػػاد فعاليػػة الػػذات العامػػة وفػػؽ نظريػػة بانػػدورا لمػػتعمـ المعرفػػي انجتمػػاعي مثػػؿ 

 ,Usher, Pajares )( وأشػير وبػاجيرز 333، 4,22مقػاييس كػؿ مػف شػند، وشػعت، ورامػز)

 .) (Britner& Pajares, 2006وبرنتر وباجارز  (2006
التربية العلمية، والدراسات التي اهتمت بها في العلوم أهمية فعالية الذات األكاديمية في  ثالًثا:

 :وفروعها

 الفػرد أداء عمػى يػؤثر أف يمكػف إذ الفػرد، تفكيػر أنمػاط عمػى كبيػًرا تػتثيًرا فعاليػة الػذات ليػا

 تطوير عمى القدرة يعني عالية بفعالية ساسانح أدائو، وأف عف يعيقو أو عمى األداء ذاتًيا ويساعده

 وجػود الػذات فعاليػة لمفاعمية، وتعنػي الذاتي الوعي واندراؾ تقوية في فعاؿ أثر ذات معرفة بناءات

 معرفػي دافػا لػذلؾ فيػو ظػروؼ اجتماعيػة ضػمف لألداء إمكانات مف الفرد يمتمكو لما ذىني تصور

 (224، 4,20بابطيف، ال) .اجتماعي
ة الػػذات األكاديميػػة فػػي جوانػػب متعػػددة مػػف سػػموكيات الػػتعمـح ومنيػػا إختيػػار وتػػؤثر فعاليػػ

األنشػػطة حيػػث يختػػار المػػتعمـ النشػػاط الػػذي يجعمػػو ناجحػػُا، والمثػػابرة والجيػػد فػػالمتعمـ الػػذي لديػػو 
فاعميػػة ذات عاليػػة يمكنػػو تخطػػي الصػػعوبات، وكػػذلؾ فيػػي تػػؤثر عمػػى الػػتعمـ واننجػػاز فػػالمتعمـ 

 (204، 0,,4) قطامي،  لديو قدرة أكبر عمى اننجاز الذي يطور ذاتو يكوف
إلى أف فعالية الذات األكاديمية إحدى أىـ المتليرات المػؤثرة فػي  Schunkويشير شنؾ 

األداء مػػف المنظػػور الػػدافعي والتػػي يمكػػف مػػف خالليػػا زيػػادة مسػػتوى األداء ومسػػتوى الكفػػاءة ذلػػؾ 
بػة فػي االشػتراؾ فػي األنشػطة الصػفية واختيػار ألنيا منبئ جيد عػف مسػتوى الجيػد والمثػابرة والرم

 (40، 4,22األنشطة واختيار وتطبيؽ استراتيجيات التجييز والمعالجة بفاعمية. ) المطرفي، 
دراسػػة وقػػد اىتمػػت العديػػد مػػف دراسػػات التربيػػة العمميػػة بفعاليػػة الػػذات األكاديميػػة ومنيػػا 

المنظػػػومي فػػػي تنميػػػة التفكيػػػر  ىػػػدفت إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى أثػػػر المػػػدخؿ والتػػػي( 3,,4الربيعػػػاف )
المنظػػػومي، والتحصػػػيؿ، وفعاليػػػة الػػػذات األكاديميػػػة فػػػي العمػػػـو لػػػدى طالبػػػات المرحمػػػة المتوسػػػطة 
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بالسعودية، وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصػائيًا بػيف المجمػوعتيف لصػالح المجموعػة 
 مقياس فعالية الذات األكاديمية. التجريبية في مفيوـ

( دراسػة ىػػدفت الستقصػاء العالقػػة بػيف إدراكػػات البيئػة الصػػفية 3,,4الح)كمػا أجػرت الفػػ
لتحصػػيؿ الدراسػػي فػػي العمػػـو وفاعميػػة الػػذات األكاديميػػة لػػدى طالبػػات الصػػؼ الثػػاني وكػػؿ مػػف ا

المتوسط بالسعودية، وقد أظيرت النتائج وجود عالقة دالة إحصائيًا بيف إدراكات طالبات الصؼ 
الثاني متوسط لبيئة الصؼ، وفاعمية الذات األكاديمية فػي العمػوـ، فػي حػيف ال توجػد عالقػة دالػة 

 .يف إدراكات الطالبات لبيئة الصؼ وتحصيميف الدراسي في العموـإحصائيًا ب
والتػي اىتمػت ببحػث العالقػة بػيف فعاليػة الػذات  (Forrester, 2010)ودراسػة فوريسػتر 

فػػػي العمػػػـو وبػػػيف االىتمػػػاـ العممػػػي، والجػػػنس، والتخصػػػص العػػػاـ لػػػدى الطػػػالب المسػػػجميف وميػػػر 
 ,Science, Technologyندسػة والرياضػيات المسػجميف فػي مقػررات العمػـو والتكنولوجيػا والي

Engeneering and Mathmatics (STEM) واسػػتخدمت الدراسػػة االسػػتبياف، والمقابمػػة ،
الشخصػػػية، وقػػػد توصػػػمت إلػػػى أف فعاليػػػة الػػػذات فػػػي العمػػػـو تظيػػػر بشػػػكؿ واضػػػح مػػػا الطػػػالب 

ف الطػالب عػ STEMالطالب المسجميف فػي مقػررات العمػـو والتكنولوجيػا واليندسػة والرياضػيات 
 .STEMمير المسجميف في مقررات العمـو والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات 

فاىتمت بالتعرؼ  (sondgerath & Snyder, 2013)أما دراسة سوندجريث، وسيندر 
عمػػػػى فعاليػػػػة الػػػػذات كمنبػػػػيء عمػػػػى األداء األكػػػػاديمي فػػػػي مقػػػػرر المحاصػػػػيؿ وذلػػػػؾ فػػػػي خمػػػػس 

لنباتػات، والتربػة، والتطبيقػات التكنولوجيػة، وفسػيولوجيا موضوعات أساسية ) المحاصيؿ، تمييػز ا
النبػػات( وقػػد توصػػمت الدراسػػة لوجػػود عالقػػة ارتباطيػػة قويػػة بػػيف فعاليػػة الػػذات واألداء األكػػاديمي 

( مفػػػردة مػػػف نػػػوع االختيػػػار مػػػف متعػػػدد لػػػدى 20الػػػذي تػػػـ قياسػػػو باسػػػتخداـ اختبػػػار مكػػػوف مػػػف )
 (.24.,الطالب حيث بملت قيمة معامؿ االرتباط )

( فيػػدفت إلػػى دراسػػة أثػػر تػػدريس مقػػرر اسػػتراتيجيات تػػدريس 4,23أمػػا دراسػػة الحصػػاف)
العموـ وتقييميا عمى تنمية فعالية الذات األكاديمية في تدريس العمـو والدافعية نحو تدريسيا لػدى 

وتكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف عينػػػة عشػػػوائية عنقوديػػػة مػػػف  ،الطالبػػػات معممػػػات الصػػػفوؼ األوليػػػة
المسػػػػتوى السػػػػابا الطالبػػػػات معممػػػػات العمػػػػوـ تخصػػػػص معممػػػػة الصػػػػفوؼ األوليػػػػة بقسػػػػـ طالبػػػػات 

( بكميػػة التربيػػة بجامعػػة األميػػرة نػػورة بنػػت عبػػد 444المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس، فػػي مقػػرر نيػػج )
الػػػرحمف بالمممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية، واسػػػتخدمت الدراسػػػة مقيػػػاس فعاليػػػة الػػػذات األكاديميػػػة فػػػي 
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لدافعيػػػػة نحػػػػو تػػػػدريس العمػػػػوـ،  وتوصػػػػمت الدراسػػػػة لوجػػػػود تػػػػتثير كبيػػػػر تػػػػدريس العمػػػػـو ومقيػػػػاس ا
( بػػػػيف فعاليػػػػة الػػػػذات 42.,لممقررعمػػػػى فعاليػػػػة الػػػػذات والدافعيػػػػة، ووجػػػػود ارتبػػػػاط قػػػػوي موجػػػػب ) 

.األكاديمية في تدريس العم  ـو  والدافعية نحو تدريس العمـو
 – زاوج – فكػر( اسػتراتيجية اسػتخداـ ( والتػي ىػدفت لبحػث أثػر4,22ودراسػة المطرفػي)

متوسػط  الثػاني الصػؼ طػالب لدى العموـ في األكاديمية الذات وفعالية تنمية التحصيؿ في ) شارؾ
المخػػػاليط والمحاليػػػؿ  وقػػػدمت الدراسػػػة مقيػػػاس لفعاليػػػة الػػػذات  –وذلػػػؾ فػػػي وحػػػدة  دراسػػػة المػػػادة 

بي لػو، واالنشػلاؿ العمـو والذي تضمف أبعاد   التركيز عمى اليدؼ والتوقيا انيجػا في األكاديمية
 فػي ) شػارؾ – زاوج – فكػر( اسػتراتيجية السػتخداـ التاـ في المياـ، وتوصمت الدراسة  لوجػود أثػر

. في األكاديمية الذات وفعالية تنمية التحصيؿ  العمـو
لبحػػػث العالقػػػات بػػػيف الكفػػػاءة الذاتيػػػة األكاديميػػػة،  (Jan, 2015)وىػػػدفت دراسػػػة جػػػاف 
والخبرة السابقة، والرضا عف التعمـ عبر اننترنت، واستكشاؼ العالقػة والكفاءة الذاتية لمكمبيوتر، 

بػػيف الكفػػاءة الذاتيػػة األكاديميػػة، والكفػػاءة الذاتيػػة مػػا العمػػر والجػػنس لػػد،طالب الدراسػػات العميػػا، 
وأظيػػرت النتػػائج وجػػود عالقػػة ارتبػػاط بػػيف جميػػا المتليػػرات، وأظيػػرت نتػػائج تحميػػؿ االنحػػدار أف 

 ألكاديمية ىى األكثر توقعًا لمرضا عف التعمـ عبر اننترنت. الكفاءة الذاتية ا
( إلي بحث فاعمية استراتيجية التفكير بصوت مرتفا فػي 4,20وىدفت دراسة البابطيف) 

