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 إقرار
 :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان

 

أثر توظيف نموذج الندا في تنمية مهارات التفكير التوليدي في 
 مادة العلوم لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة

The Effectiveness of Using Landa Model 

in Developing Generative Thinking skills in 

Science among Female Sixth Graders in Gaza 
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت 
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 ليمية أو بحثية أخرى.أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تع
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 باللغة العربية ملخص الرسالة
 

مادة  تنمية مهارات التفكير التوليدي فيالتعرف إلى أثر توظيف نموذج الندا في : هدف الدراسة
 البات الصف السادس األساسي بغزة.العلوم لدى ط

 .دليل المعلم القائم على نموذج الندا، اختبار مهارات التفكير التوليديالدراسة:  ومواد واتأد
( طالبة في المجموعة التجريبية )نموذج 34( طالبة، )68ُطبقت الدراسة على )عينة الدراسة: 

 عة الضابطة )الطريقة التقليدية(.( طالبة في المجمو 34الندا(، و)
 صفي التحليلي، والمنهج التجريبي.اعتمدت الباحثة المنهج الو منهج الدراسة: 
( بين متوسطي α=0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) وجودنتائج الدراسة: 

الضابطة في التطبيق البعدي المجموعة  درجات طالباتالمجموعة التجريبية و طالبات درجات 
 الختبار مهارات التفكير التوليدي لصالح المجموعة التجريبية في كافة مهارات التفكير التوليدي.

 توصيات الدراسة:
ستراتيجيات ونماذج تدريسية في المواد الدراسية المختلفة، ومنها نموذج الندا إالتنويع في استخدام  -1

 التفكير التوليدي.في تنمية مهارات 
 االهتمام بتدريس مهارات التفكير بشكل عام، ومهارات التفكير التوليدي بشكل خاص. -2

  التفكير التوليدي.مهارات  –نموذج الندا ات مفتاحية: كلم



 ث

Abstract 

 

Study aim: 

This study aimed at investigating the effect of employing Landa Model in 

developing generative thinking skills in science model among the sixth grade female 

students in Gaza. 

Study tools and materials:  

The teacher’s guide and the test of the Generative Thinking skills. 

Study sample:  

The study was applied on )68( students: )34( students in the experimental group 

(Landa model), and )34( students in the control group (traditional method). 

Study methodology:  

The researcher adopted the analytical descriptive approach and the experimental 

approach. 

Results of the study:  

There were statistically significant differences at a significance level of (α  =

0.05) between the average scores of the experimental group and the control group in 

the post-application test of the generative thinking skills. 

Study Recommendations:  

1- Diversification in the use of instructional strategies and models in different 

subjects, including Landa model to develop students’ generative thinking skills. 

2- Pay attention to teaching thinking skills in general, especially generative thinking 

skills. 

Keywords: Landa Model - generative thinking skills. 
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 ح

  ْاإِلهَدْاءُ 

 إلى من غرس نبتة حياتي بين يديه وسقاها بمقلي عينيه، وتابعها بشغٍف حتى تزهر وتثمر

 .بيب"إليك "أبي الح

 ،مسمت بصبٍر خطواتي على درب العلللرائعة التي ر ، درستي األولىم   ،الدفء في مسيرتي ىإل
 . "أمي الرؤوم "بدعائها بصالتها وتراتيل المساء كل لحظات الطريق عاشتها معي بقلبها

للورود الرائعة حولي، عطشنا معًا وارتوينا معًا وأزهرنا معًا، هنا صدى ضحكاتنا هنا كانت 
 دمعاتنا، وهنا انتقلنا وارتقينا.

عبد الرحمن بسمة الصفاء، لسمية من سمٍو لسمٍو طاء لخالد سند اإلخاء و مد نبع العلمح
 دعمتني، وهالة من نور أضاءت حولي.

 وخخاًء بهاًء وأينعت في بستان حياتي وفاءً و إلى الزهور التي تفتحت في طريقي فزادتني جمااًل 
 إليكن صديقاتي ورفيقات دربي.

والعلماء، كم نهلنا من م عين ثمارك الوارفات دين إليك يا جامعة تسامت لتربية العلم 
 .وعلم مع حسن تربية وصبر على الملمات

إلى حلمنا األول واألخير، إلى اللون الرائع في رسمتنا، والشعور المتدفق في صورتنا إلى الصبر 
 .المنسكب في طريقنا عروسنا المنتظرة القدس البهية

 ،ألقصىا للمرابطين في ،ىللجرح ،لألسرى  ء،للشهدا ؛سرجوا لنا طريق الحرية بتضحياتهملمن أ
 .لغزة العزة وضفة اإلباء

ـ ألجلها أقف بينكم اليوم لأن أكون، فأنا لها وبها ومعها و  ألمتي التي عاهدت هللا أينما كانت
  "خير أمة أخرجت للناس".

  



 خ

 شكٌر وتقديرٌ 
الحمد هلل الكريم المنان، الحمد هلل واسع الفضل واإلحسان وأصلي وأسلم على الهادي 

نطالقًا ا، الحمد هلل الذي وفقني إلتمام هذا الجهد المتواضع، و النور واإليمانرحمة بالعدنان المبعوث 
بالفضل  رافاً واعت، هللا(من قول الرسول محمد" صلى هللا عليه وسلم": )من ال يشكر الناس ال يشكر 

كليتي الدراسات العليا، ول ممثلة في إدارتها وعمادة ألهله أتوجه بالشكر الجزيل لجامعتي الغراء
 قسم المناهج وطرق التدريس.المثابر كلية التربية، وقسمنا  عريقةال

 ،كما أتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من األستاذ الدكتور محمد سليمان أبو شقير
التوجيه ذان أمداني بالنصح و لوال ،أبو عودة لتفضلهما باإلشراف على رسالتي والدكتور محمد فؤاد

 خالل فترة إجراء الدراسة.

د. أ.و  ،نالزعاني جمال كما يطيب لي أن أتوجه بالشكر والتقدير لعضوي لجنة المناقشة د.
 هى حلة.بأب رشادات لتخرججيهات واإللقبولها مناقشة هذه الرسالة وتقديم التو  الناقة صالح

 لما بذلوه من وقت وجهد في تحكيم أدوات الدراسة.كما أشكر السادة المحكمين 

كما وأتقدم بالشكر واالمتنان لمدرسة بنات خانيونس المشتركة "ه" إدارة وهيئة تدريسية 
 .وما قدموه من تسهيالت في تنفيذ الدراسةلتقديمهم يد العون والمساعدة 

ْن أمدوني بالحب والعطاء والديَّ الغاليين  وحٌق عليَّ أن أتقدم بعظيم الشكر واالمتنان إلى م 
 ليقطفوا ثمرة جهدهم في هذا اليوم.

 حتى تخرج إلى النور. منذ مراحلها األولىدراستي في  يل من كان عونًا لكالشكر موصول لو 

وأسأل هللا العظيم أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة، فما كان من توفيق فمن هللا وما 
ين راستي بد ىوم قواًل ُيمتثل به وأنا أنظر إلوال أرى اليكان من نقص فمن نفسي ومن الشيطان، 

 : يدي إال قول العماد األصفهاني

ولو  ،نر هذا لكان أحسي  لو غُ إني رأيت أنه ال يكتب أحد كتابًا في يومه إال قال في غده "
عبر وهذا من أجمل ال ،رك هذا لكان أجملدم هذا لكان أفضل، ولو تُ ولو قُ  ،يد هذا لكان يستحسنز  

 ".يل استيالء النقص على جملة البشروهو دل

  / أسماء يوسف أبو شرخالباحثة
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 :مقدمة
رفة، مجال العلم والمع يشهد العصر الحالي تطورًا متسارعًا في كافة المجاالت، خاصًة في

ًا، نظرة أكثر اتساعًا وعمقحياة اإلنسان فأصبح ينظر إليها  مما أدى إلى إحداث ثورة هائلة في
وأصبح أكثر إدراكًا لما يحدث حوله وأكثر فهمًا للمشكالت التي تواجهه في حياته، وهذا ُيشك ل 

ب ه دول قائم على ما لديها من علم؛ فدافعًا لكثير من الدول لتواكب هذا التطور والتقدم، فت قدم ال
تنهض األمم وبه ُتبنى حضارتها وتنتج جياًل واعيًا قادرًا على التفكير لحل مشكالته بطرق إبداعية 

 صحيحة بل قادرًا على توليد األفكار، وهذا لن يحدث إال إذا أعدنا النظر في مناهجنا الدراسية.

جتمع سفة النظام التربوي بشكل عام وفلسفة المفالمنهج المدرسي ُيعد المرآة التي تعكس فل
على وجه الخصوص بما يهدف إليه من تلبية حاجات المجتمع وطموحاته واهتمامه بتربية أبنائه، 

 تحقيقل بالمنهج المدرسي هو الكفي فهو من أهم األنظمة التي يتشكل منها النظام التربوي لذلك ُيعد
 .(15م، ص2011 د المجتمع. )الهاشمي وعطية،األهداف التي يتم في ضوئها تربية أفرا

بير في كويقع الدور األكبر على المعلم في تشكيل شخصية الطلبة، فهو من يسهم بشكل 
، فهو أحد رواد مسيرة التطوير، لذا ينبغي أن يكون على علم بطرق إنجاح العملية التعليمية

ستراتيجيات تدريسية متنوعة ومتعددة وأن يستطيع تطبيقها في الظروف التي تناسبها، وأن يجعل خو 
من عملية التعليم والتعلم عملية مشوقة للطالب ومناسبة لقدراتهم وحياتهم اليومية وتطلعاتهم 

 .(49، صم2003المستقبلية. )الحيلة، 

في  ت التفكير، وكيفية توظيفهاأن يركز معلمونا على تعليم الطالب مهارالذلك ينبغي 
( أنه من الضروري التركيز على تنمية 76م، ص2016المواقف المختلفة، حيث يرى صادق )

تخدام هو أن يصبح لديهم عادة السو مهارات التفكير كطريقة للتدريس لتحقيق الهدف األساسي 
 .مية بأنفسهملمعرفة العلاًل إلى امهارات التفكير في حياتهم اليومية وحل مشكالتهم الحياتية وصو 

ومادة العلوم من أهم المواد التي تساعد على تنمية التفكير لدى الطالب، فهي قائمة على 
الفهم واالستكشاف والبحث والتقصي ال الحفظ والتلقين، حيث يواجه معظم الطالب فيها صعوبة 

 ندماعمهارات التفكير ل امتالك الطالبكبيرة، فكثيرًا ما نجد معلمي العلوم يشتكون من عدم 
ُتعرض عليهم أسئلة تتطلب مهارات تفكير عليا ويرجع السبب في ذلك إلى أن الطالب اعتادوا 

 ها بمرور الزمن.نوالتي سرعان ما ينسو  هالمعلومات من معلميهم، وحفظهم لعلى تلقي ا
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ق ضرورة استخدام طر في ظل الحاجة لتنمية التفكير بأنواعه المختلفة عند الطالب و و 
عتماد على االحيث أن ، مهارات التفكير التنويع في استخدامونماذج تدريسية جديدة تساعد على 

الطرق التقليدية في التفكير ال يترك أثرًا تعليميًا طويل المدى عالوة على السأم والملل، لذلك 
حيث ترى  ،اقتضت الحاجة لتنمية التفكير بأنواعه وأحد أهم هذه األنواع هو التفكير التوليدي

( أن تعلم مهارات التفكير التوليدي في مادة العلوم أصبح 63م، ص2013الخطيب واألشقر )
اجهتها وأن تتطلب منهم مو التي يجة للمشكالت التي تواجه الطالب ضروريًا بشكل كبير وذلك نت

 يقوموا بدور نشط لحلها. 

لمعلم ينبغي على ا ( أنه لتنمية مهارات التفكير التوليدي168م، ص2014وتضيف محمد )
إتاحة الفرصة للطالب لممارسة مهارات التفكير التوليدي من خالل تدريبهم على توليد المعلومات، 
وذلك بأن يطرح المعلم عليهم مشكلة ويسمح لهم باستخدام معلوماتهم السابقة لتوليد حلول لتلك 

قبال المعلومات جاهزة، المشكلة وخنتاج أفكار جديدة بداًل من أن يكون كل اهتمامهم هو است
أن ممارسة الطالب لمهارات حيث ترى ( 212م، ص2017وتشاركها الرأي في ذلك الجهني )

التفكير التوليدي يشجعهم على المشاركة بفاعلية في عملية التعلم وينمي لديهم اتجاهات إيجابية 
ا هدف التعلم نكون حققن نحو المواد الدراسية ونحو الطريقة أو اإلستراتيجية التي يتعلم بها وبذلك

 بالوصول بالمتعلم لمرحلة التعلم ذي المعنى.

( أن جوهر التفكير التوليدي يكمن في أن الطالب يقوم 45م، ص2008) المنيروترى 
بتوليد وخنتاج المعلومات سواء كانت هذه المعلومات عبارة عن استدالالت تتم في ضوء معطيات 

ت بدائل إبداعية تتم كاستجابة لمشكالت أو مواقف مفتوحة محددة )الجانب االستكشافي(، أو كان
 النهاية ومثيرة )الجانب اإلبداعي للتفكير التوليدي(. 

ها نضمت( أن التفكير التوليدي واحدًا من المهام التي ي16م، ص2011وتضيف عصفور )
ديدة من معلومات جقصد به تلك القدرات التفكيرية التي تتوصل ألفكار مفهوم معالجة المعلومات فيُ 

متاحة وموجودة من قبل ولكن أضيف إليها عالقات وارتباطات جديدة فالتوليد في طبيعته يحمل 
 ة على ما هو موجود.دَّ البناء والج  

م(، 2014ونظرًا ألهمية التفكير التوليدي فقد تناولته دراسات عديدة منها: دراسة سليمان )
م(، وقد أكدت 2009) م(، عبد الجليل2011م(، يوسف )2012م(، منصور )2016صادق )

 جميعها على أهمية التفكير التوليدي، وضرورة تنميته لدى الطالب في مدارسنا.
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ولتحقيق أهداف تعليم التفكير التوليدي في العلوم البد من توافر نماذج وطرق تدريسية 
علم كي يحفزه للمت مناسبة يستخدمها المعلم ليتمكن عن طريقها من إيصال محتوى المنهج وخبراته

م، 2012، ن ألهداف المنشودة. )العفون ومكاو للتفاعل النشط مع تلك الخبرات بما يحقق ا
 .(205ص

كما ينبغي على المعلم أن ُيهيئ البيئة التعليمية بما يتناسب مع ظروف الطالب إلنجاح 
أبو )عملية التعلم، وأن يترك فرصة لهم الختيار طرق التدريس المناسبة لقدراتهم واستعداداتهم. 

 (35ص ،م2007 ،جاللة

استخدام ي بوقد أجريت الكثير من الدراسات التي حاولت تنمية مهارات التفكير التوليد
ت التعليمية، السقاالإستراتيجية نماذج وخستراتيجيات مختلفة مثل: إستراتيجية تقصي الويب، 

إستراتيجية سكامبر، إستراتيجية ما وراء المعرفة، لذلك أرادت الباحثة في هذه الدراسة تنمية مهارات 
 التفكير التوليدي من خالل نموذج الندا التنظيمي االستكشافي.

 ،ذج الندا أحد النماذج المستخدمة في تنمية التفكير والذي انبثق من الفلسفة البنائيةويعد نمو 
ر التعليم والتعلم عبارة عن عملية اجتماعية ب  ( أن البنائية تعت  41ص ،م2007فكما يرى زيتون )

يتفاعل فيها المتعلمون مع األشياء واألحداث من خالل حواسهم التي تساعد على ربط معرفتهم 
المتعلم  التعلم والتعليم تتأثر بالبيئة المحيطة بالفرد تيالية، لذا فإن عمليالسابقة مع المعرفة الح

 بشكل أساسي وتتطلب دورًا بنائيًا نشطًا من الطالب المتعلم.

قد فعلى تعليم الطالب كيفية التفكير أكثر من تعليمهم المحتوى نفسه،  الندا نموذجويركز 
هم أعلى درجات التفكير، كما اهتم أيضًا بطريقتين للتدريس هما ئعطاإ  علىكل اهتمامه  ركز

تركيب والتعميمات وال ،االكتشاف الموجه والشرح والتوضيح لفائدتهما في الحفاظ على الوقت
 (Landa, 1976,p95) المنطقي الذي له عالقة باألهداف المعرفية والمفاهيم.

وعًا باالكتشاف، حيث يعد التعلم باالكتشاف نويعتمد نموذج الندا بشكل أساسي على التعلم 
حل للتوصل ل من أنواع التعلم المقصود لحل المشكالت، فإذا حدث التعلم تحت إشراف المعلم

االكتشاف الموجه، ولكن إذا حدث دون توجيه من المعلم يسمى فهذه العملية تسمى معين لمشكلة 
 .(254ص ،م2009باالكتشاف الحر. )سالمة وآخرون، 
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في و وفي ضوء ما سبق ومن خالل اطالع الباحثة على األدب التربوي والدراسات السابقة 
ضوء األهمية المعطاة لتنمية مهارات التفكير التوليدي وأهمية تدريب الطالب على اكتشاف 

بزيارة عدد من المدارس االبتدائية وسؤال معلمات العلوم، حيث أظهرن  ها قياممن خالل و المعرفة، 
تحتاج لتي االكهرباء في حياتنا للصف السادس األساسي،  وحدة مشكلة في تدريسأنهن  يواجهن 

الطالب  على وجه الخصوص ألن لهذه الوحدةوقد وقع االختيار  ،لتنمية مهارات التفكير التوليدي
استها ألنها غنية بالتجارب واألنشطة العلمية والتي غالبًا ما يتم عرضها يعاني من صعوبة في در 

 بشكل نظري على الطالب مما يشعرهم بالملل.

إجراء دراسة حول نموذج الندا في تنمية مهارات التفكير التوليدي في بالباحثة  قامتلذلك 
 فكير التوليدي.مادة العلوم، باعتباره حاًل مقترحًا من المأمول أن ينمي مهارات الت

 مشكلة الدراسة:
 تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

"ما أثر توظيف نموذج الندا في تنمية مهارات التفكير التوليدي في مادة العلوم لدى طالبات 
 الصف السادس األساسي بغزة؟".

 ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:

الصف  المراد تنميتها لدى طالبات وحدة الكهرباء في حياتنافي ما مهارات التفكير التوليدي  -1
 السادس األساسي بغزة؟

دة الكهرباء وحفي تنمية مهارات التفكير التوليدي في  الموظفما الصورة العامة لنموذج الندا  -2
 لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة؟ في حياتنا

( بين متوسطي درجات α 0.05≤) داللةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -3
بار ابطة في التطبيق البعدي الختطالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الض

 مهارات التفكير التوليدي؟
 

 :فروض الدراسة
درجات  ي( بين متوسطα 0.05≤ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

ختبار الالضابطة في التطبيق البعدي درجات طالبات المجموعة المجموعة التجريبية و طالبات 
 .مهارات التفكير التوليدي
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 أهداف الدراسة:
 :تهدف الدراسة لتحقيق األهداف التالية

يتها لدى طالبات تنم وحدة الكهرباء في حياتنا المرادفي  التعرف على مهارات التفكير التوليدي -1
 الصف السادس األساسي بغزة.

ي فنمية مهارات التفكير التوليدي على الصورة العامة لنموذج الندا المستخدم في تالتعرف  -2
 لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة.وحدة الكهرباء في حياتنا 

اء في حياتنا وحدة الكهرب في التعرف على أثر نموذج الندا في تنمية مهارات التفكير التوليدي -3
 غزة.لدى طالبات الصف السادس األساسي ب

 :أهمية الدراسة
 تظهر أهمية الدراسة في النقاط التالية:

دراسة توظيف نموذج الندا في  خالل منمادة العلوم  تدريس في جديدة رؤية الدراسة تقدم -1
 .تنمية مهارات التفكير التوليدي

 التفكير التوليدي عند الطالب.مهارات لفت األنظار إلى أهمية تنمية  -2

لصف السادس ل الكهرباء في حياتناتوفر الدراسة دلياًل لتوظيف نموذج الندا في تدريس وحدة  -3
 . موية في تطوير أداء معلمي العلو المؤسسات الترب التي قد تفيد القائمين علىاألساسي و 

والباحثين لعليا والتي تفيد طلبة الدراسات االتوليدي توفر الدراسة اختبارًا لتنمية مهارات التفكير  -4
 العلوم. مادة في مجال تدريس

 :حدود الدراسة
 اقتصرت الدراسة على الحدود التالية:

عينة من طالبات الصف السادس األساسي من مدرسة بنات خانيونس االبتدائية المشتركة "ه"  -1
 .م(2017-2016للفصل الدراسي الثاني من العام )

 .العلوم للصف السادس األساسيمادة الوحدة الثالثة )الكهرباء في حياتنا( من  -2
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 :مصطلحات الدراسة
  تعريفها إجرائيًا كما يلي:ب قامت الباحثةوقد 

 :نموذج الندا

تعليمي يتضمن تفكيك المعرفة والعمليات المعقدة لعمليات أبسط منها من خالل نموذج 
 لمساعدة طالبات الصف السادس األساسي اكتشاف المعرفة وخعادة تنظيمها بخطوات متكاملة

ل في ستراتيجيات تتمثمن خالل مجموعة متتابعة من اإل نتنمية التفكير التوليدي لديه على
 .تدحرج كرة الثلج( -مزاوجة بينهماال –الشرح والتوضيح  –)االكتشاف الموجه 

 
 :التفكير التوليدي

األساسي من توليد األفكار والوصول مكن طالبات الصف السادس ي تُ تلمهارات الجموعة ام
من خالل )وضع الفروض، التنبؤ في ضوء المعطيات،  هنَّ إجابات لحل المشكالت التي تواجه إلى

 .والمغالطات، الطالقة والمرونة( التعرف على األخطاء
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 يالفصل الثان
ي النظر إلطار ا
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  لثانيالفصل ا
 اإلطار النظري 

 
يتناول هذا الفصل عرضًا لإلطار النظري للدراسة، وبعد اطالع الباحثة على الدراسات 
قسمت اإلطار النظري لمحورين: المحور األول يتناول نموذج الندا، والمحور الثاني يتناول التفكير 

 التوليدي.

 المحور األول: نموذج الندا
طالب لالتلقين والحفظ األصم للمعلومات، ولم يكن لاعتمدت طرق التدريس القديمة على 

أي دور يذكر في العملية التعليمية بل كان يتلقى المعلومات من معلمه ويحفظها، ولكن مع تقدم 
العلم والتعليم، أصبح للطالب دور فاعل في العملية التعليمية حيث أصبح يشارك في اكتشاف 

وتنمية التفكير  ملعملية التعليمية، ولتحقيق أهداف التعليالمعرفة، والتوصل إليها بل أصبح محورًا ل
بشكل جاد على تحسين عملية التدريس، ظهرت العديد من إستراتيجيات وطرق التدريس وللعمل 

 الحديثة ومنها نموذج الندا الذي يستند للنظرية البنائية.

 :النظرية البنائية
ؤكد على وخستراتيجيات التدريس، حيث تة أساسية لكثير من طرق نيتعد النظرية البنائية كب
لتحقيق تعلم ذي معنى عند الطالب،  ،الطالبقة بالجديدة في ذهن أهمية ربط المعلومات الساب

فعلى المعلم أن يقوم بتهيئة الجو المناسب للتعلم، وأن ُيشجع طالبه على اكتشاف المعرفة وممارسة 
 عمليات العلم وأال يقدمها لهم جاهزة وخنما يوجههم ويساعدهم على التوصل لها بأنفسهم.

 تعريف النظرية البنائية:
نظرية في المعرفة والتعلم، تتطور خالل  " ( بأنها292ص ،م2013يعرفها الخالدي )

وسطات تنشاط الفرد في بناء أنماط التفكير لديه، نتيجة تفاعل خبراته وقدراته الذاتية، من خالل 
 اجتماعية ثقافية معرفية". 

( بأنها "عملية بناء إبداعية مستمرة يعيد خاللها 69ص ،م2014وتعرفها الشايع والعييد )
ما يمر به من خبرات بحيث يسعى لفهم أوسع وأشمل من ذلك الفهم الذي توحي  الطالب تنظيم

 به الخبرات السابقة".
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عبارة عن عملية استقبال للتراكيب المعرفية ها ( "أن212ص ،م2002وُيعرفها زيتون )
الراهنة، يحدث من خاللها بناء الطلبة لتراكيب ومعاني معرفية جديدة من خالل التفاعل النشط 

 تراكيبهم المعرفية الحالية ومعرفتهم السابقة وبيئة التعلم".بين 

 في ضوء التعريفات السابقة للبنائية ُتعر  ف الباحثة النظرية البنائية:

 الطالب ببناء خبراته الراهنة بناًء على ما لديه من خبرات سابقة، اهي نظرية تعلم يقوم فيه
 ن خبرة.م الطالب ويعيد تنظيم ما تم بناؤه يهافي بيئة تعليمية مهيأة لعملية التعلم يتفاعل ف

( أن فكرة التعلم البنائي قائمة على أن الطالب يبني 24ص ،م2007فكما يرى زيتون )
معرفته، وأن المعلم هنا ميسرًا للمعرفة وليس ناقاًل لها، لذلك على المعلم أن يضع في ذهنه أن 

 ابقة واالهتمام ودرجة المشاركة. المعرفة تختلف لدى الطلبة، الختالف المعرفة الس

 مفهوم التعلم من منظور البنائية
عملية بناء إبداعية مستمرة يعيد فيها "( بأنه 350م، ص2012يعرفه العفون ومكاون )

الطالب تنظيم ما يمر به من خبرات بحيث يسعى لفهم أوسع وأشمل من ذلك الفهم الذي توحي 
 ."ر في البنى المعرفية عند الطالببه الخبرات السابقة. أو هو عملية تغيي

 

 خصائص التعلم من منظور البنائية
والعييد  ذكرتها الشايعتعد عملية التعلم في ضوء البنائية عملية مميزة لها عدة خصائص 

 :(70م، ص2014)

 .نتحقيق غرض معي عملية بنائية نشطة ومستمرة هدفها -1

 يتعرض لها في بيئة التعلم. تهيئ الظروف المناسبة للطالب ليواجه المشكالت التي -2
 تتضمن عملية التعلم إعادة بناء الطالب لمعرفته من خالل عملية تفاوض اجتماعي مع اآلخرين. -3

 لبناء تعلم هادف يشترط وجود معرفة قبلية وخبرات سابقة. -4

 الطالب.  ةتهدف عملية التعلم إلحداث تكيفات تتواءم مع الضغوط المعرفية الممارسة على خبر  -5
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 الفلسفة البنائية:أسس 
 لسعدني وعودةاذكرها  لكل فلسفة أسس ومرتكزات ترتكز عليها، وللفلسفة البنائية ثالثة أسس

 :م(121-120ص صم، 2006)

 المعنى ُيبنى ذاتيًا من قبل الطالب نفسه، وال يتم نقله من المعلم إلى الطالب: -1

، هذه المعرفة متجذرة في ذهنهأي أنه ال يتم نقل المعرفة من المعلم للطالب، وخنما تكون 
 وليست كيانًا مستقاًل عنه.

