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         مقدمة

يتميز العصر الحالي بعصر النمو المتزايد للمعرفة العلمية وتطورها وهو العامل     
األساسي في االنجازات العلمية التي امتدت آثارها  إلى كل جانب من جوانب حياتنا اليومية 
واستخدام المنهج العلمي في مؤسساتنا التعليمية ساعد في زيادة معدل سرعة االنفجار 

هتمين بتدريس العلوم والتربية العلمية باالهتمام بإعداد المتعلمين المعرفي مما دفع الم
كسابهم مهاراته األساسية وكذلك المفاهيم العلمية بصورة  القادرين على التفكير السليم وا 
سليمة باستخدام معالجات تدريسية مناسبة وفق االتجاهات الحديثة والتي تتمركز حول 

 . المتعلم 
يتمثل فيما يحفظون من المقررات الدراسية، بل في تعلمهم وان نجاح التالميذ ال 

األسلوب العلمي في التفكير، وممارسة مهاراته وقيامهم بالمالحظات واالستنتاجات والتفسيرات 
مما يجعلهم قادرين على التفكير في أي مشكلة تواجههم تفكيرا علميًا، ومعالجتها بطريقة 

 . موضوعية
أن التفكير لدى المتعلمين أصبح ( 01،  0991زيتون ، ) رومن هذا المنطلق أشا      

من أهداف التربية العلمية وأوسعها انتشارا وتأييدًا لدى األوساط التربوية على المستويين 
العالمي والمحلي، وذلك على أساس أن الهدف هو الركيزة األساسية لكافة العلوم الطبيعية 

علمه في المراحل التعليمية المختلفة، وأكثر القدرات واإلنسانية التي يدرسها المتعلم خالل ت
 .العقلية قابلية للتطبيق إزاء مشكالت حياته في الحاضر والمستقبل

ويشير العديد من المهتمين والتربويين والدراسات بأهمية تنمية مهارات بالتفكير      
أن يكون صفة التفكير العلمي يجب : بصفة عامة والتفكير العلمي بصفة خاصة إلى أن 

يتصف بها و كل مواطن عامة وان يكون احد األهداف الهامة التي يجب على المدرسة أن 
تعمل على تنميتها، و المتعلم الذي يمارس القدرة على التفكير العلمي يجب أن يمتلك بعض 
القدرات والمهارات التي تساعده على تدعيم المفاهيم العلمية بصورة مبسطة لكي يستفيد منها 

 . ويوظف المعلومات المستقبلة لديه بصورة صحيحة لحل أي مشكلة وتفسير الظواهر 
قدرة :  التفكير العلمي يتضمن  أربع عشرة قدرة هي الى( 0999النجدي وآخرون ، )ويشير 

اإلحساس بوجود مشكلة،  قدرة تحديد المشكلة،  قدرة التحليل، قدرة جمع البيانات، قدرة 
اختبار الفروض، قدرة اختبار صحة الفروض،  قدرة االستقراء ، قدرة االستنباط، قدرة تفسير 
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ويم، القدرة على الطالقة الفكرية، القدرة على البيانات، قدرة التمييز بين الحجج ، قدرة التق
 .المرونة التلقائية، القدرة على األصالة

وهذه المكونات تتميز بالشمول والدقة  على الرغم من اختالف المسميات وأنماطها    
المتعددة كقدرة عقلية مركبة فيمثل نشاطا عقليا له خصائصه المميزة وأعتبرها البعض  

لمي واعتبرها اآلخر صفات التفكير العلمي ، وقد أتفق العديد من الباحثين خطوات التفكير الع
 –فرض الفروض  -جمع البيانات –والمهتمين بمكونات التفكير العلمي في تحديد المشكلة 

 التعميم   –التفسير  –اختبار صحة الفروض 
 : ولذلك ظهرت عدة تعريفات للتفكير العلمي من بينها 

نشاط عقلي منظم قائم على إيجاد الدليل والبرهان إلثبات النتيجة ، وفيه يستخدمه الفرد  -
في معالجة مواقف محيرة ، أو الوصول الى حل مشكلة ما ، وفيه يستخدم الفرد بعض 

 ( 163، 0999حبيب، ) االستنتاج  -التنبؤ  -التصنيف  –المالحظة ) المهارات مثل 
فرض  –تحديد المشكلة ) الطالب مجموعة من المهارات  نشاط عقلي منظم يستخدم فيه -

وذلك للوصول إلى حل ( التعميم  –تفسير البيانات  –اختبار صحة الفروض  –الفروض 
 ( . 6113همام ، ) مشكلة معينة أو لتعلم بعض األشياء ومعالجة بعض المواقف 

الفرد تواجه الفرد في  مجموعة من المهارات العقلية المتكاملة الالزمة لحل مشكلة  تواجه -
حياته اليومية أو العملية باستخدام منهج علمي تتوافر فيه الموضوعية ، ويتسم بالدقة 

واختبار  –واختيار الفروض المناسبة  –تحديد المشكلة : ويتكون من المهارات اآلتية 
غليون ، ) والتعميم  –وتفسير البيانات  –واختبار صحة الفرض  –صحة الفروض 

 ( .  Eggen&Kauchak) ، أيجن وكوجاك Lavoie 1993الفوي ) ، ( 009، 6113
ومما سبق يتضح أن التفكير العلمي هو نشاط عقلي  عبارة عن مجموعة من 
المهارات الالزمة التي يستخدمها الطالب  بهدف الوصول إلى حل أية مشكلة  واتخاذ القرارات 

نظم المنهجي ومن خالل المرور بمجموعة التي تواجه بطريقة موضوعية من خالل التفكير الم
جمع البيانات والحقائق عنها  –من الخطوات  وهي تحديد المشكلة والهدف من اتخاذ القرار 

 –تقييم كل بديل من البدائل  –وضع الحلول البديلة للمشكلة  –والتنبؤ بآثارها المحتملة 
في ضوء  اإلمكانيات والموارد واتخاذ القرار  األنسب الذي يمثل أحسن مسار لتحقيق الهدف 

المتاحة  وذلك من خالل استخدام إستراتيجية مقترحة قائمة على التعلم النشط الذي يتطلب 
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من المتعلمين أن يستخدموا مهام تفكير عليا فيما يتعلق بما يتعلمونه وممارسة أشياء  
 .تجبرهم على التفكير فيما يتعلمونه 

م مهارات التفكير والتعليم من أجل التفكير إن تعلي( 0999،03جروان ،) ويؤكد 
يرفعان من درجة  اإلثارة والجذب للخبرات الصفية، ويجعالن دور الطلبة إيجابيًا وفاعاًل، 

تحسن مستوى تحصيلهم ونجاحهم في االمتحانات المدرسية، : ينعكس بصور عديدة من بينها
ومحصلة هذا كله . مسؤوليتها وتحقق األهداف التعليمية التي يتحمل المعلمون والمدارس 

  .تعود بالنفع على المعلم والمدرسة والمجتمع
وأجريت أيضا العديد من الدراسات التي تناولت تنمية مهارات  التفكير العلمي كهدف 
من أهداف التدريس بصفة عامة والعلوم بصفة خاصة باستخدام مداخل واستراتيجيات 

عبد الرحمن، )مية مهارات التفكير العلمي  مثل دراسة تدريسية مختلفة وأسفرت نتائجها إلى تن
والتي استخدمت األلعاب التعليمية في تحصيل العلوم وتنمية بعض مهارات التفكير ( 6116

سويلم، )التي استخدمت فيها التعلم التعاوني  و دراسة ( 6110عبد الفتاح، ) العلمي ودراسة 
ية من خالل الكمبيوتر في تحصيل بعض التي استخدم فيها دورة التعلم الخماس( 6113

المفاهيم العلمية والتفكير العلمي واالتجاه نحو العلوم لدى طالب الصف الثالث المتوسط و 
والتي اهتمت بدراسة العالقة بين مقروئية كتاب الفيزياء ومهارات ( 6113غليون ، )دراسة 

دراسات التي اهتمت بالتفكير التفكير العلمي لدى طلبة الصف الثالث الثانوي وغيرها من ال
 .  العلمي وغيرها من المتغيرات

جماال فقد أجريت العديد من الدراسات التي تناولت تنمية التفكير كهدف تعليمي  وا 
عموما وكهدف من أهداف تدريس العلوم خصوصا باستخدام مداخل واستراتيجيات تدريسية 

فالتفكير العلمي من أهم  أهداف   لمي،متنوعة، وأسفرت نتائجها عن نمو مهارات التفكير الع
 . لذا ينبغي تنميته لدى الفرد طوال حياته. تدريس العلوم

كما أن المفاهيم والمبادئ العلمية وغيرها من التعميمات لم تعد مجرد جانب من 
الشربينى )جوانب التعلم، بل تعتبر محاور أساسية تدور حولها برامج المؤسسات التعليمية 

وان عملية نمو المفاهيم عملية متدرجة وتنمو وتتطور بشكل ( .91، 6111وو صادق
مستمر ، وتزداد معرفة الطفل بالمفهوم بشكل أكثر عمقا كلما تعرض إلى خبرات إضافية 
متعلقة بالمفهوم ، فتزداد قدرته على إدراك خصائص المفهوم والتمييز بين المفاهيم ويدرك 
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يعد مدخل المفاهيم من أكثر مداخل تنظيم المادة العالقة بين المفهوم ومفاهيم أخرى و 
الدراسية شيوعًا حيث توحي فكرته المحورية بأن كل ميدان من ميادين العلم ينتهي بعدة 

تقان  هذه المفاهيم هو احد األهداف الرئيسية لمنهج العلوم ‘مفاهيم علمية أساسية و  . وا 
مرحلة االبتدائية مثل المشروعات وهذا ما أكدته العديد من المشروعات العالمية في ال

مشروع أكسفورد، ) والمشروعات االنجليزية مثل ( LSP, COPES,SCIS) األمريكية 
وغيرها من المشروعات ( ومشروع التعلم من خالل العلوم ، والمنهج القومي للعلوم في انجلترا 

 ( 1، 0991عزام ، )العالمية األخرى الخاصة بالمدرسة االبتدائية
أن ممارسة األنشطة التعليمية مفتوحة النهاية ( 01، 0991لبغدادي ، ا)ويرى 

Open end  إلى نتيجة علمية لم يكن يعرفها من قبل وتمثل إنجازا جديدا بالنسبة له ويحدد
 Observationالمالحظة :عددا من المهارات العقلية التي تكتسب من خالل هذه األنشطة 

االستدالل  Communicationاالتصال  Measuringالقياس  Classificationالتصنيف 
inferring  التجريبExperimentation  كما أن ممارسة األنشطة تؤدي إلى اكتساب سلوك

، اإلبداعية واالبتكارية Curiosityالفضول وحب االستقالل :متوقع لألمور التالية 
Inventivenen التفكير الناقد ،Critical thinking   واالستمرار ، و المثابرةPersistence . 

ويعتبر محتوى المنهج وما يصاحبه من استراتيجيات التدريس عاملين مهمين في 
تنمية خصائص الشخصية ، واإلسهام في توفير بيئة مناسبة ألنماط التفكير التي يكتسبها 

 –ميذ التي تقدم للتال –الفرد خالل المراحل التعليمية ، فإن هذا يتطلب إعادة بناء المعارف 
وتنظيمها بشكل يمكن التالميذ من إدراك الخصائص والعالقات المشتركة بينها ، مما يساعدهم 
على ممارسة مهارات التفكير مثل التفسير والتنبؤ واالستنتاج والتمييز بين األشياء والمواقف 
المختلفة ، فضال عن االستفادة من الخبرات السابقة في التعامل مع المواقف الحياتية 

 .الجديدة
هذا وقد ظهرت أنماط التعلم من أهمها التعلم المتمركز حول المتعلم أو ما يطلق 
عليه التعلم النشط وهو تلبية للدعوة بتفعيل الفلسفة التربوية التي تعتمد على ايجابية المتعلم 
 في الموقف التعليمي حيث يتم التعلم من خالل العمل والبحث والتجريب واعتماد المتعلم على
ذاته في الحصول على المعلومات واكتساب المهارات وتكوين القيم واالتجاهات فهو ال يركز 
نما على تنمية التفكير والقدرة على حل المشكالت وعلى العمل  على الحفظ والتلقين ، وا 
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حيث أن البيئة التعليمية الجيدة تسهم في تحفيز وتدعيم ،الجماعي والتعلم التعاوني  
ر العليا لدى الطالبات وعندما تتوافر بالبيئة التعليمية جميع الشروط مستويات التفكي

المطلوبة، فإن المربين يستطيعون بناء جو يغزى التفكير ويسمو به غالى درجة أعلى من 
مستوى استدعاء المعلومات وترجمتها ، كما أنها تسهم في تعلم عمليات التفكير األكثر تعقيدًا 

  (.6، 6110عبد الفتاح ، ) 
فالتعلم النشط يستمد فلسفته من المتغيرات العالمية والمحلية المعاصرة، فالتعلم 
النشط يعد تلبية لهذه المتغيرات التي تتطلب إعادة النظر في أدوار المعلم والمتعلم، والتي 

إن .نادت بنقل بؤرة االهتمام من المعلم إلى المتعلم، وجعل المتعلم هو محور العملية التعليمية
 :  (01، 6111دليل التعلم النشط ، ) فة التعلم النشط تؤكد على أن التعلم البد أن فلس

 .يرتبط بحياة التلميذ ، وواقعه، واحتياجاته، واهتماماته  -
 .يحدث من خالل تفاعل التلميذ مع كل ما يحيط به في بيئته -
 .ينطلق من استعدادات المتعلم وقدراته  -
 .يها المتعلم في البيت ، المدرسة ، الحي ، النادييحدث في جميع األماكن التي ينشط ف -

ولتحقيق ذلك تعددت وتنوعت استراتيجيات التعلم النشط من أهمها الحوار والمناقشة ، 
العصف الذهني ، حل المشكالت ، التعلم الذاتي ، االكتشاف ، التعلم التعاوني ، تعلم األقران ، 

 ..........مفاهيم ، دورة التعلم لعب األدوار ، الخرائط المعرفية ، خرائط ال
ولكن على الرغم من تنوعها وتعددها إال أن هناك معوقات تحول دون استخدام كل   

ومعظم هذه االستراتيجيات ألسباب قد تتعلق بالمعلم أو طبيعة اإلستراتيجية المختارة  أو 
لعل أبرزها حالة  اإلمكانات المتاحة ، وظهرت الحاجة إلى التعلم النشط نتيجة عوامل عدة ،

الحيرة واالرتباك التي يشكو منها المتعلمون بعد كل موقف تعليمي ، والتي يمكن أن تفسر 
بأنها نتيجة عدم اندماج المعلومات الجديدة بصورة حقيقية في عقولهم بعد كل نشاط تعليمي 

المناسبة  تقليدي،  األمر الذي يدعو إلى البحث عن استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط
لتالميذ المرحلة االبتدائية  يمكن استخدامها إلكسابهم  المفاهيم العلمية وتنمية مهارات 

 .التفكير العلمي
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وبالرغم من أهمية التفكير العلمي واالهتمام به من حيث جعله هدفًا أساسيًا من 
عداد د البرامج  أهداف المراحل التعليمية ، وتناول الدراسات والبحوث لمهاراته ، وا 
والمشروعات الخاصة بتنمية مهارات التفكير العلمي لدى المتعلمين في كافة المراحل الدراسية 

ام في البرامج التدريبية لمعلمي المرحلة االبتدائية التي تنظمها إدارات كما يتضح من االهتم
التربية والتعليم  بالمملكة العربية السعودية على تفعيل تنمية مهارات التفكير العلمي أثناء 
التدريس والتحصيل ، إال أن المتأمل في واقع التعليم في المدارس يجد أن هناك قصورًا في 

وم بالمرحلة االبتدائية بما يسمح بتنمية مهارات التفكير المختلفة  بما فيها إعداد مناهج العل
مهارات التفكير العلمي من ناحية واالعتماد على استخدام بعض الطرق التدريسية و الطريقة 

 التقليدية في تدريس العلوم من ناحية أخرى 

ومحجوب ( 0931) وفي هذا اإلطار أجريت العديد من الدراسات مثل  دراسة رضوان 
( 0991) وشعبان ( 0994) وحسنين ( 0933) ، وعطوة (  0931) والطناوى ( 0931) 

وعبد الفتاح ( 6113) وهمام ( 6116) و عبد الرحمن ( 0999) وحبيب( 0991) وعرفات
 . وغيرها من الدراسات والبحوث(  6113) وغليون ( 6110) 

نمية مهارات التفكير العلمي يجد أنها تركز والمتأمل في هذه الدراسات التي اهتمت بت      
بشكل كبير على استخدام طرق تدريس مختلفة يغلب على بعضها التقليدية واستراتيجيات 
تدريسية محورها المعلم ، واستخدام بعضها المداخل واالستراتيجيات بصورة منفصلة األمر 

ذا ما ستسعى إليه الدراسة الذي يدعو إلى البحث عن بعض استراتيجيات  محورها المتعلم وه
الحالية وخاصة أن هناك تدنى في مستوى مهارات التفكير العلمي والمفاهيم العلمية  لدى 
طالب المرحلة االبتدائية حيث قامت الباحثة بالقيام بدراسة استطالعية حيث طبق اختبارا 

لبة بالصف السادس طا( 61) للتفكير العلمي واختبارا في المفاهيم العلمية على عينة قوامها 
االبتدائي بإدارة التعليم بحائل أسفرت عن تدنى مستوى مهارات التفكير العلمي لديهم والتي ال 
تلبي الطموحات والمشاريع التطويرية التي تطبقها وتنفذها وزارة التربية والتعليم بالمملكة 

ث يهتم بتدريب حي( علمني كيف أتعلم ) وخاصة فيما يتعلق بمشروع . العربية السعودية 
: مشرفين ومشرفات من مختلف التخصصات على ثالث عشرة إستراتيجية تدريسية منها
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وزارة ) التقويم البنائي، والتفكير العلمي، والتعلم التعاوني، االستقصاء، والعصف الذهني )
 ( ه0462التربية والتعليم ، 

ق والنماذج وقد أثمر منحى التعلم النشط عدًدا من اإلستراتيجيات والطرائ
ع على التفاعل النشط بين المعلمين والطالبداخل مجموعات العمل،التدريسية التي ، التي تشجِّ

 .ومنها إستراتيجيةالعصف الذهني، تساهم بدورها في تحقيق تعلم ذي معنى

وتعد إستراتيجية العصف الذهني من اإلستراتيجيات التدريسية الفعالة داخل  
ر الطالب في المواقف التعليمية المختلفة؛وذلك لما تتميز به من الصف؛إذتعمل على تفعيل دو 

تشجيع أكبر عدد من الطالب على توليد األفكار بشكل فعال باستخدام القدرات : أهمها، مزايا
والبحث عن الحلول الممكنة لمسألة أو مشكلة تعترض المتعلمين من خالل ، العقلية العليا

فتتدفق األفكار بغزارة دون نقدها؛ ألن بقاء األفكار في ، إطالق عنان التفكير بحرية تامة
 (.    6116، البكر)الذهن يعيق  غيرها من األفكار عن الظهور

ويعتمد نجاح إستراتيجية العصف الذهني على تقيد معلم العلوم بمراحله المنطقية في   
لى هذا يشير ، صورة خطوات إجرائية متتابعة والسويدي ؛ عبدالحميد 6116، الحربي)وا 

طرح المشكلة، :بأنالعصف الذهني يرتكز على أربع مراحل( 6112، ؛ العنزي6111، وأنور
 .وبلورة المشكلة، وتوليد األفكار، وتقييم األفكار

ويوفر العصف الذهني المناخ اإليجابي للمتعلمين؛ لبناء معرفتهم بأنفسهم وتدعيم  
وكذلك انجذاب الطلبة نحو ، صيلمما يؤدي إلى تحسين مستوى التح، قدراتهم العقلية

مما يزيد ، إستراتيجية تبعدهم عن الملل الذي يشعرون به أثناء تدريسهم بالطريقة التقليدية
 (.6112، بني أحمد)وينعكس إيجابيًّا على تحصيلهم الدراسي ، من تركيزهم في مادة العلوم

تنمية مهارات التفكير  وتعد إستراتيجية العصف الذهني من اإلستراتيجيات األكثر قوة في 
وهي األكثر تشجيًعا ألفراد المجموعة على توليد أكبر عدد ممكن من ، العلمي  في العلوم

بحيث ُيهّيأ ذهن ،(6111، أبوجادو ونوفل)األفكار المتنوعة متجاوزين التفكير االعتيادي 
باط بالموضوع الطالب ألعلى درجات الفاعلية؛بهدف إنتاج عدد من األفكار الجديدة ذات االرت
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ويعزز لديهم القدرة على التصور واالبتكار واإليجابية في التعامل ، الذي يستثير تفكير الطالب
 (. 6113، عطية)مع المواقف التي تواجههم 

وقد أشارت البحوث والدراسات إلى فعالية استخدام إستراتيجية العصف الذهني في      
ولعل من أهم ، صفة عامة والعلمي بصفة خاصة تدريس العلوم لتنمية التحصيل والتفكير ب

، ؛ العنزي6112، ؛ بني أحمد6111، ؛ جان6111، ؛ همام6116العتيبي، )هذه الدراسات 
 ,Rizi؛ Aiamy&Haghani, 2012؛6106، ؛أبومي6113، ؛ العليمات6112

Najafipour, Haghani&Dehghan, 2013.) 