تنميػػػة التفكيػػػر التػػػتممي والتحصػػػيؿ وفعاليػػػة الػػػذات األكاديميػػػة فػػػي العمػػػـو لػػػدى طالبػػػات المرحمػػػة 
الثانيػػة لمقػػرر العمػػـو المطػػور لمصػػؼ األوؿ المتوسػػط  المتوسػػطة بمدينػػة مكػػة المكرمػػة فػػي الوحػػدة

والمتضػػػػمف  الفصػػػػؿ الثالػػػػث )المػػػػادة وتليراتيػػػػا(، والفصػػػػؿ الرابػػػػا) الػػػػذرات والعناصػػػػر والجػػػػدوؿ 
الػػػدوري( وقػػػدمت الدراسػػػة مقيػػػاس لمفعاليػػػة الذاتيػػػة األكاديميػػػة فػػػي العمػػػـو وتضػػػمف  التركيػػػز عمػػػى 

ـ في المياـ وتحمؿ الصعوبات، والعمؿ بروح الفريػؽ، اليدؼ والتوقا انيجابي لو، واالنشلاؿ التا
والػػتحكـ الػػذاتي والقناعػػة الذاتيػػة ، وتوصػػمت إلػػي فاعميػػة اسػػتراتيجية التفكيػػر بصػػوت مرتفػػا فػػي 

.تنمية التفكير التتممي والتحصيؿ وفعا  لية الذات األكاديمية في العمـو
فػي تنميػة  KWLH ( والتػي ىػدفت إلػى بحػث فاعميػة إسػتراتيجية4,20ودراسػة نصػار) 

فعاليػػػػة الػػػػذات والدافعيػػػػة لمػػػػتعمـ والتحصػػػػيؿ فػػػػي العمػػػػـو لػػػػدى تالميػػػػذ الحمقػػػػة الثانيػػػػة مػػػػف التعمػػػػيـ 
االساسػػي، وقػػد تػػـ اسػػتخداـ االسػػتراتيجية فػػي محتػػوى وحػػدة  التنػػوع والتكيػػؼ فػػي الكائنػػات الحيػػة  

مف أبعػػػػاد لتالميػػػػذ الصػػػػؼ األوؿ انعػػػػدادي، وقػػػػدمت الدراسػػػػة مقيػػػػاس فعاليػػػػة الػػػػذات والػػػػذي تضػػػػ
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 المبادرة، والثقة بالنفس، والمثابرة في مواجية الصعوبات، وتوصمت النتائج إلى فاعمية إستراتيجية

KWLH  .  في تنمية فعالية الذات والدافعية لمتعمـ والتحصيؿ في العمـو
أفحػص، أسػتؿ، أقػرأ،  PQ4R ( فاىتمػت ببحػث فاعميػة اسػتراتيجية4,22أما دراسة فؤاد)
فػػػي تػػػدريس الكيميػػػاء لتنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر فػػػوؽ المعرفػػػي وتقػػػدير الػػػذات تتمػػػؿ، سػػػما، راجػػػا 

األكاديمي لدى طالب المرحمة الثانوية، وذلؾ في كيمياء الصؼ األوؿ الثانوي في الفصؿ األوؿ 
 المحاليػػػؿ واللرويػػػات  والفصػػػؿ الثػػػاني  األحمػػػاض والقواعػػػد  وقػػػد قػػػدمت الدراسػػػة مقيػػػاس لفعاليػػػة 

والمبػادأة،  -الرضا األكاديمي، ومفيػـو الػذات التحصػيمية  ي تضمنت أبعاد الذات األكاديمي والت
أفحػص، أسػتؿ، أقػرأ، تتمػؿ،  PQ4R فاعميػة اسػتراتيجية إلػىوتوصمت الدراسة  ،والطموح، والقيادة

 سما، راجا في تدريس الكيمياء لتنمية ميارات التفكير فوؽ المعرفي وتقدير الذات األكاديمي.
 ما يمي:ضو من دراسات يتضح من خالل ما سبق عر 

أىمية دراسة فعالية الذات األكاديمية في التربية العممية، ويتضح اىتماـ بعض الدراسات  -2
بعالقػػػة فعاليػػػة الػػػذات األكاديميػػػة بليرىػػػا مػػػف المتليػػػرات األخػػػرى مثػػػؿ دراسػػػتي فوريسػػػتر 

(Forrester, 2010)  وسػوندجريث، وسػيندر(Sondgerath & Snyder, 2013) 
 . (Jan, 2015)وجاف 

تػػـ اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات تدريسػػية متنوعػػة لتنميػػة فعاليػػة الػػذات األكاديميػػة مثػػؿ دراسػػات  -4
( 4,22ح وفػػػػؤاد، 4,20ح ونصػػػػار، 4,20ح والبػػػػابطيف، 4,22كػػػػؿ مػػػػف ) المطرفػػػػي، 

وتوصػػمت جميػػا ىػػذه الدراسػػات نمكانيػػة تنميتيػػا باسػػتخداـ طػػرؽ واسػػتراتيجيات تدريسػػية 
( فاىتمػػػت بتنميػػػة فعاليػػػة الػػػذات 4,23أمػػػا دراسػػػة الحصػػػاف ) تقػػػـو عمػػػى الػػػتعمـ النشػػػط،

 يس.األكاديمية مف خالؿ تدريس مقرر طرؽ التدر 

اىتمت الدراسات بتنمية فعالية الػذات األكاديميػة فػي مختمػؼ المراحػؿ الدراسػية، فاىتمػت  -3
( بيػا فػي المرحمػة الثانويػة، بينمػا اىتمػت 4,22ح وفػؤاد،  (Forrester, 2010دراسػتي 
( بيػػػا فػػػي 4,20ح ونصػػػار، 4,20ح والبػػػابطيف، 4,22ت كػػػؿ مػػػف ) المطرفػػػي، دراسػػػا

 ,Sondgerath & Snyderالمرحمػػة المتوسػػطة، أمػػا دراسػػتي سػػوندجريث، وسػػيندر 

( فاىتمػػت بيػػا فػػي المرحمػػة الجامعيػػة بينمػػا اىتمػػت دراسػػة 4,23ح والحصػػاف،  (2013
 بيا في مرحمة الدراسات العميا. (Jan, 2015)جاف 
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 اتفاؽ بيف الدراسات حوؿ تحديد أبعاد فعالية الذات األكاديمية.عدـ وجود  -2

 ة:ـــــــذساســـشوض الـــــــف

بػػيف طالبػػات المجموعػػػة  ( α =,.,0) توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػػد مسػػتوى  -2
االسػػػػتدالؿ العممػػػػي فػػػػي الكيميػػػػاء لصػػػػالح  الضػػػػابطة والمجموعػػػػة التجريبيػػػػة فػػػػي اختبػػػػار

 المجموعة التجريبية.

بػػيف طالبػػات المجموعػػة  ( α =,.,0)جػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى تو  -4
لصػالح فعاليػة الػذات األكاديميػة فػي الكيميػاء التجريبيػة فػي مقيػاس  الضابطة والمجموعة
 المجموعة التجريبية.

 ة:ـــــــذساســــشاءات الــــــإخ

 ومواءالمناسيبة للصيف ال:يانهإعداد قائمة بأبعاد فعالوية اليذات ااكادوموية فيه الك أوالً:
 ال:انون من خالل: 

 تحديد الهدف من القائمة: -1

لمصػػػػػػػؼ  أبعػػػػػػػاد فعاليػػػػػػػة الػػػػػػػذات األكاديميػػػػػػػة فػػػػػػػي الكيميػػػػػػػاء اسػػػػػػػتيدفت القائمػػػػػػػة تحديػػػػػػػد
 .الثاني الثانوي

 مصادر اشتقاق القائمة: -2

 ي الثػانويالمناسبة لمصؼ الثان الشتقاؽ قائمة أبعاد فعالية الذات األكاديمية في الكيمياء
 & Britner) (2006 ,برنتػػر وباجػػارزتػـ االسػػتناد لمدراسػػات والبحػػوث السػػابقة مثػؿ دراسػػات 

Pajares  والتي حددت أربعة مصادر لفعالية الذات وىي الخبرة المتقنة، والخبرة البديمة، وانقناع
  (Uzuntiryaki& Çapa, 2009)دراسة يوزنتراكي، وكاباو  انجتماعي، والجانب الفسيولوجي،

فقد اىتمت بقياس فعالية الذات في الكيمياء مف خالؿ ثالثة أبعاد وىي  الكفاءة الذاتية لمميػارات 
 دراسػػػة ، أمػػػا المعرفيػػػة، والكفػػػاءة الذاتيػػػة لمميػػػارات الحركيػػػة، والكفػػػاءة الذاتيػػػة لمتطبيقػػػات اليوميػػػة

توقػا انيجػابي لػو، وال  أربعة أبعػاد وىػي  التركيػز عمػى اليػدؼ فحددتيا في( 4,22) المطرفي، 
يفػانسو واالنشلاؿ التاـ في المياـ، والتحكـ الذاتي، والقناعة الذاتية،   )وسػتروبؿ   دراسة يوف، وا 

Yoon, Evans& Strobel, 2014)  بعاد وىي  فعالية الذات في المحتػوي أستة  فحددتيا في
ميػة التنظػيـ الػذاتي، وانضػباط المعرفي، والفعالية الذاتية التحفيزيػة، وفعاليػة الػذات التعميميػة، وفاع



2018  (1ج)أبرول ( 114)العدد   امجلة كلوة التربوة ببنه  

 

 44 

( فحددتيا في سػبعة أبعػاد وىػي  4,20دراسة ) البابطيف، ، و والمخرجات المتوقعة  فعالية الذات
والتوقػػػا انيجػػػابي لػػػو، واالنشػػػلاؿ التػػػاـ فػػػي الميػػػاـ، وتحمػػػؿ الصػػػعوبات،  ،التركيػػػز عمػػػى اليػػػدؼ