 تعد عملية التعلم عملية نفسية نشطة تتطلب جهدًا عقليًا من الطالب:  -2

يبقى البناء المعرفي متزناً عند الطالب إذا كانت خبراته متفقة مع ما يناسبه وُيشعره باالرتياح 
ها ديه من فهم سابق للمفاهيم يشعر حينولكن إن حدث عكس توقعاته التي بناها في ضوء ما ل

 بالحيرة ويصبح بناؤه المعرفي مضطربًا وغير متزن.

 تقاوم التغيير في البنى المعرفية المتكونة لدى الطالب. -3

الطالب يتمسك بما لديه من معرفة قديمة ألنه يمتلك تفسيرات مقنعة وخن كانت هذه المعرفة 
واألنشطة التي تؤكد صحة الخبرات الجديدة، وتصحح  خاطئة، لذلك على المعلم اختيار المواقف

  المفاهيم الخاطئة عند المتعلم.

( أن النظرية البنائية قدَّمت معايير ومقترحات للتدريس 291ص ،م2013)يرى الخالدي 
باالكتشاف،  وحل المشكالت، والتعلمالفعال؛ كدورة التعلم والسقاالت التعليمية، والخرائط المفاهيمية 

 وغيرها من نماذج وخستراتيجيات التدريس القائمة على مبادئ، والتعلم بالمالحظة، والتعلم التبادلي
في هذا  تناولهالذي ستقوم الباحثة ب نظرية التعلم البنائية، ونموذج الندا هو أحد هذه النماذج

 الفصل.
 

 نموذج الندا
 :تعريف عام بواضع نموذج الندا

( واضع هذا النموذج وهو حاصل على Lav.N.Landaالندا )عالم الروسي ليف يعد ال
في الفلسفة من االتحاد السوفيتي، عمل في جامعتي إيوا وكولومبيا، وهو رئيس  ه درجة الدكتورا 

بحث  ائةممؤسسة الندا العالمية في نيويورك، وهي شركة استشارية لإلدارة والتعلم وله أكثر من 
 (. 16ص ،م2003منشور. )حمد هللا، 
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 :مفهوم نموذج الندا
يعرفه الندا بأنه "هو ذلك النموذج الذي يتبنى تعليم أساليب التنظيم االستكشافي للمعرفة 
وتفكيك األساليب إلى عمليات أولية صغيرة تخدم مستويات جميع الطلبة ويعتمد على مجموعة 

 (.Landa, 1999,p345) ات تتوحد بطريقة متسلسلة".إستراتيجي
وُيعرفه رايجلوث بأنه "سلسلة من اإلجراءات األساسية التي تنفذ بشكل منظم تحت شروط 
مخطط لها من أجل حل المشكالت بعد تحديدها ثم وصف العمليات التنظيمية الخاصة بها 

 .((Reigeluth, 1983,p175وُتدعى تلك اإلجراءات بالتوصيفات االستكشافية". 

( "بأنه خطة متكاملة تتضمن مجموعة من اإلجراءات 203م، ص2009وُتعر  فه إبراهيم )
واإلستراتيجيات المتبعة في التخطيط للتدريس تضمنت خطوات متسلسلة هي )الفكرة األساسية 

 للنموذج، مرحلة التحليل، مرحلة التركيب، مرحلة التركيب المتقدم(". 

التتابع البنائي ووجد ( "بأنه نموذج اعتمد على 125م، ص2011الحوامدة )و ويعرفه العدوان 
أن أهم وسيلة في هذا التتابع هو الطريقة التراكمية التي تستند إلى منظومة من التوجيهات التي 
تتضمن المعالجة، وينتقل بعدها الطالب عفويًا إلى العملية التعليمية الالحقة وذلك بعد إتقان 

 العملية األولى".

يات أبسط فكيك المعرفة والعمليات المعقدة لعمليتضمن تتعليمي وتعرفه الباحثة بأنه: نموذج 
منها من خالل اكتشاف المعرفة وخعادة تنظيمها بخطوات متكاملة تساعد على اكتساب المعرفة 

 وحفظها واستبقائها.

 :م من وجهة نظر النداعملية التعل
بأن عملية يرى الندا مؤسس علم التصميم التعليمي ( أن 50م، ص1999ذكر الحيلة )

التعلم هي عبارة عن عملية تحكم ذاتي يقوم بها الطالب لتحقيق األهداف التعليمية المرغوبة من 
خالل قيامه بالتحكم بالمثيرات الخارجية وضبطها، بعكس التعلم غير المضبوط الذي وخن تحققت 
 األهداف المرغوبة فقد حدث ذلك بطريقة عشوائية، كما يرى الندا بأن الهدف األساسي لعملية

التعلم هو الوصول بالمتعلم لمرحلة الضبط الذاتي بأن يقوم المتعلم بتوجيه سلوكه وعملياته نحو 
 الهدف التعليمي بنفسه، وذكر طريقتين يقوم بهما المتعلم أثناء عملية التعلم هما:

: يصل الطالب للهدف المرغوب من خالل قيامه بطريقة معينة أوصلته لهذا طريقة اإلجراءات -1
 الهدف.
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: يقوم الطالب باكتشاف الخطوات اإلجرائية التي يتوصل من خاللها إلى ريقة االكتشافط -2
 الحل الصحيح.         

 المبادئ التي يتبناها نموذج الندا:
من المبادئ الندا مجموعة لكل نموذج تدريسي مبادئ ُيبنى عليها، ولنموذج 

(Landa,1976, p114-116): 
 االستكشافية يعد أكثر أهمية من األساليب المعرفية.تعليم األساليب التنظيمية  -1
 تعليم األساليب من خالل المعالجة وعرض البيانات. -2
 تعليم الطلبة كيفية اكتشاف المعلومة بأنفسهم بداًل من تقديمها جاهزة لهم. -3
  تفكيك األساليب من عمليات معقدة إلى عمليات أولية صغيرة تخدم مستويات جميع الطلبة.  -4

لمكوناتها  االب للمعرفة وتبسيطهباحثة أن الندا ركز في المبادئ على اكتشاف الطوترى ال
لمرحلة تجعله قادرًا على التفكير بفاعلية وأن يمتلك المهارة العالية في  به األساسية للوصول

اكتشاف المعلومات وبناء المعرفة بنفسه بناًء على ما لديه من خبرة سابقة، ويربطها بما تم اكتشافه 
ن معرفة جديدة تساعده على حل المشكالت التي تواجهه، وأن يقوم بممارسة عمليات العلم  لُيكو  

 التي توصله للهدف المرغوب ولهذه العمليات تصنيف وضعه الندا كما يلي:

 :تصنيف الندا للعمليات
م( "أن نموذج الندا يميز بين المعرفة والمهارة والذي يؤكد على تكامل 2007يرى رشيد )

نظرية الندا مع النظريات ذات التوجه المعرفي مثل نظرية بياجيه التي تجعل الطالب قادرًا على 
اكتساب المعرفة وتطبيقها في حل المشكالت بداًل من جعله يحفظ القوانين حفظًا"، ولقد أسهم الندا 

ف لتنمية ابشكل كبير في التعلم باالكتشاف من خالل استخدام الطرق المحددة لتعليم طرق االكتش
مهارات التفكير عند الطالب مما يجعله يفكر وينتج بداًل من أن ي كون ُمستقباًل للمعلومات وهذا 
يخالف أوزبل الذي يرى بأن يتم تقديم المعلومات جاهزة للطالب، ويتفق مع برونر الذي يرى بأنه 

 لمطلوب.ساسي اعلى المتعلم أن يكتشف المعلومة بالتوجيه المتدرج ليتوصل إلى المحتوى األ
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 :(Landa,1980, pp168-171) وهذه العمليات تصنف إلى نوعين هما
 عمليات حركية )مهارّية(: -1

وهي عبارة عن عمليات يستطيع من خاللها الطالب تكوين أي شيء مادي وأن ُيغي ر من 
خصائص هذا الشيء وشكله، وهذه العمليات يمكن مالحظتها من ق بل الطالب أو طالب آخر، 

 كذلك بإمكانه أن يعرف مدى إتقانه للمهارة وأن يحصل على المعلومات الضرورية حولها.
 عمليات معرفية )عقلية(: -2

هي عبارة عن عمليات بإمكان الطالب القيام بالتغيير في الشيء المادي الذي تم تكوينه 
وتدخل في عدة عمليات حركية، وال يستطيع المعلم والطالب مالحظتها، ألنه يمتلك القدر الكافي 
من المعرفة وعليه يستطيع المتعلم أن يغير في المفاهيم والتصورات المبادئ والنظريات واألفكار 

 وهذه المتغيرات خاصة بافتراضاته". 

للمهارة،  هترى الباحثة أن الطالب من وجهة نظر الندا إذا استطاع أن ُيقي م نفسه ودرجة إتقان
للدرجة التي نستطيع من خاللها تحقيق الهدف من عملية التعليم، والمساعدة  هنكون قد وصلنا ب

ساسي من نموذج الندا بشكل خاص ونماذج على إبقاء أثر التعلم فترة أطول وهذا هو الهدف األ
 التدريس بشكل عام.

 :أنواع المعرفة عند الندا
 المعرفة إلى ثالثة أشكال وهي كالتالي:( Landa, 1980, p180)صنف الندا 

: عندما يرى الطالب شيئًا ماديًا فإنه يتكون لديه تصوٌر عقلي خاص به يختلف لتصوراتا -1
 وعندما يغمض عينيه يرى تصورًا ذهنيًا )عقليًا( في دماغه.عن غيره من الطالب اآلخرين 

: يرى الندا أن المفهوم صيغة من صيغ المعرفة العلمية لدى الطالب، فهو يتصور المفاهيم -2
ويدرك األشياء المادية من خالل معرفته بخصائص هذا المفهوم ولكنه ال يكون قادرًا على 

 إدراك ومعرفة خصائص هذا الشكل.  
: يدرك الطالب ويعرف المعلومات وعالقة األشياء المادية باألشياء األخرى االفتراضات -3

الب مفهومًا فمثاًل قد يمتلك الط ،ر عنها على شكل افتراضاتالمرتبطة به، وهذه المعرفة ُيعب  
 ادر على إعطاء التعريف الصحيح له.صحيحًا حول الشيء المراد تعلمه ولكنه غير ق
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 ة االستكشافية لالنداالنظرية التنظيمي
تستند نظرية الندا للنظرية التنظيمية االستكشافية، حيث ُيقصد بالتنظيمية أنها سلسلة من 

كالت، لحل المش ةالعمليات األولية التي تم تحليلها وتتم بشكل موحد ومنظم تحت شروط محدد
أنها عملية  باالستكشافيةتعد بمثابة خارطة للعمليات العقلية، ونهايتها موصوفة كميًا، ويقصد 

ارطة ها، أو أنه لم يزود بخئاتضم سلسلة من العمليات األولية التي ال يعرف المتعلم كيفية أد
 (.(Landa, 1983, pp80-75 وجيهه ألداء هذه العمليات.لت

وتتعامل نظرية الندا مع األساليب واألداء )العمليات اإلجرائية( وتنظيم العمليات العقلية 
وهي تفيد  ،وبتحويل المعرفة إلى مهارات وقدرات ويتم وصفها بأنها نظرية التعلم واألداءبإدراك 

الطالب بمعرفة المعلومات وترجمتها في حل المشكالت التي تواجهه ويقترح الندا ألداء عمليات 
 :Landa,1980, pp171-175)) ثلى ما يليعقلية مُ 

 بصورة أفضل كما يلي:تفكيك المعرفة إلى وحدات صغيرة ليتم معالجتها  -1
 : يتم معالجة الموضوعات من مبهمة وغامضة لموضوعات مالحظة ومحسوسة.األهداف -أ

نة المهمات  -ب : تتم معالجة المهمات المعقدة لتصبح مهمات رئيسية ومهارات أساسية مكو  
 لتلك المهام.

 ل منطقي.ة بشكأساسية منظم خطوات إلى المعقدة المعرفة بتحويل المعالجة تتم :المعرفة أساليب -ت
: تتم المعالجة بتحويل عمليات المعرفة غير المالحظة أو المحسوسة إلى العمليات -ث

 عناصرها األساسية المحسوسة.
يات : حيث يرى الندا أن المعرفة والعملالتعامل مع المعرفة والعمليات بصورة تنظيمية متوازنة -2

ا اآلخر، مل منهات والمعرفة يكمل كيستقبلها المتعلم بحواسه ومن ثم يعكسها في عقله، فالعملي
هذه المعرفة ل حيث أن العمليات ليست فقط تحويل المعرفة إلى مهارات بل هي عملية اكتساب

 وختقان المهارات.

وترى الباحثة أن نموذج الندا يعتمد وبشكل أساسي على تعليم التفكير وتبسيط وتفكيك 
يتم ذلك عبر ، و مالتعلأثر إلبقاء المعرفة واكتشافها وخعادة تنظيمها في ذهن الطالب والتي تهدف 
 مرحل وخطوات متتابعة وفيما يلي توضيح لمراحل نموذج الندا.
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 :مراحل نموذج الندا
م( وقد 2007ستراتيجيات كما ذكرها رشيد )إمراحل نموذجه وهي عبارة عن عدة  ذكر الندا

 تبنتها الباحثة في دراستها:

 االكتشاف الموجه. -1

 الشرح والتوضيح. -2
 المزاوجة بينها. -3
 (.Reigeluth,1999,p350تدحرج كرة الثلج. ) -4

 وفيما يلي تفصيل هذه المراحل:
 االكتشاف الموجه:المرحلة األولى: 

 االكتشاف الحر. هبعدويأتي 
( أن "التعلم باالكتشاف عبارة عن عملية عقلية تهدف إلى 194ص ،م2001يرى نشوان )

 أن يكتشف الطالب مفاهيم وحقائق جديدة من خالل التجريب والمالحظة".

 أنماط التعلم باالكتشاف:
ق بل من  بتختلف أنماط التعلم باالكتشاف حسب طبيعة التوجيه الذي يحصل عليه الطال

 :( وهي كالتالي154م، ص2007المعلم وهذه األنماط ذكرها إبراهيم )
: يعرض المعلم المشكلة على الطالب مع تقديم كافة التوجيهات الالزمة االكتشاف الموجه -1

لحلها بشكل مفصل، ويقوم الطالب بتنفيذ هذه التوجيهات، يعتبر هذا النوع من االكتشاف غير 
 ًا عن التفكير، كما يحتاج تدريبًا على األجهزة واألدوات.مرغوب في التدريس كونه بعيد

: يقوم المعلم بتجهيز األدوات واألجهزة الالزمة، ويوجه الطالب للبحث االكتشاف غير الموجه -2
عن حل لمشكلة معينة دون توجيهات من المعلم وهو أرقى أنواع االكتشاف، ولكن يؤخذ عليه 

 أنه يحتاج وقت طويل وتجهيزات عالية.

( نوع ثالث من أنواع االكتشاف وهو االكتشاف شبه 17ص ،م2009ويضيف أبو لبدة )
الموجه وهو نمط يجمع بين مزايا النمطين الموجه وغير الموجه وهو قائم على التفاعل بين المعلم 
والطالب في المواقف الصفية حيث يقوم المعلم بتزويد الطالب بمشكلة معينة مع بعض التوجيهات 

 تيح للطالب حرية التفكير والتصرف، وهذا النمط يتناسب مع قدرات معظم الطالب.العامة وي
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ترى الباحثة أن عملية االكتشاف من أهم الطرق التي تعمل على إبقاء أثر التعلم عند 
الطالب خاصة في مادة العلوم، فتدريس العلوم لم يعد مقتصرًا على التلقين وحفظ الطالب للمعرفة 

 على تعليم الطالب كيفية الوصول للمعرفة واكتسابهم لها.بل أصبح التركيز 

 :شروط التعلم باالكتشاف
 ( أن من شروط التعلم باالكتشاف:141م، ص2004يرى زيتون )

يفضل استخدام األسئلة السابرة مفتوحة النهاية في عرض المشكلة على الطالب إلثارة  -1
 تفكيرهم.

 والتقصي، مما يولد الدافعية للتعلم.إعطاء الطالب الحرية لممارسة االكتشاف  -2
قبل البدء بعملية االكتشاف ينبغي أن يكون للطالب خلفية مسبقة عن عمليات العلم كي  -3

 يستطيع أن يجرب ويالحظ ويستنتج ويفسر.
يجب على الطالب ممارسة التقصي واالكتشاف بطريقة عملية وعقلية كي يكون قادرًا على  -4

 تقصي العلم واكتشافه.

باحثة أن التعلم باالكتشاف الموجه طريقة أفضل للتعامل مع طالبات الصف وترى ال
السادس األساسي، إذ أن التوجيهات التي تقوم بها المعلمة تساعد الطالبات على اكتساب المعرفة 
بشكل أفضل من التعلم بطريقة االكتشاف غير الموجه، التي تعد مناسبة للطلبة في المراحل 

 الدراسية العليا.

 :الكتشاف الموجهالتدريس بطريقة ا خطوات
 :(207ص  ،م0820) األغاو اللولوكما ذكرها  تمر طريقة التعلم باالكتشاف بعدة مراحل

بعرض المعلومات والبيانات التي تتعلق بموضوع الدرس وذلك بطرح األسئلة يقوم المعلم  -1
 ومناقشة الطالب بها.

لمساعدتهم على استيعاب المعلومات التي عرضت يقوم المعلم بتوجيه الطالب خطوة بخطوة  -2
عليهم ومساعدتهم على إجراء التجارب العملية من خالل تزويدهم بأوراق عمل توضح األدوات 

 وخطوات العمل.
 .يوجه المعلم طالبه لحل المشكلة التي ُعرضت عليهم من خالل قيامهم بإجراء التجارب -3
 .ومات التي توصلوا إليهابمساعدة المعلم من صحة المعل الطالبيتحقق  -4
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وحسب إطالع الباحثة على الدراسات السابقة ترى بأن نموذج الندا يعتمد على طريقة التعلم 
ات باكتشاف األفكار والحلول بنفسه بتوجيه طالبشكل أساسي، وذلك بأن يقوم الباالكتشاف ب

معلمه والتوصل إليها بإعادة تنظيم وترتيب ما لديه من معلومات سابقة للتوصل للمعرفة الجديدة، 
 يهم رغبة وميل للتعلم بشكل كبير.مما يولد لد

 :الشرح والتوضيحالمرحلة الثانية: 
كاد تخلو وأكثرها استخدامًا فال ت ،تعتبر طريقة الشرح والتوضيح من طرق التدريس القديمة

أي طريقة تدريسية من اإللقاء والشرح والتوضيح، وتقوم هذه الطريقة على مبدأ اإللقاء المباشر أو 
 طالبالونقل المعلومات وشرحها، و  الشرح أو العرض النظري للمادة العلمية فالمعلم يقوم بالتلقين

م، 2001) ذكرها زيتون ا عدة يستقبل هذه المعلومات ويسجل مالحظاته بهدوء، ولهذه الطريقة مزاي

 :كما يلي (212-211 ص ص

تعتبر طريقة اقتصادية حيث أنها تغطي كم كبير من المحتوى المقرر كما أنها ال تتطلب  -1
 فيرها.عن تو  توفير مختبرات علمية وشراء األدوات واألجهزة التي قد تعجز بعض المدارس

 يتم عرض المادة العلمية عرضًا منظمًا بدون ثغرات أو فجوات قد تشتت األفكار. -2
طريقة جديدة لتقديم موضوعات علمية جديدة خاصة في حال نقص الوسائل التعليمية  -3

 ومصادر التعلم األخرى.
ة يتستخدم في عرض المادة العلمية سواء كانت قصة أو خيال علمي أو تلخيص ألفكار علم -4

 سابقة في مادة العلوم.
تعتبر طريقة فعالة نسبيًا ومشوقة إذا كان المعلم يمتلك أسلوب عرض مشوق وشخصية قوية  -5

 وخذا استطاع تدعيمها بالوسائل السمعية والبصرية المناسبة.
 يمكن أن تستخدم في مجاالت عدة ومنها: -6

 تلخيص ما سبق دراسته للمتعلم. -
 تقديم مواضيع جديدة. -
 النتائج وتنظيم األفكار.تلخيص  -
 رشاد الطلبة لمصادر المعرفة وتعليمات األمان والسالمة في المكتبة.ختوجيه و  -
 توضيح عمل األجهزة والمعدات في المختبر. -
 مراجعة بعض المعلومات والنشاطات المخبرية من حين آلخر. -
 الندوات والمؤتمرات. -
 عرض نتائج البحوث في المؤتمرات والندوات المتخصصة. -
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وترى الباحثة أن طريقة الشرح والتوضيح جاءت بعد االكتشاف الموجه، وفيها يقوم المعلم 
كثير من ل، وما يميزها أنها ال تتطلب االموجه بإجمال ما تم التوصل إليه في مرحلة االكتشاف

وأن لموجه، افمن خاللها يستطيع المعلم أن يتدارك الوقت المستهلك في طريقة االكتشاف  الوقت
 ويستغلها أحسن استغالل. الدراسية افظ على وقت الحصةيح

 :المزاوجة بينهاالمرحلة الثالثة: 
تعتبر هذه المرحلة كمرحلة للربط بين المرحلتين السابقتين للنموذج )االكتشاف الموجه، 
الشرح والتوضيح(، حيث يقوم المعلم بعمل مقارنة ومزاوجة بين ما توصل إليه الطالب في مرحلة 
االكتشاف الموجه، وما قام بشرحه وتوضيحه في مرحلة الشرح والتوضيح، وهنا يأتي دور المعلم 

م األخطاء التي أن ي حفز ويشجع الطالب الذين توصلوا للمعرفة بالشكل الصحيح، وعليه أن ُيقو  
 ويتالفى وقوعها في المرات القادمة. الطالبوقع فيها باقي 

 :تدحرج كرة الثلجالمرحلة الرابعة: 
إستراتيجية قائمة على التتابع البنائي المبني على الطريقة التراكمية والذي يستند إلى منظومة 

 (.(Landa, 1983, p198من التوجيهات التي تضمن االنتقال العفوي من مرحلة ألخرى. 

وترى الباحثة أن هذه المرحلة تعد المرحلة الرابعة لنموذج الندا والتي تعتبرها الباحثة كمرحلة 
غلق الدرس، أو غلق لكل موضوع  في الدرس، الهدف منها تثبيت وتمكين المعلومات التي ل

دة  البالطتوصل إليها الطالب لحفظها واستبقائها، كما تعمل على تنظيم المعرفة في ذهن  ومساع 
له على حفظ المعلومات التي توصل إليها في االكتشاف الموجه والتي شرحها المعلم أثناء مرحلة 

( أن الندا في هذه اإلستراتيجية 304ص ،م2014ح والتوضيح، وهذا ما أشار إليه خليفة )الشر 
قد اعتمد أن تكون الخبرة متماسكة ومتالحمة في ذهن الطالب لمساعدته على تنظيم المعرفة 

 وترابطها وتكاملها لتسهيل عملية الحفظ واالستذكار للمحفوظ.

الباحثة بتوظيف هذا النموذج في تدريس وحدة "الكهرباء وفي إطار مراحل نموذج الندا قامت 
ية وتجهيز ة البيئة الصفئف السادس األساسي، حيث قامت بتهيفي حياتنا" من كتاب العلوم للص

األدوات للقيام بإجراء التجارب العملية ثم قامت بعرض بعض األنشطة والمناقشات التي تتعلق 
عض األسئلة لمساعدة الطالبات للتوصل لحل المشكلة بتوجيه ب الباحثة بدأتو بموضوع الدرس، 

الباحثة  ثم طلبت العمل بدون توجيه من الباحثة )اكتشاف حر( بعد ذلك، ثم كان )اكتشاف موجه(
من الطالبات تدوين المالحظات التي توصْلن  إليها، وقامت بشرح وتوضيح الدرس)الشرح 

شاف وما توصلت إليه الطالبات في مرحلة االكت والتوضيح(، ثم قامت بعمل مقارنة بين ما تم شرحه
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بعد ذلك عرضت الباحثة مجموعة من األسئلة والتي تخص مهارات التفكير التوليدي وذلك للتعرف 
على مدى استيعاب الطالبات ومدى امتالكهن لبعض مهارات التفكير التوليدي، وفي نهاية الدرس 

زئية ذلك بهدف التأكد من إتقان الطالبات لكل جلتعليمي و اقامت بعملية تثبيت وتنظيم المحتوى 
 من الدرس قبل االنتقال للجزئية التي تليها من خالل عملية تسمى )تدحرج كرة الثلج(.