االبتدائية ومتابعتهن حول مدى  ومن خالل مقابلة بعض معلمات العلوم  بالمرحلة
تبين قصور في . استخدامهن  الستراتيجيات التعلم النشط  ومنها أستراتيجية العصف الذهني 

االستخدام لعدة أسباب من أهمها قلة معرفتهم بفلسفة التعلم النشط  وأستراتيجياته ومنها 
اتيجيات أو تنظيم المحتوى العصف الذهني أو عدم توافر المهارات الالزمة لتفعيل هذه االستر 

وفقا ألي إستراتيجية يمكن استخدامها لتنمية مهارات  التفكير العلمي  وعدم تلقيهم أية 
تدريبات حول  تنمية مهارات التفكير العلمي  في ضوء التعليم المتمركز حول المتعلم  حيث 

العلوم وعالقته  أشارت معظم الكتابات حول فاعلية هذا النمط من التعليم وخاصة في تدريس
 . بالتفكير العلمي والمفاهيم العلمية

 : ومما سبق يتضح ما يلي
 .تدني مستوي مهارات التفكير العلمي  لدى طالبات المرحلة االبتدائية   -
استخدام طرائق تدريس تقليدية في المرحلة االبتدائية  والتي تتطلب إستراتيجيات تدريس  -

 . خاصة تتالءم وخصائصهم العقلية واالنفعالية واالجتماعية لهذه المرحلة 
الدعوة إلي استخدام إستراتيجيات تدريس مالئمة لتنمية القدرات العقلية لديهم والتغلب  -

وهذا ما ستحاول الدراسة الحالية استخدام أحدى   .علي القصور الموجود لديهم
على اكتساب المفاهيم العلمية وتنمية ( العصف الذهني  )استراتيجيات التعلم النشط 

 .  مهارات  التفكير العلمي لدى طالبات الصف السادس االبتدائي
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 : مشكلــة الدراســة

العلمي  والمفاهيم العلمية  لدى طالبات تتحدد مشكلة الدراسة في تدني مهارات التفكير        
( العصف الذهني ) المرحلة االبتدائية  مما يتطلب استخدام أحدى استراتيجيات التعلم النشط  

 .إلكسابهن  المفاهيم العلمية  وتنمية هذه المهارات
 : وتحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي     

اتيجية العصف الذهنى  في تدريس العلوم الكتساب المفاهيم العلمية ما أثر استخدام أستر 
 وتنمية مهارات التفكير العلمي لدى طالبات  الصف السادس االبتدائي ؟

 : وميكن حتديد املشكلة يف التساؤالت التالية

على ( القوى والطاقة)ما أثر استخدام أستراتيجية العصف الذهني  في تدريس وحدة  -0
 إكساب المفاهيم العلمية  لطالبات الصف السادس االبتدائي ؟ 

على ( القوى والطاقة)ما أثر  استخدام أستراتيجية العصف الذهني في تدريس وحدة  -6
 االبتدائي ؟ تنمية مهارات التفكير العلمي لدى طالبات الصف السادس 

 : أهداف الدراسة وأهميتها
وفق أستراتيجية العصف الذهني في تدريس العلوم (  القوى والطاقة ) تنظيم  وحدة   -0

المقررة على طالبات الصف السادس االبتدائي ويمكن أن يسهم ذلك في التغلب علي 
مفاهيم صعوبات التعلم وتنمية القدرات والمهارات العقلية  والمرتبطة بإكسابهم ال

 . العلمية 
بناء بعض المواد واألدوات البحثية المضبوطة والتي تتمثل في اختبار مهارات التفكير  -6

العلمي واختبار تحصيلي في مفاهيم العلوم والتي يمكن تطبيقها واستخدامها علي 
 . طالبات المرحلة االبتدائية

د المهتمين بإعداد الكشف عن فعالية أستراتيجية العصف الذهني  والذي يمكن أن يفي -1
المناهج التعليمية المناسبة لطالبات المرحلة االبتدائية بصفة عامة وفي تدريس 
العلوم بصفة خاصة في تنظيم وعرض المحتوي الدراسي لهؤالء الطالب وفق التعلم 
النشط، واالهتمام بعمليات التفكير والمفاهيم العلمية والتي بدورها تزيد من تفاعلهم 

 . محيطة بهم بالمثيرات ال
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 :  أقتصرت الدراسة الحالية علي ما يلي  :حــدود الدراســة
 .عينة من بين طالبات الصف السادس بإدارة حائل التعليمية -0
مجموعة تجريبية تدرس الوحدة باستخدام أستراتيجية  العصف الذهني  ومجموعة   -6

 ضابطة تدرس بالطريقة العادية 
للصف السادس االبتدائي طبعة ( القوى والطاقة  ) من كتاب العلوم" الوحدة السادسة  -1

 م  6101/ 0414عام 
 .  المختارة وفق أستراتيجية العصف الذهني ( القوى والطاقة )إعداد وحدة  -4
اقتصر تدريس الوحدة المختارة وفق أستراتيجية العصف الذهني  لمناسبتها لطالبات  -1

ولمناسبتها لموضوعات . ميةالمرحلة االبتدائية وارتباطها باكتساب المفاهيم العل
 ( .الوحدة المراد تدريسها 

تحديد المشكلة، جمع البيانات، فرض الفروض، اختبار )مهارات التفكير العلمي  -2
 (.صحة الفروض، التفسير، التعميم

 .  اختبار تحصيلي  في مفاهيم  موضوعات الوحدة -7
 :في ضوء أهداف الدراسة الحالية تم إعداد  :أدوات الدراسة 

 . اختبار تحصيلي في مفاهيم الوحدة المختارة -0
 .اختبار مهارات التفكير العلمي لطالب المرحلة االبتدائي من إعداد الباحثة  -6

 :مصطلحات الدراسة 
يعرف إجرائيا بأنه مجموعة من المهارات التي ينبغي أن تكتسبها : التفكير العلمي -0

ق أسلوب منظم في التفكير طالبة الصف السادس االبتدائي لكي تستطيع أن تسير وف
جمع  –يتسم بالدقة والموضوعية والمرونة وهذه المهارات هي تحديد المشكلة 

التعميم   ويعبر  –التفسير  –اختبار صحة الفروض  –فرض الفروض  -البيانات
عنها بالدرجات الخام التي تصل عليها الطالبة في اختبار التفكير العلمي والمستخدم 

 . ية ومن إعداد الباحثة في الدراسة الحال
يعرف المفهوم العلمي في هذه الدراسة بأنه كل كلمة أو مصطلح : المفاهيم العلمية -6

له داللة لفظية، ويتم بناؤه عقليا عن طريق تمييز وتعميم العالقات والخصائص 
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المشتركة بين مجموعة من الوقائع واألشياء ليدل عن ظاهرة علمية متضمنة الوحدة 
لطالبات الصف السادس االبتدائي ويقاس باالختبار المعد (  لقوى والطاقةا)المختارة 

 . لذلك من إعداد الباحثة
اإلجراءات والخطوات :وتعرفها الباحثة إجرائيًا بأنها: أستراتيجية العصف الذهني -1

التدريسية التي تعتمد على استثارة األفكار لدى طالبات الصف السادس االبتدائي من 
؛ بهدف رفع "القوى والطاقة " ت قصيرةبصورة سؤال في وحدة خالل طرح مشكال

وتنمية مهارات التفكير العلمي ، مستوى تحصيل مفاهيم الوحدة وتنميتها  لديهن
 –اختبار صحة الفروض  –فرض الفروض  -جمع البيانات –تحديد المشكلة 

 (. احثة من أعداد الب) التعميم  ومن خالل دليل المعلمة المعد لذلك  –التفسير 
 األطار النظري للبحث

تتطلب التحديات الراهنة مراجعة شاملة لمنظومة التعليم في معظم دول العالم المتقدمة       
منها والنامية وقد أدى ذلك إلى إيجاد مداخل واتجاهات حديثة لتطوير التعليم وتحديثه وقد 
ركزت هذه المداخل على دور المتعلم وجعلته محور العملية التعليمية وأكدت على إمكانية تعلم 

يذ والوصول به إلى مستوى االتقان إذا توافر له أسلوب التعلم الذي يتناسب وقدراته كل تلم
وذكاءاته وأنماط تعلمه ومن خالل ما سبق يتسبب لنا أنه يجب أن ننتقل بالتعلم من الصورة 

 . التقليدية إلى ما يعرف بالتعلم النشط 

بون والمهتمون بالعملية طرح المر  :التعلم النشط  وأسرتاتيجية العصف الذهين: أواًل 
التي اختلفت في  Active Learningالتعليمية الكثير من التعريفات لمفهوم التعلم النشط 

ومع ذلك فقد ، وفي تفصيالتها ومعانيها الدقيقة من جهة أخرى ، طولها وصرها من جهة 
وقد . لتعلم اتفقت جميعها تقريبًا جوهرها ونظرتها الحقيقة إلى هذا النمط المهم من أنماط ا

لى  تعود االختالفات في هذه التعريفات إلى تنوع الخلفية المعرفية ألصحابها من ناحية وا 
لى البحوث والدراسات والمقاالت الكثيرة ، اختالف الخبرات التي مرو بها من ناحية ثانية  وا 

 . جدًا التي تناولت هذا الموضوع في عصر االنفجار المعلوماتي الهائل من ناحية ثانية
ومن بين أهم التعريفات الدقيقة لمفهوم التعلم النشط ما طرحه ا لور نزن 

(Lorenzen , 2006 ) الذي يرى فيه طريقة لتعليم المتعلمين بشكل يسمح لهم بالمشاركة
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بحيث تأخذهم تلك المشاركة إلى ما هو ، التي تتم داخل الحجرة الدراسية الفعالة في األنشطة
إلى ، تمع السلبي الذي يقوم بتدوين المالحظات بالدرجة األساسأبعد من دور الشخص المس

الشخص الذي يأخذ زمام المبادرة في األنشطة المختلفة التي تتم مع زمالئه خالل العملية 
التعليمية داخل غرفة الصف على أن يتمثل دور المعلم هنا في أن يحاضر بدرجة أقل وأن 

، ية التي تؤدي إلى فهم المنهج المدرسي بدرجة أكبريوجه الطلبة إلى اكتشاف المواد التعليم
بحيث تشمل فاعلية التعليم النشط مجموعة من تقنيات أو أساليب تدريس متنوعة مثل 

وعمل المشاريع البحثية ، ولعب األدوار المختلفة، استخدام مناقشة المجموعات الصغيرة
بحيث يتمثل الهدف ، رة منهم وطرح األسئلة متعددة المستويات وال سيما الصاد، المتنوعة

األول واألساس من كل هذه األنشطة تشجيع المتعلمين على تعليم أنفسهم تحت إشراف 
 . معلمهم

بتعريف التعليم النشط على ( Myers& Jonrs,2006)وقام  كل من مايرز وجونز 
ة والتأمل أنه البيئة التعليمية التي تتيح للطالب التحدث واإلصغاء الجيد والقراءة والكتاب

والمجموعات ، العميق وذلك من خالل استخدام التقنية وأساليب متعددة مثل حل المشكالت
ولعب الدور وغيرها من األنشطة التي تتطلب من التالميذ ، ودراسة الحالة، والمحاكاة، الصغيرة

 . أن يقوموا بتطبيق ما تعلموه في عالم الواقع 
التعلم  النشط على أنه ( Felder & Brent ,1997)وعرف كل من فلدر وبرنت 

عبارة عن عملية إشغال الطالب شكل نشط ومباشر في عملية التعليم وال سيما من حيث 
حيث يقومون بعمليات المشاركة والتطبيق بداًل من ، القراءة والكتابة والتفكير والتأمل 

 . مكتوبة أو المطبوعةاالقتصار على عملية استقبال المعلومات للفظية المسموعة أو المرئية ال
وتم تعريف التعلم النشط على أنه ذلك النوع من التعلم الذي يعمل فيه المتعلم على 
تكوين المعنى والتعامل مع اآلخرين ضمن أجواء يقل فيها التركيز على استقبال المعرفة 

 المستقاة من المعلم ومحاضرته الكثير واالهتمام بداًل من ذلك 
تعريفًا للتعلم النشط على ( Bonwell & Andfison, 1991)وطرح بونويل وايسون 

أنه إتاحة الفرصة للطالبات للمشاركة في بعض األنشطة التي تشجعهم على التفكير والتعليق 
بل عليهم ، بحيث ال يقوم الطلبة باإلصغاء العادي ، على المعلومات المعروضة للنقاش 

وذلك عن طريق ، ة في ميادين المعرفة المتعددة تطوير مهاراتهم للتعامل مع المفاهيم المختلف
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وطرح ، من خالل المناقشة مع اآلخرين ، قيامهم بتحليل تلك المهارات وتركيبها وتقويمها 
على أن ينهمك الطالب في أنشطة تجبرهم ، أو القيام باألعمال الكتابية ، األسئلة المتنوعة 

وذلك ضمن طرق عديدة لتلك ، ية تطبيقهاعلى أن يستجيبوا لألفكار واآلراء المطروحة وكيف
 .المشاركة تبعًا للمادة الدراسية أو الموضوعات المفروضة للنقاش 

ينهمك ، أن التعلم النشط عبارة عن طريقة ( Mathews ,2006)وترى ماثيوز 
بداًل من أن يكون فردًا سلبيًا يتلقى ، الطالبات من خاللها في األنشطة الصفية المختلفة 

حيث يشجع التعلم النشط على مشاركة الطلبات في التفاعل من خالل ، ات من غيره المعلوم
واالشتراك في المشاريع ، وطرح العديد من األسئلة المتنوعة ، العمل ضمن المجموعات 

الجماعية مثاًل يفسح لهم المجال الستخدام مهارات التفكير الناقد المتعددة وأن التحليل العميق 
ت لألمور أو األشياء أو األعمال أو األحداث أو القضايا أو المشكالت أو من جانب الطالبا

يؤدي إلى اكتسابهم لمهارات التفكير اإلبداعي واالستقصاء وحل ، الجهود واألنشطة 
يشجع هؤالء ، وأن تفسير النتائج التي تم تحليلها وطرح التوصيات بشأنها، المشكالت 

 .الطالب على عملية صنع القرارات
فالتعلم ، إن التعلم النشط يستمد فلسفته من المتغيرات العالمية والمحيطة المعاصرة :فته فلس

والتي ، النشط يعد تلبية لهذه المتغيرات التي تتطلب إعادة النظر في أدوار المتعلم والمعلم
 .وجعل المتعلم هو محور العملية التعليمية، نادت بنقل بؤرة االهتمام من المعلم إلى المتعلم

، وواقعة، يربطك بحياة التلميذ: إن فلسفة التعلم النشط تؤكد على أن التعلم البد أن
واهتماماته،  يحدث من خالل تفاعل التلميذ مع كل ما يحيط به في بيئته،  ، واحتياجاته

ينطلق من استعدادات المتعلم وقدراته،  يحدث في جميع األماكن التي ينشط فيها المتعلم في 
 .الطبيعة، النادي، الحي، سةالمدر ، البيت

 مزايا التعلم النشط بالنسبة للمتعلم: 

 : يحقق التعلم النشط العديد من المزايا بالنسبة للمتعلم منها     
إن التعلم النشط يساعد الطالبات على استخدام معرفته القبلية والتي تعتبر بمثابة مفتاح ـ 0

 .لعملية التعلم 
الطالب على تذكر أكبر قدر من المعرفة والمعلومات من خالل ـ يساعد التعلم النشط 6

 .مشاركته النشطة في بناء المعرفة 
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 ـ يساعد التعلم النشط الطالبات في تطوير مهارات التفكير كالتحليل والتركيب والتقويم 1
 .ـ يساعد الطالبات على إيجاد حلول وتفسيرات ذات معنى للمشكلة التي يواجهها 4
التعلم النشط الطالبات في تطوير مهارات االتصال من خالل المناقشة والحوار مع ـ يساعد 1