( فقػد حػددتيا فػي 4,20اسػة نصػار)در  ، أمػاوالقناعػة الذاتيػة والعمؿ بروح الفريؽ، والتحكـ الذاتي
تسعة أبعاد وىي  المبادرة، والثقػة بػالنفس، والمثػابرة فػي مواجيػة الصػعوبات، والرضػا األكػاديمي، 

 ومفيـو الذات التحصيمية، والمبادأة، والطموح، والقيادة.
والػػذي اىػػتـ (Kim&Song, 2000) كػػيـ وبػػارؾ كمػػا تػػـ االسػػتناد لمقياسػػي كػػؿ مػػف 

ات األكاديميػػػة مػػػف خػػػالؿ ثػػػالث أبعػػػاد وىػػػي  الثقػػػة بػػػالنفس، وفاعميػػػة التنظػػػيـ بقيػػػاس فعاليػػػة الػػػذ
والػذي  (Usher, Pajares, 2006 )مقيػاس أشػير وبػاجيرز الذاتي، وتفضيؿ صعوبة الواجب، و 

عمػػؿ عمػػى قيػػاس فعاليػػة الػػذات األكاديميػػة مػػف خػػالؿ أربعػػة أبعػػاد وىػػي  تػػتثير معتقػػدات وفعاليػػة 
 الخبرة البديمة، وانقناع انجتماعي، والجانب الفسيولوجي.الذات، والخبرة المتقنة، و 

ومػػػف خػػػالؿ مػػػا سػػػبؽ تػػػـ التوصػػػؿ لقائمػػػة مبدئيػػػة ألبعػػػاد فعاليػػػة الػػػذات االكاديميػػػة فػػػي 
 انقنػاع انجتمػػاعي، والجانػب الفسػػيولوجي، وتفضػػيؿ ( أبعػػاد وىػػى ,2الكيميػاء والتػػي تضػمنت )

الفاعميػػة الذاتيػػة فػػي فيػػـ ، و التنظػػيـ الػػذاتيوفاعميػػة  ،لثقػػة بػػالنفسوا الميمػػة) الواجػػب(، صػػعوبة
 والمبادأة، والطموح، والقيادة.، التركيز عمى اليدؼ، و المحتوى المعرفي

 التوصل للقائمة النهائية: -3

ـ عػػػرض القائمػػػة المبدئيػػػة ألبعػػػاد فعاليػػػة الػػػذات األكاديميػػػة فػػػي الكيميػػػاء عمػػػى السػػػادة تػػػ
%( بيف المحكميف، ومػف ,4المحكميف، وتـ أخذ األبعاد التي حازت عمى نسبة اتفاؽ أكثر مف )

التركيػػز ، و الفاعميػػة الذاتيػػة فػػي فيػػـ المحتػػوى المعرفػػيخػػالؿ ذلػػؾ تػػـ التوصػػؿ لخمسػػة أبعػػاد وىػػي 
 الميمة) الواجب(.صعوبة  ، وتفضيؿالتنظيـ الذاتيوفاعمية  والثقة بالنفس، ،عمى اليدؼ

 (66 -63 ،2002)الضمور، ويمكن تعريف تمك األبعاد عمى النحو التالي:
الفاعميػػػة الذاتيػػػة فػػػي فيػػػـ المحتػػػوى المعرفػػػي  ىػػػى تصػػػورات الفػػػرد حػػػوؿ كفاءتػػػو الذاتيػػػة  -2

لمعرفيػػة لمعمػػـو ومػػا تتضػػمنو مػػف  ولقدراتػػو الخاصػػة فػػي التحصػػيؿ فيمػػا يتعمػػؽ بالبنيػػة ا
 مفاىيـ، ومباديء، وتعميمات، وقوانيف، ونظريات. 

التركيػػػز عمػػػى األىػػػداؼ  ىػػػى قػػػدرة الفػػػرد عمػػػى تحديػػػد الميػػػاـ واألنشػػػطة التػػػي يسػػػتخدميا  -4
لموصػػػوؿ إلػػػى األداء النػػػاجح لتحقيػػػؽ األىػػػداؼ، والتػػػي يػػػدرؾ أنػػػو ب مكانػػػو أداؤىػػػا تحػػػت 

 مختمؼ الظروؼ.



ه بالجدل   د.سحر محمد ووسف عز الدون  Argument-Driven استخدام نموذج االستقصاء الُموجَّ

Inquiry(ADI)  
 

 48 

 لمػا والمتضػمنو بػاللموض، يتصػؼ موقػؼ فػي أدائػو عػف الفػرد توقعات ىى :بالنفس الثقة -3

نجػاز المعيقػات مراجعػة فػي لديػو المثػابرة ودرجػة جيػد، مػف يبػذؿ مف أنشطة، ومػا يؤديو  وا 

 أعمى ذاتية فاعمية الى يدفا النجاح ألف بنجاح يؤديو الذي واختيار النشاط المطموب،

 لمواجيتيػا يخطػط التػي المواقػؼ فػي الفػرد ذليايبػ التػي الػذاتي  ىػى القػوة التنظػيـ فاعميػة -2

 .أدائيو توقعات مف لنفسو الفرد يحدده بما وترتبط لمموقؼ، ومدى مالئمتيا

محػددة،  مواقػؼ فػي كفاءتو لمستوى الطالب ادراؾ ) الواجب( مدى الميمة صعوبة تفضيؿ -0
مواقػؼ  الػى التوقعػات نقؿ ويمكف ، الصعوبة مستوى تحديد وفؽ االداء مستوى يحدد والفرد

ومػدى  لمواجيتيػا يخطػط التػي المواقػؼ في الطالب يبذليا التي القوة عمى وتعتمد ، مشابية
  .المثابرة ودرجة الميمة عمى األداء في المبذوؿ الجيد وعمى لمموقؼ، مالءمتيا

 أدوات الدراسة:وضبط إعداد :انًوا: 

 Lawson’s Classroom Test ofالعلممياختبمار الوسمون وأخمرون لدسمتدالل  -1

Scientific Reasoning (LCTSR) (Lawson et al., 2000)  ترجمممة
 (2002)الزغل، 

 ييػػدؼ االختبػػار لقيػػاس االسػػتدالؿ العممػػي والػػذي يتضػػمف االسػػتدالؿ   الياادف ماان االختبااار
 الترابطي، والتوافقي، والفرضي، والتناسبي. 

 :فقػرة كػؿ ويتبا متعدد، مف اراالختي نوع مف فقرة ( 42 ) مف االختبار يتكوف وصف االختبار 

 .صحيح فقط منيا واحد بدائؿ، ثالثة إلى خمسة بيف ما تتراوح البدائؿ مف عدد

 يػػػتـ احتسػػاب درجػػة واحػػدة الختيػػػار البػػديؿ الصػػحيح، وصػػفر إذا كانػػػت   تصااحيح اإلختبااار
 ( درجة.42انجابة خاطئة، وبالتالى تكوف الدرجة العظمى لالختبار )

 مكونة لممقياس عمى مجموعة االستطالعية الدراسة إجراء تـ :لالختبار االستطالعية الدراسة 

 لحسػاب ( طالبػة بمدرسػة ثانويػة الخماسػيف الثانيػة بمحافظػة وادي الدواسػر وذلػؾ44)عمػى 

 :كالتالي والثبات الصدؽ

 المنػاىج فػي متخصصػيفمحكمػيف  مجموعػة عمػى االختبػار تـ عػرض  الصدق الظاىري 

 ، وتـ تعديؿ صيامة بعض الفقرات.قويـ والقياسوالتوطرؽ تدريس العموـ، 
 بطريقة إعادة االختبار لالختبار الثبات إجراءات (0,,4الزمؿ، (   أجرتثبات االختبار 

Test ReTest ( (، وعممػػػت دراسػػػة ) الزعبػػػى، وأخػػػراف، 030,فكػػػاف معامػػػؿ االرتبػػػاط
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ى الدراسػػة (، وفػػ034,( عمػػى قيػػاس الثبػػات بطريقػػة إعػػادة االختبػػار وقػػد بملػػت )4,,4
(، 23.,تػػػـ حسػػػاب الثبػػػات بطريقػػػة معامػػػػؿ ألفػػػا كرونبػػػاخ وقػػػد بملػػػت قيمتػػػػو )  الحاليػػػة

 ( وىي قيـ تدؿ عمى ثبات االختبار. 020,وبطريقة سبيرماف براوف وقد بملت )

 تػػـ حسػػاب زمػػف االختبػػار باسػػتخداـ معادلػػة حسػػاب الزمف)فػػؤاد البيػػيزماان االختبااار   ،
 .( دقيقة00ي لتطبيؽ االختبار )وقد بمغ الزمف الكم( 2424، 202

 :مف خالؿ ما سبؽ تـ التوصؿ لمصورة النيائية لالختبار. الصور  النيائية لالختبار 

 اختبار االستدالل العلمي في الكيمياء. ) إعداد الباحثة( -2

 ييػدؼ االختبػار لقيػاس االسػتدالؿ العممػي فػي الكيميػاء لمصػؼ الثػاني   اليدف مان االختباار
 الثانوي. 