 :أهمية نموذج الندا
يعد نموذج الندا كغيره من نماذج التدريس ذو أهمية في العملية التعليمية، وترى الباحثة أن 

 نقاط:أهميته يمكن تلخيصها في عدة 

 تنمية مهارات التفكير بشكل عام ومهارات التفكير التوليدي بشكل خاص. -1
 زيادة دافعية الطالب للتعلم. -2
 يهتم بالتجارب واألنشطة العملية، مما يساعد على اكتساب المعرفة بالمالحظة والتجريب. -3
 شعر الطالب بأن لهم دورًا فاعاًل في العملية التعليمية.يُ  -4
 العملية. األنشطةتنقل داخل البيئة الصفية أثناء إجراء ُيعطي الطالب حرية ال -5
 إتاحة الفرصة للطالب لممارسة أساليب توليد األفكار من خالل قيامهم بتنفيذ التجارب العلمية. -6

 :أهداف نموذج الندا
 ترى الباحثة أن أهداف هذا النموذج تتمثل فيما يلي:

 لمرحلة الضبط الذاتي.الهدف األساسي لنموذج الندا هو الوصول بالمتعلم  -1
 تعليم الطلبة كيفية التوصل للمعلومة واكتشافها بأنفسهم من أجل استبقائها وحفظها. -2
 إثارة انتباه المتعلمين حول الموقف التعليمي الذي يعرض عليهم. -3
 إضفاء جو من المتعة في البيئة الصفية من خالل قيام الطلبة باألنشطة العملية.  -4
 بالمتعلم لمستوى عاٍل من التفكير.من أهم األهداف الوصول  -5
 

 دور المعلم والطالب في نموذج الندا:

 :دور المعلم في نموذج الندا

لبيئة ا ْن يقوم بإدارة الحصة داخلُيعد  المعلم عنصر أساسي في العملية التعليمية، فهو م  
 ترى الباحثة أن دور المعلم يتمثل في أن:و ، الصفية
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هزة المناسبة للطالب للقيام باألنشطة، ويقوم بتوفير األدوات واألجيقوم بتهيئة البيئة الصفية  -1
 الالزمة إلجراء األنشطة العملية.

 يعمل على توجيه وخرشاد الطالب ومساعدتهم في عملية االكتشاف الموجه وأثناء تنفيذ األنشطة. -2
 يشجع الطالب على المشاركة والتفاعل أثناء سير الحصة الدراسية. -3
 ح كل جزئية في الدرس تدريجيًا.يقوم بشرح وتوضي -4
يه من م ومالحظاتهم فيما توصلوا إلئهفكير وطرح التساؤالت وخبداء آرايساعد الطالب على الت -5

 نتائج.
 يساعد الطالب على تثبيت المعلومات التي توصلوا إليها لبقائها فترة أطول. -6
 ها.يحة ويشجعإثارة انتباه الطالب وزيادة دافعيتهم للتعلم ويعزز االستجابات الصح -7
يراعي الوقت الالزم إلجراء األنشطة العملية، ويحافظ على ضرورة إنجاز الدروس وفق الخطة  -8

 الدراسية.
 :دادور الطالب في نموذج الن

ْن يتوصل  ُيعد الطالب هو محور العملية التعليمية وله دور كبير في نموذج الندا فهو م 
 فيما يلي: للمعلومة بنفسه، وترى الباحثة أن دوره يتمثل

يقوم بإجراء األنشطة والتجارب العملية بالشكل المطلوب منه سواء كانت بتوجيه من معلمه  -1
 أو بغير توجيه.

 يستمع لتوجيهات معلمه ويجيب على التساؤالت التي يطرحها المعلم. -2
 يطرح التساؤالت للمشكالت التي تواجهه. -3

 :مميزات وعيوب نموذج الندا
 :مميزات نموذج الندا

 يتميز نموذج الندا بعدة مميزات تلخصها الباحثة في النقاط التالية: 
يساعد نموذج الندا على اكتساب الطالب للمعرفة بنفسه من خالل إجراء األنشطة والتجارب  -1

 العملية.
 التعلم بنموذج الندا يعمل على بقاء أثر التعلم. -2
 يمتلك من معرفة سابقة.الطالب هو من يقوم بإنتاج المعرفة وتوليدها بناًء على ما  -3
 االرتقاء بدور المتعلم وطرق تفكيره.  -4
 تجعل عملية التعليم أكثر تشويقًا وخثارة للطالب مما يزيد الدافعية للتعلم. -5
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 يعتبر الطالب محورًا أساسيًا في عملية التعليم والتعلم. -6
 :عيوب نموذج الندا

 أن وفاعليته الكبيرة في التدريس إالعلى الرغم من وجود الكثير من المميزات لنموذج الندا 
 :له بعض العيوب

ال يصلح النموذج مع المواد الدراسية كلها، فالندا حاول تطبيقه على اللغات األجنبية وعلم  -1
الهندسة وقواعد اللغة الروسية ولكنه اعترف أنه ليس باإلمكان أن يطبق في كل المواقف 

 .(125ص ،م2011التعليمية. )العدوان والحوامدة،
 وتضيف الباحثة النقاط التالية:

 يحتاج تطبيقه لوقت أطول من طرق التدريس التقليدية. -2
 حدوث فوضى نتيجة العمل الجماعي أثناء القيام باألنشطة والتجارب العملية. -3
ال تراعي الفروق الفردية خاصة في أولى مراحلها وهي االكتشاف الموجه، حيث أن الطالب  -4

 علم.غير متساويين في درجة الت
 عدم توصل بعض الطالب لإلجابات الصحيحة بشكل فوري.  -5

 
 :ما استخلصته الباحثة من نموذج الندا

كيفية  ويركز على تعليم الطالب الطالبيهتم نموذج الندا بتنظيم واكتشاف المعرفة من ق بل  -1
 التفكير أكثر من تركيزه على تعليم المحتوى نفسه.

يتكون النموذج من مجموعة إستراتيجيات يتم تنفيذها بشكل متتابع داخل الحصة الدراسية،  -2
تهدف ألن يقوم الطالب باكتشاف المعرفة بنفسه، ثم يقوم المعلم بشرح وتوضيح تلك المعرفة 

، وفي آخر مرحلة يعمل المعلم على تثبيت هذه المعرفة الطالبويقارنها بما توصل إليه 
 .ب الستبقائها فترة أطولللطالبتحفيظها 

يتم تفكيك المعرفة والعمليات العقلية المعقدة وتبسيطها للطالب مما يسهل عليهم التعامل مع  -3
 المواقف والمشكالت التي قد يواجهونها في مواقف أخرى.
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 المحور الثاني

 التفكير التوليدي
 

نعيش اآلن في عصر التطور المعرفي والذي يشكل دافعًا لألمم للنهوض بشعوبها لتنهض 
بالعلم من وسط العتمة، ولكن كيف لألمم أن تنهض بدون أن تمتلك مقومات تساعدها على 

قةالنهوض، وأحد وأهم هذه المقومات هو التفكير، فالتفكير ثروة  اسي في تساهم وبشكل أس خال 
مجاالت، ولقد ميز هللا اإلنسان عن غيره من المخلوقات بأن وهبه العقل ليفكر التطور في شتى ال

به ووردت آيات قرآنية كثيرة تحث على التعلم والتفكر والتبصر والتدبر ومثال ذلك قوله تعالى:" 
اْلُفْلك  الَّ  ار  و  ف  اللَّْيل  و النَّه  م او ات  و اأْل ْرض  و اْخت ال  ْلق  السَّ ُع النَّاس  ت ي ت  إ نَّ ف ي خ  ا ي ْنف  ْجر ي ف ي اْلب ْحر  ب م 

ابَّةٍ  ْن ُكل   د  ا م  ب ثَّ ف يه  ا و  ْوت ه  اٍء ف أ ْحي ا ب ه  اأْل ْرض  ب ْعد  م  ْن م  م اء  م  ن  السَّ ا أ ْنز ل  َّللاَُّ م  م  ت ْصر يف   و  و 
م اء  و اأْل ْرض   خَّر  ب ْين  السَّ اب  اْلُمس  ح  ". الر  ي اح  و السَّ ي اٍت ل ق ْوٍم ي ْعق ُلون   [.164: البقرة]آل 

 :تعريف التفكير
 وردت الكثير من التعريفات للتفكير ومنها:

( التفكير بأنه "العملية الذهنية التي يتم بواسطتها 23ص ،م2003يعر  ف عبيد وعفانة )
يء مما ذلك الشالحكم على واقع األشياء وذلك بالربط بين واقع الشيء والمعلومات السابقة عن 

 يجعل التفكير عاماًل هامًا في حل المشكالت".

( بأنه "عملية ذهنية يتفاعل فيها اإلدراك الحسي مع الخبرة 21ص ،م2008ويعرفه عبوي )
 ويحصل بدوافع وفي غياب الموانع". معين والذكاء لتحقيق هدف

د ذكاءه باالعتما( بأن "التفكير مهارة عملية يمارس بها الفرد De Bonoويرى دي بونو )
على الخبرة أو أن التفكير هو عملية اكتشاف متبصر للخبرة من أجل الوصول إلى هدف مطلوب" 

 (22ص ،م2009)عبد العزيز، 

( "بأنه المعالجة العقلية للمدخالت الحسية من أجل 15ص ،م2011وُيعر  فه مصطفى )
ية، واتخاذ القرارات وحل تشكيل األفكار ومن ثم إدراك األمور والحكم عليها بصورة منطق

 المشكالت".
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بعد إطالع الباحثة على البحوث والدراسات التربوية فإنها ُتعرف التفكير بأنه: مجموعة من 
وتنظيمها  رموز والمفاهيم والتصوراتلالعمليات العقلية التي يقوم خاللها العقل بالمعالجة الذهنية ل

 للتوصل لحل المشكالت واتخاذ القرارات.

 :التفكيرخصائص 

 ( بأن التفكير يتميز بعدة خصائص وهي:36ص، م1999) جروانيرى 

 التفكير سلوك هادف البد من التخطيط له مسبقًا. -1
 يزداد التفكير تعقيدًا بنمو الفرد وزيادة خبراته. -2
للوصول للتفكير الفعال البد أن يكون مستندًا إلى أفضل المعلومات الممكن توافرها من خالل  -3

 واإلستراتيجيات السليمة.األساليب 
 يحدث التفكير بأنماطه المختلفة كٌل منها له خصوصيته. -4
 ال يوجد تفكير كامل ولكن يمكن التوصل ألعلى درجة من التفكير بالمران والممارسة. -5
يتشكل التفكير من تداخل العناصر المحيطة من زماٍن ومكاٍن وموقٍف ومناسبة الموضوع الذي  -6

 دث بعدة أشكال "لفظية، رمزية، كمية، مكانية، شكلية".يجري حوله التفكير ويح

 :مزايا التفكير
 يتميز التفكير بأنه:

نشاط ذهني يتم من خالل استخدام الرموز مما يساعد على االنتفاع من الخبرات السابقة  -1
 وُيمك ن من التنبؤ بالمستقبل واالستعداد له.

 ه التعلم من خبرات اآلخرين ممن عاشواُيمي ز اإلنسان عن غيره من المخلوقات مما يسهل علي -2
 في غير زمانه ويساعده على ابتكار الوسائل والحيل.

توفير الوقت والجهد وحمايته من الوقوع في الكثير من األخطاء وحل الكثير من المشكالت  -3
 (.27م، ص2009التي تواجهه. )عبد العزيز، 

 وتضيف الباحثة مزايا أخرى للتفكير:

 والخطأ في المواقف الحياتية المختلفة. التمييز بين الصواب -4
 التعامل مع المواقف بعقالنية وتفهم. -5
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 ؟المدارسلماذا ال يتم تعليم التفكير في 
 وهي كالتالي: يرى أن هناك عدة أسباب (31ص ،م1999)الندا  من وجهة نظر

جميع المراحل  من للطالبعدم إدراك المؤسسات التربوية بضرورة تعليم أساليب التفكير العامة  -1
 الدراسية.

 الطرق العلمية العامة لتدريس أساليب التربية ما زالت قيد التطوير. -2
التركيز على تعليم وتعلم المعرفة ومهارات محددة بداًل من االهتمام بتعليم كيفية الحصول  -3

 على المعرفة.
ة بهم الخاصعدم توفر الوعي الكافي لدى معظم المعلمين حيث أن لكل منهم طرق التفكير  -4

 األمر الذي يجعل من نقل هذه األساليب والتواصل مع الطالب أمرًا مستحياًل.
عدم االهتمام بتدريب المعلمين المتدربين والمعلمين الجدد على كيفية توظيف طرق التفكير   -5

 في التدريس.

 وترى الباحثة أن هذه األسباب تنطبق على مدارسنا وتضيف عليها النقاط التالية:

مناهجنا الفلسطينية من الصعوبة وفيها بعض الجمود ومعظمها قائم على الحفظ تعاني   -6
 األصم.

نقص اإلمكانيات واألدوات في المختبرات العلمية والبيئة الصفية التي تعتبر كعامل مساعد  -7
 في التفكير.

الطرق ب التركيز بشكل كبير على طرق التدريس التقليدية لعدم حاجتها للكثير من الوقت مقارنة -8
 بالحديثة.

 :معوقات تعليم التفكير
الطابع السائد في المناهج والكتب المدرسية الزال متأثرًا بأن تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة  -1

تتم من خالل عملية تراكم كم هائل من المعلومات والحقائق وهذا يعكس حشو عقول الطلبة 
طريقة م بناء االختبارات والتدريبات العامة ببالمعلومات والبيانات عن طريق التلقين، كذلك يت

 تثقل الذاكرة وال تساعد في تنمية مستويات عليا من التفكير.
 تركيز المدرسة وأهداف التعليم على نقل وتوصيل المعلومة وعدم التركيز على توليدها. -2
ضع و عدم اإلجماع على تعريف واحد للتفكير لتسهيل تحديد مكوناته بصورة واضحة من أجل  -3

 إستراتيجيات فعالة تساعد في تعليمه.
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االعتماد على االختبارات المدرسية في تقويم أداء الطالب وهذه األسئلة غالبًا تتضمن  -4
 (87-88م، ص2011)غباري وأبو شعيرة،  مستويات تفكير معرفية دنيا.

 وللتغلب على هذه المعيقات تقترح الباحثة ما يلي:

المناهج على وضع مادة خاصة بتعليم مهارات التفكير يتم أن يعمل القائمون على تطوير  -1
 تدريسها كمادة دراسية أساسية، وأن يعملوا على تخفيف الكم الكبير للمحتوى الدراسي.

 أن تقوم مؤسسات التربية والتعليم بعمل دورات تدريبية للمعلمين في كيفية تعليم توليد األفكار. -2
فكير للمادة التعليمية ولمستويات المتعلمين ولنوع التاستخدام إستراتيجيات تدريسية مناسبة  -3

 المراد تنميته.

 :مستويات التفكير
 :(60م، ص2011مستويين رئيسيين ذكرهما سعادة ) تتمثل مستويات التفكير في

: هي عبارة عن أنشطة عقلية أو ذهنية غير معقدة وتتطلب ممارسة مستويات التفكير األساسي -1
تصنيف بلوم للمجال المعرفي، مع بعض المهارات األخرى كالمالحظة بلوم الثالثة الدنيا من 

 والمقارنة والتصنيف وهي مهارات البد من إتقانها قبل االنتقال إلى مستوى التفكير المركب.
: وهو عبارة عن مجموعة من عمليات التفكير المعقدة التي تنظم مهارات التفكير المركب -2

 شكالت والتفكير فوق المعرفي. التفكير اإلبداعي والناقد وحل الم

 أهمية تعليم مهارات التفكير وتعلمها:
ص ص  ،م2010)األشقر،  تحظى مهارات التفكير بأهمية كبيرة وذلك يعود لعدة أسباب

25-26) : 

 التفكير بمهارة عالية للتوصل للنتاجات المرغوبة. الطالبتعليم  -1
ل على ح منواحي الحياة ومساعدتهعلى القدرة على التفكير من جميع  الطالبتنشئة  -2

 .مالمشكالت التي تواجهه
 الفهم العميق للغة بصورة خاصة وللحياة بصورة عامة. -3
 تقييم آراء اآلخرين في المواقف المتنوعة والحكم عليها بدقة. -4
 تحليل وجهات نظر اآلخرين وتقبل آرائهم وأفكارهم. -5
 إثارة التفكير أثناء العمل بروح الفريق. -6
 وضوعات واألحداث البعيدة بشكل رمزي.معالجة الم -7
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 تقديم التعزيز لعمليتي التعليم والتعلم واالستمتاع بهما. -8
الوصول لمستوى عاٍل من الكفاءة في تحصيل الطلبة لتمكينهم من أداء الخدمات بفاعلية  -9

 في سوق العمل.
-المقارنة- تأويلال-استخدام عمليات التفكير المختلفة في عملية التعليم والتعلم )التفسير -10

 .التحليل وغيرها(
 :أنواع التفكير

 للتفكير عدة أنواع منها:
 التفكير العلمي. -1
 التفكير الناقد.  -2
 التفكير المنظومي.  -3
 التفكير فوق المعرفي.  -4
 التفكير البصري. -5
 التفكير اإلبداعي. -6
 التفكير التوليدي. -7

 وسوف تتطرق الباحثة في هذه الدراسة للتفكير التوليدي:
 :التوليديالتفكير 

يعد التفكير التوليدي أحد أهم أنواع التفكير التي يتوجب على معلمينا ومدارسنا العمل على 
 ، وقد تعددت تعريفات التفكير التوليدي ومنها:واالهتمام بها تنميتها

"هو مجموعة من القدرات العقلية التي تمكن الطالب من توليد واشتقاق إجابات عندما يعرض 
 األسئلة هذه تكون  عندما وخاصة تقليدية غير مشكلة تطرح أو قبل يسمعوه منعليهم سؤال لم 

 دىم على والحكم إجاباتهم تقييم يمكنهم وبعد ذلك قبل من تعلموه لما مشابهة غير والمشكالت
 ( chin, et al,2000,p522صحتها". )

األفكار  ( أنه "القدرة على استخدام216ص ،م2004كما ُيعرفه روبرت مارزانو وآخرون )
السابقة لتوليد أفكار جديدة حيث تتضمن مهارات التوليد استخدام المعرفة السابقة إلضافة معلومات 
جديدة فهو عملية بنائية يتم فيها الربط بين األفكار الجديدة والمعرفة السابقة عن طريق بناء 

 متماسك من األفكار يربط بين المعلومات الجديدة والقديمة".

( بأنه "تلك القدرات التفكيرية التي تتوصل ألفكار جديدة من 16م، ص2011فور )وُتعر  فه عص
 معلومات متاحة وموجودة من قبل ولكن أضيف إليها عالقات وارتباطات جديدة".
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( بأنه "أحد أنماط التفكير يمارس خالله 130م، ص 2007وُتعرفه حسام الدين ورمضان )
وضع الفرضيات والتنبؤ في ضوء المعطيات والطالقة  الطالب مجموعة من العمليات العقلية مثل

 والمرونة والتعرف على األخطاء والمغالطات".

(."القدرة على توليد عدد كبير من البدائل أو األفكار 157ص ،م2009ويعر  فه عبد العزيز )
أو المعلومات أو المشكالت أو غيرها من معارف كاالستجابات لمثيرات معينة مع األخذ بعين 

 العتبار السرعة والسهولة في توليدها". ا

( بأنه "القدرة على وضع الفرضيات لحل المشكالت 197م، ص2014ويعر  فه الصعيدي )
الرياضية الروتينية أو غير الروتينية، والتنبؤ بالنتائج في ضوء معطيات على هذه المشكالت، 

خنتاج أفكار هذه الحلول بين أقرانه و  وخنتاج عددًا من الحلول لها، وتنوع أفكار هذه الحلول مع ندرة
 عالقات وأنماط رياضية غير مألوفة". 

( " بأنه عبارة عن التوصل إلى حلول للمشكالت 491ص ،م2009وُيعر  فه عبد الجليل )
المكلف بها الطالب كمهام والتي لم يتعرض لها من قبل، وغالبًا يتم ذلك من خالل دمج المعطيات 

 المعرفية وذلك للتوصل لهذا الحل".المتوفرة لديه ببنيته 

وتعرفه الباحثة بأنه: قيام الطالب ببناء جسر من الترابط بين ما يمتلك من معرفة سابقة 
 وما بناه من معرفة جديدة لحل المشكالت في المواقف المختلفة.

 وتستنتج الباحثة من التعريفات السابقة ما يلي:

 التفكير التوليدي بشكل أساسي على استخدام األفكار السابقة لتوليد أفكار جديدة. قومي -
 لحل المشكالت التي تواجه الطالب داخل غرفة الصف والتخاذ القرارات. ةطريق يعد -
اتفقت الدراسات السابقة في تحديد مهارات التفكير التوليدي )وضع الفروض، التنبؤ في ضوء  -

 ألخطاء والمغالطات، الطالقة والمرونة(.المعطيات، التعرف على ا
م من المعلومات السابقة المتناسقة ُتسهل  - يشترط لتنمية مهارات التفكير التوليدي وجود ك 

 اكتشاف المعرفة الجديدة، لبناء جسر متماسك من المعرفة لدى الطالب.
 خصائص مهارات التفكير التوليدي:

 ليدي تتمثل فيما يلي:ترى الباحثة أن خصائص مهارات التفكير التو 
في عملية التعليم والتعلم من خالل مشاركته بتوليد األفكار  فاعالً  اً تجعل من الطالب عنصر  -1

 والمعرفة.
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معرفة  ه منؤ لديه من معرفة سابقة، وما تم بناقيام الطالب ببناء جسر من المعرفة بين ما  -2
 جديدة.