 .الطالب اآلخرين 
 .ـ تطوير قدرات الطالبات في القيادة واتخاذ القرار 2
 .ـ يساعد الطالبات على زيادة ثقتهم بأنفسهم واعتمادهم عليها 1
 .علم من خالل مالحظة اآلخرين ـ يتعلم الطالبات عن طريق التعلم النشط استراتيجيات الت3
 .ـ يوفر للطالبات المزيد من التغذية الراجعة المتكررة والفورية 9

ـ يساعد الطالبات على التحول من التعامل البسيط مع الحقائق والموضوعات بشكل 01
 .متفرق إلى إدراك صلتها الوثيقة بتطبيقاتها في الحياة 

ي مهمات التعلم النشط يتعلمون كيف يعملون مع ـ الطالبات الذين يعملون مع بعضهم ف00
 .أشخاص آخرين يختلفون عنهم في الخلفيات واالتجاهات 

ـ يساعد التعلم النشط على تكوين اتجاهات إيجابية لدى الطالب نحو موضوع الدرس 06
 .وتحفيزهم لعملية التعلم
عات المختلفة كما ينبغي تشجيع المتعلمين على مناقشة الموضو . والمتابعة والتفكير

 .مع زمالئهم وطرح األفكار المتنوعة 
 :أهمية التعلم النشط 

إن طالب وطالبات اليوم لديهم توجه أكبر نحو التكنولوجية ونحو البيئة التعليمية 
التي تعتمد على التعامل السريع مع األجهزة واألدوات المالئمة للتعلم النشط وهذا ما جعل 

سن ممن فاتهم هذه الفرصة يلتحقون بالمقررات الدراسية الكثير من الراشدين وكبار ال
الجامعية من أجل اإللمام بالتكنولوجيا المعاصرة ونظرًا لخبراتهم الطولية وانشغالهم في الحياة 
فإنهم يتوقعون المزيد من الفائدة والتوسع والعمل على المشاركة الفعلية في األنشطة الصفية 

باط لديهم إذا ما حصلوا من المقرر الدراسي على العائد الجامعية واإلعالن عن مدى اإلح
المادي من وراء ذلك كما إن الصفوف الدراسية تعج باالختالفات في اآلراء واألفكار 
والمعتقدات والقدرات واالهتمامات والحاجات والميول بين الطلبة من مختلف المستويات والذين 

 .يشاركون في العملية التعليمية الفاعلة 
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رى العديد من المهتمين بالتعلم النشط إن عدم استثمار التعلم النشط في المواقف وي
التعليمية المختلفة قد تجعل الطالبات ال يتعدى مرحلة التذكر في التعلم وبالتالي تكون صلته 
بمحتوى المقرر الدراسي وموضوعاته المتنوعة ضعيفة في الغالب كذلك فإن التعلم النشط 

علم من حيث قدراته اختيار األنشطة المالئمة في ذلك النوع من التعلم وتطبيقها يمثل تحديًا للم
في الوقت المناسب مما يجعل ممارسته من األهمية بمكان في ضوء هذه األنشطة فالتعلم 
النشط ليس مجرد ممارسته من األهمية بمكان في ضوء هذه األنشطة فالتعلم النشط ليس 

نشطة المختلفة بل هو فوق ذلك اتجاه يتكون لدى كل من مجرد مجموعة أو سلسلة من األ 
الطالبات والمعلمين بحيث يجعل التعلم فعااًل فالهدف من التعلم النشط يتمثل أساسًا في إثارة 
عادات التفكير اليومية لدى الطالب كي يفكروا كيف يتعلمون وماذا يتعلمون مع محاولتهم 

 .قهم لتعليم أنفسهم بأنفسهم زيادة مستوى المسؤولية الملقاة على عات
لقد أكدت نتائج الدراسات والبحوث التي أجراها ديل في الستينيات من القرن العشرين 
إن أقل طرق التعلم فعالية ما يقع في قمة الهرم والذي يتضمن التعلم من المعلومات التي يتم 

من خالل حديث أو  تقدمها على شكل رموز لفظية أو مجرد ألفاظ كالمية يتم اإلصغاء إليها
محاضرة مباشرة في الوقت الذي تقع فيه أكثر طرق التعلم فعالية في قاع ذلك المخروط والتي 
تشمل الخبرات التعليمية المباشرة والهادفة كالخبرات أو الدراسات الميدانية أو التجارب 

اشرة يزيد من المخبرية المباشرة وهذا يدل على إن التعلم النشط وما يركز عليه من خبرات مب
 .أهمية إنجاح عملية التعلم 

 Iearningدليل أخر يؤكد على أهمية التعلم النشط الذي يمثل الهرم التعلمي 
Pyramid  عن النسبة المئوية لالحتفاظ بالمعلومات والمعارف والتي تمثل نتائج البحوث

ن طريقة التي أجريت عن طريق مختبرات التدريب الوطنية األمريكية والتي وضحتن بأ
فقط %( 1)المحاضرة تقع في قمة الهرم من حيث قلة نسبة االحتفاظ والتي لم تتجاوز الـ 

وعلى العكس من ذلك نجد أن في قاع الهرم الطريقة التي تركز على تدريس اآلخرين من 
 %( .91)جانب الطالبات وبنسبة أعلى من االحتفاظ تصل إلى 

لذي يتم التركيز فيه على قيام الطالب بتعليم هذا يبين من جديد أهمية التعلم النشط ا
اآلخرين والممارسات الميدانية الفعلية والتطبيقات مع التخفيف من استخدام المحاضرة أو 

 .االعتماد على جهد المعلم وشرحه التقليدي 
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ومن العوامل األخرى التي تقف وراء أهمية التعلم النشط إن المشاركة النشطة تقوي 
كما إن التعلم ( Heroism et Al, 1997)نظر عن البيئة الموجودة فيها التعلم بصرف ال

مكانيات وأدوات على التطبيق  النشط يتطلب جهودًا ذهنية من الطالبات ويوفر لهم الوسائل وا 
 .الفعلي للتعلم المفيد والفعال ويغير من اتجاهاتهم 

لب تطوير طريقة وفي ضوء االنفجار المعلوماتي الهائل الذي نالحظه فإن ذلك يتط
للتعلم تشجع الطلبات على تحمل المسئولية فالتعامل مع هذا  الكم الالمحدود من المعارف 

 Learning byوالذي ال يكون ناجحًا إال بالتعلم النشط الذي يركز على مبدأ التعلم بالعمل 
doing  والتشجيع على التعمقDeep Learning  الذي يشغل فيه الطالبات نفسهم في

دة أو استرجاع المادة التعليمية بشكلها األصيل ويثبت حصوله على المعرفة عن طريق إعا
كي يتبين المزيد من .تذكر المعلومات التي قراها أو سمعها أو شاهد أحداثها أو مواقفها 

أهمية التعلم النشط فإن مقارنة بينه وبين التعلم التقليدي توضح الفرق الشاسع بينها فبينما 
م التقليدي بسلبية المتعلم وقلة االحتفاظ بالمعلومات وانخفاض مستوى التفكير يتصف التعل

والتركيز على المعلم والتعلم الجماعي بخطوات االحتفاظ للمادة والمعلومات بنسبة أعلى وأن 
التعلم ينصب على العمليات العقلية العليا وأن المتعلم هو محور العملية التعليمية التعلمية 

البات في أكثر ومشاركته في األنشطة أعلى وتعاونه مع اآلخرين أوضح والتركيز وانتباه الط
 .فيه دومًا يكون على الخبرات والخطوات والممارسة 

كما يمثل التعلم النشط لكل من المعلم والطالبات مجااًل للتسلية والمتعة في العمل 
ذا يؤكد بالتالي أهمية التعلم والتفكير ويبعدهم عن الملل والرتابة في أنشطتهم اليومية ، وه

النشط في تهيئة الظروف للمرور بخبرات فعلية تعليمية يكون فيها التعلم أبقي أثر وأيسر 
 .  فهمًا للمتعلمين الذين يجربون ذلك بأنفسهم بشكل فردي أو جماعي 

استمطار  -التفاكر)Brain Storming أسرتاتيجية  العصف الذهين  :  ثانيًا 

 . وتدريس العلوم  (:األفكار

التي تركز على الدور النشط ، وتنبثق إستراتيجية العصف الذهني من التعلم النشط  
من خالل قيامه بالعديد من األنشطة والتجارب العلمية ضمن ، للمتعلم في مادة العلوم

مما يساهم فيإكساب المتعلم ، مجموعات يتم فيها تبادل األفكار والمعلومات بين األعضاء
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والتي ، مما يؤدي إلى بقائها لمدة طويلة في ذاكرة المتعلم، خبرات ومهارات بشكل فعال
، الزايدي)تساعده على تنمية مهارات التفكير والقدرة على التحليل المواقف وحل المشكالت 

6119.) 

تعد إستراتيجية العصف الذهني من اإلستراتيجيات التدريسية الحديثة   :مفهوم العصف الذهين
وعلى توليد أكبر كم من األفكار ، تي تشجع على إطالق الطاقات الكامنة عند المتعلمينال

ويعود الفضل في ابتكار هذه اإلستراتيجيةلصاحب ،  لمعالجة موضوع ما خالل فترة وجيزة
وذلك نتيجة عدم ، 0913عام (Alex Osborn)شركة إعالنات في نيويورك ألكس أوسبورن

دون الوصول إلى حلول في شكلها ، ماعات العمل التقليديةرضاه عما كان يدور في اجت
وتستخدم تلك اإلستراتيجية في جميع المجاالت خاصة مجال ، االبتكاري أو بالصورة المتوقعة

 (.Osborn, 2001)التربية؛ للتحفيز على االبتكار ومعالجة للمشكالت بطريقة ابتكارية 

شة الجماعية التي تشجع بمقتضاها المناق"بأنها إحدى أساليب( 6112)ويرى زيتون 
بإشراف رئيس لها على توليد أكبر قدر ممكن من األفكار ، فرًدا( 06 -1)أفراد المجموعة 

ال يحد من هذه ، المتنوعة والمبتكرة بشكل عفوي تلقائي حر في مناخ مفتوح غير نقدي
غرق الجلسة تست، ويتم ذلك خالل جلسة أو عدة جلسات، واختيار المناسب منها، األفكار

 (.111. ص" )دقيقة 61 -01الواحدة من 

وسيلة للحصول على أكبر : "إستراتيجية العصف الذهني بأنها( 6119)وعرفت قانع 
عدد من األفكار من مجموعة من الطالب خالل مدة زمنية محددة؛ بهدف وصول الحلول 

وًعا ونجاًحا في حل والذي يعد من أكثر األساليب شي، اإلبداعية للمشكلة المطروحة للنقاش
 (.661. ص" )المشكالت بطرق إبداعية

يتضح أن إستراتيجية العصف الذهني تشجع الطالب في مادة العلوم ، وفي ضوء ذلك
يجاد الحلول للمشكالت العلمية، على المشاركة الجماعية وتبادل األفكار وأن الهدف ، وا 

مما ، وتأجيل نقد األفكار، ن والحريةالرئيس هو توليد كم كبير من األفكار في جو يسوده األما
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يشعر الطالب بمسؤولية ما يطرح؛ بهدف الوصول إلى حلول ابتكارية للمشكالت العلمية 
 .المطروحة

 :مبادئ وقواعد استخدام إسرتاتيجيةالعصف الذهين

أن الوصول إلى الحلول الجديدة االبتكارية للمشكالت المطروحة  (Osborn)يذكر أوسبورن
 ,Osborn؛ 0996، عبادة)لعصف الذهني يتطلب األخذ بالمبدأين التاليين في جلسات ا

، ؛ غباين6111، ؛ أبو رياش6111، ؛ أبو جاللة6112، ؛ الشربيني والطناوي2001
6113:) 

تأجيل إصدار أي حكم على األفكار المطروحة أثناء المرحلة األولى من عملية  :املبدأ األول
فشعور الطالب بأن أفكاره موضع النقد ، العصف الذهني؛ وذلك لضمان تلقائية األفكار وبنائها

كما يساعد تأجيل الحكم . عند ظهورها سيكون عاماًل كافًيا عن إنتاج أي أفكار أخرى أصيلة
وبالتالي يمكن أن تنجح أفكار أو حلول قد ، فق وتنوع األفكار المطروحةعلى األفكار على تد

وقد تكون بمثابة الشرارة لقدح أفكار أخرى من أشخاص ، تبدو لصاحبها أنها ال قيمة لها
 . آخرين

حيث إن كثرة األفكار المعتادة يمكن أن تكون مقدمة للوصول ، الكم يولد الكيف :املبدأ الثاني
ويهتم الباحثون . أو غير عادية في مرحلة الحقة من عملية العصف الذهنيإلى أفكار قيمة 

، في هذا المجال بكم األفكار المطروحة؛إيماًنا بأن هذا الكم يؤدي إلى تنوع كمية األفكار
مما يتيح للطالب أفًقا واسًعا وبيئة خصبة لتوليد األفكار الجديدة ، وبالتالي جدتها وأصالتها

 .واألصيلة

وزمالؤه أربع قواعد رئيسة مترتبة على المبدأين السابقين  (Paranes)ترح بارنزواق     
اللذين يجب اتباعها في أثناء جلسة العصف الذهني؛ وذلك لضمان سيل من األفكار لحل 

، ؛ أبو جادو ونوفل0996، عبادة)وهذه القواعد هي ، المشكلة المطروحة في الجلسة
 (: 6100، ؛ غانم6111، ؛ جروان6111
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أي االحتفاظ بالحكم المضاد لألفكار المطروحة من قبل الطالب في وقت : استبعاد النقد -1
 (.المعلم)حيث تقع مسؤولية تطبيق هذه القاعدة على رئيس الجلسة أو المجموعة ، الحق

أي االنطالق بحرية نحو األفكار غير المألوفة دون الوقوف أمام أية فكرة  :التفكري حبرية -2
والهدف من هذه القاعدة مساعدة الطالب على أن يكونوا ، مدى جودتها من عدمه أيًّا كان

 .أكثر استرخاًء وأقل تحفًظا وبالتالي أعلى كفاءة في توظيف قدراتهم على توليد األفكار

فالتركيز على الكم المتولد من األفكار اعتماًدا على : كمية األفكار املطروحة ضرورية أو مطلوبة -3
أنه كلما زادت األفكار المطروحة زادت االحتمالية : الذي ينطلق من االفتراض، انيالمبدأ الث

 . بأن تبرز من بينها األفكار األصلية أو المعينة على الحل المبتكر للمشكلة

وبإمكان ، وهذا يعني أن األفكار المطروحة ملك الجميع :البناء على أفكار اآلخرين وتطويرها -4
مما يثير ، ع بين فكرتين أو تحسينها أو تعديلها بالحذف أو اإلضافةأي من المشاركين الجم

 .حماس المشاركين في الجلسة؛ حتى يضيفوا ألفكار اآلخرين بعض أفكارهم

إن فهم هذه المبادئ والقواعد وتطبيقها يساعد على تنفيذ :ومن هنا يمكن القول     
ا أن هذه القواعد تنمي عند كم، إستراتيجية العصف الذهني بالشكل الصحيح في العلوم

ثارة حماس المشاركين في تقديم سيل أفكار غير مألوفة تتسم  الطالب القدرة على االبتكار وا 
كما تساهم في خلق بيئة حرة تمكن . وتكون في النهاية حلواًل للمشكلة المطروحة،باألصالة

في مراعاة تقيد  وعلى معلم العلوم دور كبير، الطالب من طرح األفكار دون تردد أو خوف
 .الطالب بهذه القواعد والتدريب عليها؛ وذلك لضمان نجاح إستراتيجية العصف الذهني

اإلشارة ، قبل الشروع في بيان مراحل العصف الذهني :مراحل تنفيذ إسرتاتيجيةالعصف الذهين
فالبعض يرى أنها ، إلى أنه يوجد اختالف في تحديد مراحل العصف الذهني المتبع تطبيقها

 (:Osborn,  2001؛0996،؛ عبادةRawlinson, 1988)وهي، تتكون من خمس مراحل

فيها يقوم المعلم بطرح المشكلة وشرح أبعادها والقيام  :مرحلة صياغة املشكلة وحتديدها-1
وذلك من خالل بعض ، باألعمال التمهيدية؛ لتجميع الحقائق عن المشكلة المطروحة
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إضافة إلى مناقشة المشكلة بإيجاز؛ لكي ، الوسائل المسموعة أو المرئية أو المقروءة
 . يتأكد من فهم المشاركين لها

، وذلك عن طريق صياغتها بأساليب مختلفة (:إعادة صياغة)مرحلة بلورة املشكلة وتوضيحها -2
صوغة بهذا ؟ والشك أن العبارة الم..كيف يمكن أن: وتكون بلورتها عن طريق الصياغة

وعندما يتم طرح عدة عبارات معادة . الشكل تستدعي طرح المزيد من األفكار والحلول
: أي، صياغتها يتم اختيار واحدة أو اثنتين منها؛ إلجراء عملية العصف الذهني عليها

 .وينبغي كتابتها حتى يمكن رؤيتها، توليد األفكار المتعلقة بالحلول

هذا الجزء الرئيس في جلسة العصف    :ت اليت متت بلورتهاالعصف الذهين لبعض العبارا -3
ولكي يتم إثارة هذه األفكار ، الذي يتم من خالله إثارة فيض غزير من األفكار، الذهني

 :يجب مراعاة ما يلي

 (.جلسة تسخين)عقد جلسة تنشيطية قصيرة  -

 .عرض قواعد العصف الذهني األربع؛ حتى يشاهدها جميع الطالب -

 .الترحيب باألفكار الطريفة وغير المألوفة وعدم السخرية منها -

 .تدوين وعرض جميع األفكار بطريقة تمكن جميع المشاركين من رؤيتها -

 .والتوقف قلياًل عن طرح األفكار، إعادة قراءة األفكار المدونة من قبل المشاركين -

إعادة صياغة الفكرة : ملومن هذه العوا، اتباع عوامل مساعدة لتنشيط تدفق األفكار -
ومشاركة المعلم المشاركين " كم عدد الطرق التي من خاللها يتم تنفيذ هذه الفكرة؟"بعبارة

وأن يتولى المعلم بشكل خاص مهمة التصدي للطالب الذين ينتقدون ، بما لديه من أفكار
 .األفكار

 .غي قبوله بترحابوهذا شيء طبيعي ينب، قد ينتاب الطالب في الجلسة الشعور باإلحباط -
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تبرز أهمية التقييم لكون األفكار المطروحة متعددة  :تقييم األفكار اليت مت التوصل إليها -4
 :   و التقييم عن طريق الفريق المصغر والتقييم بواسطة المشاركين كافة، ومنها الصواب والخطأ

وقد ، دخل حيز التنفيذفبعد التوصل إلى أفضل فكرة ت :اإلعداد لوضع األفكار حيز التنفيذ -5
ومنها يجب العودة إلى البحث عن األفكار؛ ، تنطوي عملية التنفيذ على المزيد من التغيرات