 فقػرة كػؿ ويتبػا متعػدد، مػف االختيار نوع مف فقرة ( ,4 ) مف االختبار تكوف ف االختبار:وص 

االسػتدالؿ االسػتقرائي، ، ويقيس االختبار ستة أنمػاط وىػي  صحيح فقط منيا واحد أربا بدائؿ
( التػػػػالي 4واالسػػػػتنباطي، والترابطػػػػي، والتناسػػػػبي، والتػػػػوافقي، وضػػػػبط المتليػػػػرات، والجػػػػدوؿ)

  يمي  يوضح ذلؾ كما
 االستدالل العلمه فه الكومواء( وصف اختبار 1جدول)

 االستدالل
االستقرائ

 ن
االستنباط

 ن
 التوافقه التناسبه الترابطه

ضبط 
 المتغورات

 الفقرات
3 ،18 ،

14 
4 ،8 ،

13 
1 ،2 ،14 ،

15 
4 ،5 ،

6 
11 ،12 ،

20 
4 ،10 ،16 ،

14 

 الصػػحيح، وصػػفر إذا كانػػػت يػػػتـ احتسػػاب درجػػة واحػػدة الختيػػػار البػػديؿ   تصااحيح اإلختبااار
 ( درجة.,4انجابة خاطئة، وبالتالى تكوف الدرجة العظمى لالختبار )

 مكونة لممقياس عمى مجموعة االستطالعية الدراسة إجراء تـ :لممقياس االستطالعية الدراسة 

 لحسػاب ( طالبػة بمدرسػة ثانويػة الخماسػيف الثانيػة بمحافظػة وادي الدواسػر وذلػؾ44)عمػى 

 :كالتالي باتوالث الصدؽ

 تـ حساب الصدؽ بطريقتيف وىما    صدق االختبار 

وطرؽ  المناىج في متخصصيفمحكميف  مجموعة عمى االختبار الصدؽ الظاىري عرض -2
، وتػػػـ تعػػػديؿ صػػػيامة بعػػػض الفقػػػرات فػػػي ضػػػوء آراء والتقػػػويـ والقيػػػاستػػػدريس العمػػػـو  

 المحكميف.
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االرتبػػػػاط بػػػػيف درجػػػػات بحسػػػػاب قيمػػػػة معامػػػػؿ الصػػػػدؽ التالزمػػػػي) المصػػػػاحب(  وذلػػػػؾ  -4
واختبػػار  ،الختبػػار الوسػػوف وأخػػروف الدراسػػة االسػػتطالعية عمػػى الدرجػػة الكميػػة مجموعػػة

( وىػو داؿ عنػد 20.,االستدالؿ العممي في الكيمياء، وقػد بملػت قيمػة معامػؿ االرتبػاط )
  ( ويتحقؽ بيا الصدؽ التالزمي لالختبار.0,0,مستوى )

 ( ، 023,يقػػػة معامػػػؿ ألػػػؼ كرونبػػػاخ وقػػػد بملػػػت ) تػػػـ حسػػػاب الثبػػػات بطر   ثباااات االختباااار
 (. 032,وبطريقة سبيرماف براوف وقد بملت )

 202،   تػـ حسػاب زمػف االختبػار باسػتخداـ معادلػة حسػاب الزمف)فػؤاد البيػيزمن االختبار ،
 .( دقيقة,0وقد بمغ الزمف الكمي لتطبيؽ االختبار )( 2424

 ـ تطبيؽ االختبار في صورتو النيائية، حيث مف خالؿ ما سبؽ ت  الصور  النيائية لالختبار
 ( فقرة.,4تضمف )

 :الكيمياءمقياس فعالية الذات األكاديمية في  -3

  :لػدى طالبػات الصػؼ  الكيميػاءقيػاس فعاليػة الػذات األكاديميػة فػي اليدف من المقيااس
 .الثاني الثانوي

 :توزعػػت ( عبػػارة، وقػػد ,2تضػػمف المقيػػاس فػػي صػػورتو األوليػػة عمػػى ) وصااف المقياااس
 والثقػػػة بػػػالنفس، الميمػػة) الواجػػػب(،صػػػعوبة تفضػػػيؿ العبػػارات عمػػػى خمسػػػة أبعػػاد وىػػػي  

 .التركيز عمى اليدؼ، و الذاتية في فيـ المحتوى المعرفي الفعالية ،التنظيـ الذاتيوفعالية 

وقد تضمف المقياس عبارات موجبة وأخرى سالبة، وجاءت االستجابات في شكؿ مقيػاس 
والجػػدوؿ  ،حيػػث تتػػدرج االسػػتجابات مػػف أوافػػؽ بشػػدة إلػػى ال أوافػػؽ بشػػدةليكػػرت فػػي سػػمـ خماسػػي 

 ( يوضح وصؼ المقياس 3التالي)

 مقواس فعالوة الذات ااكادوموة فه العلوموصف ( 2جدول )

 أبعاد المقواس م
النهاوة 
 العظمم

عدد 
 الفقرات

أرقام 
 الفقرات

أرقام 
العبارات 

 السالبة

أرقام 
العبارات 
 الموجبة

1 
 عوبة المهمةتفضول ص

 ) الواجب( 
35 4 1-4 4 ،6 

1 ،2 ،3 ،5 ،
4 

 13، 12، 10 11، 4، 8 13-8 6 30 ال:قة بالنفس 2

 4 45 فعالوة التنظوم الذاته 3
14- 
22 

14 ،15 

16 ،14 ،18 ،
14 ،20 ،21 ،

22 
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4 
الذاتوة فه فهم  الفعالوة

 المحتوط المعرفه
40 8 

23- 
30 

28 

23 ،24 ،25 ،
26 ،24 ،24 ،

30 

 10 50 التركوز علم الهدف 5
31- 
40 

32 ،35 

31 ،33 ،34 ،
36 ،34 ،38 ،

34 ،40 

 30 10 40 200 المقواس ككل.

 مكونة لممقياس عمى مجموعة االستطالعية سةالدرا إجراء تـ :لممقياس االستطالعية الدراسة 

 لحسػاب ( طالبػة بمدرسػة ثانويػة الخماسػيف الثانيػة بمحافظػة وادي الدواسػر وذلػؾ44)عمػى 

 :كالتالي والثبات الصدؽ

  :التحقؽ مف صدؽ المقياس بطريقتيف وىما تـ صدق المقياس 

ي، عػػرض المقيػػاس عمػػى محكمػػيف تخصػػص عمػػـ نفػػس تعميمػػوذلػػؾ ب الصاادق الظاااىري: -2
، وقد تـ حذؼ العبارات التي حصمت عمى نسبة اتفاؽ أقػؿ  ومناىج وطرؽ تدريس العمـو

ضػػافة لػػبعض العبػػارات فػػي ,4مػػف ) %( وتػػـ عمػػؿ مػػا يمػػـز مػػف تعػػديالت مػػف حػػذؼ وا 
 ضوء أرائيـ.

االتساؽ الداخمي لألبعاد األربعة لممقياس، وجاءت النتائج    وذلؾ بحسابصدق التكوين -4
 كما يمي 

 للمقواس بالدرجة الكلوة. الخمسةامالت معامالت ارتباط اابعاد ( مع3جدول )

 معامالت االرتباط اابعاد م

 **032, تفضيؿ صعوبة الميمة ) الواجب( 2

 **042, الثقة بالنفس 4

 **033, فعالية التنظيـ الذاتي 3

 **030, الذاتية في فيـ المحتوى المعرفي الفعالية 2

 **032, التركيز عمى اليدؼ 0

بالدرجػػة  الخمسػػة( أف جميػػا قػػيـ معػػامالت ارتبػػاط األبعػػاد 2)السػػابؽ يتضػػح مػػف الجػػدوؿ
  -042,االرتبػاط بػيف) ، وانحصػرت قػيـ معػامالت (α =,0,0)الكمية لممقياس دالػة عنػد مسػتوى 

 أنيا تمتا باتساؽ داخمي مرتفا، يشير إلى( مما 033,
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  :اس باسػػتخداـ معامػػؿ ألػػؼ كرونبػػاخ، وقػػد بملػػت يػػتػػـ حسػػاب الثبػػات لممقثبااات المقياااس
ولفعاليػة (، 022,) مثقػة بػالنفسول( 024,)  لتفضػيؿ صػعوبة الميمػةقيمة معامؿ الثبات 

التركيػز و ( ،  034,المحتػوى المعرفػي)فيػـ الذاتية فػي  ولمفعالية(، ,03,) التنظيـ الذاتي
 (، وىي معامالت ثبات مقبولة.032,( والمقياس ككؿ) 023,عمى اليدؼ) 

 :( عبػارة ، موزعػة 30لمقيػاس فػي صػورتو النيائيػة ) تضػمف ا لصور  النيائية لممقيااس
 عمى خمسة أبعاد.

 إعداد مواد التعلم: :انًوا:

  دليػؿ 4تـ إعػداد دليػؿ المعمػـ لخمػس تجػارب عمميػة مػف كتػاب   كيميػاءإعداد دليل المعمم:  -1
مسػار  –التجارب العمميػة   والمقػرر عمػى طػالب وطالبػات المرحمػة الثانويػة بنظػاـ المقػررات 

ػػػػو باالستقصػػػػاء، وقػػػػد تضػػػػمف الػػػػدليؿالعمػػػػو  المقدمػػػػة،  ـ الطبيعيػػػػة وفػػػػؽ نمػػػػوذج الجػػػػدؿ الُموجَّ
، وخطػػػػػوات النمػػػػػػوذج، ونبػػػػػذة حػػػػػػوؿ االسػػػػػتدالؿ العممػػػػػػي وفعاليػػػػػة الػػػػػػذات وتوجييػػػػػات عامػػػػػػة

األكاديميػػػة، والخطػػػة الزمنيػػػة الالزمػػػة لمتػػػدريس، وعػػػرض التجػػػارب وفػػػؽ نمػػػوذج االستقصػػػاء 
و بالجدؿ، والجدوؿ التالي)  ( يوضح التجارب المختارة.2الُموجَّ

 : دلول التجارب العملوة "2( بوان التجارب العملوة المختارة من كتاب " كومواء4جدول)

 موضوع االستقصاء التجارب العملوة م
عدد 

 الحصص

 2 ما الخواص الشائعة للمركبات ااوونوة؟ خواص المركبات ااوونوة 1

2 
المركبات التساهموة فم 

 اادووة

تم:ول جزوئات م:ل ااسبرون،  كوف ومكن
ااسوتامونوفون، واابووبروفون بواسطة 

 النماذج لصوغ بنائوة ؟
2 

 2 كوف وتكون الملح؟ تكون الملح 3

4 
مالحظة المواد المحددة 

 للتفاعل
كوف ُوستخدم مفهوم المول لتوقع المادة 

 المحددة للتفاعل الكوموائه ؟
2 

 2 مل المؤ:رة فه إنضاج الفاكهة؟ما العوا إنضاج الفاكهة باإلو:ون 5

 10  المجموع

تػػػـ إعػػػداد كراسػػػة التجػػػارب العمميػػػة لمطالػػػب وقػػػد إعاااداد كراساااة التجاااار  العممياااة لمطالااا :  -2
تضػػػػمنت مقدمػػػػة، وتوجييػػػػات عامػػػػة لمطالػػػػب، وعػػػػرض خمػػػػس تجػػػػارب عمميػػػػة مػػػػف كتػػػػاب   
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ثانويػػػة بنظػػػاـ   دليػػػؿ التجػػػارب العمميػػػة   والمقػػػرر عمػػػى طػػػالب وطالبػػػات المرحمػػػة ال4كيميػػػاء
و بالجدؿ . –المقررات   مسار العموـ الطبيعية، وذلؾ وفؽ نموذج االستقصاء الُموجَّ
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 :تطبوق النموذجإجراءات  :الً:ا:

 :اختيار مجموعة الدراسة 
 -ثػػانوى ثػػاني( طالبػػة بالمجموعػػة التجريبيػػة )فصػػؿ 42تكونػػت مجمػػوعتي الدراسػػة مػػف )

 -ثػػانوى ثػػانيطالبػػة بالمجموعػػة الضػػابطة )فصػػؿ  (44، وعػػدد)بمدرسػػة ثانويػػة الػػوالميف( عممػػي
( بمدرسة ثانوية الخماسيف األولى بمحافظة وادي الدواسر التابعة لمنطقة الرياض بالمممكة عممي

 العربية السعودية. 
والتحقػؽ   بتطبيؽ أدوات الدراسة قبميًا عمػى كػؿ مػف المجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػةتـ 

اختبػار االسػتدالؿ العممػي، وفاعميػة الػذات األكاديميػة ي كػؿ مػف مف تكافؤ كؿ مف المجموعتيف ف
 التالي ك (0)ويتضح ذلؾ بالجدوؿفي الكيمياء، 

 درجات المجموعة  ه( حساب داللة الفروق بون متوسط5جدول )
 التجروبوة والمجموعة الضابطة فه القواس القبله.

 ااداة
النهاوة 
 العظمم

 المتوسط العدد المجموعات
االنحراف 
 المعوارن

قومة 
 ت

اختبيييييييييييييييار 
االسيييييييتدالل 

 العلمه

20 

المجموعيييييييييييييييييييية 
 التجروبوة

24 1558 258 

354 
المجموعيييييييييييييييييييية 

 الضابطة
22 1154 354 

مقوييييييييييييييياس 
فاعلوة الذات 
ااكادوموييييييية 

 فه الكومواء

200 

المجموعيييييييييييييييييييية 
 التجروبوة

24 158 153 

351 
المجموعيييييييييييييييييييية 

 الضابطة
22 1250 158 

د فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف كػػػػػؿ مػػػػػف مػػػػف الجػػػػػدوؿ السػػػػػابؽ يتضػػػػػح عػػػػػدـ وجػػػػػو 
لكػؿ مػف اختبػار االسػتدالؿ العممػي ومقيػاس المجموعتيف الضابطة، والتجريبية في القياس القبمػي 

التكافؤ مف تحقؽ تـ الوبالتالي (،  α =,0,0) عند مستوى  فاعمية الذات األكاديمية في الكيمياء
 .بيف المجموعتيف

ػو لممجموعة التجريبية باستخداـ تبا ذلؾ قياـ الباحثة بالتدريس  نمػوذج االستقصػاء الُموجَّ
السعودية أما المجموعة ب ة نظاـ المقرراتالثانوي المرحمة المقرر عمى (II)بكتاب الكيمياءبالجدؿ 

 .نفس المقرر ليا بالطريقة التقميدية تـ تدريسالضابطة فقد 
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الدراسػػة، وتطبيػػػؽ ( حصػػة، وقػػد شػػػمؿ ذلػػؾ تطبيػػؽ أداتػػي 23واسػػتلرؽ تطبيػػؽ الدراسػػة)
و بالجدؿ .  التجارب الخمس المختارة في تطبيؽ نموذج االستقصاء الُموجَّ

وبعد تطبيؽ المعالجة التجريبية تػـ تطبيػؽ أدوات الدراسػة بعػديًا عمػى كػؿ مػف مجمػوعتي 
الدراسػػػة الضػػػابطة والتجريبيػػػة عمػػػى نحػػػو مػػػا قػػػد تػػػـ قبػػػؿ التطبيػػػؽ، وتػػػـ رصػػػد النتػػػائج لمعالجتيػػػا 

 تخالص النتائج والخروج بالتوصيات والمقترحات.إحصائيًا الس

 ة:ــــــذساســـالح ــائـــــنت

لمدراسػة والػذي يػنص  األوؿالختبػار صػحة الفػرض  :األولعرض النتائج الخاصاة باالفرض  -2
( بػيف طالبػػات المجموعػػة  α =,0,0داللػػة إحصػػائية عنػد مسػػتوى )  توجػػد فػروؽ ذات  عمػى

اختبار االسػتدالؿ العممػي فػي الكيميػاء لصػالح المجموعػة  الضابطة والمجموعة التجريبية في
 التجريبية. 

 ( نتائج إختبار "ت" لداللة الفروق بون مجموعته الدراسة 6جدول )
 الضابطة والتجروبوة فه اختبار االستدالل العلمه.

 البوـــان
النهاوة 
 العظمم

المجموعة 
 الضابطة

المجموعة 
 قومة ت التجروبوة

مستوط 
 الداللة

جة در
 الحروة

حجم 
 اا:ر
d 2ع 2م 1ع 1م 

 155 3 االستدالل االستقرائه
054
0 

258 
058
0 

552 

0505 44 

154 

االستدالل 
 االستنباطه

3 250 
055
4 

254 
056
3 

454 151 

 251 4 االستدالل الترابطه
054
3 

353 
056
4 

456 158 

 154 3 االستدالل التناسبه
056
3 

256 
054
4 

556 152 

 156 3 تدالل التوافقهاالس
055
0 

254 
055
4 

454 155 

 256 4 ضبط المتغورات
056
1 

354 
055
4 

551 153 

 153 1054 20 ككل االختبار
155
4 

254 455 251 

 من الجدول السابق يتضح ما يمي:
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يوجػػػػد فػػػػرؽ ذي داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف كػػػػؿ مػػػػف المجمػػػػوعتيف التجريبيػػػػة والضػػػػابطة فػػػػي  -2
 الح المجموعة التجريبية. االستدالؿ الترابطي لص

يوجػػػػد فػػػػرؽ ذي داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف كػػػػؿ مػػػػف المجمػػػػوعتيف التجريبيػػػػة والضػػػػابطة فػػػػي  -4
 االستدالؿ التوافقي لصالح المجموعة التجريبية.

يوجػػػػد فػػػػرؽ ذي داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف كػػػػؿ مػػػػف المجمػػػػوعتيف التجريبيػػػػة والضػػػػابطة فػػػػي  -3
 االستدالؿ الفرضي لصالح المجموعة التجريبية.

فػػػػرؽ ذي داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف كػػػػؿ مػػػػف المجمػػػػوعتيف التجريبيػػػػة والضػػػػابطة فػػػػي يوجػػػػد  -2
 االستدالؿ التناسبي لصالح المجموعة التجريبية. 

يوجد فرؽ ذي داللة إحصائية بيف كؿ مف المجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة فػي اختبػار  -0
 االستدالؿ العممي لصالح المجموعة التجريبية.

األثػػػػػػػر  حيػػػػػػػث بملػػػػػػػت قيمػػػػػػػة حجػػػػػػػـ (ح402 – 202)تراوحػػػػػػػت قيمػػػػػػػة حجػػػػػػػـ األثػػػػػػػر مػػػػػػػف   
(، والتناسػػػػػػػػػػػػػػػػبي 203)  الترابطػػػػػػػػػػػػػػػػي(، و 202(  واالسػػػػػػػػػػػػػػػػتنباطي)202لالسػػػػػػػػػػػػػػػػتدالؿ االسػػػػػػػػػػػػػػػػتقرائي)

( لالختبػػػػػػػػػػػػار 402( بينمػػػػػػػػػػػػا بملػػػػػػػػػػػػت )203(، وضػػػػػػػػػػػػبط المتليػػػػػػػػػػػػرات) 2002) (، والتػػػػػػػػػػػػوافقي204)
(2)ككؿ، وتعد جميعيا قيـ مرتفعة

. 

لمدراسػة والػذي يػنص  الثػانيصػحة الفػرض الختبار  :الثانيعرض النتائج الخاصة بالفرض  -4
( بػيف طالبػات المجموعػة  α =,0,0داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ) توجػد فػروؽ ذات   عمػى

لصػػػالح  الكيميػػػاءالضػػػابطة والمجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي مقيػػػاس فعاليػػػة الػػػذات األكاديميػػػة فػػػي 
 المجموعة التجريبية.

                                           

(1) Sawilowsky, Shlomo S. (2003). A Different Future For Social And 

Behavioral Science Research, Journal of Modern A pplied 

Statistical Methods, Vol 2(1), pp. 128-132. 



2018  (1ج)أبرول ( 114)العدد   امجلة كلوة التربوة ببنه  

 

 84 

 موعته الدراسة الضابطة( نتائج إختبار "ت" لداللة الفروق بون مج4جدول )
 مقواس فعالوة الذات ااكادوموة فه العلوموالتجروبوة فه  

فعالوة الذات أبعاد 
 الكومواءااكادوموة فه 

النهاوة 
 العظمم

المجموعة 
 التجروبوة

المجموعة 
 قومة ت الضابطة

مستو
ط 

 الداللة

درجة 
 الحروة

 حجم اا:ر
d 

 2ع 2م 1ع 1م

 1054 254 2454 158 3251 35 صعوبة الواجب

0505 44 

451 

 355 1554 254 1858 058 2853 30 ال:قة بالنفس

 855 2458 153 3054 152 4158 45 التنظوم الذاتهفعالوة 

الفاعلوة الذاتوة فه فهم 
 المحتوط المعرفه

40 3451 153 2858 254 1254 351 

 851 2855 156 3354 155 4658 50 التركوز علم الهدف

 850 3454 651 13451 351 18651 200 ككل المقواس

 من الجدول السابق يتضح ما يمي:
يوجػػد فػػرؽ ذي داللػػة إحصػػائية بػػيف كػػؿ مػػف المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي ُبعػػد  -2

 صعوبة الميمة )الواجب( لصالح المجموعة التجريبية

والضػػابطة فػػي ُبعػػد يوجػػد فػػرؽ ذي داللػػة إحصػػائية بػػيف كػػؿ مػػف المجمػػوعتيف التجريبيػػة  -4
 الثقة بالنفس لصالح المجموعة التجريبية.