 ومتنوعة.ومرونة وخعطاء استجابات متعددة  تنمي قدرة الطالب على التفكير بطالقة -3
تنمي قدرة الطالب على التخيل والتفكير بشكل كبير من خالل قيامه بوضع الفروض والبحث  -4

 عن الحلول.
 تخلق لدى الطالب مرونة في األفكار واآلراء الجديدة.  -5

 
 المتملكين لمهارات التفكير التوليدي:  الطالبخصائص 

م، 2014) ميدةأحكير التوليدي بعدة خصائص ذكرتها لمهارات التفيتميز الطالب المتملكين 
 ( وهي:382ص

 المرونة والتجديد وعدم التصلب في الرأي. -1
 الطالقة في التعبير والتفكير في آن واحد. -2
القدرة على مواجهة الظروف والخروج عن المألوف حتى لو أدى الثقة بالنفس بشكل كبير، و  -3

 إلى انتقاد اآلخرين.
 مناسب من الذكاء ومحاولة تحقيق التميز في كل ما يقوم به الفرد من أعمال.قدر  -4
 الخيال الواسع الذي من خالله يعمل على البحث عن اإلثارة والحلول غير المألوفة. -5
الطالقة اللفظية الكبيرة التي تساعد في الرد على االستفسارات العديدة ومحاولة إقناع اآلخرين  -6

 بوجهة نظره. 
 (. 484م: ص 2007)النجدي وآخرون، 

 :أهمية مهارات التفكير التوليدي في عملية التعلم
يكتسب تعليم مهارات التفكير أهمية كبيرة كونه يمثل حاجة ضرورية لنجاح الطالب وتطور 
المجتمع فهو يعد بمثابة تزويد الفرد باألدوات التي يحتاجها حتى يتمكن من التعامل بفاعلية مع 

 (.16ص ،م1999ن المعلومات والمتغيرات التي يأتي بها في المستقبل. )جروان،أي نوع م

 أن أهمية مهارات التفكير التوليدي تتمثل في النقاط التالية: (40ص ،م2011) عصفوروترى 
 للطالب دور نشط في عملية التعلم وتحقق فاعلية التعلم. -1
 تساعد على ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة. -2
 الطالب على التوصل ألفكار جديدة من خالل الخبرات السابقة.تساعد  -3
 ها جاهزة.اقعلومات واألفكار بداًل من أن يتلتسهم في تدريب الطالب على إنتاج الم -4
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 تساعد على ممارسة وتنمية أنواع مختلفة من التفكير كالتفكير اإلبداعي والناقد والتأملي. -5
 .ة دوره في إنتاج األفكار والحلولُيشعره بأهميالثقة بالنفس عند الطالب وهذا تعزز  -6

وترى الباحثة أنه على المعلم أن يقوم بتدريب الطالب على مهارات التفكير التوليدي  
 لحل المشكالت. بين المعرفة السابقة والجديدة الربطويساعدهم على 

 :أهمية التفكير التوليدي في تدريس العلوم
 في:  تتمثل في تدريس العلوم أهمية التفكير التوليدي( أن 67ص ،م2014ترى سليمان )

 التعرف على كيفية الحصول على المعلومة أهم من معرفة المعلومة نفسها. -1
 تدريب العقل على ابتكار حلول للمشكالت بداًل من الحلول التقليدية. -2
 تنمية مهارة اتخاذ القرار لدى الطالب. -3
 المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة.تنمية القدرة على النقد بالتمييز بين  -4

 :مهارات التفكير التوليدي
ريدة هي اإلنتاج فيه بخاصية فة التفكير تتم بنسق مفتوح يتميز "هي مهارات تجعل عملي

 (51ص ،م2004تنوع اإلجابات المنتجة التي ال تحدها المعلومات المتاحة". )الطيطي، 

بُعد التوليد  يُبعد التوليد وبعد االكتشاف، ففالتفكير التوليدي بعدين هما: مهارات تضمن تو 
ة لإلبداع أو تراكيب لما قبل اإلبداع فيه تحدث التمُثالت المعرفية وتتضمن ئتحدث البنى المهي

يتم من خالله ف فالخصائص المعرفية التي تعتبر كتهيئة لالكتشاف اإلبداعي أما ُبعد االكتشا
اسًا لتوليد ة لإلبداع، ويمكن أن تكون أسئبناء للبنى المهيحلة التوليد من ه في مر ؤ تفسير ما تم بنا

 (. 356ص  ،م2001مرحلة االكتشاف اإلبداعي. )الزيات، هذه األفكار وتعديلها خالل

بعد إطالع الباحثة على األدبيات والبحوث والدراسات السابقة التي تناولت مهارات التفكير 
م( ومحمد 2008م( والمنير)2001اسة الزيات)التوليدي في مجال المناهج وطرق التدريس كدر 

 نقسم إلى جانبين:تالتفكير التوليدي مهارات م( وجدت الباحثة أن 2014)
 الجانب االستكشافي ويتضمن:

: "وهي مهارة الطالب في وضع استنتاجات مبدئية تخضع للفحص وضع الفرضيات
 (.88ص ،م2013والتجريب من أجل التوصل إلى إجابة تفسر المشكلة أو الموقف". )الخطيب، 
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 :مبادئ إرشادية يجب مراعاتها عند وضع الفرضيات

( أن هناك ثالثة مبادئ إرشادية يجب مراعاتها عند وضع 226ص ،م2009ويرى جروان )
 الفرضيات وهي:

 يجب أن تساعد الفرضية في حل المشكلة كما ساعدت في تحديدها. -1
 زيادة عدد الفرضيات التي يتم وضعها يعتبر أفضل لحل المشكلة. -2
 صياغة فرضيات غير سار ة بإطالق العنان للخيال دون تقييد أو كبح بتأثير مفهوم الذات. -3

 :التنبؤ في ضوء المعطيات

اءة المعلومات المتوافرة واالستدالل من خاللها على ما هو أبعد "هي مهارة الطالب في قر 
 (.88ص  ،م2013من ذلك في حدود الزمان والموضوع والعينة والمجتمع". )الخطيب، 

 ( أبعاد هذه المهارة وهي:234ص ،م2009ويذكر جروان )

 ما فإن اتجاهاً : "إذا كانت البيانات المتوفرة خالل فترة زمنية معينة تتضمن نزعة أو الزمان .أ
مهارة التنبؤ تمثل محاولة لالستدالل عن طريق هذه البيانات على اتجاه البيانات المحتملة في 

 فترة زمنية".
: "إذا كانت األفكار أو المبادئ مرتبطة بموضوع أو محتوى معين، فإن مهارة التنبؤ الموضوع .ب

 لي."عالقة بالموضوع األص تمثل محاولة لنقل هذه األفكار أو تطبيقها على محتوى آخر على
: "إذا كانت البيانات المتوافرة تخص عينة ما، فإن مهارة التنبؤ تمثل محاولة العينة والمجتمع .ت

لوصف المجتمع الذي ُأخذت منه العينة، وبالمثل إذا كانت البيانات المتوافرة تخص مجتمعًا 
االعتماد على بيانات ما فإن مهارة التنبؤ في هذه الحالة تعني محاولة لوصف العينة ب

 المجتمع."

 التعرف على األخطاء والمغالطات: 

القدرة على تحديد الفجوات في المشكلة وذلك من خالل تحديد العالقات غير الصحيحة أو 
غير المنطقية أو تحديد بعض الخطوات الخاطئة في إنجاز المهام التربوية. )العفون وعبد 

 (.217ص ،م2012الصاحب، 
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 اإلبداعي:الجانب 
 : الطالقة

( أنها "القدرة على توليد عدد كبير من البدائل أو 78ص ،م2011ويعرفها مصطفى )
 المترادفات أو المشكالت عند االستجابة لمثير معين والسرعة والسهولة في توليدها".                       

 :(278-277ص ص ،م2011)سعادة، ومن أشكال الطالقة
عبارة عن القدرة السريعة على إنتاج الكلمات والوحدات التعبيرية المنطوقة  الطالقة اللفظية: -

واستحضارها بصورة تناسب الموقف التعليمي التعلمي مثل أكبر عدد من الكلمات المؤلفة من 
 الحروف وتبدأ بحرف واو مثاًل.

ي وقت فكار ف: القدرة على التوصل إلى أعداد كبيرة من األطالقة المعاني أو الطالقة الفكرية -
ل دة فيها، مثمستوياتها أو جوانب الج   رف النظر عن نوع هذه األفكار أووذلك بص ،محدد

إعطاء أكبر عدد ممكن من العناوين المناسبة للوحة من اللوحات الفنية المرسومة أو لقصة 
 من القصص القصيرة.

ريع لعدد ى الرسم الس: القدرة على تغيير األشكال بإضافات بسيطة والقدرة علطالقة األشكال -
 من األمثلة والتفضيالت أو التعديالت في االستجابة لمثير بصري معين.

 نتاج أكبر عدد ممكن من األلفاظ ذات المعنى الواحد.إ القدرة عن: هي عبارة طالقة التداعي -

: القدرة على سهولة التعبير والصياغة واألفكار في الكلمات بحيث تربط الطالقة التعبيرية -
و الجمل أ بينهما وتجعلها جميعًا متالئمة مع بعضها مثل إعطاء أكبر عدد ممكن من العبارات

 ذات الخمس كلمات.
 :المرونة

م( بأنها تلك المهارة التي يتم استخدامها لتوليد أنماط أو 291ص ،م2011يعرفها سعادة )
قال من عملية لتفكير واالنتأصناف من التفكير وتنمية القدرة على نقل هذه األنماط وتغيير اتجاه ا

التفكير العادي أو المعتاد إلى االستجابة ورد الفعل وخدراك األمور بطرق متفاوتة أو متنوعة. أما 
تعريفها من وجهة نظر الطالب فتتخلص في كونها تلك المهارة التي يتم من خاللها فعل األشياء 

 أو فهمها بطرق مختلفة.
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 (.291ص ،م2011)سعادة،  أشكال المرونة:

نتاج أكبر عدد ممكن من أنواع مختلفة من إ: قدرة الفرد السريعة على المرونة التلقائية -
 االتجاهات واألفكار التي ترتبط بمشكلة ما أو موقف معين.

: قدرة الفرد على تغيير الوجهة الذهنية في مواجهة المشكلة ووضع الحلول المرونة التكيفية -
الطالب مع أوضاع المشكلة ومع الصور التي تأخذها أو تظهر بها لها ويكون بذلك قد تكيف 

 هذه المشكلة.

( بأن المرونة مهارة تفكيرية مرتبطة بعمليات التفكير فوق 223ص ،م2009ويرى جروان )
المعرفية كونها تخضع للمراقبة والتقييم ويتم توجيهها بممارسة النشاط التفكيري عند االستجابة 
لمثير أو مشكلة ما، كما تعد المرونة من المكونات األربعة لإلبداع ومن أبرز مهارات التفكير 

ة للتكيف مع المعلومات الجديدة التي تواجه المعلم والطالب في المتشعب المنتج، وهي ضروري
ية التعليمية، كما أنها ضرورية في الحياة العملية التي تزداد مشاكلها يومًا بعد يوم، وضرورية لمالع

أيضًا في حل المشكالت بصورة فعالة وفي إجادة االتصال مع اآلخرين ولعب األدوار والتفاوض 
 صل لحلول إبداعية للمشكالت.لتو لوحل النزاعات و 

كما تتفق الباحثة مع التعريفات السابقة لوضوح عباراتها، فهي ترى بأنها تفسر المعنى 
بشكل واضح وكما هو مطلوب وقد تم قياس هذه المهارات من خالل اختبار مهارات التفكير 

 توليدي الذي أعدته الباحثة لذلك.ال

 ر اإلبداعي:العالقة بين التفكير التوليدي والتفكي
ُيعرَّف التفكير اإلبداعي بأنه عملية معرفية تؤدي إلى توليد نتاج جديد يتصف بالمرونة واألصالة 

 (.223ص ،م2010وهو بذلك ليس نتاجًا تلقائيًا أو عشوائيًا بل ثمرة جهود عقلية خالقة. )العتوم، 

بير لتوليد عدد ك( بأنه عملية عقلية يسعى المتعلم فيها 77ص ،م2011وُيعرفه مصطفى )
من األفكار، والسرعة والسهولة في توليدها والتنويع في هذه األفكار بحيث تكون من نوع األفكار 

دة والتميز ألفكار كل متعلم مع قدرته على إضافة غير المتوقعة مع الحفاظ على التفرد والج  
 تفاصيل جديدة ومتنوعة لكل فكرة.

عرفة مإنتاج شيء جديد بناء على ما هو موجود من ترى الباحثة أن التفكير التوليدي هو 
م هذه األفكار الموجودة لتوليد أفكار جديدة، أي أن التفكير ستخديسابقة، والتفكير اإلبداعي 

 اإلبداعي يبنى على التفكير التوليدي، وكالهما متالزمان.
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 :مهارات التفكير التوليدي والمناهج المدرسية
ترى الباحثة أن تنمية مهارات التفكير التوليدي تبدأ من المناهج المدرسية والتي يجب أن 

 لممارسة هذه المهارات، وللمعلم الدور األكبر في العمل للطالبيتم إعدادها بطريقة تهيئ الفرصة 
بطريقة  اعلى تنميتها وصقلها لدى الطالب، كما ينبغي أن ُينو ع في األنشطة وأسئلة التقويم ويقدمه

 تجذب الطالب وتحفز تفكيرهم لتنمية مهارات التفكير التوليدي.

 العوامل المؤثرة في تنمية مهارات التفكير التوليدي:
هناك العديد من العوامل التي تؤثر في تنمية التفكير بشكل عام والتفكير التوليدي بشكل 

 :(382-381ص ،م2014خاص وهذه العوامل ذكرها أحميدة )
: ُتشكل طرق التدريس التقليدية والتي تركز على الحفظ والتلقين عائق في المدرسيةالبيئة  -1

عملية توليد األفكار، بخالف طرق التدريس الحديثة التي تركز على أن يبني الطالب معرفته 
بنفسه، وهنا يأتي دور البيئة المدرسية بمكوناتها المختلفة أن تسهم بنشر الثقافة والمعرفة 

 اد الدراسية وطرق تدريسها والتي لها دور كبير في تنمية مهارات التفكير التوليدي.ومحتوى المو 
 ل: تعتبر األسرة هي الوسط التي يتلقى منها الفرد أفكاره ومعتقداته، كما تعمالبيئة األسرية -2

د الستثارة الجوانب العقلية وتشجع على االستقاللية، مما يساع األسرة على تهيئة الجو المناسب
 تنمية مهارات التفكير التوليدي. على

: يعتبر وجود معلومات سابقة متناسقة ومترابطة أمر مهم لتنمية مهارات المعلومات السابقة -3
 التفكير التوليدي.

: ويشمل جميع الجوانب التي يمكن أن تؤثر في عادات االتجاه الفلسفي واللغوي في الثقافة -4
انه في الفرد مك يجد هنسان بالطمأنينة ومن خاللاإلُيشعر  اإلنسان، فاالتجاه الفلسفي والثقافي

 ه وأفكاره بال قيود بعيدًا عن الجمود.ئبيئته ويجعله يعبر عن أرا
: للدافعية دور مهم في تنمية مهارات التفكير التوليدي، حيث أن زيادة الدافعية الداخلية الدافعية -5

 إال بإنجاز شيء جديد. الطالبال يستقر  ،عند الطالب ُتحدث انفعاالت وعدم اتزان
: أساليب التقويم تقيس ما تعلمه الطالب حيث ينبغي استخدام المالحظة التقويم أساليب -6

 والمناقشة الجماعية ولعب األدوار جنبًا إلى جنب مع االختبارات الكتابية والشفوية.
 (.883م، ص2007)النجدي وآخرون،  

في ضوء ما سبق ترى الباحثة أنه يتوجب على واضعي المناهج وخاصة مناهج العلوم، 
العمل على تنمية مهارات التفكير عامة ومهارات التفكير التوليدي خاصة، باستخدام وتوظيف 
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تراتيجيات واإلسومنها نموذج الندا، بحيث تراعي هذه الطرق  يةطرق وخستراتيجيات ونماذج تدريس
 راحلم، وقد تم االستفادة من اإلطار النظري والدراسات السابقة في للطالب ائيةالخصائص النم

 لتنمية مهاراتنموذج الندا وتطبيقها على وحدة من وحدات العلوم للصف السادس األساسي 
 التفكير التوليدي.

نمية ي تعمل على تمهمة التأن نموذج الندا من النماذج التدريسية ال إلى تخلص  الباحثةو 
لدى الطالب، حيث أنه نموذج قائم على طريقة االكتشاف الموجه، والتي تركز  مهارات التفكير

بشكل أساسي على الطالب ودوره الفاعل في العملية التعليمية، وهي طريقة قائمة على تنمية 
موذج الندا ن تم توظيف تساعد الطالب على اكتساب المعرفة بأنفسهم، وقد التي مهارات التفكير

طة العملية بأداء األنش تنمية مهارات التفكير التوليدي من خالل قيامهن لىفي مساعدة الطالبات ع
 ةم، ومع توجيهات المعلالحل المناسب للمشكلة ؤتنبمن خالل البدء بوضع الفروض وتوقع و 

ه ذعلى التعرف على ه نمساعدتهل، و نمشكالت خاطئة لترى مدى انتباههلمواقف و  اوطرحه
استجابات متعددة للمشكلة  وخعطاءتوليد وخعطاء آراء جديدة وخعطاء الطالبات فرصة لاألخطاء، 

ل نموذج المن خ ارات التفكير التوليدي لدى الطالباتمه من تنمية ةالمعلم تتمكنبذلك ، و الواحدة
.الندا عبر مراحله األربع



 
 

 

 
 

 
 الفصل الثالث
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

يتناول هذا الفصل الدراسات السابقة والبحوث المرتبطة بالدراسة الحالية، والتي أفادت 
 الباحثة في إعداد أدوات الدراسة واالستفادة منها وقد تم توزيعها على محورين:

 المحور األول دراسات تتعلق بنموذج الندا. -1
 بالتفكير التوليدي.المحور الثاني دراسات تتعلق  -2

وقد تم ترتيبها زمانيًا من األحدث إلى األقدم، حيث استعرضت الباحثة تلك الدراسات مبينة 
ها، وقد وأهم نتائج واألدوات المستخدمة هدف كل دراسة منها، والمنهج الُمتبع، وعينتها المختارة،

ق واالختالف أوجه االتفا تم التعليق على كل محور ثم التعليق بشكل عام على المحورين لتوضيح
 بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية.

 نموذج الندادراسات تتعلق بالمحور األول: 
 

 م(:2016) حسندراسة  -
هدفت الدراســــة إلى معرفة أثر أنموذج الندا في تحصــــيل طالب الصــــف الثاني المتوســــط 

ألف الجزئي تصـــــــميمًا للبحث، تفي مادة التاريخ، اســـــــتخدم الباحث المنهج التجريبي ذا الضـــــــبط 
مجتمع البحث من طالب الثاني المتوســــط في المدارس المتوســــطة والثانوية النهارية في محافظة 

وبطريقة  ،بة المركز في ديالى بطريقة قصديةتربية بقضاء بعقو  عينته من ديالى، واختار الباحث
تين لدراســـــــته من خالل مجموعالســـــــحب العشـــــــوائي البســـــــيط اختار ثانوية ابن النديم للبنين عينة 

( طالبًا للمجموعة التجريبية درست بأنموذج 30بواقع ) ،اً ( طالب60تجريبية وضابطة تكونت من )
دَّ ، ولتحقيق أهداف الدراســــة أعالتقليدية( طالبًا للمجموعة الضــــابطة درســــت بالطريقة 30الندا و)

( فقرة من اختيار من متعدد 30الباحث أداة الدراســـــــــــة متمثلة في اختبار تحصـــــــــــيلي مكون من )
بين  (0.05عند مســــــتوى داللة ) داللة إحصــــــائية اتق ذو وكان من أهم نتائج الدراســــــة وجود فر 

ة التي درســت يبيالمجموعتين التجريبية والضــابطة في متوســط التحصــيل لصــالح المجموعة التجر 
 وفق نموذج الندا.
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 :م(2015رشيد )دراسة  -
أنموذج الندا وفراير في اكتساب المفاهيم البالغية عند طالب هدفت الدراسة إلى معرفة أثر 

الصف الخامس األدبي وتنمية تفكيرهم الناقد، استخدم الباحث منهج التصميم التجريبي ذي 
( 97س بطريقة قصدية وتكونت عينة الدراسة من )ار المد الباحث مجموعات المتكافئة، واختارال

طالبًا درسوا  32)مجموعة التجريبية األولى مكونة من )طالبًا موزعين على ثالث مجموعات، ال
( طالبًا درسوا وفق نموذج فراير، 35وفق أنموذج الندا، المجموعة التجريبية الثانية مكونة من )

حث حيث اقتصر الب التقليدية،( طالبًا درسوا وفق الطريقة 30أما المجموعة الضابطة تكونت من )
 م،2013-2012ي محافظة صالح الدين للعام الدراسي على طالب الصف الخامس األدبي ف

أداة الدراسة متمثلة في اختبار الكتساب المفاهيم البالغية  ولتحقيق هدف الدراسة أعد الباحث
ة عند داللة إحصائي اتن أهم نتائج الدراسة وجود فروق ذواختبار مهارات التفكير الناقد وكان م

المجموعة التجريبية األولى التي درست وفق أنموذج الندا ( بين متوسط درجات 0.05مستوى )
ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية التي درست وفق أنموذج فراير ومتوسط درجات 
المجموعة الضابطة في اختبار اكتساب المفاهيم البالغية والتفكير الناقد ولصالح المجموعة 

 ية الثانية على الضابطة باالختبارين.التجريبية األولى وتفوق المجموعة التجريب

 

 م(:2013صبري وعلي )دراسة  -
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر نموذج الندا في اكتساب المفاهيم العلمية لمادة علم نفس 
الطفل لدى طالبات معهد إعداد المعلمات في بغداد/ الرصافة الثانية، واستخدم الباحثان المنهج 

هد إعداد المعلمات من بين المعاهد التابعة للمديرية العامة لتربية بغداد التجريبي، وقد تم اختيار مع
( طالبة في 21( طالبة بواقع )43الرصافة بطريقة قصدية، وقد بلغ عدد مجموعتي البحث )

( طالبة في 22المجموعة التجريبية والتي تم اختيارها بالطريقة العشوائية درست بنموذج الندا، و)
درسن بالطريقة التقليدية، ولتحقيق أهداف الدراسة أعدَّ الباحثان اختبار اكتساب المجموعة الضابطة 

لمجموعة لصالح ا ةإحصائي وق ذات داللةنتائج الدراسة أن هناك فر المفاهيم العلمية، وكان من أهم 
 التجريبية التي درست وفق أنموذج الندا.
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 م(:2009إبراهيم )دراسة  -
استخدام أنموذجي الندا وكمب في التحصيل واستبقاء هدفت الدراسة إلى معرفة أثر 

المعلومات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة علم األحياء، استخدمت الباحثة المنهج 
التجريبي، تم اختيار عينة بطريقة عشوائية حيث تم اختيار المدرسة عشوائيًا ثم تم اختيار ثالث 

( طالبة، 30التي درست وفق نموذج الندا وتتكون من )مجموعات، المجموعة التجريبية األولى 
( طالبة والمجموعة الضابطة 30والمجموعة التجريبية الثانية درست وفق نموذج كمب مكونة من )

هارية ( طالبة في المدارس المتوسطة والثانوية الن30تكونت من ) التقليدية،درست وفق الطريقة 
كربالء، ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة أدوات الدراسة فظة االخاصة بالبنات في مركز مح

متمثلة في اختبار تحصيلي، وكان من نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 ( بين متوسطات درجات المجموعات الثالث في التحصيل.0.05داللة )

 

 م(:2007رشيد )دراسة  -
وذج الندا في تحصــــــيل طلبة معهد الطب التقني في هدفت الدراســــــة إلى معرفة فاعلية أنم

ة الضـــبط الجزئي، وتم اختيار عينة الدراســـ اســـتخدم الباحث التصـــميم التجريبي ذمادة الفســـلجة، ا
( طالبًا 35( طالبًا وطالبة بواقع )70مكونة من شــــعبتين دراســــيتين بطريقة عشــــوائية مكونة من )

دف ولتحقيق ه هد الطب التقني/ باب المعظم،وطالبة لكل شــــعبة من طلبة الصــــف األول في مع
ببناء أداة الدراســـــة متمثلة في اختبار تحصـــــيلي لمعرفة أداء الطلبة في مادة  الدراســـــة قام الباحث

الفســـــــلجة، وكان من نتائج الدراســـــــة تفوق المجموعة التجريبية التي درســـــــت مادة الفســـــــلجة وفق 
 أنموذج الندا على الضابطة التي درست وفق الطريقة االعتيادية.

 

 م(:2003حمد هللا )دراسة  -
معرفة أثر نموذج الندا في تحصيل طالبات الصف الخامس العلمي في هدفت الدراسة إلى 

زئي الضبط الج اي حيث استخدم التصميم التجريبي ذمادة األحياء، واستخدم الباحث المنهج التجريب
التحصيل، واختار الباحث مدرسة المعتصم اإلعدادية للبنات ببغداد ذا االختبار البعدي في قياس 

تيار الُشعب بشكل عشوائي، ولتحقيق هدف الدراسة أعدَّ الباحث اختبارًا بطريقة قصدية وتم اخ
تحصيليًا، وكان من أهم نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية 
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( الالتي يدرسن مادة األحياء وفق أنموذج الندا ومتوسط درجات الطالبات 0.05عند مستوى داللة )
  في االختبار التحصيلي. التقليديةالمادة نفسها وفق الطريقة الالتي يدرسن 

 

 تعقيب على دراسات المحور األول:
 :هداففيما يتعلق باأل -1

هدفت الدراسات السابقة للتعرف على أثر أنموذج الندا في التحصيل كدراسة حسن 
 المفاهيم البالغيةم(، ومعرفة أثر أنموذج الندا وفراير في اكتساب 2003م( وحمد هللا )2016)

م(، كذلك للتعرف إلى أثر نموذج الندا في اكتساب المفاهيم العلمية كدراسة 2015كدراسة رشيد )
م(، والتعرف إلى أثر استخدام أنموذجي الندا وكمب في التحصيل واستبقاء 2013صبري وعلي )

ات السابقة في م(، وقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراس2009المعلومات كدراسة إبراهيم )
 استخدامها لنموذج الندا.

 
 :منهجفيما يتعلق بال -2

اتبعت جميع الدراسات السابقة في هذا المحور المنهج التجريبي في تطبيق دراستها، واتفقت 
الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج التجريبي، واستخدمت أيضًا المنهج 

 الوصفي التحليلي.
 

 :عينةلق بالفيما يتع -3
م( على استخدام عينة من طالب المدارس المتوسطة والثانوية 2016ركزت دراسة حسن )

النهارية في محافظة ديالى، وطالب الخامس األدبي في مدينة صالح الدين كدراسة رشيد 
م(، وطالبات الثاني 2013م(، ومعهد إعداد المعلمات في بغداد كدراسة صبري وعلي )2015)

المدراس المتوسطة والثانوية النهارية الخاصة بالبنات في مركز محافظة كربالء المتوسط في 
م(، طلبة الصف األول في معهد الطب التقني/ باب المعظم كدراسة رشيد 2009كدراسة إبراهيم )

م( وطالبات الصف الخامس اإلعدادي في إعدادية المعتصم للبنات ببغداد كدراسة حمد 2007)
الدراسة الحالية فقد استخدمت عينة من طالبات الصف السادس األساسي في م(، أما 2003هللا )

 مادة العلوم بغزة.
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 :فيما يتعلق باألدوات -4
تنوعت أدوات الدراسة التي تم استخدامها في الدراسات السابقة حيث تم استخدام االختبار 

م(، 2003هللا )م(، حمد 2007م(، رشيد )2009م(، إبراهيم )2016التحصيلي في دراسة حسن )
وتم استخدام اختبار الكتساب المفاهيم البالغية واختبار مهارات التفكير الناقد كدراسة رشيد 

م(، أما الدراسة الحالية 2013م(، واختبار اكتساب المفاهيم العلمية كدراسة صبري وعلي )2015)
 يدي.اختلفت مع الدراسات السابقة في استخدامها الختبار مهارات التفكير التول

 

 :نتائجفيما يتعلق بال -5
أظهرت نتائج الدراسات السابقة أثر توظيف نموذج الندا في تنمية عدة متغيرات ومنها 

م( التي أثبتت 2003م(، وحمد هللا )2007م(، رشيد )2009م(، إبراهيم )2016دراسة حسن )
أظهرت أثر م( 2015أثر نموذج الندا على التحصيل في عدة مواد دراسية، كذلك دراسة رشيد )
م( أظهرت أثر 2013أنموذج الندا وفراير في اكتساب المفاهيم البالغية، ودراسة صبري وعلي )

ي كما أثبتت الدراسة الحالية أثر نموذج الندا ف نموذج الندا في اختبار اكتساب المفاهيم العلمية،
 تنمية مهارات التفكير التوليدي.