وأحمد ( 6116)في حين نجد أن البكر . للعمل على تطوير الخطط؛ من أجل تنفيذ الفكرة
 :وهذه الخطوات هي، قسموها إلى مجموعة من الخطوات اإلجرائية( 6119)ومحمد 

والتأكد من ، وذلك بالتمهيد عن المشكلة، تهيئة الطالب لجلسة العصف الذهني :ة األولاخلطو
 .وتذكيرهم بمبادئ وقواعد العصف الذهني، استيعاب الطالب لها

وذلك بتشجيع وتوجيه ، والبعد عن الحكم على األفكار، توليد األفكار وتدوينها :اخلطوة الثانية
 .كانت األفكار غريبة وغير مألوفة كان أفضل والتأكيد على أنه كلما، من المعلم

 .ثم ترتيبها حسب أهميتها، تصنيف األفكار ووضعها في فئات :اخلطوة الثالثة

ومدى ، وواقعية الحل، األصالة: منها، تقويم األفكارفي ضوء معايير عدة :اخلطوة الرابعة
 .والتكلفة، مناسبة الوقت

أن إستراتيجية العصف الذهني ( 6119)ع وقان  (Graham, 2003)وأوضح غراهام      
 :تتضمن ثالث مراحل هي

ويمكن االستعانة بالطالبات ، ويتم توضيح المشكلة المطروحة للنقاش :املرحلة األوىل
 .ثم تحديد إحداها للنقاش، المشاركات الختيار عدة مشكالت مقترحة

وفيها يتم تشجيع المشاركين وحفزهم؛ إلعطاء أكبر كم ممكن من األفكار  :املرحلة الثانية
ثم تصنيف األفكار أو الحلول ، وكلما كانت غريبة أو غير مألوفة كان أفضل، والحلول

 . ثم ترتيبها حسب أهميتها، ووضعها في فئات
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، وفق المعاييرويتم من خاللها تقييم األفكار واختيار أفضلها لحل المشكلة  :املرحلة الثالثة
 .والتكلفة، ومدى مناسبته للوقت، وواقعية الحل، األصالة: ومنها

من خالل العرض السابق يتضح أن إستراتيجية العصف الذهني يمكن استخدامها في      
وكتابته على اللوحة؛ حتى يمكن إتاحة ، تدريس العلوم من خالل طرح سؤال مفتوح النهاية

ثم عرض جميع األفكار بطريقة تمكن ، ن من األفكار وتدوينهاالفرصة لتوليد أكبر قدر ممك
دون نقد لألفكار أثناء استمطارها؛ حتى ال تعيق عملية العصف ، جميع المشاركين من رؤيتها

، الحربي: )الذي أورده كل من، وقد تبنى البحث مراحل العصف الذهني. ومن ثم تقييم األفكار
؛ 6113، ؛ األسمري6112، ؛ محمد6111، رون؛ عبدالحميد وآخ6116، ؛ العتيبي6116
 :وهي كما يلي، ؛ وذلك لسهولة تطبيقها أثناء الحصة الدراسية(6101، شوالن

 .مرحلة صياغة المشكلة -0

 (.إعادة صياغة المشكلة)مرحلة بلورة المشكلة  -6

 .  مرحلة العصف الذهني لواحدة أو أكثر من عبارات المشكلة التي تم صياغتها -1

 .حلة تقييم األفكار التي تم التوصل إليهامر  -4

 :ويمكن توضيح المراحل من خالل الشكل التالي

 
 مراحل إستراتيجية العصف الذهني(: 0)شكل 
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 :دور معلم العلوم يف إجناح إسرتاتيجية العصف الذهين

فكلما كان ، يمثل معلم العلوم قائًدا للصف والمجموعات أثناء جلسات العصف الذهني
، وعاماًل بأدواتها، ومدرًكالمضامين اإلستراتيجية، وضابًطا للمجموعات، المعلم حازًما للفصل

 .وله األثر الواضح، كان تحقيق أهدافها ملموًسا، وواعًيا لتنفيذها
 ,Blomstrom, Boster, Levine, Butler, & Levine)ويتلخص دوره فيما يلي

2008, p. 43): 
 .والمشكلة، وموضوع النقاش، لجلسةتوضيح األهداف في بداية ا-0
 .توضيح مبادئ وقواعد جلسة العصف الذهني -6
بداء آرائهم في موضوع النقاش، تحفيز أعضاء المجموعة؛ للمشاركة في النقاش -1  .وا 
 .تسجيل جميع األفكار واآلراء حتى ولو كانت خاطئة -4
 .المساعدة في توليد األفكار بطرح أسئلة تستثير أفكارهم -1
 .االستماع الجيد لألفكار المطروحة -2
 .عدم طلب أي تفسير لآلراء واألفكار المطروحة -1
 .ويستبعد األفكار الضعيفة، فيجمع ويدمج األفكار المتماثلة، القيام بمعالجة األفكار -3

:على دور المعلم في هذه اإلستراتيجية(649. ص، 6119)ويؤكد عفانة والجيش        
.برة تتعلق بموضوع تعليمي أو موقف معينصياغة أسئلة سا -0  
.ويدير المناقشات ويدون اإلجابات، القيام بتنظيم البيئة الصفية -6  
.معدل لتحركات المتعلمين الصفية ولنتاجات الدماغ -1  
حاطتها بالموضوع، يحاكم األفكار -4 .ويقيس مستوى عمقها وا   
.شكلةتعميم النتائج والحلول المتعلقة بالموضوع أو الم -1  
.االستعانة باألفكار المتوالدة من أدمغة المتعلمين كمنطق إلمطار الدماغ في موضوع آخر -2  

يتضح أن على معلم العلوم دورًا  كبيرًا في سير الطالب في هذه ، واستنتاجًا مما سبق     
ثارة األفكار والتدوين والتق ييم بشكل المراحل؛ كونها التي يتم فيها تحديد المشكلة وصياغتها وا 

ومعالجة أي قصور في الطرح أو ظهور أي إحباط من ، فيجب عليه إدارتها باقتدار، واضح
 .قبل الطالب؛ حتى يكون السير في هذه اإلستراتيجية ناجًحا ومحقًقا لألهداف
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ــذهين   - ــف ال ــف العص ــدريس وف ــراءات الت إبللفاهـ  )تتمثلله هللإلج اءاللفاما  لـملل  ـ لللل    إج
 (:51، 4002وع  ، 

 .سؤال مفتوح النهاية حتى يمكن توليد كثير من األفكارطرح  -0
يتم وضع السؤال المطروح في دائرة وتخرج من أسهم باألفكار وتقوم كل مجموعة بعملية  -6

 .التسجيل أو يسجل المعلم علي السبورة
 .ال يتم تقويم اإلجابات أثناء استحضارها -1
 . ات األخرىتعرض كل مجموعة ما تم من إنجازه أمام المجموع -4

 .وتدور مناقشة هدفها فرز وتصنيف تلك األفكار حتى نصل إلي األفكار الصحيحة
 .يسجل الطالب كل األفكار -1
 .يمكن مناقشة أحد األفكار بنفس األسلوب -2

  .وتصلح تلك اإلستراتيجية مع كل المراحل العمرية
فضل ما يلي لنجاح جلسات العصف الذهني، ي :عوامل جناح جلسات العصف الذهين

 (: 01، 6114إبراهيم وعلي، )
لمام بموضوع المشكلة، وما يتعلق بها من معلومات  - أن يكون المشاركون على دراية وا 

 1ومعارف ومهارات
 1تمكنهم من المبادئ والقواعد العملية قبل ممارستها -
توعية المشاركين فى جلسة تمهيدية والقيام بتدريبهم على إتباع قواعد المشاركة  -

 1لتزام بها طوال جلسة المشاركةواال 
خبرة المعلم الذي يقود جلسات العصف الذهني داخل الفصل في موضوع المشكلة  -

 1ومعرفة قواعدها العلمية وكيف يمارسها لنجاح العملية
خبرة المعلم فى اإلبقاء على حماس المشاركين فى جو يسوده االطمئنان واالسترخاء  -

 1والديمقراطية
، استخدام عملية (02، 6114)العصف الذهني اقترح إبراهيم وعلي ولتفعيل جلسات  -

التتابع بمشاركة جميع أفراد المجموعات، وعدم انفراد بعض أفراد المجموعات بإعطاء 
 1األفكار دون غيرهم
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وهذا يتطلب أخذ كل فرد من المجموعة دور مهم ولو لم يكن لديه فكرة، حتى تنتهي  -
التي لديها، وحتى يجد المعلم أن الوقت المحدد لكل نشاط قد المجموعة من توليد األفكار 

 1انتهى ولم يعد يؤدى إلى نتيجة ملموسة
وفى نهاية جلسات العصف الذهني عقب كل نشاط أو مشكلة تكتب األفكار كلها على  -

السبورة ليراجعها أفراد المجموعات، حيث أن هذا اإلجراء قد يساعد في استكشاف أفكار 
ج أفكار موجودة، وذلك تمهيدًا لجلسة التقييد، التي تعقب جلسة توليد جديدة، أو دم

األفكار مباشرة، أو تكون في فترة الحقة، وربما يشترك في التقييد أفراد من خارج 
المجموعات السيما إذا كانوا معنيين بمسئولية تنفيذ الحلول التي سوف يتم التوصل 

 1إليها، أو كان لهم دور في تنفيذها
 التفكري العلمي :  ثالثًا

  ظهرت عدة تعريفات للتفكير العلمي من بينها   :مفهومه : 
، والديب، عميرة .  )مجموعة من المهارات الالزمة لحل مشكلة معينة بطريقة موضوعية -

0931 ،000.) 
نما هو   - هو نشاط عقلي ولكن ليس محدودًا أو بسيطًا يعبر عن عملية عقلية واحدة وا 

تكوينه وله خصائصه ونوعيته المتميزة وتؤثر فيه عوامل متعددة  نشاط عقلي معقد في
 ( .012،  0912، وسعد يس ، أحمد كاظم )ومتنوعة 

، صبري الدمرداس)مجموعة من المهارات الالزمة لحل مشكلة معينة بطريقة موضوعية  -
 ( 019، م 0919

، لحميدسمية عبدا)أسلوب لتفكير في حل مواقف المشكلة ويشتمل على عدة قدرات  -
 ( 41، 0991، ونجاح السعدي 

وفيه يستخدم الفرد ، نشاط عقلي منظم قائم على إيجاد الدليل والبرهان إلثبات النتيجة -
، 0999، أيمن حبيب)االستنتاج ، التنبؤ، التصنيف، المالحظة: بعض المهارات مثل

163 ) 
اهر كل نشاط هادف مرن يتم بشكل منظم في محاولة حل المشكالت ودراسة الظو  -

المختلفة والتنبؤ بها والحكم عليها باستخدام منهج معين يتناولها بالمالحظة الدقيقة وقد 
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، أحمد النجدي وآخرون)يضعها للتجريب في محاولة للتوصل إلى قوانين ونظريات 
0999 ،412.) 

ومما سبق نالحظ أن هناك اتفاقا على أن التفكير العلمي نشاط عقلي يهدف لحل      
 .نة بطريقة موضوعيةمشكلة معي

  خصائص التفكري العلمي : 

فذكر فتحي الديب ، حدد بعض الباحثين مجموعة من الخصائص المميزة للتفكير العلمي  -
 : خصائص التفكير العلمي فيما يلي ( 0)

 . أن التفكير العلمي يبدأ بضرورة االعتقاد بأن كل شيء له سبب  -
فإحساس الشخص بالمشكلة وقدرته على تحديدها بدقة وجمع : أن عملية متكاملة -

المعلومات المتعلقة بها من مصادرها الموثوق بها ورؤية العالقة بين الحقائق المعطاه 
 واستنتاج العالقة وتطبيق هذه االستنتاجات وتقويمها في مواقف أخرى كلها جوانب أو 

ن كان تكامل، عمليات متكاملة - ها ال يعني أنها تستخدم وفق خطوات متتابعة بترتيب وا 
 .معين

التفكير العلمي عملية هادفة وتتم في إطار أهداف واضحة ومحددة تستمد مضمونها من  -
 .مشكالت حقيقة تواجه المتعلم

التفكير العلمي يتضمن عمليات تحليل وتمييز وتنظيم وتقويم لكل العناصر التي لها عالقة  -
 . بالموقف

نما هو في حقيقة األمر نتاج لنشاطه ال يحد - ث التفكير العلمي مستقاًل عن اإلنسان وا 
 .العقلي

 :فقد حدد بعض الخصائص والصفات منها ( 6)ما على راشد  -
 .ـ أنه نشاط منظم ومقصود وهادف وليس نشاطًا تلقائيًا أو مرتجاًل 0
 .ـ أنه يتصف بالدقة والضبط6
 .ـ يتصف بالمرونة 1
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 .موضوعية ـ يعتمد على ال4
 .ـ يقوم على التعميم 1
ـ يتميز بأنه يقوم على الواقع والمشاهدة ويتطلب استخدام جميع الحواس للوصول إلى 2

 .الحقائق وتقييم النتائج واألحكام واآلراء على أساس التحقق الواقعي
 :بعض الخصائص منها( 1)بينما ذكر عبادة أحمد عبادة

بالرغم . فاإلنسان فقط هو الذي يستخدم التفكير العلميـ أن التفكير العلمي صفة إنسانية 0
 .من أن الحيوان يقوم بالتفكير ولكن تفكيره ال يرقى إلى التفكير العلمي

 . ـ أنه نشاط عقلي معقد في تكوينه ومتشابك 6
 .ـ يبتعد عن الذاتية ويعتمد على الموضوعية 1
 .ـ ويتميز بأنه مرن وهاد ومقصود 4
ب المالحظة وفرض الفروض والتجريب في جميع الحقائق والتوصل إلهيا ـ ويقوم على أسالي1

 .والتحقق من صحتها 
 : مكونات التفكري العلمي 

للتفكير العلمي صور وأنماط متعددة وباعتباره قدره عقلية مركبة فيمثل نشاطًا عقليًا له 
: 1، 0916،  إبراهيم وجيه)خصائصه المميزة كما تؤثر فيه عوامل متعددة ومتنوعة فيرى 

 : أن التفكير العلمي يتكون من الصفات اآلتية ( 2
 .ـ اختيار الفروض على أساس مشكلة محددة6.     الدقة في تحديد المشكلة  .0
 . ـ التعميم 1  . ـ التفسير 4     . ـ   اختبار صحة الفروض 1
 : يرى أن التفكير العلمي يتكون من ثالث قدرات هي( 00، 0919، زكي محمود وآخرون)أما 

 .ـ تحقيق الفروض والتأكد من صحتها1.      ـ فتراض الفروض 6 . ـ المالحظة 0 -
القدرة على االستدالل ( 16 -10، 0991، عبدالحميد و السعدي )وتضيف إليهما 

 .االستنباطي  والقدرة على االستدالل، االستقرائي 

، أحمد النجدي وآخرون : )وهناك  أربع عشرة قدرة يتضمنها التفكير العلمي هي  
 ( . 412ـ 411، 0999
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 .ـ قدرة تحديد المشكلة 6  . ـ قدرة اإلحساس بوجود مشكلة 0
 .ـ قدرة جمع البيانات 4    .ـ قدرة التحليل 1
 .وض ـ قدرة اختبار صحة الفر 2   . ـ قدرة اختيار الفروض 1
 .ـ قدرة االستنباط 3    . ـ قدرة االستقراء 1
 .ـ قدرة التمييز بين الحجج 01    . ـ قدرة تفسير البيانات 9

 .ـ القدرة على الطالقة الفكرية 06    . ـ قدرة التقويم 00
 .ـ القدرة على األصالة 04  . ـ القدرة على المرونة التلقائية 01

 : مهارات التفكري العلمي 

حيث يشير كل ، نركز في هذا البحث على عناصر التفكير باعتبارها مهارات وسوف 
يجن وكوجاك ( lavoie ,1993, 767)من الفوى  ، ( Eggen& Kauchak , 392)وا 

إلى أن أسلوب التفكير العلمي يتم في ( 26، 0992البدوي )و( 19، 0996عبدالعال )و
 :مجموعة من المهارات هي 

 .الفروض ، التفسير،  التعميم تحديد المشكلة ، اختيار 
 :وقد استخدمت هذه المهارات في هذه الدراسة وفقًا للتعريفات اإلجرائية اآلتية 

وتحديد أي من هذه ، وهي تتميز الفرد بين األسئلة التي تشير إلى المشكلة  :ـ حتديد املشكلة 1
 .األسئلة يعبر عن المشكلة تعبيرًا صحيحًا 

دراك ما إذا ، ثل في التمييز بين عدة فروض متاحة لحل مشكلة ما ويتم :ـ اختيار الفروض 2 وا 
 .كان الفرض يمثل موضوع المشكلة أم ال 

وتشير إلى مهارة الفرد في تحديد أنسب طريقة بين عدد من الطرق التي : ـ اختبار صحة الفرض3
 .يمكن استخدامها الختبار صحة فرض معين 

سباب بين المواقف المختلفة واألسباب التي أدت إلى هذه ويتمثل في ربط الفرد وأل :ـ التفسري4
 .وبالتالي تفسير هذه المواقف . المواقف 

هو إدراك الفرد الستخدام نتيجة ترتبت على موقف معين في مواقف أخرى مشابهة  :ـ التعميم5
 .للموقف األصلي 
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 دور معلم العلوم يف تنمية التفكري العلمي لدى طالب املرحلة االبتدائية : 

وال يكون هناك مبالغة إذا ، التفكير العلمي هو خير ما أهداه الفكر الحديث إلى البشرية    
، 0931، راشد )، قيل بأن المدينة الحديثة ليست إال ثمرة من ثمار استخدام األسلوب العلمي

41.) 
ى المعلم العمل على تنمية التفكير العلمي لدى تالميذه مستخدمًا أسلوبًا ولذا يجب عل

كما ، علمًا بأنه حاًل علميًا ، علميًا وخطوات علمية حتى يستطيعوا مواجهة مشكالت العصر 
أثبتت كثير من األبحاث والدراسات أنه ليس بالضرورة أن توجد طريقة معينة تعتبر نموذجًا 

الطريقة التي تتيح للتالميذ فرصة العمل والنشاط وحل المشكالت وأداء للتفكير العلمي ولكن 
 .مهمات تساعدهم على التفكير فيما يواجههم من مشكالت 

وعلى ذلك لكي ينجح المعلم في تنمية قدرة تالميذه على التفكير العلمي ينبغي عليه أن يتبع 
 : اإلجراءات التالية 

 . ت للتالميذ بصورة جاهزة ـ يتوقف عن تقديم الحقائق واإلجابا0
ـ يقدم لهم بعض الخبرات التمهيدية التي تثير بعض األسئلة وبالتالي تثير بعض األسئلة 6