يوجػػد فػػرؽ ذي داللػػة إحصػػائية بػػيف كػػؿ مػػف المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي ُبعػػد  -3
 فعالية التنظيـ الذاتي لصالح المجموعة التجريبية.  

يوجػػد فػػرؽ ذي داللػػة إحصػػائية بػػيف كػػؿ مػػف المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي ُبعػػد  -2
 فاعمية الذاتية في فيـ المحتوى المعرفي لصالح المجموعة التجريبية.ال

يوجػػد فػػرؽ ذي داللػػة إحصػػائية بػػيف كػػؿ مػػف المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي بعػػد  -0
 التركيز عمى األىداؼ لصالح المجموعة التجريبية. 

اس يوجد فرؽ ذي داللة إحصائية بيف كؿ مف المجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة فػي مقيػ -0
 الكيمياء.فعالية الذات األكاديمية في 

صعوبة ( ل202(ح حيث بملت قيمة حجـ األثر )300 -302تراوحت قيمة حجـ األثر مف) -2
 ( لمفعاليػػػة302، و) لتنظػػػيـ الػػػذاتي( لفعاليػػػة ا300، و) بػػػالنفس ( لمثقػػػة300،  و) الواجػػػب
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مقيػػػاس ككػػػؿ، ( لم,30، و)التركيػػػز عمػػػى اليػػػدؼ( 302، و)الذاتيػػػة فػػػي المحتػػػوى المعرفػػػي
 . (2)وتعد جميعيا قيـ مرتفعة

 ح:ـــــائـــــة النتــــاقشــــمن

( بػػيف  α =,0,0فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى )  توصػػمت الدراسػػة الحاليػػة لوجػػود أواًل:
طالبػػػات المجموعػػػة الضػػػابطة والمجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي اختبػػػار االسػػػتدالؿ العممػػػي لصػػػالح 

حيػػث بملػػت قيمػػة  (404 – 204)تراوحػػت قيمػػة حجػػـ األثػػر مػػف  المجموعػػة التجريبيػػة، وقػػد
 ( ولالسػػتدالؿ الفرضػػي204)  السػػتدالؿ التػػوافقي( ول200)  السػػتدالؿ الترابطػػياألثػػر ل حجػػـ

وتتفػػػؽ تمػػػؾ النتػػػائج مػػػا  ( لالختبػػػار ككػػػؿ،404(، بينمػػػا بملػػػت )203( ولمتناسػػػبي ) 202)  
 &Chen )راسػة شػيف، وشػي ( ود4,24( و) لطػؼ اهلل، 4,24دراسػات كػؿ مػف )جػاف، 

She, 2013)  ،( ودراسػة4,20و) سػميماف (Fabby& Koenig, 2015) فػي إمكانيػة
 استخداـ نماذج واستراتيجيات تدريسية تعتمد عمى نشاط المتعمـ لتنمية االستدالؿ العممي. 

 ويمكن تفسير ذلك عمى النحو التالي:
جدؿ العممي، وكتابتو خالؿ مراحؿ عمؿ النموذج عمى تشجيا الطالبات عمى المشاركة في ال -2

النمػػػوذج  والمشػػػاركة فػػػي أنشػػػطة المعمػػػؿح والتػػػي تعػػػد خبػػػرات واقعيػػػة لممارسػػػة االستقصػػػاء، 
ورؤية الطالبات ألخطائيف  وتقديـ التلذية الراجعة حوؿ أدائيف، مما دعػـ لػدييف كيفيػة بنػاء 

عمػى تنميػة االسػتدالؿ المعرفة، والتوصػؿ إلػى القاعػدة العامػة مػف خػالؿ األمثمػة ممػا انعكػس 
 (.202االستقرائي، والذي بملت قيمة حجـ األثر لو )

، التػي تقػـو فييػا الطالبػات إنتػاج الحجػة األوليػةساعد النموذج ككؿ، وبصفة خاصػة مرحمػة   -4
بتقػػػػديـ اندعػػػػاءات واألدلػػػػة، واألسػػػػاس المنطقػػػػي حػػػػوؿ أنشػػػػطة االستقصػػػػاء المتضػػػػمنة فػػػػي 

نشاء تقريػر االستقصػاءو  ،جمسة الحججالتجارب، وكذلؾ مرحمتي  ، فػي تنميػة قػدرة الطالبػات ا 
عمى تقديـ التفسيرات الخاصة بنتائج التجارب، والتوصؿ مػف التعميمػات إلػى المبػاديء، ممػا 

 (. 202انعكس عمى تنمية االستدالؿ االستنباطي، والذي بملت قيمة حجـ األثر لو)

                                           
(1) Sawilowsky, Shlomo S. (2003). A Different Future For Social And Behavioral 

Science Research, Journal of Modern A pplied Statistical Methods, Vol 2(1), 

pp. 128-132. 
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ف ونتػػػػائجيف فػػػػي ىػػػػذه مػػػػاليعالطالبػػػػات أل وتوثيػػػػؽعممػػػػت مرحمػػػػة إنشػػػػاء تقريػػػػر االستقصػػػػاء  -3
 سػببية عالقػات اكتشػاؼ القدرة عمػىعمى  والمشاركة في استعراض مناقشات االقرافالمرحمة، 

وىػذا يفسػر القيمػة المرتفعػة لحجػـ أثػر  ،لػدييفالترابطػي  االسػتدالؿممػا قػد لػو أثػر عمػى نمػو 
 (.203النموذج عمى االستدالؿ الترابطي والتي بملت ) 

فػػي التوصػؿ لمعالقػػات وصػػيامتيا  عمػػى مشػاركة الطالبػػاتالستقصػػاء كتابػػة تقػارير اسػاعدت  -2
بشػػكؿ رياضػػي والتػػي يػػتـ التوصػػؿ إلييػػا خػػالؿ التجربػػة، وأيضػػًا وتفسػػير العالقػػات الوظيفيػػة 

القػػدرة عمػػى مقارنػػة األشػػياء والكميػػات والظػػواىر المختمفػػة باسػػتخداـ النسػػبة والتناسػػب ممػػا قػػد 
لتناسبي، وىذا يفسػر القيمػة المرتفعػة لحجػـ أثػر النمػوذج يكوف لو أثره عمى تنمية االستدالؿ ا

 (.204عمى االستدالؿ التناسبي والتي بملت ) 
و بالجدؿ دعـ لدى الطالبات القػدرة عمػى  -0 اسػتخداـ و بنػاء المعرفػة أف نموذج االستقصاء الُموجَّ

استدالالت ، والقدرة عمى عمؿ جما وتحميؿ البياناتساعد و  أثناء القياـ بالتجارب،التفسيرات 
قػػػد تكػػػوف عكػػػس الواقػػػا المالحػػػظ فػػػي ضػػػوء خبػػػراتيف السػػػابقة وقػػػدرتيف عمػػػى ربػػػط المفػػػاىيـ 
والتوصػػؿ إلػػى اسػػتنتاجات منظمػػة ممػػا قػػد سػػاعد عمػػى تنميػػة االسػػتدالؿ التػػوافقي لػػدييف وىػػذا 

 (.200يفسر القيمة المرتفعة لحجـ أثر النموذج عمى االستدالؿ التوافقي والتي بملت ) 
لبنػػػػاء الحجػػػػة، والتػػػػي  فػػػػي تػػػػوفير الفرصػػػػة لمطالبػػػػاتإنتػػػػاج الحجػػػػة األوليػػػػة  سػػػػاعدت مرحمػػػػة -0

القػػػػػدرة عمػػػػػى التفكيػػػػػر و  تتكػػػػوف مػػػػػف االدعػػػػػاءات، واألدلػػػػة، والحيثيػػػػػات أو األسػػػػػاس المنطقػػػػي
التػػػػي قػػػػد يكػػػػوف ليػػػػا تػػػػتثير عمػػػػى مػػػػا توصػػػػمف إليػػػػو فػػػػي فػػػػي عػػػػدد مػػػػف المتليػػػػرات المختمفػػػػة 

ا، واسػػػػػتبعاد المتليػػػػػرات التػػػػػػي لػػػػػيس ليػػػػػػا ، وتحديػػػػػػد أثػػػػػر إحػػػػػداىا أو جميعيػػػػػػنتػػػػػائج التجربػػػػػة
ممػػػػا سػػػػاىـ فػػػػي تنميػػػػة ضػػػػبط المتليػػػػرات، وىػػػػذا يفسػػػػر القيمػػػػة المرتفعػػػػة لحجػػػػـ أثػػػػر  تػػػػتثير

 (.203النموذج عمى ضبط المتليرات والتي بملت ) 
البيانػات التػي تػـ جمعيػا ضػمف األدلػة  عمػى تحويػؿإنشػاء تقريػر االستقصػاء  ساىمت مرحمػة -2

والتػػػي يػػػتـ مػػػف مراجعػػػة تقريػػػر االستقصػػػاء عممػػػت آليػػػات  ، كػػػذلؾصػػػيامة حجػػػج عمميػػػة فػػػي
تقديـ التقرير المنقح ومسودة القرار ومراجعة األقراف في نياية التقييـ، وىذا يدعـ لدى  خالليا

 االستدالؿ العممي بصفة عامة.الطالب 
( بػػيف  α =,0,0فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى )  توصػػمت الدراسػػة الحاليػػة لوجػػود ثانًيااا:

طالبات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبيػة فػي مقيػاس فعاليػة الػذات األكاديميػة فػي 
(ح حيػث 300 -3.2الكيمياء لصػالح المجموعػة التجريبيػة، وتراوحػت قيمػة حجػـ األثػر مػف)