 
 في النقاط التالية: استفادت الباحثة من دراسات المحور األول

 التعرف إلى مراحل نموذج الندا. -
 بناء دليل المعلم لتوظيف نموذج الندا.  -
 بناء اإلطار النظري الخاص بنموذج الندا في المحور األول من الدراسة. -
 اختيار منهج البحث المناسب. -
 تفسير نتائج الدراسة الحالية. -
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 المحور الثاني
 التفكير التوليدي

 م(:2017)الجهني دراسة  -
هدفت الدراســــة إلى معرفة فاعلية اســــتخدام إســــتراتيجية تقصــــي الويب لتدريس األحياء في 

ثة المنهج تخدمت الباحتنمية التفكير التوليدي واالتجاه نحوها لدى طالبات الثاني الثانوي، اســــــــــــــ
 االتصـــــميم شـــــبه التجريبي، تم اختيار عينة الدراســـــة بشـــــكل عشـــــوائي وقد بلغ عدده االتجريبي ذ

( طالبة من طالبات الصـــــــف الثاني الثانوي في المرحلة الثانوية في الرياض، وقد تم اختيار 68)
التوليدي،  رالمدرسة قصديًا، ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء أداة الدراسة متمثلة في اختبار التفكي

ذات وق ر ســــــتراتيجية تقصــــــي الويب، وكان من أهم نتائج الدراســــــة وجود فإومقياس االتجاه نحو 
داللة إحصـــائية بين متوســـطي درجات طالب المجموعة التجريبية والضـــابطة في اختبار مهارات 

طي ذات داللة إحصـــــائية بين متوســـــلصـــــالح المجموعة التجريبية، ووجود فروق  التفكير التوليدي
و حالتطبيقين القبلي والبعدي لمقياس االتجاه ن درجات طالب المجموعة التجريبية والضـــــابطة في

 استخدام إستراتيجية تقصي الويب لصالح التطبيق البعدي تعزى للمتغير المستقل.
 

 م(:2016جاد الحق )دراسة  -
هدفت الدراســـــــة إلى تدريس العلوم باســـــــتخدام التعلم القائم على االســـــــتبطان لتنمية التفكير 

 بي،المنهج التجريالتوليدي ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، اســــــــــــــتخدمت الباحثة 
وتم اختيار عينة من طالب الصــــــــــــــف الثاني اإلعدادي بمدرســــــــــــــة النحال اإلعدادية بنات مركز 

( طالبة تمثل المجموعة 33( طالبة تمثل المجموعة التجريبية و)34حيث تم اختيار ) ،الزقازيق
ات التفكير ر الضــــــابطة، ولتحقيق أهداف الدراســــــة تم بناء أداتي الدراســــــة متمثلتين في اختبار مها

وكان من أهم نتائج الدراســـــة وجود فروق ذات داللة إحصـــــائية ، التوليدي ومقياس دافعية اإلنجاز
درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضـــــــــــابطة في التطبيق البعدي  متوســـــــــــطاتبين 

الختبار مهارات التفكير التوليدي ككل وفي أبعاده الفرعية لصــــــــــــــالح المجموعة التجريبية، وجود 
فروق ذات داللة إحصــــــــــــــائية بين متوســــــــــــــطات درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة 

مقياس اإلنجاز ككل وفي أبعاده الفرعية لصــــــــــالح المجموعة  الضــــــــــابطة في التطبيق البعدي في
 التجريبية.
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 م(:2016دياب )دراسة  -
المعرفة في تدريس  ءهدفت الدراســــــــــــــة إلى معرفة فاعلية اســــــــــــــتخدام إســــــــــــــتراتيجية ما ورا

تخدم األول اإلعدادي، اســـــــ طالبالرياضـــــــيات في تنمية التفكير التوليدي والدافعية لإلنجاز لدى 
( طالبًا بالصــــــف األول اإلعدادي 79الباحث المنهج شــــــبه التجريبي، تكونت عينة الدراســــــة من )

( طـــالبـــًا في المجموعـــة 41( طـــالبـــًا في المجموعـــة التجريبيـــة، و)38موزعين على مجموعتين )
ر التوليدي ختبار التفكيالضابطة، ولتحقيق أهداف الدراسة أعدَّ الباحث أدوات الدراسة متمثلة في ا

ومقياس الدافعية واإلنجاز، وكان من أهم نتائج الدراســــــــــة وجود فروق ذات داللة إحصــــــــــائية بين 
 متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار التفكير التوليدي ومقياس اإلنجاز.

 

 م(:2016صادق )دراسة  -
أربط،  المكاني وخســــــــتراتيجية أنتج، أفرز،هدفت الدراســــــــة للتعرف إلى التفاعل بين التفكير 

( في تحصـــــيل العلوم وتنمية مهارات التفكير التوليدي لطالب الصـــــف العاشـــــر GSCEتوســـــع )
األســــاســــي، اســــتخدم الباحث المنهج الوصــــفي التحليلي و المنهج التجريبي، وتم اختيار عينة من 

لتحقيق مسقط بسلطنة ُعمان، و  طالب الصف العاشر األساسي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة
أهداف الدراســـــــــة تم بناء أدوات الدراســـــــــة متمثلة في اختبار تحصـــــــــيلي، واختبار مهارات التفكير 

صـــائية ذات داللة إحالتوليدي واختبار التفكير المكاني، وكان من أهم نتائج الدراســـة وجود فروق 
بار التحصـــــــــــيل البعدي بين متوســـــــــــطي درجات طالب المجموعة التجريبية والضـــــــــــابطة في اخت

ذات وجود فروق  ،ومســـتوياته المختلفة لصـــالح المجموعة التجريبية وفقًا لمســـتوى التفكير المكاني
داللة إحصـــائية بين متوســـطي درجات طالب المجموعة التجريبية والضـــابطة في اختبار مهارات 

لمســــــتوى التفكير  وفقاً التفكير التوليدي البعدي ومســــــتوياته المختلفة لصــــــالح المجموعة التجريبية 
 .المكاني

 

 :م(2015) دراسة زنقور -
هدفت الدراســــــــة إلى التعرف على أثر برمجية تفاعلية قائمة على التلميح البصــــــــري وأثرها 
في تنمية مهارات التفكير التوليدي البصـــــــــــــري وأداء مهام البحث البصـــــــــــــري لدى تالميذ المرحلة 

ت، اســـــــــــتخدم الباحث التصـــــــــــميم التجريبي ذي االبتدائية ذوي اإلعاقة الســـــــــــمعية في الرياضـــــــــــيا
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( طالبًا في المجموعة التجريبية في معهد 11المجموعة الواحدة، وتكونت عينة الدراســــــــــــــة من )
األمل لذوي اإلعاقة الســمعية في الطائف، ولتحقيق أهداف الدراســة تم بناء أدوات الدراســة متمثلة 

ليدي ركة، واختبار مهارات التفكير التو في برمجية التلميح البصـــــــري في ضـــــــوء نمطي اللون والح
البصـــري، وكان من أهم نتائج الدراســـة وجود فروق ذات داللة إحصـــائية لصـــالح التطبيق البعدي 

 ُتعزى للتطبيق في ضوء برمجية التلميح البصري وكذلك في كل مهارات التفكير التوليدي.

 

 م(:2014الصعيدي)دراسة  -
هــدفــت الــدراســـــــــــــــة لمعرفــة فــاعليــة الســــــــــــــقــاالت التعليميــة "مــدعومــة إلكترونيــًا" في تــدريس 

لم ذوي صــــــــــــــعوبات التع الطالبالرياضــــــــــــــيات وأثرها على تنمية مهارات التفكير التوليدي لدى 
بالمرحلة المتوســــطة في المملكة العربية الســــعودية، اســــتخدم الباحث المنهج شــــبه التجريبي الذي 

الضابطة والتجريبية والمنهج الوصفي التحليلي، واختار الباحث عينة الدراسة يتضمن مجموعتين 
بطريقة عشــوائية مكونة من طالب الصــف األول المتوســط بمدرســة ســمرة بن جندب حي المروج 
بتبوك، ولتحقيق هدف الدراسة أعد الباحث أدوات الدراسة وهي اختبار تحصيلي واختبار مهارات 

من نتائج الدراســـة وجود فروق ذات داللة إحصـــائية بين متوســـط درجات  التفكير التوليدي، وكان
 المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير التوليدي لصالح المجموعة التجريبية.

 

 م(:2014)دنيوردراسة  -
( في تدريس الفيزياء CASEهدفت الدراســــة إلى معرفة أثر اســــتخدام نموذج آدي وشــــاير)

التحصــــــيل والتفكير العلمي والتفكير التوليدي لدى طالب الصــــــف األول الثانوي، وقد على تنمية 
( طالبًا وطالبة موزعين 71تم اسـتخدام المنهج التجريبي في الدراسـة، وتكونت عينة الدراسـة من )

( طالبًا وطالبة واألخرى ضــــــــــــــابطة تتكون من 36على مجموعتين إحداها تجريبية مكونة من )
دقهلية ، لالبة بالصــــف األول الثانوي بمدرســــه شــــها الثانوية المشــــتركة بمحافظة ا( طالبًا وط35)

مي تحصــيلي في الفيزياء واختبار مهارات التفكير العل اختبارالباحث  أعد الدراســةولتحقيق هدف 
واختبار مهارات التفكير التوليدي، وكان من نتائج الدراســـة وجود فروق ذات داللة إحصـــائية بين 

ات المجموعة التجريبية والضـــــــــابطة في االختبار التحصـــــــــيلي لصـــــــــالح المجموعة متوســـــــــط درج
التجريبية، ووجود فروق ذات داللة إحصــائية بين متوســط درجات المجموعة التجريبية والضــابطة 
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في اختبار التفكير العلمي، ووجود فروق ذات داللة إحصــــــــــائية بين متوســــــــــط درجات المجموعة 
 بار التفكير التوليدي.التجريبية والضابطة في اخت

 

 م(:2014أحميدة )دراسة  -
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التدريس بخرائط العقل في تنمية التحصيل والتفكير التوليدي 
في مادة العلوم لتالميذ المرحلة اإلعدادية، اســــــــــــــتخدمت الباحثة المنهج شــــــــــــــبه التجريبي متبعة 

المجموعتين، وتم اختيار عينة من طالبات الصـــــــــــــف األول من المرحلة  اذالتصـــــــــــــميم التجريبي 
اإلعدادية بمدرســـــــة الخنســـــــاء اإلعدادية للبنات بمدينة طبرق، ولتحقيق أهداف الدراســـــــة تم إعداد 
أدوات الدراسة متمثلة في اختبار تحصيلي واختبار مهارات التفكير التوليدي، وكان من أهم نتائج 

ت داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة الدراسة وجود فروق ذا
في التطبيق البعدي لالختبار التحصــــــــــيلي لصــــــــــالح المجموعة التجريبية، وجود فروق ذات داللة 
إحصـــــائية بين متوســـــطي درجات المجموعتين التجريبية والضـــــابطة في التطبيق البعدي الختبار 

 المجموعة التجريبية.مهارات التفكير التوليدي لصالح 

 

 :م(2014سليمان )دراسة  -
تشــــعيبي ســــتراتيجيات التفكير الإعرف على برنامج تدريبي قائم على هدفت الدراســــة إلى الت

، البهمطلتنميـــة األداء التـــدريســــــــــــــي الُمنمي للتفكير لـــدى معلمي العلوم والتفكير التوليـــدي لـــدى 
دة، تم المجموعة الواح اشــــــــبه التجريبي ذالتحليلي والمنهج اســــــــتخدمت الباحثة المنهج الوصــــــــفي 

( من طالب الدبلوم العام في التربية 12اختيار عينة من معلمي العلوم أثناء الخدمة بلغ عددها )
( طــالــب من طالب المعلمين المتــدربين 200وعينــة من طالب الثــالــث اإلعــدادي بلغ عــددهم )

اســــــــــــة هداف الدراســــــــــــة تم بناء أدوات الدر على البرنامج لقياس التفكير التوليدي لديهم، ولتحقيق أ 
متمثلة في بطاقة مالحظة األداء التدريســــــــــــــي الُمنمي للتفكير واختبار مهارات التفكير التوليدي، 
وكان من أهم نتائج الدراســـة وجود فروق ذات داللة إحصـــائية بين متوســـطات درجات المجموعة 

عــاده ريســــــــــــــي الُمنمي للتفكير ككــل وفي أبالتجريبيــة قبليــًا وبعــديــًا في بطــاقــة مالحظــة األداء التــد
الفرعية، ووجود فروق ذات داللة إحصــــــــــــائية بين متوســــــــــــطات درجات المجموعة التجريبية قبليًا 

 وبعديًا في اختبار مهارات التفكير التوليدي ككل وأبعاده الفرعية لصالح التطبيق البعدي.
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 م(:2014محمد)دراسة  -
( في تنمية TRISية قائمة على نظرية تريز )هدفت الدراســــــــــــــة لمعرفة فاعلية إســــــــــــــتراتيج

 تالتحصـــــــيل ومهارات التفكير التوليدي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية في مادة العلوم، اســـــــتخدم
المجموعتين، واختارت الباحثة عينة من تالميذ الصــــــــف األول  االباحثة المنهج شــــــــبه التجريبي ذ

الباحثة أدوات البحث وهي اختبار أعدت ة اإلعدادي بمحافظة الدقهلية، ولتحقيق هدف الدراســــــــــــــ
تحصـــــــــــــيلي واختبار مهارات التفكير التوليدي، وكان من نتائج الدراســـــــــــــة وجود فروق ذات داللة 

( بين متوســـــــطي درجات المجموعتين التجريبية والضـــــــابطة في 0.01إحصـــــــائية عند مســـــــتوى )
لة وجود فروق ذات دالالتطبيق البعدي لالختبار التحصــــــــــــــيلي لصـــــــــــــــالح المجموعة التجريبية، 

( بين متوســـــــطي درجات المجموعتين التجريبية والضـــــــابطة في 0.01إحصـــــــائية عند مســـــــتوى )
 التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير التوليدي لصالح المجموعة التجريبية.

 

 م(:2013الخطيب واألشقر )دراسة  -
لتفكير دريس العلوم لتنمية اهدفت الدراسة إلى استخدام نموذج بناء المعرفة المشتركة في ت

الصــــــــــــــف الرابع االبتدائي، اســــــــــــــتخدمت الباحثة المنهج  طالبالتوليدي والمفاهيم العلمية لدى 
( طالبًا 40الوصــــــفي والمنهج شــــــبه التجريبي ذو المجموعتين، واختارت عينة البحث مكونة من )

دي واختبار فكير التوليبطريقة عشـــــــــوائية، ولتحقيق هدف البحث أعدت الباحثة اختبار مهارات الت
( 0.01المفاهيم العلمية، وكان من نتائج الدراسـة وجود فروق ذات داللة إحصـائية عند متوسـط )

المجموعة التجريبية والضــــــابطة في اختبار مهارات التفكير التوليدي  طالببين متوســــــط درجات 
 لصالح المجموعة التجريبية.

 

 م(:2013هاني )دراسة  -
هدفت الدراسـة إلى معرفة فاعلية إسـتراتيجية سـكامبر في تنمية التحصـيل ومهارات التفكير 
التوليدي في العلوم لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي، استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي، 
وتم اختيار عينة من طالب الصــــف الرابع االبتدائي بمدرســــة طه حســــين بمحافظة كفر الشــــيخ، 

يق أهداف الدراســـــــــة تم بناء أدوات الدراســـــــــة متمثلة في اختبار تحصـــــــــيلي واختبار مهارات ولتحق
التفكير التوليدي، وكان من أهم نتائج الدراســــــــــــــة أنه يوجد فروق ذات داللة عند مســــــــــــــتوى داللة 
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( بين متوسطي درجات طالب المجموعة الضابطة ومتوسط 0.01إحصائية عند مستوى داللة )
تجريبيــة في التطبيق البعــدي لالختبــار التحصــــــــــــــيلي لصـــــــــــــــالح المجموعــة درجــات المجموعــة ال

( بين 0.01التجريبية، ووجود فروق ذات داللة عند مســـتوى داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة )
متوســـطي درجات طالب المجموعة الضـــابطة ومتوســـط درجات المجموعة التجريبية في التطبيق 

 دي لصالح المجموعة التجريبية.البعدي الختبار مهارات التفكير التولي

 

 (:2011عصفور )دراسة  -
انبي ســــــــــتراتيجيات التفكير الجإعرف على فاعلية برنامج قائم على هدفت الدراســــــــــة إلى الت

لتنمية مهارات التفكير التوليدي وفاعلية الذات للطالبات المعلمات شــــــــــــعبة الفلســــــــــــفة واالجتماع، 
 والمنهج التجريبي، تم اختيار عينة من الطالباتواســــــــتخدمت الباحثة المنهج الوصــــــــفي التحليلي 

م، 2011/2012المعلمات بالفرقة الرابعة بكلية البنات شــــــعبة الفلســــــفة واالجتماع للعام الدراســــــي
ولتحقيق أهداف الدراســـــــــــــة تم بناء أدوات الدراســـــــــــــة متمثلة في اختبار مهارات التفكير التوليدي، 

لدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيقين ومقياس فاعلية الذات وكان من أهم نتائج ا
القبلي والبعدي في اختبار مهارات التفكير التوليدي لصــــــــــــــالح التطبيق البعدي في االختبار ككل 

 وفي أبعاده الفرعية.

 

 م(:2011يوسف )دراسة  -
هدفت الدراســـــة إلى التعرف على فعالية إســـــتراتيجية مقترحة قائمة على التعارض المعرفي 

ث المنهج دم الباحفي تنمية التفكير التوليدي في مادة العلوم لتالميذ المرحلة اإلعدادية، اســــــــــــــتخ
المجموعتين، وتم اختيار عينة الدراســــــــــة مجموعة من طالب الصــــــــــف األول  اشــــــــــبه التجريبي ذ

 اإلعدادي من مدرســتين بإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القيلوبية فقد تم تقســمهم إلى مجموعتين
إحداهما تجريبية واألخرى ضــابطة، ولتحقيق أهداف الدراســة قام الباحث ببناء أداة الدراســة متمثلة 
في اختبــار مهــارات التفكير التوليــدي، وكــان من أهم نتــائج الــدراســــــــــــــــة توجــد فروق ذات داللــة 
إحصـــــــائية بين متوســـــــطي تالميذ المجموعتين التجريبية والضـــــــابطة في التطبيق البعدي الختبار 

 ارات التفكير التوليدي.مه
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 (:2008عبد هللا )دراسة  -
هدفت الدراســــة إلى معرفة فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا التعليم اإللكتروني في ضــــوء 
معايير الجودة الشـــــــاملة في تنمية التحصـــــــيل ومهارات التفكير التوليدي وتعديل أنماط التفضـــــــيل 

ة الفيزياء، اســتخدمت الباحثة المنهج الوصــفي المعرفي لدى طالب الصــف األول الثانوي في ماد
التحليلي في استقراء البحوث والدراسات السابقة والمنهج التجريبي لدراسة فاعلية العامل المستقل 

على التابع، تم اختيار عينة عشــــــــــــوائية من طالب الصــــــــــــف األول الثانوي بمدينة المنصــــــــــــورة،  
عليم ســتبانة بمعايير الجودة الشــاملة لتإمتمثلة في  م بناء أدوات الدراســةولتحقيق أهداف الدراســة ت

الفيزياء بالمرحلة الثانوية تقوم على أهداف معززة لتكنولوجيا التعليم اإللكتروني، اختبار تحصـيلي 
في مفاهيم وحدة الطاقة الحرارية من مقرر فيزياء الصـــف األول الثانوي، اختبار التفكير التوليدي 

ألول الثانوي، وكان من أهم نتائج الدراســـــــة وجود فروق ذات داللة في الفيزياء لطالب الصـــــــف ا
إحصــــــــــائية بين متوســــــــــطي درجات طالب كل من المجموعتين الضــــــــــابطة والتجريبية لصــــــــــالح 

 المجموعة التجريبية وذلك بالنسبة الختبار مهارات التفكير التوليدي البعدي.

 

 :م(2008المنير )دراسة  -
إســــــــــتراتيجية مقترحة قائمة على قراءة الصــــــــــور في تنمية  هدفت الدراســــــــــة إلى معرفة فاعلية

مهارات التفكير التوليدي البصـــــــري لدى أطفال الروضـــــــة، اســـــــتخدمت الباحثة المنهج التجريبي، وتم 
اختيار عينة البحث من أطفال المســـــــــــــتوى الثاني برياض األطفال بمحافظة اإلســـــــــــــماعيلية حيث تم 

الدين األيوبي االبتدائية ثم تم اختيار المجموعتين اختيار مدرســــــــــــتي النصــــــــــــر االبتدائية وصــــــــــــالح 
التجريبية والضـــــابطة بطريقة عشـــــوائية، ولتحقيق أهداف الدراســـــة قامت الباحثة ببناء أدوات الدراســـــة 
متمثلة في اختبار مهارات التفكير التوليدي البصـــــــــــري، وكان من أهم النتائج وجود فروق ذات داللة 

متوســــــــطات درجات الكســــــــب ألطفال المجموعتين التجريبية  ( بين0.01إحصــــــــائية عند مســــــــتوى )
 والضابطة في اختبار مهارات التفكير التوليدي البصري لصالح أطفال المجموعة التجريبية.

 

 م(:2007) حسام الدين ورمضاندراسة  -
هدفت الدراســـــــــــــة إلى معرفة فاعلية المهام الكتابية المصـــــــــــــحوبة بالتقويم الجماعي في تنمية 
التفكير التوليدي ودافعة اإلنجاز وتحصــــــيل الفيزياء لدى طالب الصــــــف األول الثانوي، اســــــتخدمت 
 الباحثتان المنهج التجريبي، وقد تم اختيار عينة الدراســـــة من طالب الصـــــف األول الثانوي التجريبية
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ومدرســــــة إنصــــــاف ســــــري الثانوية بنات التابعة إلدارة الزيتون التعليمية لتمثل المجموعة الضــــــابطة، 
ولتحقيق أهداف الدراســــــــــــة قامت الباحثتان ببناء أدوات الدراســــــــــــة متمثلة في اختبار مهارات التفكير 

ق داللة فرو التوليدي، االختبار التحصـــــــيلي، مقياس دافعية اإلنجاز، وكان من نتائج الدراســـــــة وجود 
إحصـــائياً بين متوســـطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضـــابطة في اختبار مهارات التفكير 
التوليدي البعدي لصـــــــــالح طالب المجموعة التجريبية، وجود فروق داللة إحصـــــــــائياً بين متوســـــــــطي 

ب الدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضــــــــابطة في االختبار التحصــــــــيلي البعدي لصــــــــالح ط
يبية ر المجموعة التجريبية، وجود فروق داللة إحصائياً بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التج

 جاز لصالح طالب المجموعة التجريبية.نوالضابطة مقياس دافعية اإل

 

 التعقيب على دراسات المحور الثاني: 
ًا في أهداف عاســــــتعراض الدراســــــات التي تناولت التفكير التوليدي الحظت الباحثة تنو  بعد

 ومنهج وعينة وأدوات الدراسات السابقة وفيما يلي تفصيل ذلك:

 :هداففيما يتعلق باأل -1
جيات ســـــــــتراتيإوليدي من خالل عدة هدفت الدراســـــــــات الســـــــــابقة لتنمية مهارات التفكير الت

م( إســـــتراتيجية تقصـــــي الويب، واســـــتخدمت دراســـــة جاد 2017وطرق حيث اســـــتخدمت الجهني )
المعرفة في دراســــــــة دياب  ءالتعلم القائم على االســــــــتبطان، وخســــــــتراتيجية ما ورام( 2016الحق )

م(، وللتعرف إلى التفاعل بين التفكير المكاني وخســــــــــــتراتيجية أنتج، أفرز، أربط، توســــــــــــع 2016)
(GSCE( كدراســـــــــــــة صـــــــــــــادق )والتعرف إلى فاعلية الســـــــــــــقاالت التعليمية "مدعومة 2016 ،)م

م(، والتعرف على أثر برمجية تفاعلية قائمة على التلميح 2014)إلكترونيًا" كدراســـــــة الصـــــــعيدي 
( كدراســـة CASEم(، ومعرفة أثر اســـتخدام نموذج آدي وشـــاير)2015البصـــري كدراســـة زنقور )

م(، وبرنامج تدريبي 2014معرفة أثر التدريس بخرائط العقل كدراسة أحميدة )و م(، 2014دنيور )
ة ســليمان ي لتنمية األداء التدريســي الُمنمي للتفكير كدراســســتراتيجيات التفكير التشــعيبإقائم على 

م( 2014( كدراســــــــــــــة محمد )TRISم(، فاعلية إســــــــــــــتراتيجية قائمة على نظرية تريز )2014)
م(، 2013اســـتخدام نموذج بناء المعرفة المشـــتركة في تدريس العلوم كدراســـة الخطيب واألشـــقر )

لية برنامج قائم على اســــــتراتيجيات التفكير م(، فاع2013وخســــــتراتيجية ســــــكامبر كدراســــــة هاني )
م(، التعرف على فعالية إســـــــــــــتراتيجية مقترحة قائمة على 2011الجانبي كدراســـــــــــــة عصـــــــــــــفور )

م(، فــاعليــة برنــامج قــائم على تكنولوجيــا التعليم 2011التعــارض المعرفي كــدراســـــــــــــــة يوســــــــــــــف )
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(، فاعلية إســـــــتراتيجية م2008اإللكتروني في ضـــــــوء معايير الجودة الشـــــــاملة كدراســـــــة عبد هللا )
م(، فاعلية المهام الكتابية المصــــــحوبة 2008مقترحة قائمة على قراءة الصــــــور كدراســــــة المنير )

(، واتفقت الدراســـة الحالية مع الدراســـات 2007بالتقويم الجماعي كدراســـة حســـام الدين ورمضـــان)
 ذج الندا.توظيف نمو السابقة في الهدف حيث هدفت لتنمية مهارات التفكير التوليدي من خالل 

 

 منهج فيما يتعلق بال -2
اختلفت الدراســـــــات الســـــــابقة في المنهج الُمتبع حيث اســـــــتخدمت بعض الدراســـــــات المنهج 

م(، 2008م(، كدراســـــــة المنير)2014م(، كدراســـــــة دنيور )2016التجريبي كدراســـــــة جاد الحق )
 تصــميم شــبه التجريبيال انها ما اســتخدم المنهج التجريبي ذم(، وم2007وحســام الدين ورمضــان)

المنهج الوصفي م(، كذلك استخدمت بعض الدراسات 2016م(، ودياب )2017كدراسة الجهني )
م(، 2008م(، عبد هللا )2011م(، عصــفور )2016التحليلي والمنهج التجريبي كدراســة صــادق )

لصــعيدي اواســتخدمت بعض الدراســات المنهج شــبه التجريبي والمنهج الوصــفي التحليلي كدراســة 
المجموعتين كدراســـــة الخطيب واألشـــــقر  اج الوصـــــفي والمنهج شـــــبه التجريبي ذم(، المنه2014)
المجموعة الواحدة كدراســــــــــة  االتحليلي والمنهج شــــــــــبه التجريبي ذم(، والمنهج الوصــــــــــفي 2013)

المجموعة الواحدة والمنهج  ام(، التصـــــميم التجريبي ذ2015م(،واســـــتخدم زنقور)2014ســـــليمان )
م(، 2014المجموعتين كدراســــــــة أحميدة ) االتصــــــــميم التجريبي ذ، وتم اســــــــتخدام تجريبيلشــــــــبه ا

 ام(، المنهج شــــــبه التجريبي ذ2013شــــــبه التجريبي كدراســــــة هاني ) والمنهجم(، 2014محمد )و
 م(.2011المجموعتين كدراسة يوسف )

التحليلي  ياتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصف
 والمنهج التجريبي منهجًا مناسبًا لهذه الدراسة.