 .وبالتالي ينشأ عنها بعض المشكالت 
ـ يستخدم أسلوب المناقشة اإلثارة اهتمام التالميذ ودعوتهم للتفكير حول مشكلة الدرس 1

 .وتوجيههم لتحديدها 
ميذ على تخطيط أوجه النشاط الالزمة للحصول على البيانات وتجميع ـ يساعد التال4

 .المعلومات المتصلة بموضوع المشكلة 
ـ يتيح الفرصة للتالميذ إلكتشاف المشكلة وتحديدها ومحاولة حلها باالعتماد على 1

 .المشاهدات والتجريب واستخالص النتائج بأنفسهم 
 : الدراسات السابقة 

 : دراسات وحبوث اهتمت باسرتاتيجة العصف الذهين يف تدريس العلوم: أوال

إلي أهمية استخدام إستراتيجية العصف الذهني كأحد ( 6111راشد ،) أشارت نتائج دراسة   
استراتيجيات التعلم النشط في إثراء وتنشيط بيئة التعلم مع استراتيجيات أخري كالتعلم الذاتي 

لتعلم الفردي، والتعلم التبادلي، والتعم باالكتشاف، والعروض العملية، وأن والتعلم التعاوني، وا
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هناك نتائج متوقعة لهذه االستراتيجيات كما حددها الخبراء في تنمية جوانب تربوية متعددة 
 .لدي المتعلمين في المواقف التعليمية المختلفة

ستراتيجية العصف الذهني في بدراسة هدفت إلى معرفة فاعلية ا( 6116)وقامت العتيبي      
ودلت النتائج على وجود . تنمية قدرات التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي في مادة العلوم

لصالح ( األصالة، المرونة، الطالقة: )فروق دالة إحصائًيا في كل من قدرات التفكير االبتكاري
كما دلت . يتعلق بقدرة التفاصيلبينما لم توجد فروق دالة إحصائًيا فيما ، المجموعة التجريبية

النتائج وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات درجات طالبات المجموعتين في التطبيق 
لكنها لم ، وذلك لصالح المجموعة التجريبية، البعدي الختبار التحصيل في المستويات العليا

 .توجد فروق دالة فيما يتعلق بمستويات التحصيل الدنيا
دراسة هدفت إلى تعرف تفاعل استخدام العصف الذهني ( 6111)ى همام كما أجر      

والسعة العقلية في تنمية عمليات العلم والتفكير االبتكاري والتحصيل لدى طالب الصف الثاني 
وتوصلت نتائج البحث إلى تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب . اإلعدادي في مصر

 .والتحصيل، والتفكير االبتكاري، ت العلمالمجموعة الضابطة في كل من عمليا
هدفت إلى الكشف عن أثر طريقة العصف الذهني على تنمية ( 6111)وفي دراسة جان      

التفكير االبتكاري لدى طالبات الصف األول المتوسط في تدريس مقرر العلوم في الفصول 
النتائج إلى وجود فروق دالة وأسفرت (. الكتلة والكثافة، تركيب المادة، خواص المادة: )اآلتية

إحصائًيا بين متوسطي مجموع درجات المجموعتين في التفكير االبتكاري البعدي لصالح 
 .   المجموعة التجريبية

دراسة هدفت إلى تعرف أثر استخدام إستراتيجية العصف ( 6112)كما أجرى بني أحمد      
وأظهرت النتائج وجود فروق . ومالذهني في تحصيل طلبة المرحلة األساسية في مقرر العل

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية ( α= 1،11)دالة إحصائًيا عند مستوى 
، والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي في التحصيل وذلك لصالح المجموعة التجريبية

 .وُيعزى ذلك إلستراتيجية التدريس
دراسة هدفت إلى معرفة أثر طريقتي العصف الذهني ( 6113)وأجرى العليمات       

واالكتشاف في تدريس العلوم في تنمية التفكير االبتكاري لدى طلبة الصف الثامن األساسي 
في األردن أظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثًرا واضًحا لكل من طريقتي العصف الذهني 
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كير االبتكاري لدى طلبة الصف الثامن األساسي من خالل تدريس واالكتشاف في تنمية التف
العلوم، كما أظهرت فروًقا دالة إحصائًيا بين الطريقتين في تنمية التفكير االبتكاري ولصالح 

 .طريقة العصف الذهني
دراسة هدفت إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي مبني على ( 6101)كما قدم براهمه      

وكانت النتائج . ي لتدريس العلوم لطالب الصف السابع في تنمية التفكير الناقدالعصف الذهن
بين أداء ( α ≤1،11)تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

وأوصت الدراسة ، المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التفكير الناقد لصالح التجريبية
 .   هني في تدريس العلومبأهمية توظيف العصف الذ

التي هدفت إلى تعرَّف أثر استخدام استراتيجيتي العصف الذهني ( 6106)ودراسة أبومي      
والمنظم المتقدم في تدريس العلوم للمتفوقين من الصف السابع األساسي في التحصيل 

ائًيا عند وقد أشارت نتائج تطبيق هذه الدراسة إلى وجود فروق دالة إحص. والتفكير العلمي
(1،11≥ α )واختبار التفكير العلمي لصالح ، في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

بينما ال توجد فروق دالة إحصائًيا بين إستراتيجيتي العصف الذهني . المجموعتين التجريبيتين
 ..والمنظم المتقدم في التحصيل والتفكير العلمي لدى الطلبة المتفوقين

بدراسة هدفت إلى تقصي ( Aiamy & Haghani, 2012) ي وحقاني كما قامت أيام     
أثر إستراتيجية تآلف األشتات والعصف الذهني على تطور التفكير االبتكاري في مادة العلوم 

وأشارت النتائج إلى أن تآلف األشتات والعصف الذهني .. لدى طالب الصف الثالث االبتدائي
 .بتطور التفكير االبتكاري لدى الطالبمن أفضل الطرق التعليمية فيما يتعلق 

التي هدفت إلى تعرف أثر استخدام  نموذج التعلم ( 6106)وفي دراسة فنونه 
ستراتيجية العصف الذهني في تنمية المفاهيم واالتجاه نحو المادة األحياء لدى  التوليدي وا 

صائًيا عند كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إح. طالب الصف الحادي عشر بمدينة غزة
(1،11 =α ) في مستوى االتجاه نحو األحياء ككل لصالح المجموعة التجريبية التي

 . استخدمت النموذج التوليدي
 & Rizi, Najafipour, Haghani)وفي دراسة ريزي ونجفيبور وحقاني ودهقان

Dehghan, 2013)  التي هدفت إلى تقصي أثر طريقة العصف الذهني على التحصيل
وأثبتت النتائج وجود فروق دالة . ،ب الصف الخامس االبتدائي في مادة العلومالعلمي لطال
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إحصائًيا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي 
 . وذلك لصالح المجموعة التجريبية، في التحصيل

لوم باستخدام والتي هدفت  فعالية تدريس الع( 6104ال معرفج ،  ) وفي دراسة 
إستراتيجية العصف الذهني في التحصيل وتنمية مهارات التفكير االبتكاري لدى طالبات الصف 
السادس االبتدائي وقد أظهرت النتائج كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائًيا عند 

(1،11 =α ) في مستوى التفكير األبتكاري ككل لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت
 .  أستراتيجية العصف الذهني 

 .دراسات وحبوث اليت اهتمت مبهارات التفكري العلمي يف تدريس العلوم: ثانيًا  

هناك العديد من الدراسات التي استخدمت أحد أو بعض استراتيجيات، أو نماذج 
التي هدفت ( 6110عبد الفتاح ،) التعلم النشط في تنمية التفكير العلمي، منها دراسة 

ف علي أثر استخدام التعلم التعاوني في تدريس العلوم في تنمية التفكير العلمي لدي التعر 
طالبات المرحلة اإلعدادية، وأظهرت النتائج تفوق طالب المجموعة التجريبية علي المجموعة 
الضابطة في زيادة مستوي التحصيل، ونمو مستوي مهارات التفكير العلمي نتيجة الستخدام 

 (.التعلم التعاوني)التعلم النشط  أحد استراتيجيات
التعرف علي أنماط التعلم والتفكير ( 6116عبد الهادي ،) واستهدفت دراسة 

وعالقتها بمهارات التفكير العلمي لمعلمي العلوم قبل الخدمة، ، كما أظهرت النتائج عدم وجود 
كما وجدت فروق  فروق في أنماط التعلم والتفكير العلمي لمعلمي العلوم في القياس البعدي،

 .في القياس البعدي في مهارات التفكير العلمي للشعب الثالث
التعرف علي فاعلية استخدام تكنولوجيا ( 6110محمد ،)وقد استهدفت دراسة 

علي التحصيل وتنمية مهارات " الحيوان والنبات في بيئتنا"الوسائط التعليمية في تدريس وحدة 
ية، ، وأسفرت نتائج الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها، التفكير العلمي بالمرحلة االبتدائ

تفوق المجموعة التجريبية علي المجموعة الضابطة في زيادة مستوي التحصيل، ونمو 
 .مهارات التفكير العلمي

تعرف أثر استخدام نموذج ويتلي في تنمية ( 6111الجندي ،)كما استهدفت دراسة 
اسية والتفكير العلمي لتالميذ الصف الخامس االبتدائي التحصيل ومهارات عمليات العلم األس

في مادة العلوم، وأسفرت نتائج الدراسة عن تحسن في مهارات التفكير العلمي، ومهارات 
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عمليات العلم األساسية، وزيادة مستوي التحصيل لصالح المجموعة التجريبية، وأرجعت 
 (.نموذج ويتلي) طالدراسة سبب ذلك إلي استخدام أحد نماذج التعلم النش

تعرف أثر استخدام نموذج التعلم البنائي في ( 6111الخولي ،)واستهدفت دراسة 
تدريس وحدة التأثير الحراري والكيميائي للتيار الكهربي علي التحصيل وتنمية مهارات التفكير 
العلمي لدي تالميذ الصف األول الثانوي الصناعي، وأسفرت نتائج الدارسة عن مجموعة من 

لنتائج أهمها أن نموذج التعلم البنائي له تأثير فعال في تنمية مهارات التفكير العلمي وزيادة ا
 .مستوي التحصيل

التي استهدفت تقصي اثر استخدام ( 6111الحوامدة ،)كما أشارت نتائج دراسة 
والتحصيل إستراتيجيتي العمل المخبري البنائي ودورة التعلم في تنمية مهارات التفكير العلمي 

لدي طلبة المرحلة األساسية باألردن إلي تفوق طلبة كل من مجموعة العمل المخبري البنائي 
ومجموعة دورة التعلم في تنمية مهارات التفكير العلمي بفروق دالة إحصائيا علي المجموعة 

 .الضابطة
تعرف أثر استخدام ما وراء المعرفة في تنمية التفكير ( 6111خليل ،)وهدفت دراسة 

العلمي واالتجاه نحو مادة العلوم لتلميذات الصف األول المتوسط، وأظهرت نتائج الدراسة 
تفوق تلميذات المجموعة التجريبية علي تلميذات المجموعة الضابطة في التفكير العلمي 

علوم، وأرجعت الدراسة سبب ذلك إلي أن استراتيجيات ما وراء المعرفة واالتجاه نحو مادة ال
 . هي أحد استراتيجيات التعلم النشط التي تدفع المتعلم إلي التفكير في المهام الموكلة إليه

تعرف أثر التفاعل بين العلم والتكنولوجيا ( 6111همام ،) |كما استهدفت دراسة
ة التحصيل والتفكير العلمي لدي تالميذ الصف األول والمجتمع في تدريس العلوم علي تنمي

وأرجعت . اإلعدادي، وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية في التحصيل والتفكير العلمي
 (.STS)الدراسة سبب ذلك إلي استخدام النموذج المقترح القائم علي مدخل 

راحل البنائية التعرف علي فعالية نموذج الم( 6111العيسي ،)كما هدفت دراسة 
السبعة في تدريس العلوم علي التحصيل الدراسي والتفكير العلمي لدي تلميذات الصف الثالث 
متوسط بمكة المكرمة، وأظهرت نتائج الدراسة فعالية النموذج البنائي كأحد استراتيجيات التعلم 

وعة النشط في زيادة مستوي التحصيل وزيادة مستوي التفكير العلمي لدي عينة المجم
 . التجريبية، مقارنة بالمجموعة الضابطة
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التعرف علي العالقة بين مقروئية كتاب ( 6113غليون ،)واستهدفت دراسة 
الفيزياء، ومهارات التفكير العلمي لدي طلبة الصف الثالث الثانوي، وأشارت نتائج الدراسة إلي 

التفكير العلمي لدي عينة وجود عالقة ارتباطية طردية بين مهارات الطالب القرائية ومهارات 
 . الدراسة مقارنة بالمجموعة الضابطة

التي هدفت تعرف أثر استخدام دورة التعلم ( 6113همام ،)كما هدفت دراسة 
الخماسية من خالل الكمبيوتر في تحصيل المفاهيم العلمية والتفكير العلمي واالتجاه نحو 

ربة السعودية، حيث أشارت النتائج إلي العلوم لدي طالب الصف الثاني الثانوي بالمملكة الع
 .تحسن مستوي مهارات التفكير العلمي واالتجاه نحو مادة العلوم لصالح المجموعة التجريبية

تعرف فاعلية استراتيجيات الذكاءات المتعددة في ( 6119بابطين ،) واستهدفت دراسة 
الدافع لالنجاز لدي تلميذات تدريس العلوم علي تنمية االستيعاب المفاهيمي والتفكير العلمي و 

الصف الثالث المتوسط بمدينة مكة المكرمة، وأسفرت نتائج الدراسة عن تفوق تلميذات 
المجموعة التجريبية علي المجموعة الضابطة وأرجعت الدراسة سبب ذلك إلي فاعلية 

دافع استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تنمية االستيعاب المفاهيمي والتفكير العلمي وال
لالنجاز لدي عينة المجموعة التجريبية، حيث تعتمد االستراتيجيات علي التعلم النشط، مما زاد 

 .من اكتسابهن لمهارات التفكير العلمي
أستهدفت قياس  فعالية استخدام إستراتيجية مقترحة ( 6100عائض ،  ) ودراسة 

ير العلمي لدى طالب الصف قائمة على التعلم النشط لتدريس العلوم في تنمية مهارات التفك
السادس االبتدائي وأسفرت نتائج الدراسة عن تفوق تتالميذ المجموعة التجريبية علي 
المجموعة الضابطة وأرجعت الدراسة سبب ذلك إلي فاعلية األستراتيجية المقترحة  في تنمية 

 . والتفكير العلمي لدي عينة المجموعة التجريبية
 :السابقة  تعليف علي الدراسات والبحوث

باستعراض البحوث والدراسات السابقة في المحورين األول والثاني، تم استخالص ما  
 :يلي
اتفقت الدراسات السابقة على فعالية استراتيجيات التعلم النشط ومنها أستراتيجية العصف  -

 .الذهني في تدريس العلوم
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راتيجيات التعلم النشط اهتمت بعض الدراسات بفاعلية إستراتيجية لعب األدوار كأحد است -
في زيادة قدرة التالميذ علي استخدام األجهزة اليدوية، وأجهزة القياس المختلفة، مثل 

 (.Rowberg, 2000)دراسة روبرج 
اهتمت بعض الدراسات بتخطيط الدروس، وتنمية مهارات التدريس باستخدام  -

 ,Abhiyan & Nadu)استراتيجيات التعلم النشط في تدريس العلوم، مثل دراسة 
 (.6113)، وبوقس (2008

اتفقت البحوث والدراسات السابقة التي تناولت إستراتيجية العصف الذهني على فعاليته  -
، ؛ همام6116، ؛ العتيبي6116، الحربي: )ومن هذه الدراسات، في عدد من المتغيرات

؛ ، أل 6113، ؛ العليمات6112، ؛ العنزي6112، ؛ بني أحمد6111، ؛ جان6111
 (  6104ج ، معرف

أثبتت بعض البحوث والدراسات السابقة التي تناولت إستراتيجية العصف الذهني كمتغير  -
، في التفكير العلمي( 6106، أبومي: )كدراسه، فعاليته في بعض أنواع التفكير، مستقل

عائض ) ودراسة .في التفكير الناقد( 6101، ؛ براهمه6116، الحربي: )ودراسة كل من
 . نمية التفكير العلمي في ت(  6100، 

اهتمت معظم الدراسات باستخدام أحد أو بعض استراتيجيات أو نماذج التعلم النشط في   -
زيادة مستوي التحصيل وتنمية مهارات التفكير العلمي، ومهارات عمليات العلم 

، ودراسة محمد (6110)األساسية، واالتجاه نحو مادة العلوم، مثل دراسة عبد الفتاح 
، (6111)، الحوامدة (6111)، ودراسة الخولي (6111)ودراسة الجندي  ،(6110)

، ودراسة (6111)، ودراسة العيسي (6111)، ودراسة همام (6111)ودراسة خليل 
 (.6113)همام 

اهتمت بعض الدراسـات بتعـرف أنمـاط الـتعلم والتفكيـر وعالقتهـا بمهـارات التفكيـر العلمـي،  -
 (.6116)مثل دراسة عبد الهادي 

 : وفي ضوء ذلك يمكن صياغة فروض الدراسة كما يلي 
بـين متوسـطي درجـات طالبـات ( 1011)يوجد فرق ذو داللة إحصـائية عنـد مسـتوى "  -0

المجموعة التجريبيـة فـي القياسـين القبلـي والبعـدي الختبـار المفـاهيم العلميـة  لصـالح 
 .القياس البعدي



 م6102أبريل( 44)العدد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 333 - 
 

متوســـطي درجـــات طالبـــات بـــين ( 1011)يوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى  -
المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي الختبار مهـارات التفكيـر العلمـي لصـالح 

 القياس البعدي
تحقــق اســتراتيجية العصــف الــذهني فــي تــدريس العلــوم فعاليــة فــي تنميــة مهــارات التفكيــر  -

 . العلمي والمفاهيم العلمية لدى طالبات الصف السادس االبتدائي
 ءات الدراســـةإجرا

 : لإلجابة عن تساؤالت الدراسة واختبار صحة الفروض تم  إتباع الخطوات التالية
ــة  - ــرات الدراســة الحالي ــى اهتمــت بمتغي ــات الت ــى األدبي اأســتراتيجية  العصــف ) االطــالع عل

   ) .ومهارات التفكير العلمي  -المفاهيم العلمية   -الذهني  
  .إعداد اإلطار النظري الفلسفي   -0
ــوم التــي ســيتم إعــدادها وفــق أســتراتيجية    -6 ــم ( العصــف الــذهني )اختيــار وحــدة العل ت