( لفعالية 300، و) بالنفس ( لمثقة300،  و) صعوبة الواجب( ل202)بملت قيمة حجـ األثر 
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التركيػػػز عمػػػى ( 302، و)الذاتيػػػة فػػػي المحتػػػوى المعرفػػػي ( لمفعاليػػػة302، و) لتنظػػػيـ الػػػذاتيا
 ( لممقياس ككؿ.,30، و)اليدؼ

ح والربيعاف،  (Ju- JOO, Bong&Choi, 2000وتتفؽ تمؾ النتائج ما دراسات كؿ مف 
ح وفػؤاد، 4,20ح ونصػار، 4,20ح والبػابطيف، 4,22ح والمطرفي، 4,23ح  والحصاف، 3,,4
 .الذات األكاديمية باستخداـ طرؽ واستراتيجيات التدريس ( في تنمية فعالية4,22

 ويمكن تفسير ذلك عمى النحو التالي:
الظػػواىر  القػػدرة عمػػى فيػػـ وتحميػػؿتنميػػة أف نمػػوذج الجػػدؿ الموجػػو باالستقصػػاء عمػػؿ عمػػى  -2

، واىتمػػػاـ النمػػػوذج بكتابػػػة تقريػػػػر جمسػػػة الحجػػػػجو  إنتػػػػاج الحجػػػة األوليػػػةالعمميػػػة فػػػي مرحمػػػة 
مراجعػػة راء الطالبػػات حػػوؿ النتػػائج، وتقػػويـ المجموعػػات لبعضػػيا فػػي مرحمػػة االستقصػػاء، وآ

الفاعمية الذاتية في التجارب العممية الخمس كاف لو أثر عمى تنمية  األقراف المزدوجة الحجب
الذاتيػػة يف حػػوؿ كفػػاءت والػػذي يتضػػمف تنميػػة تصػػورات الطالبػػات فػػي فيػػـ المحتػػوى المعرفػػي

فيمػػػا يتعمػػػؽ بالبنيػػػة المعرفيػػػة لمعمػػػـو ومػػػا تتضػػػمنو مػػػف   الخاصػػػة فػػػي التحصػػػيؿ فولقػػػدراتي
 مفاىيـ، ومباديء، تعميمات، وقوانيف، ونظريات.

فػػػي تحقيػػػؽ االستقصػػػاء ذي المعنػػػي باسػػػتخداـ طػػػرؽ مػػػف  الطالبػػػاتإشػػػراؾ سػػاعد النمػػػوذج عمػػػى  -4
وذلػػػؾ خػػػالؿ مرحمتػػػي  عمػػػى تعمػػـػ كيفيػػػة تصػػػميـ أفضػػػؿ االستقصػػػاءات ف، ومسػػػاعدتيفتصػػميمي

، ممػػا انعكػػس عمػػى تنميػػة البعػػد الخػػاص بػػالتركيز عمػػى اليػػدؼ، توليػػد البيانػػاتمػػة، و تحديػػد المي
لموصػوؿ إلػى  يسػتخدمنياتحديد المياـ واألنشػطة التػي  والذي ساعد بدوره عمى تنمية قدرتيـ عمى
 تحت مختمؼ الظروؼ. أدائيا فأنو ب مكاني يدركف معيااألداء الناجح لتحقيؽ األىداؼ، والتي 

عمػى كيفيػة  فمػف خػالؿ مسػاعدتي فعمػى تنظػيـ تعمميػالطالبػات تشػجيا عمى عمؿ النموذج  -3
، ممػػا انعكػػس تحديػػد األىػػداؼ ورصػػد التقػػدـ المحػػرز فػػي تحقيقيػػا عمػػى أسػػاس معػػايير عمميػػة

وساعد  باللموض، يتصؼ لدييفح حيث تـ تقديـ التجارب في موقؼ بالنفس الثقةعمى تنمية 
نجػاز المعيقػات مراجعػة فػي لػدييف المثػابرة مػفة درجػعمى اكسابيف  نشطةقياميف بعمؿ األ  وا 

 عمى.أ ذاتية فاعمية إلى يدفاقد  والذي يؤدي لنجاىف الذي واختيار النشاط المطموب،

لمعرفة كيفية اقتراح ودعـ وتقيػيـ ومراجعػة األفكػار مػف خػالؿ  لمطالباتالفرص  وفر النموذج -2
حيػث بػذلت  الػذاتي التنظػيـ فاعميػةى ، ممػا انعكػس عمػالمناقشة والكتابة بطريقػة أكثػر إنتاجيػة

 الطالبات جيدًا في تخطيط التجارب واألنشطة، والتوصؿ لمنتائج.
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نشػػػػػاء تقريػػػػػر  -0 نتػػػػػاج الحجػػػػػة األوليػػػػػة وجمسػػػػػة الحجػػػػػج، وا  تحديػػػػػد الميمػػػػػة، وتوليػػػػػد البيانػػػػػات، وا 
 .االستقصاء، ومراجعة األقراف المزدوجة الحجب، ومراجعة تقرير االستقصاء

وذلػؾ  ) الواجػب(  الميمػة صػعوبة تفضيؿات عمى تنمية البعد الخاص بشجا النموذج الطالب -0
توليد وانتاج الحجج التي تبرر وتجسد بوضػوح التفسػيرات الخاصػة بالسػؤاؿ  مف خالؿ مرحمة

ح حيػػػث تتطمػػػب تمػػػؾ المرحمػػػة قػػػدر مػػػف المثػػػابرة لػػػدى البحثػػػي كجػػػزء مػػػف عمميػػػة االستقصػػػاء
 مواقؼ مشابية. الى التوقعاتالطالبات، ونقؿ 

 : ةــــــات الذساســــــتوصي

 في ضو  ما تم عرضو من نتائج وتفسيرىا ُتوصي الدراسة بما يأتي:
و بالجدؿ  -2 ضرورة اىتماـ معممي الكيمياء بالمرحمة الثانوية باستخداـ نموذج االستقصاء الُموجَّ

 الكيمياء.في تدريس التجارب العممية لتنمية االستدالؿ العممي، وفعالية الذات األكاديمية في 

ضرورة اىتماـ مخططي ومطوري مناىج الكيميػاء بالمرحمػة الثانويػة باسػتخداـ نمػوذج الجػدؿ  -4
و  باالستقصاء في تنظيـ وتدريس المحتوي المعرفي لتجارب الكيمياء عند تتليؼ كتاب  الُموجَّ

 التجارب العممية، وفي صيامة دليؿ المعمـ في تدريس التجارب العممية. 
عػػػػػػػف بػػػػػػػرامج التنميػػػػػػػة المينيػػػػػػػة لممعممػػػػػػػيف بعقػػػػػػػد دورات تدريبيػػػػػػػة لمعممػػػػػػػي قيػػػػػػػاـ المسػػػػػػػئوليف  -3

العمػػػػػػػـو وفروعيػػػػػػػا أثنػػػػػػػاء الخدمػػػػػػػة بالمراحػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػية المختمفػػػػػػػة لمتػػػػػػػدريب عمػػػػػػػى نمػػػػػػػوذج 
و بالجدؿ.  االستقصاء الُموجَّ

ضرورة اىتماـ المسئوليف ببرامج إعداد معممػي العمػـو بصػفة عامػة والكيميػاء بصػفة خاصػة   -2
و بالجدؿ، واالستدالؿ العممي نموذج اال بتضميف  .بمقررات طرائؽ التدريسستقصاء الُموجَّ

 : ةــــــذساســـات الــــشحــــمقت

 في ضو  ما تم عرضو من نتائج وتفسيرىا ُتوصي الدراسة بما يأتي:
فعاليػػة الػػذات بحػث أثػػر اسػتراتيجيات ونمػػاذج تدريسػية أخػػرى عمػػى تنميػة االسػػتدالؿ العممػي و  -2

 .الكيمياء األكاديمية في
ػػو بالجػػدؿ فػػي تنميػػة ميػػارات الجػػدؿ العممػػي واالسػػتدالؿ  -4 دراسػػة أثػػر نمػػوذج االستقصػػاء الُموجَّ

 العممي في مختمؼ المراحؿ الدراسية، وفي مجاالت العموـ المختمفة.
فعاليػػة لتنميػػة االسػػتدالؿ العممػػي و  برنػػامج تػػدريبي مقتػػرح لمعممػػي الكيميػػاء بالمرحمػػة الثانويػػة -3

 لدى طالبيـ.ية في الكيمياء الذات األكاديم
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 عــــــشاخـــــــالم

 فاعميػػة اسػػتراتيجية التفكيػػر بصػػوت مرتفػػا فػػى تنميػػة التفكيػػر (4,20) بػػابطيف، ىػػدى محمػػد.
والتحصػػػيؿ وفعاليػػػة الػػػذات األكاديميػػػة فػػػى العمػػػـو لػػػدى طالبػػػات المرحمػػػة المتوسػػػطة  التػػػتممى

  .222 -232ص  (، ص0)23 ،مجمة التربية العممية .بمدينة مكة المكرمة

 ( أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية النمذجػػة فػػي التحصػػيؿ واالسػػتدالؿ العممػػي 2,,4البػػاز، خالػػد .)
، مجمػػد  مجمااة التربيااة العمميااة .واالتجػػاه نحػػو الكيميػػاء لػػدى طػػالب الصػػؼ الثػػاني الثػػانوي

  .,24 -42(، ص ص 4(، العدد),2)

 ( فاعمية التدريس باستراتيجيتي أبمت4,20البناء، نلـ .)وف (Appleton) واستمطار األفكار 

(Brain  Storming)   فػػي تػػدريس مػػادة الكيميػػاء فػػي تنميػػة االسػػتدالؿ العممػػي والػػدافا
عػػدد  دراسااات عربيااة فااي التربيااة وعماام الاانفس،  .المعرفػي لطػػالب الصػؼ الثػػاني المتوسػط

  .32-22(،ص ص. 03)

 ( 4,,4جػػرواف، فتحػػػي .)ف  دار الفكػػػر لمطباعػػػة .عمػػػاتعمااايم التفكيااار : مفااااىيم وتطبيقاااات
 والنشر.