 
 :عينةفيما يتعلق بال -3

م( دياب 2017ركزت الدراســـــــــــات الســـــــــــابقة على طالب المدارس مثل دراســـــــــــة الجهني )
م(، 2014م(، أحميدة )2014م(، دنيور )2016م(، جاد الحق )2016م(، صــــــــــــــادق )2016)

م(، عبدهللا 2011م(، يوســــــــف )2013هاني ) م(،2013م(، الخطيب واألشــــــــقر )2014محمد )
م(، على عينة (2014م(. كما ركزت دراســة الصــعيدي2007م(، حســام الدين ورمضــان)2008)
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من ذوي صـــــــعوبات التعلم، وعينة من معهد األمل لذوي اإلعاقة الســـــــمعية في الطائف كدراســـــــة 
م( 2014ســليمان )دراســة كم(، كذلك اختارت بعض الدراســات عينة من المعلمات 2015زنقور )

عينة من معلمي العلوم أثناء الخدمة إضــــــــــــــافة إلى عينة من طالب الثالث اإلعدادي، اختارت 
م(، وعينة من أطفال المســـــــتوى الثاني 2011وعينة من الطالبات المعلمات كدراســـــــة عصـــــــفور )

 م(.2008برياض األطفال بمحافظة اإلسماعيلية كدراسة المنير )

الحالية مع بعض الدراســــــــات الســــــــابقة في اختيارها لعينة من طالبات وقد اتفقت الدراســــــــة 
 المدارس تحديدًا طالبات الصف السادس األساسي بمحافظة خانيونس.

 

 :دواتباأل فيما يتعلق -4
اتفقت أغلب الدراســات الســابقة على اســتخدام االختبار كأداة مناســبة لتحقيق هدف الدراســة 

م(، اختبار مهارات التفكير التوليدي كأداة رئيسة، 2011م( يوسف )2014حيث استخدم دنيور )
م(، اختبار مهارات التفكير التوليدي البصـــري بينما اســـتخدمت 2008واســـتخدمت دراســـة المنير )

م( بطاقة مالحظة األداء التدريســـــي الُمنمي للتفكير إضـــــافة إلى اختبار 2014دراســـــة ســـــليمان )
م( 2013م(، هاني )2014م(، محمد )2014) مهارات التفكير التوليدي، واســــــــتخدم الصــــــــعيدي

م( 2017اختبار مهارات التفكير التوليدي واالختبار التحصـــيلي، كما اســـتخدمت دراســـة الجهني )
حق ســـتراتيجية تقصـــي الويب، واســـتخدمت جاد الإجاه نحو اختبار التفكير التوليدي، ومقياس االت

دي ومقيـاس دافعيـة اإلنجـاز، اختبـار م( اختبـار مهـارات التفكير التوليـ2016م( وديـاب )2016)
م(، واختبار مهارات 2011مهارات التفكير التوليدي، ومقياس فاعلية الذات كدراســـــــة عصـــــــفور )

التفكير التوليــدي، االختبــار التحصــــــــــــــيلي، مقيــاس دافعيــة اإلنجــاز كــدراســــــــــــــــة حســــــــــــــــام الــدين 
التفكير  م( اختبار تحصـــــــيلي، واختبار مهارات2016م( ،واســـــــتخدم صـــــــادق )2007ورمضـــــــان)

م( برمجية التلميح البصــري في ضــوء 2015التوليدي واختبار التفكير المكاني، واســتخدم زنقور )
( م2014واستخدمت أحميدة ) ،نمطي اللون والحركة، واختبار مهارات التفكير التوليدي البصري 

هارات م تحصــــــيلي في الفيزياء واختبار مهارات التفكير العلمي اختبار تحصــــــيلي واختبار اختبار
التفكير التوليدي، واختبار مهارات التفكير التوليدي واختبار المفاهيم العلمية كدراســــــــــــــة الخطيب 

ر الجودة الشاملة واختبار م(استبانة بمعايي2008م(، واستخدمت دراسة عبدهللا )2013واألشقر )
 ، اختبار التفكير التوليدي.تحصيلي
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ة في اســـــــــتخدامها الختبار مهارات التفكير اتفقت الدراســـــــــة الحالية مع الدراســـــــــات الســـــــــابق
 التوليدي كأداة رئيسية في دراستها.

 

 :نتائجفيما يتعلق بال -5
ســـــتراتيجيات والطرق واألســـــاليب في الســـــابقة على فاعلية العديد من اإلأجمعت الدراســـــات 

م(، ديـــاب 2016م(، جـــاد الحق )2017تنميـــة مهـــارات التفكير التوليـــدي كـــدراســــــــــــــــة الجهني )
م(، كدراسة أحميدة 2014م(، كدراسة دنيور )2014م(، الصعيدي )2016صادق ) م(،2016)
م(، عصــــــــــــــفور 2013م( هـــاني )2013م(، الخطيـــب واألشــــــــــــــقر )2014م(، محمـــد )2014)
 م(.2008م(، المنير )2011م( يوسف )2011)

ها قائم على برامج تدريبية وبرمجيات تفاعلية مثل زنقور) م(، ســــــــــــــليمان 2015وبعضــــــــــــــ
م( أثبتت فاعليتها في تنمية مهارات 2007م(، حسام الدين ورمضان)2008عبدهللا )م(، 2014)

 التفكير التوليدي.

 
 الباحثة من دراسات المحور الثاني: تاستفاد

 بناء اإلطار النظري الخاص بمهارات التفكير التوليدي ومهاراته. -
 ساسي.الصف السادس األإعداد قائمة بمهارات التفكير التوليدي المراد تنميتها لدى طالبات  -
 إعداد وبناء اختبار مهارات التفكير التوليدي. -
 تفسير نتائج الدراسة الحالية. -
 اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة. -
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  :تعقيب عام على فصل الدراسات السابقة
ستقل(، ج الندا )كمتغير مذاتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في توظيف نمو  -

 ومهارات التفكير التوليدي )كمتغير تابع(.
بعض الدراسات اتبعت المنهج التجريبي وبعضها المنهج شبه التجريبي ولكن الباحثة اتبعت  -

؛ متكافئتين ا القائم على مجموعتينالمنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي منهجًا لدراسته
 .التقليديةمجموعة تجريبية درست بنموذج الندا ومجموعة ضابطة درست بالطريقة 

استخدمت الدراسات السابقة عينة من مراحل مختلفة منها رياض األطفال والمراحل األساسية  -
الدنيا والعليا، وعينة من المعلمات طالبات كلية التربية، بينما استخدمت الدراسة الحالية عينة 

 صف السادس األساسي.من طالبات ال
تنوعت أدوات الدراسات السابقة فمنها ما استخدم اختبار مهارات التفكير التوليدي ومنها ما  -

استخدم إضافة إلى ذلك اختبار تحصيلي وبطاقة مالحظة ومقاييس أخرى، بينما استخدمت 
 الدراسة الحالية اختبار مهارات التفكير التوليدي.

 سابقة كونها تتبنى الفكر البنائي.دراسات الاتفقت الدراسة الحالية مع ال -
على فاعلية نموذج الندا في رفع مستوى التحصيل  والدراسة الحالية أكدت الدراسات السابقة -

 الدراسي في مواد ومراحل دراسية متنوعة.
 

 ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
من  في تناولها لتنمية مهارات التفكير التوليديتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  -

 خالل نموذج الندا.
تميزت الدراسة الحالية بهدفها وهو تنمية مهارات التفكير التوليدي لدى طالبات الصف السادس  -

 األساسي بغزة في مادة العلوم في المنهاج الفلسطيني.

 



 
 

 

 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 الدراسةإجراءات 
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 الفصل الرابع
 إجراءات الدراسة

 

يتناول هذا الفصل وصفًا مفصاًل إلجراءات الدراسة التي اتبعتها الباحثة لتحقيق أهداف 
ألدوات  أيضًا وصف شملتكما  ،والتي شملت منهج الدراسة وتصميمها واختيار عينتها ؛الدراسة

ل والمعالجات اإلحصائية المستخدمة للوصو ها دادها والخطوات اإلجرائية لتطبيقالدراسة وطريقة إع
 وفيما يلي تفصيل ذلك: ،إلى نتائج الدراسة وتحليلها

 

 منهج الدراسة
ك ليلي والمنهج التجريبي وذلاستخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التح

 متهما لطبيعة الهدف من الدراسة.ءلمال

المنهج الوصفي التحليلي بأنه "وصف دقيق ومنظم  (179ص ،م2012) الجبوري وُيعر  ف 
وأسلوب تحليلي للظاهرة أو المشكلة المراد بحثها، من خالل منهجية علمية للحصول على نتائج 

 بما يحقق أهداف البحث وفرضياته".عملية وتفسيرها بطريقة موضوعية وحيادية 

ابقة ظري والدراسات السالمنهج الوصفي التحليلي في اإلطار الن ت الباحثةمحيث استخد
 السادس األساسي. العلوم للصف من كتاب وحدة الكهرباء في حياتنا وتحليل محتوى 

المنهج التجريبي بأنه هو "المنهج الذي يدرس  (83ص ،م2009) األغا واألستاذ فوُيعر   
 و أكثر ورصد نتائج هذا التغير". ظاهرة حالية مع إدخال تغيرات في أحد العوامل أ

نموذج  ثرأفي تنفيذ أدوات الدراسة للكشف عن حيث استخدمت الباحثة المنهج التجريبي 
لوم للصف الع الندا في تنمية مهارات التفكير التوليدي في وحدة الكهرباء في حياتنا في مادة

 .السادس األساسي
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 :تصميم الدراسة
مجموعة ال –المجموعتين )المجموعة التجريبية  اذ استخدمت الباحثة التصميم التجريبي

قة وعة الضابطة بالطريحيث درست المجموعة التجريبية بنموذج الندا ودرست المجم الضابطة(
 التقليدية.

 والجدول التالي يوضح التصميم التجريبي للدراسة:
 (: التصميم التجريبي للدراسة4.1جدول )

قياس قبلي لمهارات  المجموعة التجريبية
 التفكير التوليدي

تمت المعالجة 
 نموذج الندا باستخدام

قياس بعدي لمهارات 
 التفكير التوليدي

قياس قبلي لمهارات  المجموعة الضابطة
قياس بعدي لمهارات  الطريقة التقليدية التفكير التوليدي

 التفكير التوليدي
 

 :مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف السادس األساسي في مدارس وكالة الغوث 

م والبالغ عددهن 2016-2017في محافظة خانيونس )منطقة غرب خانيونس( للعام الدراسي 
( مدارس ويتراوح عدد الطالبات في كل شعبة 9( شعبة في )33( طالبة موزعات على )1229)
( سنة، وتتعلم 11-12وتتراوح أعمارهن بين ) الدولية وكالة الغوث ( طالبة، حسب إحصائيات38)

 ( حصص أسبوعيًا.4جميعهن مادة العلوم بمعدل )
 (: توزيع أفراد مجتمع الدراسة4.2) جدول

 

  

متوسط الطالبات  عدد الشعب عدد الطالبات عدد المدارس مجتمع الدراسة
 في كل شعبة

السادس الصف طالبات 
 38 33 1229 9 األساسي
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 :عينة الدراسة
ذلك يعود و  ،" في محافظة خانيونس بطريقة قصديةختيار مدرسة خانيونس المشتركة "هتم ا

لالستعداد الذي أبدته اإلدارة المدرسية في توفير كافة اإلمكانات والتسهيالت الالزمة لتطبيق 
قة عشوائية، بطرياألساسي الدراسة، ثم قامت الباحثة باختيار شعبتين من طالبات الصف السادس 

األولى تجريبية درست بنموذج الندا والثانية ضابطة درست بالطريقة التقليدية المعتادة، والجدول 
 التالي يوضح عينة الدراسة حسب المجموعة.

 (: تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعات4.3جدول )

 النسبة المئوية حجم العينة المجموعة الشعبة

 %50 34 التجريبية 2 السادس

 %50 34 الضابطة 3السادس 

 %100 68 المجموع

 :متغيرات الدراسة
 المتغير المستقل: نموذج الندا

 التابع: مهارات التفكير التوليديالمتغير 

 :أدوات ومواد الدراسة
 لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة ببناء أدوات ومواد الدراسة وهي:

 تحليل المحتوى.أداة  -1
 اختبار مهارات التفكير التوليدي. -2
 دليل المعلم. -3

 :تحليل المحتوى أداة أواًل: 
يقصـــــــــــد بتحليل المحتوى بأنه "األســـــــــــلوب الذي يقوم على وصـــــــــــف منظم ودقيق لمحتوى 
نصــوص مكتوبة أو مســموعة من خالل تحديد موضــوع الدراســة وهدفها وتعريف مجتمع الدراســة 

 ،م2008الذي ســــيتم اختيار الحاالت الخاصــــة منه لدراســــة مضــــمونها وتحليله". )عليان وغنيم، 
 (.57ص
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تمثل في التعرف على أثر توظيف نموذج الندا في تنمية ذي يالدراســــــــــة وال هدفتحقيق ول
العلوم لدى طالبات الصــــــف الســــــادس األســــــاســــــي بغزة، قامت مادة مهارات التفكير التوليدي في 

الباحثة بتحليل محتوى وحدة الكهرباء في حياتنا من كتاب العلوم للصـــــــف الســـــــادس األســـــــاســـــــي 
 .الوحدةهذه ير التوليدي المتضمنة في تفكالجزء الثاني لتحديد مهارات ال

 تحليل المحتوى ما يلي: وتضمن
عملية التحليل في هذه الدراسة إلى تحديد مهارات التفكير التوليدي  هدفت: هدف التحليل -1

المتضمنة في وحدة الكهرباء في حياتنا من كتاب العلوم للصف السادس األساسي الجزء 
 الثاني.

على الوحدة الثالثة "الكهرباء في حياتنا" من كتاب العلوم العامة : اقتصرت عينة التحليل -2
 الجزء الثاني المقرر على طالبات الصف السادس األساسي.

: تم اعتماد مهارات التفكير التوليدي وهي )مهارة وضع الفروض، مهارة التنبؤ التحليل فئات -3
 المرونة(.و قة، في ضوء المعطيات، مهارة التعرف على األخطاء والمغالطات، الطال

 : تم اعتماد الفقرة كوحدة لتحليل المحتوى.وحدة التحليل -4
 : وحددت الباحثة الفقرة التي تظهر فيها فئات التحليل كوحدة لتسجيل الفقرة.وحدة التسجيل -5
 ضوابط عملية التحليل: -6
 الكهرباء "محتوى كتاب العلوم للصف السادس األساسي الجزء الثاني للوحدة الثالثة ل تم التحليل

 في حياتنا".
 .تم استبعاد أسئلة التقويم الواردة في نهاية كل فصل وفي نهاية الوحدة موضع الدراسة 
 .تم التحليل في ضوء التعريفات اإلجرائية لمهارات التفكير التوليدي 
 إجراءات عملية التحليل -7
دًا لتحديد جي تهاءقرا تتم حيث الصفحات التي خضعت لعملية التحليل في الكتاب ُحددت .أ

 مهارات التفكير التوليدي.
 كل صفحة لعدة فقرات بحيث تشمل كل فقرة أو عدة فقرات فكرة واحدة. ُقسمت .ب
 مهارات التفكير التوليدي المتضمنة في كل فقرة. ددتحُ  .ت
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 الضبط العلمي لألداة -8
 :التحليل أداة صدق .أ

لذا فصدق األداة يتضمن التأكد من  ،أداة التحليل هي قائمة مهارات التفكير التوليدي
عرضها على مجموعة محكمين حيث أبدوا موافقتهم قد تم التعريفات اإلجرائية لقائمة المهارات و 

 اسبتها وبذا تم التأكد من صدقها.على من
    ثبات أداة التحليل:  .ب

المتضمنة  المهاراتنظرًا لصغر عينة التحليل فقد تم إجراء عمليات الثبات على كل العينة وهي 
 في وحدة الكهرباء في حياتنا في مادة العلوم للصف السادس األساسي، وقد تم ذلك بطريقتين:

 :ثبات عبر الزمن -1

تم حســـــــــــــــاب معـامـل الثبـات من خالل قيـام البـاحثـة بتحليـل محتوى الوحـدة الثـالثـة "الكهربـاء في 
بعد  ، أيم2017م وبإعادة التحليل مرة أخرى في شـــــــــهر أبريل 2017حياتنا" في شـــــــــهر مارس 

 يلخص نتائج التحليل في المرتين: والجدول التالي ،شهر من التحليل األول
 (: تحليل المحتوى عبر الزمن من قبل الباحثة4.4) جدول

المهارات 
 الناتجة

التحليل 
 األول

التحليل 
 الثاني

نقاط 
 االتفاق

نقاط 
 االختالف

معامل 
 اتالثب

90 82 82 8 91.11 

 (:134م، ص1999التالية )عفانة، معامل الثبات وفق المعادلة وقد تم حساب 

نقاط االتفاق= معامل الثبات 
نقاط االتفاق+نقاط االختالف

 

    =82

8+82
  =91.11 

 ( وهذا يدل على ثبات عاٍل للتحليل.91.11ويتضح من الجدول أن معامل الثبات )
 :ثبات عبر األفراد -2

 باحثة أخرى بإعادةقامت الكهرباء في حياتنا، و  بتحليل محتوى وحدة قامت الباحثة
 والجدول التالي يلخص نتائج التحليل في المرتين:، التحليل
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 : تحليل المحتوى عبر األفراد(4.5)جدول 

المهارات 
 الناتجة

تحليل 
 الباحثة

تحليل باحثة 
 أخرى 

نقاط 
 االتفاق

نقاط 
 االختالف

معامل 
 الثبات

90 80 80 10 88.89 
 

 وقد تم حساب معامل الثبات وفق المعادلة التالية: 

نقاط االتفاقمعامل الثبات = 
نقاط االتفاق+نقاط االختالف

 

      =80

10+80
  =88.89 

ُيالحظ من الجدول وجود فرق بين تحليل الباحثة والباحثة األخرى ويعود ذلك إلى أن 
وهذا  ،(88.89يتضح من الجدول أن معامل الثبات )الهدف قد يشتمل على أكثر من مهارة، كما 

الباحثة  نيدل على ثبات عاٍل للتحليل، ونالحظ أن التحليل يتمتع بقدر عاٍل من الثبات وهذا يطمئ
 .الستخدام أداة التحليل

 

 :ثانيًا: اختبار مهارات التفكير التوليدي
أعدت الباحثة اختبار مهارات التفكير التوليدي لمعرفة أثر توظيف نموذج الندا في تنمية 

خطوات لمهارات التفكير التوليدي لدى طالبات الصــف الســادس األســاســي بغزة، واتبعت الباحثة ا
 .التالية في بناء االختبار

 :خطوات بناء االختبار

 : تحديد المادة الدراسية -1
 ساسيتاب العلوم للصف السادس األاختارت الباحثة الوحدة الثالثة " الكهرباء في حياتنا" من ك

 .الجزء الثاني وهي مقسمة على فصلين
 : الهدف من االختبار -2

ير التفكيهدف االختبار إلى قياس مدى اكتساب طالبات الصف السادس األساسي لمهارات 
 التوليدي في وحدة الكهرباء في حياتنا.
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 : واصفاتمجدول تصميم  -3
 األوزان النسبية لمهارات التفكير التوليدي المراد تنميتها. ُوزعتحيث 

 يوضح توزيع بنود اختبار مهارات التفكير التوليدي واصفاتمجدول  (:4.6) جدول

 الدروس

المهارة 
األولى/ 
وضع 
 الفروض

المهارة 
الثانية/ 

التنبؤ في 
ضوء 

 المعطيات

المهارة 
 الثالثة/

التعرف على 
األخطاء 
 والمغالطات

المهارة 
 الرابعة/

 الطالقة

المهارة 
 الخامسة/

 المرونة

المجموع 
 الكلي

الوزن 
 النسبي

الكهرباء 
 الساكنة

5 4 3 6 4 22 73.33% 

الدوائر 
 الكهربائية

2 1 1 2 2 8 26.67% 

 %100 30 6 8 4 5 7 المجموع

الوزن 
  %100 %20.00 %26.67 %13.33 %16.67 %23.33 النسبي

 إعداد البنود االختبارية:  -4
( فقرة منها أسئلة موضوعية 16( فقرة، )30تم بناء اختبار مهارات التفكير التوليدي المكون من )

 ( فقرة عبارة عن أسئلة مقالي مقنن.14)أسئلة اختيار من متعدد( و)
 

 : تعليمات االختباروضع  -5
بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها قامت الباحثة بوضع تعليمات االختبار التي تهدف 
إلى شرح فكرة اإلجابة على االختبار في أبسط صورة ممكنة وقد راعت الباحثة عند وضع تعليمات 

 االختبار ما يلي:
 بيانات خاصة بالطالبة وهي االسم والشعبة. -
 االختبار وهي عدد الفقرات وعدد البدائل.تعليمات خاصة بوصف  -
 تعليمات خاصة باإلجابة عن جميع األسئلة ووضع البديل الصحيح في المكان المناسب. -
 .خاصة تتعلق بتحديد زمن االختبار تعليمات -
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 الصورة األولية لالختبار: -6
في ضوء ما سبق تم إعداد اختبار مهارات التفكير التوليدي في صورته األولية، حيث 

( فقرة عبارة عن 14( فقرة اختيار من متعدد لكل فقرة أربعة بدائل و)16( فقرة، )30اشتمل على )
( 1أسئلة مقالي مقنن، وبعد كتابة فقرات االختبار تم عرضه على لجنة من المحكمين ملحق رقم )

تي تم لوأهم النقاط ا ،من ذوي االختصاص واألخذ بآرائهم ومالحظاتهم وخجراء التعديالت المناسبة
 أخذ آراء المحكمين فيها هي:

 مدى سالمة الصياغة اللغوية والعلمية لفقرات االختبار. -
 مدى مناسبة السؤال لمستوى الطالبات. -
 تمثيل فقرات االختبار لمهارات التفكير التوليدي "محل الدراسة". -
 مدى دقة البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار. -
 إمكانية الحذف واإلضافة. -
 طية فقرات االختبار لمحتوى الوحدة.مدى تغ -

وقد أشار بعض المحكمين إلى تعديل بعض الفقرات وخعادة صياغتها لتصبح أكثر 
وضوحًا، ولكن لم ُيشر أي من المحكمين بحذف أو إضافة أي فقرة من فقرات االختبار لذلك بقيت 

 ( فقرة.30)
 االختبار: تجريب -7

( طالبة ممن أنهْين 34استطالعية تكونت من )قامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة 
دراسة الوحدة المختارة "الكهرباء في حياتنا" من طالبات الصف السابع األساسي من مدرسة بنات 

 رفح اإلعدادية "د" لالجئات، وذلك بهدف ما يلي:
 التأكد من وضوح معاني وتعليمات االختبار وتحديد الزمن المناسب لالختبار. -
 االختبار إحصائيًا )تحديد الصدق والثبات(.تقنين  -
 تحليل فقرات االختبار إليجاد معامل الصعوبة والتمييز. -
 زمن االختبار  حساب -8

تم حساب زمن تأدية الطالبات لالختبار عن طريق المتوسط الحسابي لزمن تقديم طالبات 
( دقيقة وذلك بتطبيق 40العينة االستطالعية فكانت المدة الزمنية التي استغرقتها الطالبات )

 المعادلة التالية:

زمن إجابة أول خمس  طالبات+زمن إجابة آخر خمس طالبات زمن االختبار = 
10
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 تصحيح أسئلة االختبار -9

 تم تقسيم االختبار إلى جزأين:

ويشمل المهارات الثالث األولى )مهارة وضع الفروض، مهارة التنبؤ في ضوء  :الجزء األول
المعطيات، مهارة التعرف على األخطاء والمغالطات(، حيث تم تخصيص درجة واحدة لكل سؤال 

( سؤال، وكانت الدرجات 16للمهارات التابعة للمهارات الثالث األولى، فقد بلغ عدد األسئلة )
 درجة.( 0-16تتراوح بين )

 ويتكون من مهارتي الطالقة والمرونة حيث تم تصحيحها كالتالي: :الجزء الثاني

( بالنسبة ةيكتبها الطالب )لكل طالب على حد : تعطى الدرجة طبقًا لعدد االستجابات التيالطالقة
 ( درجات بعد حذف االستجابة المكررة والتي ليس لها عالقة بالموضوع.2-3للسؤال، وذلك بواقع )

 يعطيها الطالب )لكل : تعطى الدرجة لعدد مداخل الحل المختلفة من االستجابات التيمرونةال
( درجات للسؤال 2-3( وعدم إعطاء الفكرة المكررة أكثر من درجة وذلك بواقع )ةطالب على حد

 الواحد.