المقـررة علـي طالبـات الصـف السـادس وتـم " القوى والطاقـة  "اختيار الوحدة السادسة 
وبـــذلك يمكـــن تحديـــد . خطـــة زمنيـــة لهـــذه الوحـــدة( تخطـــيط)وضـــع جـــدول مواصـــفات 

 . مضمون الوحدة المختارة بصورة إجرائية
ـــوى وحـــدة تحل -1 ـــات الصـــف الســـادس ( القـــوى والطاقـــة  ) يـــل محت المقـــررة علـــى طالب

ـــة  ـــاهيم العلمي ـــد المف ـــتعلم بهـــا وتحدي ـــد أوجـــه ال ـــة لتحدي ـــة االبتدائي ـــدائي بالمرحل االبت
 والمشكالت المرتبطة بها 

اختبـــار فـــي المفـــاهيم : إعـــداد أدوات والمـــواد التعليميـــة الخاصـــة بالدراســـة  وشـــملت  -4
 في مهارات التفكير العلمي للطالبات الصـف السـادس االبتـدائي كمـا  ً العلمية و اختبارا

 :يلي
 :   أوالً اختبار التفكري العلمي لطالبات الصف السادس األبتدائي

 قياس مهـارات التفكيـر العلمـي لـدى طالبـات الصـف  :اهلدف من اختبار التفكري العلمي
عــدد مــن اختبــارات  وفــي ضــوء ذلــك قامــت الباحثــة باســتعراض. الســادس االبتــدائي

التفكيـــر العلمـــي، لالســـتفادة منهـــا فـــي بنـــاء اختبـــار التفكيـــر العلمـــي فـــي الوحـــدة 
 ".القوى والطاقة"المختارة 
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وقد تم وضع التعليمات الخاصة بكل مهارة، ومثااًل توضيحيًا يبرز طريقة اإلجابة عنه، 
 .تصحيح كل منهاكما تم إعداد ورقة إجابة لكل مهارة من المهارات الخمس ومفتاحًا ل

    ــة ــورته األولي ــي يف ص ــتفكري العلم ــار ال ــى مجموعــة مــن  :اختب ــة عل بعــد إطــالع الباحث
مقاييس التفكير العلمي تم تحديد األجزاء التي تقـيس مهـارات التفكيـر العلمـي لـدى 

 :طالبات  المرحلة االبتدائية والمتمثلة في
بين األسئلة التي تشير إلى المشكلة، وتتمثل في قدرة الطالبة على التمييز  :حتديد املشكلة -أ

 .وتحديد أي هذه األسئلة يعبر عنها تعبيرًا دقيقاً 
وتتمثل في قدرة الطالبة على التمييز بين عدد من الفروض المقترحة لحل  :اختيار الفروض -ب

المشكلة وتحديد الفرض الذي يمكن أن يؤخذ به كحل للمشكلة في ضوء البيانات المعطاة 
 . حول المشكلة

وتتمثل في قدرة الطالبة على التمييز بين عدد من الطرائق التي يمكن  :اختبار صحة الفروض -جـ
استخدامها الختبار صحة الفروض المقترحة لحل المشكلة وتحديد أيها يصلح الختبار صحة 

 .الفرض
بين وتتمثل في قدرة طالبة الصف السادس على معرفة العالقات  (:البيانات)تفسري الفروض  -د

وقائع معينة تقدم له ونتائج مستمدة منها، بحيث يمكن أن يحدد ما إذا كانت هذه النتائج 
 .تتبع بدرجة معقولة الوقائع المعينة أم ال

وتتمثل في قدرة الطالبة على تحديد درجة انطباق نتيجة ما أو صفة ما على  :التعميم -هـ
موقف معين أو جماعة معينة، وهل تشمل الموقف أو الجماعة كلها، أو معظمها، أو بعضها، 

 . أو ال تنطبق عليها، أو ال يعرف الطالب شيئًا عنها
طبيعة طالبات  وقد قامت  الباحثة  بصياغة أسئلة االختبار بطريقة تتوافق مع 

وأصبحت الصورة األولية لالختبار تتكون من . المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية
خمسة اختبارات فرعية، يشمل كل من القسم األول والقسم الثاني، والقسم الثالث، والقسم 

 . الرابع ثمانية تدريبات، بينما يشمل القسم الخامس تسعة تدريبات
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  التطبيف االستطالعي الختبار التفكري العلمي: 

بعد إعادة صياغة بعض أسئلة التفكير العلمي لتتوافق مع البيئة السعودية، كان البد من    
تطبيقه على عينة استطالعية، بهدف حساب كل من صدق وثبات االختبار وكذلك معامالت 

 .زمن االختبار السهولة والصعوبة والتمييز لمفرداته باإلضافة إلى حساب
   قامــت الباحثــة بحســاب صــدق اختبــار التفكيــر  :حســاب صــدت اختبــار الــتفكري العلمــي

بعــرض اختبــار التفكيــر العلمــي فــي صــورته األوليــة علــى مجموعــة مــن :العلمــي
 ( .  0ملحق ) المحكمين المتخصصين 

 وبناًء على آراء المحكمين وتوجيهاتهم تم قبول األسئلة التي بلغت نسبة اتفاق
وبذلك أصبح االختبار في صورته النهائية مكونا . فأكثر% 31المحكمين عليها 

 .محاور لكل محور منها ثمانية تدريبات( 1)من 
 حساب ثبات اختبار التفكير العلمي عن طريق  تم :حساب ثبات اختبار التفكري العلمي

ــى الطالبــات خــالل أدائهــ -حســاب معامــل ألفــا  ــة عل ــاخ وقــد أكــدت الباحث ن كرونب
للتدريبات المتعلقة باختبـار التفكيـر العلمـي بعـدم تـرك أي سـؤال دون حـل، كمـا أن 

وفــي هــذا .   الدرجــة المخصصــة لإلجابــة عــن األســئلة تتــراوح بــين الصــفر والواحــد
ــة مــن  ــى درجــة مقبول ــر العلمــي عل ــار التفكي ــى أن اختب ــة إل ــت الباحث اإلطــار اطمأن

 .الثبات
  ـــار ـــة حـــدد ت :    تقـــدير درجـــات االختب الباحثـــة  درجـــة واحـــدة لكـــل إجاب

لإلجابــة الخطــأ، وقــد ( صــفر)صــحيحة لكــل مفــردة مــن مفــردات االختبــار، ويوضــع 
قامت الباحثة بإعداد مفتاح تصحيح الختبار التفكير العلمي، وبذلك تصـبح الدرجـة 

 .تدريباً ( 41)درجة، حيث إن عدد تدريبات االختبار ( 41)الكلية لالختبار 
 تكون االختبار من خمسة أقسام هي:  تفكير العلميمفردات اختبار ال: 

 .يقيس مهارة تحديد المشكلة ويتكون من ثمانية تدريبات: األول -

 .يقيس مهارة اختيار الفروض ويتكون من ثمانية تدريبات: الثاني -

 .يقيس مهارة اختبار صحة الفروض ويتكون من ثمانية تدريبات: الثالث -
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 . ويتكون من ثمانية تدريبات( البيانات)يقيس مهارة تفسير الفروض: الرابع -

 .يقيس مهارة التعميم ويتكون من ثمانية تدريبات: الخامس -

، (المدرسة  –الفصل  –االسم ) بيانات الطالبة :كما أعدت  الباحثة  ورقة إجابة تضمنت    
وعلى ضوء نتائج التجربة (. 6 ملحق)واختبار التفكير العلمي في صورته النهائية 

االستطالعية، أصبح اختبار التفكير العلمي جاهزًا للتطبيق، حيث تم التأكد من صدقه وثباته 
 .وحساب الزمن المناسب لإلجابة عليه

ــي المفــاهيم العلميــة   : أختبــار حتصــيلي يف املفــاهيم العلميــة   : ثانيــًا  وإلعــداد اختبــارا تحصــيليًا ف
 : مر بالخطوات التالية : مختارة  المتضمنة الوحدة ال

 المقــررة علــى ( القــوى والطاقــة ) قيــاس تحصــيل مفــاهيم وحــدة : الهــدف مــن االختبــار
 طالبات الصف السادس االبتدائي 

 تم ذلك من خالل: إعداد قائمة المفاهيم العلمية بالوحدة 
   مـن " القوى والطاقـة "تحليل محتوى الوحدة لتحديد المفاهيم العلمية المتضمنة بوحدة

 . مقرر العلوم للصف السادس االبتدائي، في الفصل الدراسي الثاني
  صياغة مفردات االختبار في ضوء المفاهيم المتضمنة الوحدة المختارة 
  عــادة صــياغة بعــض أســئلة بعــد إ.  التطبيــق االســتطالعي الختبــار المفــاهيم العلميــة

المفاهيم العلمية ، كان البد من تطبيقه على عينة استطالعية، بهدف حساب كـل مـن 
 .صدق وثبات االختبار باإلضافة إلى حساب زمن االختبار

  ــاهيم ــار تحصــيل المف ــار : حســاب صــدق اختب ــة بحســاب صــدق اختب قامــت الباحث
فـــي صـــورته األوليـــة علـــى  المفـــاهيم العلميـــة  بعـــرض اختبـــار المفـــاهيم العلميـــة 

مجموعــة مــن المحكمــين المتخصصــين فــي المنــاهج وطرائــق تــدريس العلــوم وعلــم 
الـــنفس التربـــوي والقيـــاس والتقـــويم ومجموعـــة مـــن المعلمـــين  ، وبنـــاًء علـــى آراء 
المحكمين وتوجيهاتهم تم قبـول األسـئلة التـي بلغـت نسـبة اتفـاق المحكمـين عليهـا 

                                                           
 .اختبار التفكري العلمي يف صورته النهائية (  4) ملحق  )*(
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ـــذلك أصـــبح االخت. فـــأكثر% 31 ـــا مـــن ،وب ـــة مكون ـــار فـــي صـــورته النهائي ( 41)ب
 دة .مفر

  تـم حسـاب ثبـات اختبـار التفكيـر العلمـي عـن طريـق :ثبات اختبار المفاهيم العلمية
كرونباخ ،  وقد بلغت نسـبة ثبـات االختبـار باسـتخدام معامـل  -حساب معامل ألفا 

أن وفـــي هـــذا اإلطـــار اطمأنـــت الباحثـــة إلـــى (  1036( )كرونبـــاخ -ألفـــا )الثبـــات 
 .اختبار المفاهيم العلمية  على درجة مقبولة من الثبات

 حدد ت الباحثة درجة واحدة لكل إجابة صحيحة لكل :    تقدير درجات االختبار
لإلجابة الخطأ، وقد قام الباحث ( صفر)مفردة من مفردات االختبار، ويوضع 

الكلية بإعداد مفتاح تصحيح الختبار المفاهيم العلمية، وبذلك تصبح الدرجة 
 .درجة( 41)لالختبار 

 وعلى ضوء نتائج التجربة :اختبار المفاهيم العلمية في صورته النهائية
االستطالعية، أصبح اختبار المفاهيم العلمية جاهزًا لتطبيق، حيث تم التأكد من 

 .صدقه وثباته وحساب الزمن المناسب لإلجابة عليه
 مرت بالخطوات التالية  : صف الذهني  تصميم الوحدة الدراسية وفقًا ألستراتيجية الع  -1

من مقرر العلوم " القوى والطاقة   " اختارت الباحثة وحدة : تحديد المحتوى الدراسي -أ
وقد وقع اختيار الباحثة لهذه .   للصف السادس االبتدائي، في الفصل الدراسي الثاني 

 :الوحدة، لعدة أسباب، منها أن محتوى هذه الوحدة

 ن المفاهيم العلمية والتي لها تطبيقات في الحياة اليوميةيتضمن العديد م. 
 المالحظة، والتصنيف، والتفسير، : يتضمن العديد من مهارات التفكير العلمي، مثل

 .والتعميم، والمقارنة، واالستنتاج
 يثير لدى الطالبات الكثير من التساؤالت عند دراستها . 
  مناسب إلعداد مجموعة من الدروس يمكن صياغتها بصورة تساعد على تنمية

 . التفكير العلمي
  إعداد دليل المعلمة لتدريس الوحدة المختارة  باستراتيجية العصف الذهني   ويشتمل

 : الدليل العناصر التالية
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المعرفية األهداف ( . التعلم النشط ) فكرة عن التعلم المتمركز حول المتعلم . المقدمة -
 . والمهارية التي ينبغي تحقيقها لدي طالبات المرحلة االبتدائية  بعد دراستهن  للوحدة

 .بعض اإلرشادات والتعليمات عند استخدام الدليل في التدريس لطالب المرحلة االبتدائية  -
 . الخطة الزمنية لتدريس الوحدة -
لألستراتيجية  المختارة  علي إعداد الدروس التي اشتملت عليها الوحدة المختارة وفقًا  -

 : النحو التالي
 . عنوان الدرس -0
 . األهداف السلوكية للدرس متضمنة الجوانب المعرفية والمهارية -6
 . تحديد جوانب التعلم التي تتضمنها الدرس -1
 . تحديد الوسائل واألنشطة المستخدمة في الدرس -4
 .عرض المحتوي طبقًا لالستراتيجيات  التعلم النشط  -1
تم إعداد بعض المواقف التي تستطيع المعلمة من خاللها تقويم : ب التقويمأسالي -2

أداءات االطالبات  إما بالمالحظة المباشرة أو بتوجيه بعض التساؤالت لتقديم التغذية 
 . الراجعة لهم

 اختبار تحصيلي في مفاهيم الوحدة المختارة من إعداد الباحثة  -1
 من إعداد الباحثة اختبارا لقياس مهارات التفكير العلمي  -3
 تحديد األنشطة التي تسهم في تنمية التفكير العلمي  واكتساب المفاهيم العلمية   -ج

في ضوء مفهوم التفكير العلمي   أيضًا، تم  استخدام مجموعة من األنشطة المتنوعة التي 
 – القياس -االتصال -التنبؤ –االستنتاج  –المالحظة )تالءم كل عملية من هذه العمليات 

  .وهي التي تحددها سابقاً ...( التصنيف
تم تطبيق أدوات الدراسة قبل التجريب علي مجموعة  : التطبيف القبلي ألدوات الدراسة  -2

الدراسة التجريبية من طالبات  المرحلة االبتدائية المتمثلة في االختبار التحصيلي 
 –واختبار مهارات التفكير العلمي  ( أختبار المفاهيم العلمية في الوحدة المختارة )

تلك األدوات قبل إجراء  وذلك بهدف تحديد مستوي أداء االطالبات  المستهدفين علي
المعالجة التجريبية ليمكن  التعرف علي داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالب 

 . علي هذه األدوات قبل تدريس باألستراتيجية المختارة



 م6102أبريل( 44)العدد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 333 - 
 

المختـارة "  القـوى والطاقـة  "تـم تـدريس وحـدة  :تدريس الوحدة لعينة الدراسـة املسـتهدفة   -1
لي طالبات الصف السـادس االبتـدائي لمجموعـة الدراسـة والمقررة ع" العلوم "من كتاب 

التجريبيـــة وفقـــًا ألســـتراتيجية العصـــف الـــذهني   باســـتخدام دليـــل المعلمـــة الـــذي أعـــد 
ــذلك ــي  -خصيصــًا ل ــد روعــي ف ــذي تضــمن أوراق عمــل وق ــة وال ــاب الطالب ومــوازي لكت

ة واألنشـــــطة المتعـــــدد -إعـــــدادها اســـــتخدام المعينـــــات البصـــــرية والتجـــــارب العمليـــــة
 . والمصورات المختلفة

ــة   -3 تـــم تطبيـــق أدوات الدراســـة المتمثلـــة فـــي االختبـــار  :التطبيـــف البعـــدي ألدوات الدراسـ
مـن " القـوى والطاقـة"التحصيلي  في مفاهيم و موضوعات المتضـمنة الوحـدة المختـارة 

ــوم ــاب العل ــدائي –" كت ــر العلمــي. للصــف الســادس االبت ــار مهــارات التفكي ــي " واختب عل
 .التجريبية والضابطة بعد االنتهاء من تدريس الوحدة المجموعتين

 . رصد النتائج ومعالجتها إحصائيا، وتحليلها ومناقشتها وتفسيرها  -9
 .تقديم التوصيات والمقترحات   -01
 تم تنفيذ التجربة وفق الخطوات التالية :خطوات التنفيذ الفعلي لتجربة البحث: 
 (:اختبار املفاهيم العلمية و  التفكري العلمي)التطبيف القبلي ألدوات  البحث   -1

تم تطبيق  كل من اختبار اختبار المفاهيم العلمية و  التفكير العلمي لقياس مدى   
اكتساب الطالبات  لمهارات التفكير العلمي والمفاهيم العلمية  قبل تنفيذ تجربة البحث، 

طالبة، والضابطة البالغ ( 16)التجريبية البالغ عددها : موعتينوذلك في نفس اليوم للمج
نتائج التطبيق القبلي الختبار المفاهيم ( 0)طالبًة، ويوضح الجدول التالي ( 11)عددها 

 . العلمية و مهارات التفكير العلمي للمجموعتين التجريبية والضابطة
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 (0)جدول 
وداللتها اإلحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة  في " ت"يم حساب ق

 التطبيق القبلي الختبار المفاهيم العلمية  و التفكير العلمي

 المجموعة األختبار
عدد 
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة

 (ت)

مستوى 
 الداللة

المفاهيم 
 العلمية

 0014 0069 16 التجريبية
 غير دال 0001 19

 0011 0021 11 الضابطة

التفكير 
 العلمي 

 1011 114 16 التجريبية
 غير دال 10001 19

 1040 .11 11 الضابطة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات ( 0)يتضح من الجدول السابق 
طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لكل من اختبار المفاهيم العلمية والتفكير 

 . العلمي  وبالتالي فالمجموعتان متكافئتان قبل تنفيذ التجربة 
المقـررة بكتـاب العلـوم " القوى والطاقة "ريس المحتوى العلمي لوحدة تم تد  :التدريس للمجموعات  -6

للصف السادس االبتدائي لطالبـات  المجموعـة التجريبيـة وفـق اسـتراتيجية ، العصـف الـذهني 
، والتـدريس للمجموعــة الضــابطة بالطريقــة الســائدة، وذلـك بعــد االنتهــاء مــن التطبيــق القبلــي 

ــة  ــذ التجربــة لمــدة ســتة لكــل مــن اختبــار المفــاهيم العلمي ــم تنفي و  التفكيــر العلمــي ، حيــث ت
 . حصص أسبوعيا وتم تطبيق أدوات الدراسة ر بعديا( 4)أسابيع بواقع 

 عرض نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها
ما أثر استخدام أسـتراتيجية   العصـف   "والذي ينص على : عرض النتائج املتعلقة بالسؤال األول للبحث -0