 ( نتاجػػات تعمػػـ طمبػػة المرحمػػة األساسػػية وتتثرىػػا بقػػدرتيـ عمػػى 4,20حجيػػر، عبػػد اللنػػي .)
 . 432 -400(، ص ص. 2( العدد)24مجمد )دراسات العموم التربوية،  .االستدالؿ العممي

 ( تصػػػحيح التصػػػورات البديمػػػة فػػػي موضػػػوع الكيربيػػػة وعالق,4,2حسػػػاـ الػػػديف، ليمػػػى .) تػػػو
دراسااات فاااى المناااىج وطااارق  .باالسػػتدالؿ العممػػي لػػدى تالميػػذ الصػػػؼ الثالػػث االعػػدادي

  .222 -42، ص ص(161التدريس،عدد )

 ( أثر تدريس مقر استراتيجيات تدريس العمـو وتقييميػا عمػى 4,23الحصاف، أماني محمد .)
طالبػػػات معممػػػات تنميػػػة فاعميػػػة الػػػذات األكاديميػػػة فػػػي العمػػػـو والدافعيػػػة نحػػػو تدريسػػػيا لػػػدى ال

  .032 -024ص ص  ، 02ددجامعة طنطا، ع -مجمة كمية التربية  .الصفوؼ األولية

 ،االستقصػػاء نمػػوذج اسػػتخداـ أثػػر(. 4,22) فػػاروؽ سػػماح واألشػػقر، فيصػػؿ، منػػى الخطيػػب 
 الصػػؼ تمميػػذات لػػدى الطمػػوح ومسػػتوى العميػػا التفكيػػر ميػػارات تنميػػة فػػي الجػػدؿ عمػػى القػػائـ
 ص ص ،(2)عػػدد ،(22) مجمػػد ،العمميااة التربيااة مجمااة. العمػػوـ مػػادة فػػي انعػػدادي الثالػػث
23-24,. 
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 ،وفعالياة  والتحصيل العممي التفكير تنمية في المنظومي المدخل أثر (.4,20) نواؿ الربيعاف
كميػة  منشػورة، ميػر دكتػوراه رسػالة ،الثانوياة المرحماة طالباات لاد  العموم في األكاديمية الذات
 .ياضالر  جامعة التربية،

 ( مسػػػتوى االسػػػتدالؿ العممػػػي لػػػدى طمبػػػة كميػػػة 4,,4الزعبػػػي، طػػػالؿ، والشػػػرع، السػػػالمات .)
العمػػػػـو فػػػػي جامعػػػػة الحسػػػػيف بػػػػف طػػػػالؿ وتػػػػتثره بمتليػػػػرات الجػػػػنس ، والمسػػػػتوى الدراسػػػػي ، 

(، ص ص. 4( العػػدد)43، مجمػػد )مجمااة جامعااة النجاااو لمعمااوم االنسااانية  .والتخصػػص
2,2- 232. 

 ،العممي االستدالؿ عمى والقدرة األحياء مبحث في التحصيؿ بيف عالقةل(.ا0,,4) وفاء الزمؿ 

 غيار دكتاوراه رساالة."إربػد فػي العميػا األساسػية المرحمة طمبة لدى المفضمة التعميمية واألنماط

 .األردف عماف، العميا، لمدراسات العربية عماف جامعة ،منشور 

 ( إسػتخداـ إسػتراتيجية ا4,20سػميماف، تيػاني محمػػد .) ألبعػػاد السداسػيةPDEODE  لتنميػػة
مجماااة التربياااة التفكيػػػر انسػػػتداللى والتحصػػػيؿ فػػػى العمػػػـو لػػػدى تالميػػػذ المرحمػػػة انعداديػػػة.

 .33-2( ، ص ص 0( العدد)23، مجمد)العممية

 ( 4,22سػميماف، سػميحة.)فػي الدراسػي بالتحصػيؿ وعالقتيػا االسػتدالؿ العممػي عمػى القػدرة 

، مجمػد مجمة التربية العممية. الطائؼ بمحافظة االعدادي ؿاالو  الصؼ لطالبات العموـ مقرر
 .422-402(، ص ص 4( العدد)22)

 ( مقياس فاعمية الذات لممراىقيف4,22شند، سميرة، وشعت، نيى، ورامز، محمود .).  مجماة
 .320 -322(، ص ص 3)33، عيف شمس  -كمية التربية 

 ( 4,24عبد الفتاح، نواؿ .)و التعمـ أثر بقاء و العموـ تحصيؿ في كورت برنامج استخداـ أثر 
، مجمػد مجمة التربياة العممياة. االبتدائي السادس الصؼ تالميذ لدى االستداللي التفكير تنمية

 .432 -424( ص ص. 4(، العدد)24)

  ،عالقػػػة أنمػػػاط الػػػتعمـ السػػػائدة لػػػدى طمبػػػة جامعػػػات إقمػػػيـ جنػػػوب (.3,,4) محمػػػدالضػػػمور
، رسااالة دكتااوراه غياار منشااور . فاعميػػة الذاتيػػة األكاديميػػةاألردف بالتحصػػيؿ األكػػاديمي و ال

 .الجامعة االردنية، عماف
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 ( 4,,4العتيبػي، ميػا )شػكالتمال وحػؿ االبتكػاري والتفكيػر االسػتدالؿ العممػي عمػى القػدرة 

 االبتػدائي السػادس الصػؼ اتبطال مف عينة ىلد العموـ مادة في الدراسي صيؿحبالت وعالقتيا

 التربية. كمية :  القر  أم جامعة.غير منشور   دكتوراه رسالة .ةكرممال مكة دينةمب

 ( استقصػػاء العالقػػة بػػيف إدراكػػات البيئػػة الصػػفية وكػػؿ مػػف التحصػػيؿ 3,,4الفػػالح، سػػمطانة.)
الدراسػػي فػػي العمػػـو وفاعميػػة الػػذات األكاديميػػة لػػدى طالبػػات الصػػؼ الثػػاني المتوسػػط بمدينػػة 

 .22 -20( ، ص ص. 2)233، التدريسمجمة دراسات في المناىج وطرق الرياض، 

 ( 2423فػػؤاد البيػػي السػػيد  )القػػاىرة  دار عماام الاانفس االحصااائي وقياااس العقاال البشااري .
 الفكر العربي.

 ( .فاعمية استراتيجية4,22فؤاد، ىبو .) PQ4R  أفحص، أستؿ، أقرأ، تتمؿ، سما، راجا في
الػػذات األكػػاديمي لػػدى طػػالب  تػػدريس الكيميػػاء لتنميػػة ميػػارات التفكيػػر فػػوؽ المعرفػػي وتقػػدير

 .224 -2,2(، ص ص 2),4، مجمة التربية العممية .المرحمة الثانوية

 ( 0,,4قطػػػػػامي، يوسػػػػػؼ .)عمػػػػػاف  األىميػػػػػة تفكيااااار األطفاااااال: تطاااااوره وطااااارق تعميماااااو.
 لمنشر والتوزيا.

 ( نمػػػػػػوذج تدريسػػػػػػي مقتػػػػػػرح فػػػػػػي ضػػػػػػوء نظريػػػػػػة الػػػػػػتعمـ 4,24لطػػػػػػؼ اهلل، ناديػػػػػػة سػػػػػػمعاف .)
لتنميػػػػػػة المعػػػػػػارؼ االكاديميػػػػػػة واالسػػػػػػتدالؿ العممػػػػػػي، والتنظػػػػػػيـ الػػػػػػذاتي  القػػػػػػائـ عمػػػػػػى الػػػػػػدماغ

 (3)، مجمػػػػػد مجماااااة التربياااااة العممياااااةفػػػػػي العمػػػػػـو لػػػػػدى تالميػػػػػذ الصػػػػػؼ األوؿ االعػػػػػدادي. 
 .424-444، ص ص (20)العدد 

 ،شارؾ – زاوج – فكر( استراتيجية استخداـ أثر (.4,22) مازي المطرفي(TPS) (  تنمية  في
التربية  مجمة .متوسػط الثاني الصؼ طالب لدى العموـ في األكاديمية الذات وفعالية التحصيؿ
 .03-2، ص ص. 2( 22)  ،العممية

 ( فاعميػػة إسػػتراتيجية4,20نصػػار، عصػػاـ .) KWLH  فػػي تنميػػة فعاليػػة الػػذات والدافعيػػة
 -التربياةمجماة  .لمتعمـ والتحصيؿ في العمـو لدى تالميػذ الحمقػة الثانيػة مػف التعمػيـ االساسػي

 .4,2 -324ص ص  ، 4ج، 202العدد  -جامعة األزىر

 ( فعالية استراتيجية قائمة عمى التعمـ 4,22ىجرس، نعمة.، زكي، سعد.، والجندي، أمنية .)
  .النشط في تنمية ميارات االستدالؿ العممي في تدريس العموـ لدى تالميذ المرحمة انعدادية

 .2224 -2202(، ص ص. 2مجمد )(، 24، العدد )مجمة البحث العممي في التربية
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Abstact 

The present study aimed to using Argument-Driven Inquiry (ADI) 

model for developing scientific reasoning and academic self efficacy in 

chemistry among female secondary school students in Saudi Arabia.It 

has been applied on the female students at secondary second grade, 

which divided into two groups, experimental group consisted of (24) 

students and control group consisted of (22) students. The study applied 

Lawson’s Classroom Test of Scientific Reasoning (LCTSR) (Lawson et 

al. 2000) , Scientific Reasoning test in chemistry and academic self 

efficacy in chemistry scale.The ruselts indicates that there is statistically 

significant difference at the level (α = 0.05) between the control group 

and experimental group in scientific reasoning test in chemistry in favor 

of experimental group and there is statistically significant difference at 

the level (α = 0.05) between the control group and experimental group in 

academic self efficacy in chemistry scale in favor of experimental 

group.The results were discussed and the study presented 

recommendations and suggestions depending on the results.  

Keywods: 

Scientific reasoning, Academic Self Efficacy in Chemistry, 

Argument-Driven Inquiry. 