 ( سؤال، وتراوحت درجات األسئلة 14حيث بلغ عدد األسئلة التابعة لهاتين المهارتين )
 ( درجة.0-50، وكانت درجة االختبار الكلية تتراوح بين)( درجة34-0)

 :تحليل نتائج العينة االستطالعية -10

لصـــدق ابعد تصـــحيح االختبار قامت الباحثة بإجراء بعض المعالجات اإلحصـــائية وقامت بإيجاد 
 معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار. والثبات كما قامت بحساب 

 صدق االختبار
 :صدق المحكمين .أ

حيث قامت الباحثة بعرض االختبار في صــــــــــــــورته األولية على مجموعة من المحكمين كما هو 
(، من ذوي االختصــــــــــــــاص في مجال العلوم وفي مجال المناهج وطرق 1موضــــــــــــــح في ملحق )

التدريس وذلك الستطالع آرائهم حول مناسبة فقرات االختبار لمهارات التفكير التوليدي، ومناسبة 
الفقرات لمســــتوى طالبات الصــــف الســــادس األســــاســــي، ودقة صــــياغة البدائل لكل فقرة من فقرات 

التعديالت بحيث أصـــــــــــــبح االختبار بإجراء قامت الباحثة  االختبار، وفي ضـــــــــــــوء آراء المحكمين
( فقرة منها أسئلة موضوعية عبارة عن أسئلة اختيار 16( فقرة، )30بصورته النهائية مكونًا من )



64 

( فقرة مقالي مقنن، وبذلك تم التحقق 14بدائل لكل فقرة واحد منها صــــــــــحيح، و) ةمن متعدد أربع
 من صدق المحكمين.

 خليصدق االتساق الدا .ب

قامت الباحثة بحســــــــــــاب معامل ارتباط بيرســــــــــــون لكل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية 
 لمحور كما يوضحها الجدول التالي:ل

 ( معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية للمحور4.7) جدول

 االرتباطمعامل  رقم الفقرة المهارات معامل االرتباط رقم الفقرة المهارات

 المهارة األولى/

 وضع الفروض 

1 0.303 

 المهارة الرابعة/ 

 الطالقة

17 **0.743 

2 **0.604 18 **0.737 

3 **0.481 19 **0.648 

4 **0.551 20 **0.662 

5 **0.430 21 **0.766 

6 **0.686 22 **0.803 

7 **0.577 23 **0.873 

 المهارة الثانية/ 

التنبؤ في ضوء مهارة 
 المعطيات

8 **0.694 24 **0.722 

9 **0.661 

 المهارة الخامسة/

 المرونة

25 **0.873 

10 **0.581 26 **0.764 

11 **0.607 27 **0.834 

12 **0.651 28 **0.872 

 المهارة الثالثة/

مهارة التعرف على األخطاء  
 والمغالطات

13 **0.505 29 **0.883 

14 **0.413 
30 **0.768 15 **0.516 

16 **0.478 

      0.32( = 0.05( وعند مستوى داللة )33قيمة "ر" الجدولية عند درجة حرية ) *
 0.41( = 0.01( وعند مستوى داللة )33قيمة "ر" الجدولية عند درجة حرية ) **
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ًا دااًل الدرجة الكلية للمحور ارتباطيتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات االختبار مرتبطة مع 
( جاءت قريبة من قيمة االرتباط 1( ماعدا الفقرة رقم )0.05-0.01إحصائيًا عند مستوى داللة )

 ( لهذا أبقتها الباحثة.0.05)ر( الجدولية عند مستوى داللة )

 :الصدق البنائي .ت

ضحه الكلية لالختبار كما يو قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين كل درجات المحور والدرجة 
 الجدول التالي:

 رتباط درجات المحور والدرجة الكلية لالختبارمعامل ا( 4.8) جدول

 مستوى الداللة معامل االرتباط المجال

 0.001 0.803** مهارة فرض الفروض

 0.001 0.722** مهارة التنبؤ في ضوء المعطيات

 0.001 0.681** مهارة التعرف على األخطاء والمغالطات

 0.001 0.962** مهارة الطالقة

 0.001 0.959** مهارة المرونة

 0.41( = 0.01( وعند مستوى داللة )33** قيمة "ر" الجدولية عند درجة حرية )

يتضح من الجدول أن جميع معامالت االرتباط بين كل مجال من مجاالت االختبار مع 
أن االختبار يتميز  على ( وهذا يدل0.001داللة )الدرجة الكلية دالة إحصائيًا عند مستوى 

 بالصدق البنائي وهذا ُيطمئن الباحثة الستخدام أدوات الدراسة.

 ثبات االختبار
 طريقة التجزئة النصفية .أ

( 34قامت الباحثة بحساب ثبات االختبار بعد تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من )
طالبة من طالبات الصف السابع األساسي بطريقة التجزئة النصفية وذلك بحساب معامل االرتباط 
بين درجات أفراد العينة االستطالعية على الفقرات ذات األرقام الفردية والفقرات ذات األرقام 

ة بحساب معامل االرتباط بين النصفين للمهارات الثالثة األولى، ثم جرى تعديل طول الزوجي
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االختبار )النصفين متساويين( باستخدام معادلة سبيرمان براون وقد كانت قيمة الثبات بطريقة 
 (.0.781التجزئة النصفية لألسئلة الموضوعية تساوي )

 :ألفا كرونباخ .ب

ئلة المقالية لكل من المهارات الرابعة والخامسة بطريقة ألفا قامت الباحثة بحساب الثبات لألس
 (.0.946كرونباخ وقد بلغت قيمة الثبات )

 (: قيم ثبات االختبار4.9جدول )

 معدل الثبات الثبات االختبار م

 0.781 التجزئة النصفية الجزء األول 1

 0.946 ألفا كرونباخ الجزء الثاني 2

 
 :معامل الصعوبة

النســـــبة المئوية  أنه عبارة عن معامل الصـــــعوبة:( 411م، ص2017ُيعر  ف عفانة ونشـــــوان )
مقســـــــــــــوم على عدد الطالبات اللواتي حاولن   عن الســـــــــــــؤال إجابة خاطئة من الطالبات اللواتي أجبن  

، حيث قامت الباحثة بحســــــــاب درجة صــــــــعوبة كل فقرة من فقرات االختبار للمهارات الثالث اإلجابة
 : (237م، ص1999)الطبيب، باستخدام المعادلة التاليةاألولى 

 عدد الطالبات اللواتي أجْبن  إجابة خاطئةمعامل الصعوبة = 

 عدد الطالبات اللواتي حاولن  اإلجابة                 

 وقامت الباحثة بحساب معامل الصعوبة للمهارات الرابعة والخامسة باستخدام المعادلة التالية
 :(194م، ص2004)النبهان، 

P =
Tu + 𝑇𝑡

2𝑛 𝑠
 

 حيث أن:

uT في الفئة العليا: درجات الطالبات. 

tT الدنيا في الفئة: درجات الطالبات. 
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n.عدد الطالبات في كل فئة : 

S.عدد الدرجات المخصصة لكل فقرة : 
 

 معامل التمييز 
تمتعن اللواتي ي( بأنه "قدرة الفقرة على التمييز بين الطالبات 239م، ص2005)ويعرفه ملحم 

بقدر أكبر من المعارف والطالبات األقل قدرة في مجال معين من المعارف"، حيث قامت الباحثة 
أبو لبدة، ) بحساب معامل التمييز لفقرات االختبار للمهارات الثالثة األولى حسب المعادلة التالية

 :(307م، ص2008

 
سب ة والخامسة حوقامت الباحثة بحساب معامل التمييز لفقرات االختبار للمهارات الرابع      

 :(203م، ص2004)النبهان،  المعادلة التالية

 

D =
Tu − 𝑇𝑡

𝑛 𝑠
 

 

وبتطبيق المعادلتين تم حســاب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار والجدول التالي 
 :لكل فقرة من فقرات االختبار التمييز والصعوبة تكاًل من معاماليوضح 

  

 = معامل التمييز
 عدد الطالبات اللواتي أجبن إجابة صحيحة من الفئة الدنيا -صحيحة من الفئة العليا عدد الطالبات اللواتي أجبن إجابة 

 عدد أفراد إحدى الفئتين
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 ( معامالت التمييز والصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار4.10جدول )

 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة

1 0.60 0.45 16 0.33 0.45 
2 0.46 0.78 17 0.51 0.44 
3 0.36 0.56 18 0.41 0.47 
4 0.40 0.45 19 0.51 0.32 
5 0.26 0.45 20 0.49 0.38 
6 0.40 0.56 21 0.45 0.31 
7 0.40 0.67 22 0.61 0.47 
8 0.56 0.56 23 0.65 0.61 
9 0.30 0.67 24 0.53 0.59 
10 0.36 0.56 25 0.44 0.45 
11 0.40 0.56 26 0.54 0.47 
12 0.70 0.34 27 0.47 0.47 
13 0.40 0.23 28 0.60 0.49 
14 0.46 0.78 29 0.54 0.47 
15 0.36 0.34 30 0.60 0.50 

يث حأن معامل الصعوبة كان مناسبًا لجميع فقرات االختبار؛ من الجدول السابق يتضح 
، حيث أن الهدف (0.47( وبمتوســــــط بلغ )0.70-0.26تراوحت قيم معامالت الصــــــعوبة بين )

(، والتي تزيد 0.2من حسـاب معامل الصـعوبة هو حذف الفقرات التي تقل درجة صـعوبتها عن )
 (170م،2008(. )أبو دقة ،0.8درجة صعوبتها عن )

( وبمتوسط 0.78 -0.23ح )كما يتضح من الجدول السابق أن قيم معامل التمييز تتراو 
(، وعليه تم قبول جميع فقرات االختبار حيث كانت في المســــــــــــتوى المعقول كما قرره 0.45بلغ )

، حيث أن الهدف من حســـــــاب معامل التمييز هو حذف الفقرات ياس والتقويمالمختصـــــــون في الق
 (.172م،2008(. )أبو دقة ،0.2عن )تقل التي 
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 :: دليل المعلماثالثً 
الباحثة دلياًل للمعلم بعد االطالع على األدب التربوي والدراســـات الســـابقة في مجال أعدت 

العلوم؛ وذلك لالســــــــــترشــــــــــاد به في تدريس وحدة "الكهرباء في حياتنا" من كتاب العلوم للصــــــــــف 
 ويتطلب بناء الدليل السير عبر الخطوات التالية:، دس األساسي باستخدام نموذج النداالسا

 : الدليل ويتمثل في تحديد الهدف من -1
 .صياغة األهداف التعليمية المراد تحقيقها بشكل صحيح 
 .تحديد المادة العلمية التي يسعى المعلم لتعليمها للطالب 
 .تحديد األنشطة التعليمية المناسبة للمحتوى التعليمي 
 .تحديد وتجهيز األدوات التعليمية الالزمة لتحقيق األهداف التعليمية 
  التقويم المناسبة للتعرف على مدى تحقيق األهداف التعليمية.تحديد أساليب 
 .وضع الخطة الزمنية الالزمة لتنفيذ الدرس 
تطبيق وحدة الكهرباء في حياتنا من مادة العلوم على المجموعة التجريبية وفق نموذج الندا  -2

 عبر مراحله كما يلي:
 االكتشاف الموجه ويأتي بعد االكتشاف الحر.  -1

  ئلة الدرس وذلك بطرح األسعرض المعلومات والبيانات التي تتعلق بموضوع بيقوم المعلم
 الطالب.ومناقشتها مع 

  يقوم المعلم بتوجيه الطالب خطوة بخطوة لمساعدتهم على استيعاب المعلومات التي عرضت
عليهم ومساعدتهم على إجراء التجارب العملية من خالل تزويدهم بأوراق عمل توضح األدوات 

 العمل.وخطوات 
 يوجه المعلم طالبه لحل المشكلة التي ُعرضت عليهم من خالل قيامهم بإجراء التجارب. 
 بمساعدة المعلم من صحة المعلومات التي توصلوا إليها يتحقق الطالب. 

 الشرح والتوضيح.  -2

 يقوم المعلم بالشرح والتفسير لكل جزئية في الدرس تدريجيًا.

 المزاوجة بينهما. -3
تعتبر هذه المرحلة كمرحلة للربط بين المرحلتين السابقتين للنموذج )االكتشاف الموجه، 
الشرح والتوضيح(، حيث يقوم المعلم بعمل مقارنة ومزاوجة بين ما توصل إليه الطالب في مرحلة 
االكتشاف الموجه، وما قام المعلم بشرحه وتوضيحه في مرحلة الشرح والتوضيح، وهنا يأتي دور 
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م األخطاء المع لم أن يحفز ويشجع الطالب الذين توصلوا للمعرفة بالشكل الصحيح، وعليه أن ُيقو  
 التي وقع فيها باقي المتعلمين ويتالفى وقوعها في المرات القادمة.

 تدحرج كرة الثلج. -4

، في الدرس لة لغلق الدرس، أو غلق لكل موضوعكمرحفي نموذج الندا المرحلة هذه تعد 
يت وتمكين المعلومات التي توصل إليها الطالب لحفظها واستبقائها، كما تعمل الهدف منها تثب

دة له على حفظ المعلومات التي توصل إليها في  على تنظيم المعرفة في ذهن المتعلم ومساع 
ذه أن الندا في ه أيوالتي شرحها المعلم أثناء مرحلة الشرح والتوضيح،  ،االكتشاف الموجه

د أن تكون الخبرة متماسكة ومتالحمة في ذهن الطالب لمساعدته على تنظيم اإلستراتيجية قد اعتم
 المعرفة وترابطها وتكاملها لتسهيل عملية الحفظ واالستذكار للمحفوظ.

ين في مجال المناهج وطرق عرضت الباحثة الدليل على مجموعة من المحكمين والمختص -3
 إلبداء آرائهم من حيث: التدريس

 .لمحتوى وحدة الكهرباء في حياتنا وفق نموذج الندامدى شمولية الدليل  -
 مدى مناسبة نموذج الندا لطالبات الصف السادس األساسي. -
 الصحة العلمية واللغوية. -
 حذف أو إضافة أو إبداء أي مالحظات. -
قامت الباحثة بتعديل الدليل بناًء على آراء المحكمين ومالحظاتهم، وخخراج الدليل بصورته  -4

 (.4و موضح في ملحق رقم )النهائية كما ه
دراسي في الفصل الدراسي الثاني من العام الوتنفيذ الدليل على المجموعة التجريبية، تطبيق   -5

م( 5/5/2017م( واستمر التطبيق حتى )10/4/2017، وذلك بتاريخ )(م2016-2017)
 .( حصة دراسية15بواقع )
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 تكافؤ مجموعتي الدراسة 
 مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة من حيث: قامت الباحثة بالتأكد من تكافؤ

 التحصيل العام من خالل نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول. -1
 التحصيل في العلوم من خالل نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول. -2
 االختبار القبلي لمهارات التفكير التوليدي. -3

 
 :التحصيل العام -1

مجاميع التحصيل العام للطالبات من خالل نتائج اختبارات نهاية قامت الباحثة برصد 
( T-testواستخدمت اختبار )، م(2017-2016ل من العام الدراسي )الفصل الدراسي األو 

لعينتين مستقلتين للتعرف إلى الفروق في المجموعتين التجريبية والضابطة قبل البدء في التطبيق 
 والجدول التالي يوضح ذلك:

( للتعرف إلى الفروق بين طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في T( نتائج اختبار )4.11) جدول
 التحصيل العام

 العدد المجموعة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 "ت"

قيمة 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

التحصيل 
 العام

 15.66 82.30 34 التجريبية
 غير دالة 0.981 0.024

 16.66 82.21 34 الضابطة
 1.664( = 0.05وعند مستوى داللة) (68قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 
( أن قيمة "ت" المحسوبة كانت أصغر من قيمة "ت" الجدولية 4.11يتضح من الجدول )

فروق ( أي أنه ال توجد 0.05أي أن قيمة "ت" المحسوبة غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل 

 العام، وهذا يدل على أن المجموعتين متكافئتين من حيث التحصيل العام.
 

 :التحصيل في العلوم -2
قامت الباحثة برصد مجاميع التحصيل في العلوم للطالبات في اختبارات نهاية الفصل 

( T-testواستخدمت الباحثة اختبار )، م(2017-2016ل من العام الدراسي )الدراسي األو 
لعينتين مستقلتين للتعرف إلى الفروق في المجموعتين التجريبية والضابطة قبل البدء في التطبيق 

 والجدول التالي يوضح ذلك:
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المجموعتين التجريبية والضابطة في ( للتعرف إلى الفروق بين طالبات T( نتائج اختبار )4.12) جدول
 تحصيل العلوم

المتوسط  العدد المجموعة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 "ت"

قيمة 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

تحصيل 
 العلوم

 8.93 39.63 34 التجريبية
 غير دالة 0.98 0.025

 8.60 39.58 34 الضابطة
 

قيمة "ت" المحســــــوبة في المقارنة بين متوســــــطي درجات ( أن 4.12يتضــــــح من الجدول )
طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي كانت أصغر من "ت" الجدولية وهذا 

(، أي أنه ال توجد فروق ذات 0.05يعني أن قيمة "ت" غير دالة إحصـــــائيًا عند مســـــتوى داللة )
مجموعتين التجريبية والضــــــابطة في تحصــــــيل داللة إحصــــــائية بين متوســــــطي درجات طالبات ال
 العلوم، وهذا يدل على أن المجموعتين متكافئتين.

 
 االختبار القبلي لمهارات التفكير التوليدي. -3

قامت الباحثة برصـــــــــــد درجات الطالبات في االختبار القبلي، واســـــــــــتخدمت الباحثة اختبار 
(T-test لعينتين مســـتقلتين للتعرف إلى الفروق في )قبل البدء  المجموعتين التجريبية والضـــابطة

 في التطبيق والجدول التالي يوضح ذلك:
 

( للتعرف إلى الفروق بين طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في Tنتائج اختبار ) :(4.13) جدول

 االختبار القبلي لمهارات التفكير التوليدي

 العدد المجموعة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 "ت"

قيمة 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

التطبيق 
 القبلي

 3.403 18.588 34 التجريبية
0.097 0.923 

غير دالة 
 3.033 18.513 34 الضابطة إحصائياً 

 

( أن قيمة "ت" المحسوبة في المقارنة بين متوسطي درجات 4.13يتضح من الجدول )
التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي كانت أصغر من "ت" الجدولية وهذا طالبات المجموعتين 

(، أي أنه ال توجد فروق ذات 0.05يعني أن قيمة "ت" غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات 

 ن.اا يدل على أن المجموعتين متكافئتلي، وهذالقب التوليدي التفكير
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 :الدراسة خطوات
 من أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بالخطوات التالية:

االطالع على األدب التربوي والبحوث المتعلقة بنموذج الندا وجمع وخعداد الدراسات السابقة  -1
 لالستفادة منها في فروض الدراسة.

لوحدة "الكهرباء في حياتنا" للصف السادس الجزء الثاني لتحديد تحليل المحتوى العلمي  -2
 مهارات التفكير التوليدي المتضم نة في الوحدة.

إعداد قائمة بمهارات التفكير التوليدي المتوفرة في وحدة "الكهرباء في حياتنا" من كتاب العلوم  -3
 للصف السادس األساسي.

 ارات التفكير التوليدي.إعداد أدوات الدراسة المتمثلة في اختبار مه -4
إعداد دليل المعلم للوحدة الدراسية في ضوء نموذج الندا من خالل اختيار وحدة الكهرباء في  -5

 حياتنا المقررة على طالبات الصف السادس األساسي.
تحكيم أدوات الدراسة من قبل خبراء العلوم والمشرفين التربويين والمعلمين للتحقق من صدقها  -6

 وثباتها.
الباحثة طلب رسمي إلى وكالة الغوث الدولية للسماح لها بالتطبيق في المدرسة المختارة تقديم  -7

 في عينة الدراسة.
 اختيار عينة الدراسة وتقسيمها إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة. -8
 تجربة االختبار على عينة استطالعية غير عينة الدراسة وخجراء التعديالت الالزمة. -9

 أدوات الدراسة في صورتها النهائية.إعداد  -10
 هما.ئضابطة والتجريبية للتأكد من تكافتطبيق االختبار قبليًا على المجموعتين ال -11
 تدريس الوحدة للمجموعتين الضابطة والتجريبية. -12
 التطبيق البعدي لالختبار على المجموعتين. -13
 تحليل النتائج إحصائيًا وتفسيرها في ضوء ما وضع للبحث من فروض. -14
 قديم التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تسفر عنها الدراسة التجريبية.ت -15
 

 :المعالجات اإلحصائية
 استخدمت الباحثة األدوات التالية للتأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة:

 معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار. -
 معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار. -
 االرتباط بيرسون للكشف عن صدق االتساق الداخلي لالختبار.معامل  -
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 معادلة سبيرمان براون لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية للجزء األول من االختبار. -
 ألفا كرونباخ لحساب الثبات للجزء الثاني من االختبار. -
راسة لد( لعينتين مستقلتين لضبط متغيرات ا(Independent_samples T_Testاختبار  -

 التطبيق القبلي(. -التحصيل في العلوم –)التحصيل العام 
( لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق بين (Independent_samples T_Testاختبار  -

 مجموعتي الدراسة.
علوم لدى ال مربع إيتا لدراسة أثر نموذج الندا في تنمية مهارات التفكير التوليدي في مادة -

طالبات الصف السادس األساسي.