علــى إكســاب المفــاهيم العلميــة  لطالبــات ( القــوى والطاقــة ) الــذهني  فــي تــدريس وحــدة 
مـا أثـر  اسـتخدام أسـتراتيجية    " الصف السادس االبتدائي ؟ والسؤال الثاني الذي ينص على 

التفكيـر العلمـي  علـى تنميـة مهـارات( القـوى والطاقـة ) العصف الذهني  فـي تـدريس وحـدة 
 لدى طالبات الصف السادس االبتدائي ؟ 

 : ولإلجابة عن السؤال الثاني للبحث وهذا يستلزم التحقق من الفرضيين التاليين 
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 : عرض النتائج املتعلقة بالفرض األول  -1

توجد فرق ذو داللة إحصائية )للتحقق من صحة الفرض األول والذي ينص على انه 
متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة بين ( 1011)عند مستوى 

(  الضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم العلمية  لصالح طالب المجموعة التجريبية
لتعرف داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة " ت"قامت الباحثة بحساب قيمة 

 (.1)فاهيم العلمية ، كما بالجدول التالي التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي الختبار الم
 (1)جدول

 وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية" ت"قيم 
 في التطبيق القبلي والبعدي الختبار المفاهيم العلمية

عـــــــــدد  المجموعة البيان
 األفراد

المتوســــــــط 
 الحسابي

االنحـــــراف  
 المعياري

درجــــــــــــة 
 الحرية

 قيمة

 (ت)

أختبـــار المفـــاهيم 
 العلمية 

 14,6 21,6 16 التجريبية
     21 69  * 

 10,1 41. 10 الضابطة

 .. 1دالة عند مستوي *    

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي الدرجات في ( 1)يتضح من الجدول السابق 
ذات " ت" التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لصالح التطبيق البعدي، حيث كانت قيم

" ومن ثم يتحقق صحة الفرض األول الذي ينص على ..(. 1)داللة إحصائية عند مستوى 
بين متوسطي درجات طالب المجموعة ( 1011)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 

 .التجريبية في القياسين القبلي والبعدي الختبار المفاهيم العلمية  لصالح القياس البعدي

 :   املتعلقة بالفرض الثاني للبحثعرض النتائج -2

توجد فرق ذو داللة )للتحقق من صحة الفرض الثاني والذي ينص على انه 
بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب ( 1011)إحصائية عند مستوى 

المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير العلمي لصالح طالب 
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وداللتها اإلحصائية للفروق بين " ت"قامت  الباحثة بحساب قيم ( التجريبيةالمجموعة 
متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لكل مهارة من مهارات 

 (.4)التفكير العلمي والمهارات ككل كما بالجدول التالي 

 (4)جدول 
 درجات المجموعة التجريبيةوداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي " ت"قيم 

 والضابطة في التطبيق البعدي ألختبارمهارات التفكير العلمي

 البيان
 المجموعة

 
عدد 
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة

 (ت)

 أختبار التفكير العلمي
 1013 3001 16 الضابطة

19 66011* 
 1010 14041 10 التجريبية

 .. 1دالة عند مستوي *      

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى ( 4)يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق 
بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية و المجموعـة الضـابطة فـي التطبيـق ( 1011)

وبهــذا تـم قبــول . البعـدي الختبـار مهــارات التفكيـر العلمــي ، وذلـك لصـالح المجموعــة التجريبيـة
يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية عنــد : رض الثــاني مــن فــروض الدراســة والــذي يــنص علــىالفــ

بـــين متوســـطي درجـــات طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة وطالبـــات المجموعـــة ( 1011)مســـتوى 
الضـــابطة فـــي التطبيـــق البعـــدي الختبـــار مهـــارات التفكيـــر العلمـــي لصـــالح طالبـــات المجموعـــة 

 .مت اإلجابة عن السؤال الثالث للبحثالتجريبية وفي ضوء ما سبق يكون قد ت

  ( :الفاعلية ) عرض النتائج املتعلقة بالفرض الثالث للبحث املتعلف حبساب حجم التأثري-3

ــى  ــذي يــنص عل ــة مهــارات " وال ــي تنمي ــة ف ــذهني  فعالي ــق أســتراتيجية العصــف ال تحق
 التفكير العلمي لدى طالبات الصف السادس االبتدائي 
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نظرًا لكون الداللة اإلحصائية للفرق بين المجموعتين ليست كافية لبيان أهمية ذلك 
، (حجم الفرق) Effect Sizeالفرق، لذا قامت الباحثة بحساب حجم التأثير لداللة الفروق 

تحقق أستراتيجية العصف " وذلك للتحقق من صحة الفرض الثالث والذي ينص على أنه 
فعالية في تنمية مهارات التفكير العلمي لدى طالبات الصف الذهني في  تدريس العلوم 

 ".السادس االبتدائي

أثر المتغير المستقل على المتغير )وقد تم حساب حجم التأثير للمعالجة التجريبية 
وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات ( ت)قيم ( 1)، و يوضح الجدول التالي (التابع 

ريبية في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التفكير العلمي في درجات طالبات المجموعة التج
مهارات تحديد المشكلة وفرض الفروض واختبار الفروض وتفسير البيانات والتعميم واالختبار 

 .ككل

 (1)جدول                                      

المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات طالبات ( ت)قيم 
 والبعدي لالختبار التفكير العلمي وحجم التأثير

 البيان
 المجموعة

 التجريبية
عدد 
االنحراف  المتوسط األفراد

 المعياري
درجات 
 (ت)قيمة  الحرية

حجم 
 التأثير

2 

مقدار 
حجم 
 التأثير

التفكير 
 العلمي

 6014 6021 16 قبلي
 كبير .91 *69060 21

 1010 14041 16 بعدي

بــين 1011وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( 1)يتضــح مــن الجــدول 
متوسطات درجـات المجموعـة التجريبيـة فـي التطبيـق القبلـي والبعـدي لالختبـار مهـارات التفكيـر 

ــي الجــدول الســابق  ــائج ف ــق البعــدي كمــا أوضــحت النت ــة ( 1)العلمــي ، لصــالح التطبي والمتعلق
فروق الناتجة عـن اسـتخدام أسـتراتيجية العصـف الـذهني  فـي بحساب قيم مربع إيتا أن حجم ال
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، ممـا %(94 -% 39)تنمية مهارات التفكير العلمي كان كبيرًا، حيث تـراوح حجـم التـأثير بـين 
جراءاتهـا، قـد سـاعد فـي تنميـة  يدل على أن استخدام أستراتيجية العصف الذهني  بخطواتها، وا 

ة والمهـــارات ككـــل لـــدى طالبـــات الصـــف الســـادس مهـــارات التفكيـــر العلمـــي بمهاراتـــه المختلفـــ
 . االبتدائي بدرجة كبيرة

ـــى ـــنص عل ـــذي ي ـــروض البحـــث وال ـــث مـــن ف ـــول الفـــرض الثال ـــتم قب ـــق : وبهـــذا ي تحق
أستراتيجية العصـف الـذهني فـي تـدريس العلـوم فعاليـة فـي تنميـة مهـارات التفكيـر العلمـي لـدى 

 . طالبات الصف السادس االبتدائي

 :ومناقشة نتائج البحثتفسري : ثانيا

وجـود فـروق دالـة إحصـائيا بـين متوسـطي الـدرجات فـي ( 1)يتضح من نتائج الجـدول السـابق 
ذات " ت"التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لصالح التطبيق البعدي، حيث كانـت قـيم 

ت داللـة كما يتضح أيضا من نتائج الدراسة  وجـود فـروق ذا..(1)داللة إحصائية عند مستوى 
بـين متوسـطي درجـات طـالب المجموعـة التجريبيـة و المجموعـة  1011إحصائية عند مسـتوى 

الضــابطة فــي التطبيــق البعــدي وذلــك لصــالح المجموعــة التجريبيــة، حيــث أشــارت النتــائج إلــى 
تحســن مهــارات التفكيــر العلمــي وزيــادة التحصــيل للمفــاهيم العلميــة لــدى طالبــات المجموعــة 

ة بطالبـات المجموعـة الضـابطة، فـي التطبيـق البعـدي عـن التطبيـق القبلـي وقـد التجريبية مقارن
 : يرجع ذلك إلى

  على ما يتضـمنه كتـاب الطالبـة مـن أنشـطة ) اعتماد أستراتيجية العصف الذهني   المختارة
تشتمل تغيير دور المتعلمـة، حيـث يقـوم المـتعلم بالـدور االيجـابي فـي المشـاركة فـي عمليـة 

غير دور معلم العلوم، من الملقن إلي المرشد والموجـه، والميسـر للـتعلم، فهـو تعلمهوبهذا يت
يدير الموقف التعليمي إدارة ذكيـة، يوجـه خاللهـا المتعلمـين نحـو الهـدف التعليمـي والمهمـة 

 .التعليمية المراد تحقيقها
  ومـــن خـــالل إجــــراءات (  العصــــف الـــذهني )أن أســـتراتيجية العصـــف الـــذهني   المختـــارة

ت األســتراتيجية، ســيما الخطــوات المتعلقــة بمرحلــة العصــف الــذهني، فالطالبــة تفكــر وخطــوا
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وتحــاول، وتبحــث عــن حــل للمشــكلة مــن خــالل تعاملهــا مــع المواقــف واألنشــطة، والتجــارب 
التــي أمامهــا ومــن خــالل المناقشــة مــع زميالتهــا ومعلمتهــا داخــل الصــف، ويؤكــد ذلــك علــي 

(Bonwell and Eison , 1995)قــل المعلومــات وعلــي تطــوير مهــارات ، علــى ن
 Mckinney, et al )، (Burke, 2002 )ويتفق ذلك مع مـا أورده كـل مـن .  الطالب،
المــدخالت المتنوعــة عــن طريــق توظيــف  مــن أن الــتعلم النشــط يعمــل مــن خــالل( 2004,

ة ، والمعالجـ(وسـائل التقـديم المختلفـة)، ..(الـ ، السمع، الرؤية، الشعور)الحواس المتعددة 
التي تتمثل عمليَة التفاعل مع اآلخرين و المـواد، ومحاولـة التوصـل إلـى اتفـاق مـع الخلفيـة 

 .المعرفية، إثارة المجاالت المختلفة للم 
  وتتفق هذه النتائج مع كل من دراسة كراكوليس وديمنجCracolice & Deming, 

ط في تعلم العلوم التي كان من أبرز نتائجها فعالية استراتيجيات التعلم النش( (2001
 ,Laws, et alبصورة نشطة وفعالة بين طالب المدرسة الثانوي، وكذلك دراسة 

التي أشارت نتائجها إلى أن استراتيجيات التعلم النشط، تسهم بشكل كبير في ( (2002
تنمية مهارات التفكير العلمي واتجاهات الطالب نحو تعلم مادة الفيزياء، وكذلك دراسة 

التي أشارت نتائجها إلي أن التعلم النشط قد ساعد علي توفير فرص ( 6112)سعيد وعيد 
المشاركة للطالب لبناء معرفتهم بأنفسهم من خالل استكشاف المعلومات، والبحث، 
والتنقيب، باإلضافة إلي المناقشات الجماعية بين الطالب وبين المجموعات ككل، باإلضافة 

لتي أشارت إلى أن الطالب يتفاعلون بدرجة ا( Mcwilliam, et al, 2008)إلى دراسة 
 .أكبر مع المهام واألنشطة الموكلة إليهم في التعلم النشط، أكثر من الطريقة التقليدية

    أشارت المعالجات اإلحصائية وتحليل النتائج السابقة إلى أن أستراتيجية العصف الذهني
لديهن سواء على مستوي كل   فعالة ومقبولة تربويًا في تنمية مهارات التفكير العلمي)

مهارة أو االختبار ككل حيث اتضح تفوق طالبات المجموعة التجريبية الذين درسوا 
باستخدام هذه األستراتيجية بصفة عامة، وهذا التفوق ظهر في إنماء لمهارات التفكير 

 . العلمي عن طالبات المجموعة الضابطة 
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  التوصيات واملقرتحات : 
 :توصي الباحثة  باالهتمام بـضوء  ما أسفرت عنه نتائج البحث  الحالي في  :التوصيات : أوالً  

تبني استخدام استراتيجيات مقترحة قائمة على التعلم النشط من ِقَبل المعلمين في مجال  -0
 .تدريس العلوم كأحد المداخل الفّعالة لتعليم العلوم بالمرحلة األبتدائية

داد معلمي العلوم قبل الخدمة من خالل توظيف األساليب تطوير البرامج في كليات إع -6
 .الحديثة في تدريس العلوم، ومنها أستراتيجيات التعلم النشط 

االهتمام بتنمية مهارات التفكير العلمي من خالل المقررات الدراسية ومنها مقررات العلوم  -1
ي حل مشكالت بالمرحلة االبتدائية، مما قد يسهم مستقباًل في مشاركتهم الفعالة ف

 .المجتمع بطريقة علمية
بما يحقق ، ضرورة تضمين مهارات التفكير العلمي في منهج العلوم بالمرحلة االبتدائية -4

 .أهدف التربية منهج العلوم

في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث الحالي يقترح الباحث إجراء  :املقرتحات : ثانيًا 
 :التاليةالبحوث والدراسات المستقبلية 

أثر استخدام استراتيجيات قائمة على التعلم النشط في تنمية مهارات عمليات العلم لدي  -0
 ..طالب المرحلة االبتدائية 

أثر استخدام استراتيجيات قائمة على التعلم النشط بمساعدة الحاسوب في تنمية مهارات  -6
 .التفكير أالبتكاري بالمراحل التعليمية المختلفة

فعالية برنامج تدريبي مقترح قائم على التعلم النشط لتنمية مهارات التفكير الناقد لدى -1
 . تالميذ المرحلة االبتدائية 
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 املراجع

فعاليــة تــدريس العلــوم باســتخدام إســتراتيجية ( . 6104) ال معــرفج ، نــوال ســعيد عبــد الــرحمن  -0
ــ ــر االبتك ــة مهــارات التفكي ــذهني فــي التحصــيل وتنمي ــات الصــف الســادس العصــف ال ــدى طالب اري ل
 . االبتدائي، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة الملك خالد 

أثـر اسـتخدام اسـتراتيجية قائمـة علـى (. 6114)إبراهيم، عبداهلل علـي وعلـي، محمـد أمـين حسـن   -6
العصــف الــذهني واتخــاذ القــرار فــي تــدريس األحيــاء علــى تنميــة العمليــات المعرفيــة العليــا وبعــض 
. مهارات التفكير الناقد ومهارة اتخاذ القرار لدى طالب المرحلة الثانويـة بالمملكـة العربيـة السـعودية

-60، "تكـوين المعلـم" المؤتمر العلمي السادس عشر. الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس
 .جامعة عين شمس –دار الضيافة  6114يوليو  61

مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي في (. 0990) أبو حطب، فؤاد سيد ؛ صادق، آمال محمد -1
 . مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية،

 .دار القلم للنشر والتوزيع : ، الكويت  علم النفس التربوي( . 6111)أبوعاّلم ،رجاء محمود -4
فعاليـة اسـتخدام التعلـيم التعـاوني فـي تنميـة (. 0991)أحمد، سمية محمـد؛ عرفـات، نجـاح محمـد  -1

مجلة كلية التربية جامعـة التفكير العلمي والتحصيل في مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، 
 . 12-40، ص ص 11، العددالمنصورة

الســــنوات اإلعداديـــة ، الصــــبا   :  الطفــــل مـــن الحمــــل إلـــى الرشـــد( . 0993)إســـماعيل ، محمـــد  -2
 .دار التعلم : والمراهقة ، الكويت 

تعليم من أجل التفكير ،  القاهرة ، دار قباء للطباعة والنشر ( : 0993) األعسر ، صفاء يوسف  -1
 والتوزيع 

فاعليــة اســتراتيجيات الــذكاءات المتعــددة فــي تــدريس العلــوم علــي (. 6119)بــابطين، هــدي محمــد  -3
تنمية االستيعاب المفاهيمي والتفكير العلمي والدافع لإلنجاز لدي تلميذات الصـف الثالـث المتوسـط 

لة تطـوير المنـاهج الدراسـية بـين األصـا" المـؤتمر العلمـي الحـادي والعشـرونبمدينة مكة المكرمـة، 
 .0129 -0112ص ص (. 4)المجلد : القاهرة ،"والمعاصرة

. طـــرق تنميتـــه -أنماطـــه-التفكيـــر العلمـــي مفهومـــه(. 6111)البقعـــاوي، صـــالح ســـليمان مطلـــق  -9
 .مكتبة الرشد: الرياض

أثر استخدام استراتيجيات التعلم النشط والتدريب المباشر (. 6113)بوقس، نجاة عبد اهلل محمد  -01
مهارات التدريس لدي الطالبات المعلمات، رسالة الخليج العربي، السعودية، علي التحصيل وتنمية 

 .043-011ص ص (. 001)، العدد (69)س 
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دار الفكر : استراتيجيات التدريس والتعلم، القاهرة(. 0999)جابر، عبد الحميد جابر  -00
 .العربي

اإلمارات العربية تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات، (. 0999)جروان، فتحى عبد الرحمن  -06
 1دار الكتاب الجامعي: المتحدة

أثر استخدام نموذج ويتلي في تنمية التحصيل ومهارات (. 6111)الجندي، أمنية محمد  -01
. عمليات العلم األساسية والتفكير العلمي لتالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة العلوم

-0، ص ص (0)، العدد (2)المجلد  مية،الجمعية المصرية للتربية العلمية، مجلة التربية العل
12. 

التعلم الجماعي والفردي، ترجمة رفعت محمود (. 0993)جونسون، ديفيد وجونسون، روجرت  -04
 .عالم الكتب: بهجات، القاهرة

 . مكتبة الشقري: تعليم التفكير، الرياض(.  0999)الحارثي، إبراهيم أحمد مسلم   -01
ثر استخدام استراتيجية المتناقضات على تنمية التفكيـر العلمـي أ(. 0999)يمن سعيد أحبيب،  -02

وبعض عمليات العلم لدى تالميـذ الصـف الخـامس االبتـدائي مـن خـالل مـادة العلـوم،  قـدم فـي 
 . يوليو، جامعة عين شمس 63-61المؤتمر العلمي الثالث لمركز تطوير تدريس العلوم 

ــوم(. 0994)حســنين، أمــاني محمــد  -01 ــدريس العل ــر ت ــة  اث ــى تنمي ــي عل بمصــاحبة الحاســب اآلل
التفكير العلمي والتحصيل لـدى طـالب المرحلـة الثانويـة، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، معهـد 

 .الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة
 .عالم الكتب: ، القاهرةتحليل المضمون(. 0931)حسين، سمير محمد  -03
واالستقصاء ( شارك -زاوج –فكر )تعرف فعالية استراتيجيتي (. 6111)حمادة، محمد محمود  -09

القائمتين علي أسلوب التعلم النشط في نوادي الرياضيات المدرسية في تنمية مهارات التفكير 
دراسات تربوية الجمعية . الرياضي واختزال قلق الرياضيات لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية

. 042-011ص ص (. 6)، العدد (4)مجلد  لتربية العلمية، مجلة التربية العلمية،المصرية ل
 .633-610ص ص (. 1)، العدد (00)واجتماعية، المجلد 

مؤشرات التعلم النشط في القرن الواحد والعشرين، دار (. 6112)حمدان، محمد زياد   -61
 .التربية الحديثة، عمان، األردن

اثر استخدام إستراتيجيتي العمل المخبري البنائي ودورة (. 6111)الحوامدة، عبدالرحمن محمد  -60
. التعلم في تنمية مهارات التفكير العلمي والتحصيل لدي طلبة المرحلة األساسية باألردن

 .دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان
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كلية "التعلم النشط-أساليب التعلم الحديثة(. "6111)حيدر، عبداللطيف يوسف  -66
 www.e.eahat.8m.com: إلمارات فيالتربية، جامعة ا

طرائق التدريس واستراتيجياته اإلمارات العربية (. 6110)الحيلة، محمد محمود  -61
 .المتحدة، دار الكتاب الجامعي

تدريس (. 6114)الخليلي، خليل يوسف ؛ حيدر، عبد اللطيف يوسف؛ يونس، محمد جمال الدين  -64
 .العلم للنشر والتوزيعدار : العلوم في مراحل التعليم العام، دبي

ــادة أحمــد  -61 ــأثير (. 6111)الخــولي، عب ــدريس وحــدة الت ــائي فــي ت ــتعلم البن ــر اســتخدام نمــوذج ال أث
ــذ  ــدي تالمي ــر العلمــي ل ــة مهــارات التفكي ــي التحصــيل وتنمي ــي عل ــار الكهرب ــائي للتي الحــراري والكيمي

ــانوي الصــناعي،  ــةالصــف األول الث ــة التربي ــة كلي ــد مجل (. 0)، العــدد (09)، جامعــة أســيوط، مجل
 .119-101ص ص . الجـزء األول، يناير

اإلحصـاء البـارامتري والالبـارامتري فـي اختبـار صـحة فـروض (. 6112)الدردير، عبد المـنعم أحمـد  -62
 . عالم الكتب: البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية، الطبعة األولى، القاهرة

قترحـة لتنميـة مهـارات التفكيـر المعاصـر فـي إسـتراتيجية تدريسـية م(. 6119)راشد، راشـد محمـد   -61
لتطـــوير المنـــاهج  -المـــؤتمر العلمـــي الحـــادي والعشـــرون. العلـــوم لـــدى طـــالب المرحلـــة اإلعداديـــة

 . يوليو 69-63القاهرة . جامعة عين شمس الدراسية بين األصالة والمعاصرة،
جاد العالقة بين التفكير بناء اختبار للتفكير العلمي وتطبيقه إلي(. 0936)راشد، علي محي الدين  -63

العلمي والتحصيل الدراسي في المرحلة الثانوية، دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة 
 .األزهر

 .دار الفرقان،عمان ،ترجمة يعقوب نشوان ، أبعاد التفكير(  0992)روبرت مارزوانو وآخرون   -69
 .عالم الكتب: والمراهقة، القاهرةعلم نفس النمو الطفولة (. 6111)زهران، حامد سيد  -11
رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم،  –استراتيجيات التدريس (. 6111)زيتون، حسن حسين  -10

 .عالم الكتب: القاهرة
دار الشـــروق للنشـــر . األردن: عمـــان. أســـاليب تـــدريس العلـــوم(. 6114)زيتـــون، عـــايش حامـــد  -16

 .والتوزيع
دار الشروق . األردن: عمان. س العلومأساليب تدري(. 6114)زيتون، عايش حامد  -11

 .للنشر والتوزيع
دار النشـر : الريـاض. كيف نجعل أطفالنا علماء(. 0991)كمال عبدالحميد زيتون،  -14

 . الدولي
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تأثير استراتيجيات التعلم النشط في مجموعات المناقشة علي (. 6110)سالم، المهدي محمود  -11
. و تعلم الفيزياء لدي طالب الصف األول الثانويالتحصيل واالستيعاب المفاهيمي واالتجاهات نح

 .42-61، ص ص 4الجمعية المصرية للتربية العلمية، مجلة التربية العلمية، العدد
 .دار المعارف: مقدمة في تدريس العلوم، القاهرة(. 0931)سرحان، صبري الدمرداش  -12
األردن، دار الشروق : عمانالتعلم النشط بين النظرية والتطبيق، (. 6112)سعادة، جودت أحمد  -11

 .للنشر والتوزيع
اثر استخدام استراتيجية المتناقضات علـى تنميـة التفكيـر العلمـي ( : 0999) سعيد، ايمن حبيب   -13

المــؤتمر وبعــض عمليــات العلــم لــدى تالميــذ الصــف الخــامس االبتــدائي مــن خــالل مــادة العلــوم ، 
 ( .يوليو 63-61) عين شمس ،  ، مركز تطوير تدريس العلوم ،  جامعة العلمي الثالث

أثر بعض استراتيجيات التعلم النشط في تدريس (. 6112)سعيد، عاطف محمد وعيد، رجاء أحمد  -19
. الدراسات االجتماعية علي التحصيل وتنمية مهارات حل المشكالت لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية

(. 000)رق التدريس، العدد الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، دراسات في المناهج وط
 .040-011ص ص 

طرائق تدريس العلوم ودورها في تنمية التفكير، الطبعة األولى (. 6116)سالمة، عادل أبو العز  -41
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: دار التعلم، َعمان

فعالية استخدام بعض استراتيجيات (. 6112)سليمان، ماجدة حبشي وعبد القادر، أيمن مصطفي  -40
التعلم النشط في تنمية التفكير أالبتكاري واالتجاه نحو مادة العلوم والرياضيات لدي تالميذ 

ص . رةالتعليم والتنمية في المجتمعات الجديدة، القاه –المؤتمر العلمي األول . المرحلة االبتدائية
 . 446-461ص

اثر استخدام استراتيجيات التعلم النشط علي التحصيل وتنمية (. 6119)شاهين، نجاة حسن  -46
الجمعية المصرية للتربية العلمية، مجلة التربية . عمليات العلم لدي تالميذ الصف الرابع االبتدائي

 . 019-061. ص ص(. 6)، العدد (06)العلمية، مجلد 
برنــامج تــدريبي لمعلمــات العلــوم (. 6114)م ومخلــص، دالل عبــدالقادر شــاهين، نجــوى عبــدالرحي -41

ــتعلم النشــط ــة، المــؤتمر العلمــي . علــي اســتخدام اســتراتيجيات ال ــة المصــرية للتربيــة العلمي الجمعي
-410ص ص (. 6)المجلــد : القــاهرة األبعــاد الغائبــة فــي منــاهج العلـوم بــالوطن العربــي،. الثـامن
410. 
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برنامج مقتـرح لتطـوير تـدريس الكيميـاء لتنميـة التفكيـر العلمـي (. 0991) شعبان، حمدي محمد   -44
رسـالة دكتـوراه غيـر . واالتجاهات العلمية لدى طـالب المرحلـة الثانويـة العامـة باسـتخدام الكمبيـوتر

 . منشورة، كلية التربية جامعة المنوفية
ـــوم اإلنســـانية مفهومـــ(. 6114)طعيمـــة، رشـــدي أحمـــد  -41 ـــوى فـــي العل ـــل المحت  –أسســـه  –ه تحلي

 .دار الفكر العربي : استخداماته، القاهرة
فاعلية برنامج إثرائي مقترح فـى الكيميـاء للطـالب المتفـوقين ( 6111)الطناوى ، عفت مصطفى    -42

المـؤتمر ،الجمعية المصـرية للتربيـة العلميـة ، بالمرحلة الثانوية فى تنمية نهارات التفكير المنطقي 
المجلـد الثـانى ( 1/3-10/1)القرية الرياضية باالسماعلية ، ية للجميع العلمى الرابع التربية العلم

 . .421-401ص ص 
فعالية استخدام إستراتيجية مقترحة ( . 6100) عائض ، عبد الحكيم علي ناصر -41

قائمة على التعلم النشط لتدريس العلوم في تنمية مهارات التفكير العلمي لدى طالب 
ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة الملك الصف السادس االبتدائي ، رسالة 

 . خالد 
أثـر اسـتخدام أسـلوبي العصـف الـذهني ودورة الـتعلم (. 6111)عبد الرحمن، عبد اهلل محمـد  -43

الخماسية في تنمية المفاهيم العلمية لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي وتفكيرهم االبتكـاري واتجـاههم 
 . دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنيانحو دراسة مادة العلوم، رسالة 

فعالية استخدام األلعـاب التعليميـة فـي تحصـيل العلـوم وتنميـة (. 6116)عبد الرحمن، فاتن محمد  -49
رسـالة . بعض مهارات التفكير العلمي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوى السعات العقليـة المختلفـة

 .القاهرة. التربية، جامعة المنصورةماجستير غير منشورة، كلية 
أثر استخدام التعلم التعاوني في تدريس العلوم فـي (. ، يونيه6110)عبد الفتاح، هدى عبدالحميد  -11

ــة ــة اإلعدادي ــذ المرحل ــر العلمــي لــدى تالمي ــة التفكي ــة تصــدرها الجمعيــة . تنمي ــة العلمي مجلــة التربي
 .46-0، ص ص(6)المصرية للتربية العلمية، المجلد الرابع 

أنماط التعلم والتفكير وعالقتها بمهارات التفكير (. 6116)عبد الهادي، جمال الدين توفيق يونس  -10
دراسات في . الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس. العلمي لمعلمي العلوم قبل الخدمة

 . 31-43، ص ص (13)العدد . المناهج وطرق التدريس
دار الفكر : عمان. أساليب تدريس العلومطرق و (. 6110)عطا اهلل، ميشيل كامل  -16

 .العربي
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طـــرق تـــدريس العلـــوم بـــين النظريـــة والتطبيـــق، (. 6112)عطيـــو، محمـــد نجيـــب مصـــطفى  -11
 . مكتبة الرشد: الرياض

طـرق وأسـاليب واسـتراتيجيات حديثـة فـي (. 6116)علي محي الدين ؛ سـعودي، منـى عبـدالهادي  -14
 .. دار الفكر العربي: تدريس العلوم، القاهرة

مركـز : الـتعلم النشـط، القـاهرة(. 6101)علي، محسوب عبدالصادق والمراكبـي، تهـاني عبدالحميـد  -11
 .الشرق األوسط للخدمات التعليمية

 . دار المعارف: القاهرة(. 04.ط)تدريس العلوم والتربية العلمية(. 0991)عميرة، إبراهيم بسيوني  -12
المراحل البنائية السبعة في تدريس العلوم علي فعالية نموذج (. 6111)العيسي، هنادي عبداهلل  -11

دكتوراه غير . التحصيل الدراسي والتفكير العلمي لدي تلميذات الصف الثالث متوسط بمكة المكرمة
 .منشورة، جامعة أم القري

فاعلية برنامج تدريبي مقترح إلدارة التعلم النشط في تنمية األداء (. 6114)غازي، إبراهيم محمد  -13
، ص (11)، العدد (04)مجلة كلية التربية، جامعة بنها، المجلد . معلمين أثناء الخدمةالتدريس لل

 .019- 14ص 
العالقة بين مقروئية كتاب الفيزياء ومهارات التفكيـر العلمـي لـدى (. 6113)غليون، أزهار محمد   -19

ة، المجلــد مجلــة التربيــة العلميــة، الجمعيــة المصــرية للتربيــة العلميــ. طلبــة الصــف الثالــث الثــانوي
 .003-91ص ص . ، مارس(العدد األول)الحادي عشر 

تعلــم بنفســك التحليــل اإلحصــائي للبيانــات (. 6111)غنــيم، أحمــد محمــد ؛ صــبري، نصــر أحمــد  -21
 .دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة، SPSSباستخدام 

ــاض  -20 ــة (. 6111)الغيــاض، راشــد غي ــوم فــي ضــوء االتجاهــات العالميــة الحديث ــاهج العل تطــوير من
 .دار عالم الكتب: الرياض، (رؤية مستقبلية)
المجلـة المصـرية حجم التـأثير، الوجـه المكمـل للداللـة اإلحصـائية، (. 0991)فام، رشدي منصور  -26

 .11-11العدد السابع، ص ص للدراسات النفسية، 
التنــور العلمــي لمعلــم العلــوم بالتحصــيل الدراســي  عالقــة مســتوى(. 0991)فــراج، محســن محمــد  -21

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس. والتفكير العلمي لتالميذ المرحلة اإلعدادية
نموذج مقترح لتطوير مناهج الدراسات (. 0996)الفقي، عبدالرؤوف محمد  -24

األساسي، دكتوراه غير  االجتماعية لتنمية اإلبداع لدي تالميذ الحلقة الثانية من التعليم
 .منشورة، كلية التربية، جامعة طنطا



 م6102أبريل( 44)العدد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 333 - 
 

نماذج التدريس الصفي، (. 0993)القطامي، يوسف محمد وقطامي، نايفة يوسف  -21
 .، دار الشروق للنشر والتوزيع6ط: عمان

فاعلية استخدام تكنولوجيا الوسائط التعليمية في تدريس (. 6110)محمد، أمال ربيع كامل  -22
علي التحصيل وتنمية مهارات التفكير العلمي بالمرحلة " النبات في بيئتناالحيوان و "وحدة 

 .612-010ص ص (. 1)العدد . مجلة القراءة والمعرفة. االبتدائية
دار : االختبــارات التحصـــيلية والقيــاس النفســـي والتربــوي، دبـــي(. 0933)محمــد، رمضــان محمـــد  -21

 .القلم
ــة،  األســاليب اإلحصــائية(. 6111)مــراد، صــالح أحمــد  -23 ــة واالجتماعي ــوم النفســية والتربوي فــي العل

 . مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة
التدريس لتكوين المهارات العليا للتفكير، (. 6111)المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية  -29

 .مطابع دار اليسر: ، القاهرة(6)سلسلة الكتب المترجمة، 
 .مكتبة الرشد: الرياض. العلميالتفكير (. 6111)مطلق، صالح بن سليمان  -11
: أساسيات القيـاس فـي العلـوم السـلوكية، الطبعـة األولـى، عمـان(. 6114)النبهان، موسى محمد  -10

 . دار الشروق
طـرق (. 6111)النجدي، أحمد عبدالرحمن؛ راشد، علي محـي الـدين ؛ سـعودي، منـى عبـدالهادي  -16

 . دار الفكر العربي :وأساليب واستراتيجيات حديثة في تدريس العلوم، القاهرة
الموديوالت والكمبيوتر في  فعالية إستراتيجية ُمقترَحة باستخدام(. 6112)نوار، إبراهيم أحمد  -11

. التعليم األساسي داخل مختبرات العلوم تنمية المهارات الفنية واألمنية لدى معلمي العلوم بمرحلة
 (.الشي فرع كفر )ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة طنطا 

ديبونو للطباعـة والنشـر : عمان. مفاهيم وتطبيقات –اإلبداع الجاد (.  6119)نوفل، محمد فتحي  -14
 . والتوزيع

اثـر اسـتخدام دورة الـتعلم الخماسـية مـن خـالل الكمبيـوتر فـي (. 6113)همام، عبد الـرازق محمـد  -11
طــالب الصــف الثالــث تحصــيل بعــض المفــاهيم العلميــة والتفكيــر العلمــي واالتجــاه نحــو العلــوم لــدى 

المتوســط بالمملكــة العربيــة الســعودية، مجلــة التربيــة العلميــة، الجمعيــة المصــرية للتربيــة العلميــة، 
 . 23-11، يونيو، ص ص (العدد الثاني)المجلد الحادي عشر 

أثر التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع في تدريس (. 6111)همام، عبدالرازق سويلم  -12
مية التحصيل والتفكير العلمي لدي تالميذ الصف األول اإلعدادي، مجلة البحث في العلوم علي تن

 .13-1ص ص (. 1)، العدد(03)التربية وعلم النفس، جامعة المنيا، مجلد 
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وثيقــــة سياســــة التعلــــيم بالمملكــــة ،اللجنــــة العليــــا لسياســــة (. هـــــ0402)وزارة التربيــــة والتعلــــيم  -11
 .61-0.األمانة العامة.التعليم

مركـــز التطـــوير التربـــوي، . دليـــل المعلـــم لتنميـــة مهـــارات التفكيـــر(. 6114)ة التربيـــة والتعلـــيم وزار  -13
 .الرياض

مركـــز التطـــوير التربـــوي، . دليـــل المعلـــم لتنميـــة مهـــارات التفكيـــر(. 6114)وزارة التربيـــة والتعلـــيم  -19
 .الرياض

مركــز (: الــتعلم النشــطدليــل )الموســوعة المرجعيــة للــتعلم النشــط (. 6111)وزارة التربيــة والتعلــيم  -31
 .جمهورية مصر العربية. القاهرة. تطوير المناهج والمواد التعليمية

ــل الــتعلم النشــط)الموســوعة المرجعيــة للــتعلم النشــط (. 6111)وزارة التربيــة والتعلــيم  -30 مركــز (: دلي
 .جمهورية مصر العربية. القاهرة. تطوير المناهج والمواد التعليمية

أثـــر اســـتخدام بعـــض اســـتراتيجيات الـــتعلم النشـــط فـــي (. ، يوليـــو6111)الوســـيمي، عمـــاد محمـــد  -36
تحصــيل العلــوم وتنميــة بعــض مهــارات التفكيــر العلمــي وعمليــات العلــم لــدى تالميــذ الصــف األول 
اإلعدادي، مجلة سلسلة دراسات عربية فـي التربيـة وعلـم الـنفس، المجلـد األول العـدد الثالـث، ص 

 .22-06ص
فهرسـة : الريـاض. طـرق تدريسـية حديثـة مـن أجـل تعلـم أفضـل(. 6112)الوهابي، سالم بن علي  -31

 .مكتبة الملك فهد الوطنية
ترجمـة عبـد العزيـز )التدريس من أجـل تنميـة التفكيـر (. 0991)ويلبرج، هيربرت ؛ جيمس، كييف  -34

 .مكتب التربية العربي لدول الخليج: الرياض، (البابطين
 -مكوناته -أهميته -مفهومه)العلمي التفكير (. 6110)يسي، سعد إبراهيم وآخرون  -31
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