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتها

  



76 

 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتها

 

الباحثة في هذا الفصل بعرض أهم النتائج التي تم التوصل إليها، وذلك من خالل  قامت
قيامها بجمع البيانات التي تمت خالل تطبيق أدوات الدراسة، ومعالجتها باستخدام برنامج 

"SPSS" ،بهدف اإلجابة على أسئلة الدراسة والتحقق من الفروض، ومناقشة النتائج وتفسيرها ،
 والمقترحات الخاصة بهذه الدراسة.بوضع التوصيات  كما قامت الباحثة

 

 :نتائج الدراسة
 اإلجابة على السؤال األول وتفسيره: 

حدة وما مهارات التفكير التوليدي في  من أسئلة الدراسة على ما يلي: " ينص السؤال األول

 ".المراد تنميتها لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة؟ الكهرباء في حياتنا
ولإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة باالطالع على الدراسات السابقة واألدب التربوي 

قامت بإجراء عملية تحليل محتوى لوحدة الكهرباء في ، و ذات العالقة بمهارات التفكير التوليدي
 التنبؤ في ضوء -التوليدي هي )وضع الفروض مهارات التفكير أن حياتنا حيث الحظت

ائمة ق ها فيوالمرونة(، وقد تم عرض -الطالقة -التعرف على األخطاء والمغالطات -المعطيات
 (.2بمهارات التفكير التوليدي في ملحق رقم )

 اإلجابة على السؤال الثاني وتفسيره: 
ما الصورة العامة لنموذج الندا الموظف في تنمية ينص السؤال الثاني على ما يلي:" 

دة الكهرباء في حياتنا لدى طالبات الصف السادس األساسي مهارات التفكير التوليدي في وح
 ؟".بغزة

على الدراسات السابقة التي تتعلق بنموذج الندا كدراسة حسن باالطالع الباحثة قامت 
وقد أجابت الباحثة على هذا م(، 2013م( ودراسة صبري وعلي )2015م( ودراسة رشيد )2016)

قامت ببناء الصورة العامة لنموذج الندا من خالل اتباع مجموعة من الخطوات السؤال، حيث 
، كما تم تفسير (4في دليل المعلم في ملحق رقم ) تم توضيحهاوقد والمراحل في بناء الدروس 

 (.20-19ذلك في اإلطار النظري ص)
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 اإلجابة على السؤال الثالث وتفسيره: 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة هل ينص السؤال الثالث على ما يلي:" 

(≥α 0.05 بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة )
 مهارات التفكير التوليدي؟".ابطة في التطبيق البعدي الختبار الض

 وتنص الفرضية الخاصة بهذا السؤال على ما يلي: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
ت درجات طالباالمجموعة التجريبية و طالبات ( بين متوسطي درجات α 0.05≤عند مستوى داللة )

 الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير التوليدي".المجموعة 

لعينتين مستقلتين للكشف  "T-Test" حة هذا الفرض تم استخدام اختباروللتحقق من ص
عن داللة الفروق بين متوسطي أداء المجموعتين التجريبية والضابطة وكانت النتائج موضحة كما 

 يلي:
 

" لعينتين مستقلتين بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في t(: نتائج اختبار "5.1جدول )
 اختبار مهارات التفكير التوليدي

 العدد المجموعة المهارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
"t" 

قيمة 
الداللة 

"Sig" 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 وضع الفروض
 0.95 6.00 34 التجريبية

دالة  0.05 0.047 2.028
 1.18 5.47 34 الضابطة إحصائياً 

التنبؤ في ضوء 
 المعطيات

 0.93 3.91 34 التجريبية
2.78 0.007 0.01 

دالة 
 1.14 3.20 34 الضابطة إحصائياً 

التعرف على 
األخطاء 
 والمغالطات

 0.77 3.61 34 التجريبية
2.008 0.049 0.05 

دالة 
 0.66 3.26 34 الضابطة إحصائياً 

 الطالقة
 3.72 10.79 34 التجريبية

دالة  0.01 0.001 3.71
 3.78 7.41 34 الضابطة إحصائياً 

 المرونة
 3.26 8.61 34 التجريبية

4.28 0.001 0.01 
دالة 

 2.89 5.41 34 الضابطة إحصائياً 

 الدرجة الكلية
 7.85 32.94 34 التجريبية

دالة  0.01 0.001 4.38
 7.53 24.76 34 الضابطة إحصائياً 
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 1.66( = 0.05( عند مستوى داللة )67" الجدولية عند درجة حرية )tقيمة "
 2.37( = 0.01( عند مستوى داللة )67" الجدولية عند درجة حرية )tقيمة "

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

 الدرجة الكلية: 
( وهو أقل من 24.76المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للمجموعة الضابطة يساوي )

المحسوبة الختبار " T(، وقيمة "32.94المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية الذي يساوي )
( 0.01الجدولية عند مستوى داللة ) "T( وهي أكبر من "4.38مهارات التفكير التوليدي تساوي )

فروق  اكهن الصفري وقبول الفرض البديل أي أن(، وعليه تم رفض الفرض 2.37والتي تساوي )
المجموعة طالبات درجات  بين متوسطي (α 0.05 =)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

ر ختبار مهارات التفكيالضابطة في التطبيق البعدي الدرجات طالبات المجموعة التجريبية و 
 .التوليدي لصالح المجموعة التجريبية

 

 مهارة وضع الفروض: 
المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للمجموعة الضابطة في مهارة وضع الفروض يساوي 

" t(، وقيمة "6.00للمجموعة التجريبية الذي يساوي ) (، وهو أقل من المتوسط الحسابي5.47)
" الجدولية عند t( وهي أكبر من "2.028) المحسوبة الختبار مهارات التفكير التوليدي تساوي 

لصفري وقبول الفرض (، وعليه تم رفض الفرض ا1.66( والتي تساوي )0.05مستوى داللة )
( بين متوسطي α 0.05 =مستوى داللة )فروق ذات داللة إحصائية عند  هناك البديل، أي أن

في التطبيق البعدي الضابطة درجات طالبات المجموعة المجموعة التجريبية و طالبات درجات 
 الختبار مهارات التفكير التوليدي في مهارة وضع الفروض.

 

 مهارة التنبؤ في ضوء المعطيات: 
وء مهارة التنبؤ في ضالمتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للمجموعة الضابطة في 

وهو أقل من المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية الذي يساوي  ،(3.20المعطيات يساوي )
( وهي أكبر من 2.78" المحسوبة الختبار مهارات التفكير التوليدي تساوي )t(، وقيمة "3.91)
"t( وعليه تم رفض الفرض الصفري 1.66( والتي تساوي )0.05" الجدولية عند مستوى داللة )

 (α 0.05 =)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ن هناكالفرض البديل أي أوقبول 
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في الضابطة درجات طالبات المجموعة المجموعة التجريبية و طالبات درجات بين متوسطي 
 التنبؤ في ضوء المعطيات. التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير التوليدي في مهارة

 مهارة التعرف على األخطاء والمغالطات: 
المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للمجموعة الضابطة في مهارة  التعرف على األخطاء 

(،  وهو أقل من المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية الذي يساوي 3.26والمغالطات يساوي )
( وهي أكبر من 2.008بار مهارات التفكير التوليدي تساوي )" المحسوبة الختt(، وقيمة "3.61)
"t( وعليه تم رفض الفرض ال1.66( والتي تساوي )0.05" الجدولية عند مستوى داللة  ،) صفري

 (α 0.05 =)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة هناك  وقبول الفرض البديل، أي أن
في الضابطة درجات طالبات المجموعة التجريبية و المجموعة طالبات درجات بين متوسطي 

 .التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير التوليدي في مهارة التعرف على األخطاء والمغالطات
 

 مهارة الطالقة: 
المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للمجموعة الضابطة في مهارة الطالقة يساوي  

" t(، وقيمة "10.79للمجموعة التجريبية الذي يساوي )( وهو أقل من المتوسط الحسابي 7.41)
" الجدولية عند t( وهي أكبر من "3.71المحسوبة الختبار مهارات التفكير التوليدي تساوي )

لصفري وقبول الفرض ( وعليه تم رفض الفرض ا2.37( والتي تساوي )0.01مستوى داللة )
بين متوسطي  (α 0.05 =)وى داللة فروق ذات داللة إحصائية عند مست هناك البديل أي أن

في التطبيق البعدي الضابطة درجات طالبات المجموعة المجموعة التجريبية و طالبات درجات 
 الختبار مهارات التفكير التوليدي في مهارة الطالقة.

 

 مهارة المرونة: 

المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للمجموعة الضابطة في مهارة المرونة يساوي 
" t(، وقيمة "8.61( وهو أقل من المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية الذي يساوي )5.41)

" الجدولية عند t( وهي أكبر من "4.28المحسوبة الختبار مهارات التفكير التوليدي تساوي )
لصفري وقبول الفرض ( وعليه تم رفض الفرض ا2.37( والتي تساوي )0.01مستوى داللة )

بين متوسطي  (α 0.05 =)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  كهنا البديل أي أن
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في التطبيق البعدي الضابطة درجات طالبات المجموعة المجموعة التجريبية و طالبات درجات 
 الختبار مهارات التفكير التوليدي في مهارة المرونة.

ق البعدي الضابطة للتطبيالمجموعة التجريبية و  حجم األثر للفروق بين المجموعة وللتعرف على
 كما هو موضح بالمعادلة التالية (2ηتم استخدام مربع ايتا )وليدي، في اختبار مهارات التفكير الت

 :(430م، ص2012)محمد وعبد العظيم، 

=
𝑻𝟐

𝑻𝟐+𝑫𝒇
2η 

 ن: أحيث 
2η :لمستقل، اعبر عن نسبة التباين الكلي في المتغير التابع الذي يمكن أن يرجع إلى المتغير ت

 والتي يمكن إيجاد القيمة التي تعبر عن حجم األثر.
2T" مربع قيم :t." 

Dfدرجة الحرية : 
 ( يمكن إيجاد القيمة التي تعبر عن حجم التأثير باستخدام المعادلة:2η) وعن طريق ايتا

𝐷 =
2 √𝛈𝟐

√1 − 𝛈𝟐
 

في ( قيم لمستويات حجم التأثير كما 431م، ص2012وقد ذكر محمد وعبد العظيم )
 :الجدول التالي

 

 (: الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير 5.2جدول )

 األداة المستخدمة
 األداة المستخدمة

 كبير متوسط صغير
D 0.2 0.5 0.8 

2η 0.01 0.06 0.14 
 

قامت الباحثة بحساب حجم التأثير باستخدام المعادلة السابقة، والجدول التالي يوضح حجم 
 (.d( وقيمة )2ηالتأثير بواسطة كل من مربع ايتا )
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لدرجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات  "t ""η2 " "d(: قيمة "5.3جدول )
 التفكير التوليدي

 المهارات
درجة الحرية 

"df" 
 "tقيمة"

 قيمة مربع إيتا "
2η" 

قيمة 
"d" 

حجم 
 التأثير

 متوسط 0.45 0.057 2.028 67 وضع الفروض
 كبير 0.675 0.103 2.78 67 التنبؤ في ضوء المعطيات
التعرف على األخطاء 

 والمغالطات
 متوسط 0.491 0.056 2.008 67

 كبير 0.993 0.170 3.71 67 الطالقة
 كبير 1.044 0.214 4.28 67 المرونة

 كبير 1.068 0.222 4.38 67 الدرجة الكلية
 

" للدرجة الكلية  2η( أن قيمة "5.3( يتبين من الجدول )5.2المرجعي)بناًء على الجدول 
وهي قيمة كبيرة أي أن المتغير المستقل نموذج الندا ( 1.068( بلغت )d( وقيمة )0.222بلغت )

" هي فروق حقيقية تعزى   "tله تأثير كبير على مهارات التفكير التوليدي، مما يدلل على أن قيمة 
 لمتغيرات الدراسة.

عند مستوى الجدولية، وأن الفروق  "t"المحسوبة قريبة من قيمة  "t"ووجدت الباحثة أن قيمة 
لم تكن واضحة بشكل كبير في مهارة وضع الفروض، وذلك يعود إلى أن مستوى  (0.05داللة )

 ،حيث القت الطالبات صعوبة في وضع فروض لحل هذه األسئلة ،األسئلة كان صعبًا نوعًا ما
 مهارة التعرف على األخطاء والمغالطات حيث كان مستوى األسئلة من النوع السهلكذلك في 

، مما جعل حجم التأثير متوسطًا في كلتا وكانت األسئلة مناسبة لمعظم مستويات الطالبات
 المهارتين.

في ضوء ما سبق ترى الباحثة أن نموذج الندا له تأثير كبير في تنمية مهارات التفكير 
 .حصيل طالبات المجموعة التجريبيةوفي رفع مستوى تالتوليدي، 

وتعزو الباحثة هذه الفروق إلى أن توظيف نموذج الندا في تنمية مهارات التفكير التوليدي 
 له تأثير كبير في التدريس أكثر من طرق التدريس التقليدية، وذلك يعود لألسباب التالية: 

سنا، تختلف عن طرق التدريس المتبعة في مدار  التي دةيعد نموذج الندا من النماذج التدريسية الجدي -1
 فهي تعد طريقة مشوقة وممتعة، لذلك القت نجاحًا كبيرًا.
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للمشاركة الفاعلة في العملية التعليمية وخجراء األنشطة العملية  للطلبةأتاح نموذج الندا الفرصة  -2
 فة واالحتفاظ بها واستبقائها.واكتشاف المعر 

باألنشطة والتجارب العملية جعلت الطالب هو محور العملية التعليمية، وذلك يزيد  الطلبةقيام  -3
 دافعيته للتعلم، وينمي لديه حب االكتشاف للمعرفة بنفسه وتزيد من ثقته بنفسه.

يعمل نموذج الندا على تنظيم المعرفة والتدرج فيها من البسيط للمعقد، كذلك تهتم بتثبيت المعلومات  -4
 عدم االنتقال من مرحلة ألخرى إال بعد إتقان المرحلة التي تسبقها.و  الطلبة،لدى 

يبرز نموذج الندا الدور اإليجابي للطالب من خالل تفاعلهم مع البيئة التعليمية وكذلك تفاعل  -5
 الطالب فيما بينهم.

 لنموذج الندا أهمية كبيرة في تنمية مهارات التفكير بشكل عام ومهارات التفكير التوليدي بشكل -6
 خاص.

يتيح نموذج الندا للطالب حرية التنقل داخل البيئة الصفية، ويعطيهم الفرصة لممارسة أساليب  -7
 توليد األفكار.

 ُيعطي نموذج الندا الفرصة للطالب لطرح التساؤالت على المشكالت التي تواجهه. -8
ار جديدة ألفكيعمل نموذج الندا على ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة، كما يساعد على التوصل  -9

 من خالل الخبرات السابقة.
وتوضح الباحثة أن نموذج الندا له دور كبير في تنمية مهارات التفكير التوليدي وتتفق 

م( ودراسة عبد السالم 2015نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة كدراسة رشيد )
الباحثة أي دراسة تختلف مع نتائج فيما لم تجد ، م(2009م(، ودراسة إبراهيم )2013وعلي )
 دراستها.
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 :وصيات الدراسةت
 في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحثة توصي بما يلي:

ستراتيجيات ونماذج تدريسية في المواد الدراسية المختلفة، ومنها نموذج إالتنويع في استخدام  -1
 الندا في تنمية مهارات التفكير التوليدي.

 االهتمام بتدريس مهارات التفكير بشكل عام، ومهارات التفكير التوليدي بشكل خاص. -2
عقد ورش عمل لتدريب معلمي العلوم خاصة ومعلمي المواد الدراسية عامة على الخطوات  -3

 اإلجرائية لنموذج الندا ونماذج التدريس األخرى.
ة أخرى ذج وطرق تدريسيضرورة تدريب الطلبة على مهارات التفكير التوليدي وتوظيف نما -4

 لتنميتها.
 تشجيع معلمي العلوم على استخدام نموذج الندا في تنمية مهارات التفكير التوليدي. -5

 :مقترحات الدراسة
 في ضوء نتائج وتوصيات الدراسة تقترح الباحثة ما يلي:

 إجراء دراسات تستخدم نموذج الندا في تنمية مهارات التفكير التوليدي على مراحل وصفوف -1
 تعليمية مختلفة.

إجراء دراسات تستخدم نموذج الندا في تصويب المفاهيم الخاطئة، وحل المسألة العلمية  -2
 وتنمية المفاهيم العلمية.

 إجراء دراسات مقارنة بين نموذج الندا ونموذج تدريسي آخر لتنمية مهارات التفكير التوليدي. -3
 لتفكير التوليدي.إجراء دراسات وصفية لمدى تضمن كتب العلوم لمهارات ا -4
.أثره في تنمية مهارات التفكير األخرى و استخدام نموذج الندا  -5



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 لمصادر والمراجعا
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 المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم
 أواًل: المراجع العربية

م(. أثر استخدام أنموذجي الندا وكمب في التحصيل واستبقاء المعلومات 2009إبراهيم، أميرة. )
بل.   ، بامجلة العلوم اإلنسانيةلدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة علم األحياء. 

220-200. 

. القاهرة. عالم 1، طالتفكير من خالل إستراتيجيات التعلم باالكتشافم(. 2007) إبراهيم، مجدي
 والتوزيع والطباعة.الكتب للنشر 

م(. أثر التدريس بخرائط العقل في تنمية التحصيل والتفكير التوليدي 2014أحميدة، هناء بشير. )
 (.15) 2 .رمص ،مجلة البحث العلمي في التربيةفي مادة العلوم لتالميذ المرحلة اإلعدادية. 

406-361 

. عمان. دار زهران 1والتعلم. طم(. فلسفة التفكير ونظريات في التعليم 2010األشقر، فارس. )
 للنشر والتوزيع.

. غزة. 3. طمقدمة في تصميم البحث التربوي م(. 2003األغا، إحسان واألستاذ، محمود. )
 الرنتيسي للطباعة والنشر.

م(. تدريس العلوم باستخدام التعلم القائم على االستبطان 2016جاد الحق، نهلة عبد المعطي. )
، بية العلميةمجلة التر  التوليدي ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.لتنمية التفكير 

 .1-40(. 4)19مصر. 

. 1، طمنهجية البحث العلمي مدخل لبناء المهارات البحثيةم(. 2012الجبوري، حسين محمد. )
 عمان. دار صفاء للنشر والتوزيع.

 . بيروت. دار الكتاب الجامعي.1، طقاتتعليم التفكير مفاهيم وتطبيم(. 1999جروان، فتحي. )

. عمان. دار الفكر ناشرون 4، طتعليم التفكير مفاهيم وتطبيقاتم(. 2009جروان، فتحي. )
 وموزعون.

الجديد في تدريس تجارب العلوم في ضوء إستراتيجيات التدريس م(. 2007أبو جاللة، صبحي. )
 . الكويت. مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.1ط المعاصرة،
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م(. فاعلية استخدام إستراتيجية تقصي الويب لتدريس األحياء في تنمية 2017الجهني، أحالم. )
وية . المجلة الدولية التربالتفكير التوليدي واالتجاه نحوها لدى طالبات الثاني الثانوي 

 .210-226(. 3) 6، األردن. المتخصصة

م(. فاعلية المهام الكتابية المصحوبة بالتقويم الجماعي 2007ليلى ورمضان، حياة. )حسام الدين، 
في تنمية التفكير التوليدي ودافعة اإلنجاز وتحصيل الفيزياء لدى طالب الصف األول الثانوي. 

 .120-170(. 2)10، مصر. مجلة التربية العلمية

م(. أثر أنموذج الندا في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في 2016حسن، حسن حميد. )
 104-132. 70، العراق. مجلة ديالىمادة التاريخ. 

م(. أثر نموذج الندا في تحصيل طالبات الصف الخامس العلمي 2003حمد هللا، حيدر ميسر )
 .12بغداد.  مجلة البحوث التربوية والنفسية،في مادة األحياء. 

. عمان. دار المسيرة 1، طالتصميم التعليمي نظرية وممارسةم(. 1999محمود. )الحيلة، محمد 
 للنشر والتوزيع.

 . العين. دار الكتاب الجامعي.3م(. طرائق التدريس وخستراتيجياته، ط2003الحيلة، محمد محمود. )

ائي. نم(. درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها للتدريس الب2013الخالدي، جمال. )
 (.1) 21. العراق.مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية

م(. استخدام نموذج بناء المعرفة المشتركة في 2013الخطيب، منى فيصل واألشقر، سماح. )
تدريس العلوم لتنمية التفكير التوليدي والمفاهيم العلمية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي. 

 61-109 .(192). مصر. التدريسمجلة دراسات في المناهج وطرق 

م(. أثر إستراتيجية تدحرج كرة الثلج في حفظ النصوص األدبية 2014خليفة، عبد المهيمن. )
 299-324(. 84)20، بابل.مجلة كلية التربية األساسيةلطالب الرابع األدبي. 

. غزة. 2ط ل،القياس والتقويم الصفي: المفاهيم واإلجراءات لتعلم فعام(. 2008أبو دقة، سناء. )
 دار آفاق للطباعة والنشر.

( في تدريس الفيزياء على CASEم(. أثر استخدام نموذج آدي وشاير)2014دنيور، يسري طه. )
راسات دتنمية التحصيل والتفكير العلمي والتفكير التوليدي لدى طالب الصف األول الثانوي. 

 .41-88 .(55)، السعودية. عربية في التربية وعلم النفس
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م(. فاعلية استخدام إستراتيجية ما ورا المعرفة في تدريس الرياضيات 2016دياب، رضا أحمد. )
ربويات مجلة تفي تنمية التفكير التوليدي والدافعية لإلنجاز لدى تالميذ األول اإلعدادي. 

 .164-252(. 3) 19 ، مصر. الرياضيات

م(. فاعلية أنموذج الندا في تحصيل طلبة معهد الطب التقني في 2007رشيد، ميعاد ناظم. )
 (.1)18 ،مجلة كلية التربية للبناتمادة الفسلجة. 

م(. أثر أنموذج الندا وفراير في اكتساب المفاهيم البالغية عند 2015رشيد، نضال مزاحم. )
نسانية، اإل وممجلة جامعة تكريت للعلطالب الصف الخامس األدبي وتنمية تفكيرهم الناقد. 

 284-344(. 11)22العراق. 
م(. أثر برمجية تفاعلية قائمة على التلميح البصري وأثرها في تنمية 2015زنقور، ماهر محمد. )

مهارات التفكير التوليدي البصري وأداء مهام البحث البصري لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي 
  .(61) ، السعودية. في التربية وعلم النفس دراسات عربيةاإلعاقة السمعية في الرياضيات. 

78-17. 

 بي،. رسالة الخليج العر م(. مصداقية النموذج االستكشافي لالبتكارية2001الزيات، فتحي مصطفى. )
 63-104(. 69)19السعودية. 

 . عمان. دار الشروق للنشر والتوزيع.2، طأساليب تدريس العلومم(. 2004زيتون، عايش. )

. عمان. دار الشروق 1، طالنظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلومم(. 2007)زيتون، عايش. 
 للنشر والتوزيع.

 .عمان. دار الشروق للنشر والتوزيع. 1، طأساليب تدريس العلومم(. 1200زيتون، عايش. )

 . عمان. دار الشروق للنشر والتوزيع.5، طتدريس مهارات التفكيرم(. 2011سعادة، جودت. )

قاهرة. الد.ط. ، التربية العلمية مداخلها واستراتيجياتهام(. 2006السعدني، عبد الرحمن وعودة، ثناء. )
 دار الكتاب الحديث.

. 1، ططرائق التدريس العامة معالجة تطبيقية معاصرةم(. 2009سالمة، عادل. وآخرون. )
 عمان. دار الثقافة للنشر.

م(. برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات التفكير التشعيبي    لتنمية 2014سليمان، تهاني محمد. )
جلة ماألداء التدريسي الُمنمي للتفكير لدى معلمي العلوم والتفكير التوليدي لدى تالميذهم. 

 .87-47(. 6)17، مصر. التربية العلمية
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ظرية البنائية لدعم م(. فاعلية برنامج إثرائي مدمج قائم على الن2014الشايع، حصة والعييد. )
جلة الدولية الماللغة اإلنجليزية لطالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن واتجاههن نحوها. 

 .105-65. (36)، الرياض. لألبحاث التربوية

م(. التفاعل بين التفكير المكاني وخستراتيجية أنتج، أفرز، أربط، 2016صادق، منير موسى. )
علوم وتنمية مهارات التفكير التوليدي لطالب الصف العاشر ( في تحصيل الGSCEتوسع )

  75-128(.3) 9. مصر. مجلة التربية العلميةاألساسي. 

م(. أثر نموذج الندا في اكتساب المفاهيم 2013صبري، داود عبد السالم وعلي، أحالم جميل. )
لوم التربوية مجلة العالعلمية لمادة علم نفس الطفل لدى طالبات معهد إعداد المعلمات. 

 190-226. (98)، العراق. والنفسية

م(. لمعرفة فاعلية السقاالت التعليمية "مدعومة إلكترونيًا" في تدريس 2014الصعيدي، منصور. )
الرياضيات وأثرها على تنمية مهارات التفكير التوليدي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم 

مصر.  ،مجلة التربية الخاصة والتأهيل السعودية.بالمرحلة المتوسطة في المملكة العربية 
1(4 .)244-185. 

. اإلسكندرية. المكتب الجامعي 1، طالتقويم والقياس النفسي التربوي م(. 1999الطبيب، أحمد. )
 الحديث.

. عمان. دار المسيرة للنشر 2ط تنمية قدرات التفكير اإلبداعي،م(. 2004الطيطي، محمد. )
 والتوزيع.

. عمان. 1، طتعليم التفكير ومهاراته تدريبات وتطبيقات عمليةم(. 2009سعيد. ) عبد العزيز،
 دار الثقافة للنشر والتوزيع.

م(. فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا التعليم اإللكتروني في ضوء 2008عبد هللا، زبيدة محمد. )
 لتفضيلتعديل أنماط امعايير الجودة الشاملة في تنمية التحصيل ومهارات التفكير التوليدي و 

(. 4)11 ، مصر.مجلة التربية العلمية الثانوي في مادة الفيزياء. األول الصف طالب لدى المعرفي
145-207. 

 . عمان. دار البداية.1، طالتفكير الفعالم(. 2008عبوي، زيد منير. )
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توليدي التفكير الم(. أثر إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكالت في 2009. )عبد الجليل، علي
واالتجاه نحو األمن الصناعي والسالمة المهنية لدى تالميذ المرحلة الثانوية الصناعية. ورقة 

 .مقدمة إلى المؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية التربية ببورسعيد. مصر

 لنشر. بيروت. مكتبة الفالح ل1، طالتفكير والمنهاج الدراسيم(. 2003عبيد، وليم وعفانة، عزو. )
 والتوزيع.

. عمان. دار 2ط علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق.م(. 2010العتوم، عدنان يوسف. )
 المسيرة للنشر والتوزيع.

 ،تصميم التدريس بين النظرية والتطبيقم(. 2011العدوان، زيد سليمان والحوامدة، محمد فؤاد. )
 . عمان. دار المسيرة للنشر والتوزيع.1ط

م(. برنامج قائم على استراتيجيات التفكير الجانبي لتنمية مهارات 2011حسنين. )عصفور، إيمان 
جلة القراءة مالتفكير التوليدي وفاعلية الذات للطالبات المعلمات شعبة الفلسفة واالجتماع. 

 13-66، (177)، الجزء الثاني. والمعرفة

. غزة. 1. طوالتقويم التربوي اتجاهات حديثة في القياس م(. 2017عفانة، عزو ونشوان، تيسير. )
 سمير منصور للنشر والتوزيع.

م(. حجم التأثير واستخدامه في الكشف عن مصداقية النتائج في البحوث 1999عفانة، عزو. )
 .3 مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية،التربوية والنفسية. 

. عمان. 1، طفقاً للنظرية البنائيةتدريب معلم العلوم و م(. 2012العفون، ناديا ومكاون، حسين. )
 دار صفاء للنشر والتوزيع.

التفكير أنماطه ونظريات وأساليب تعليمه م(. 2012العفون، نادية حسين وعبد الصاحب، منتهى. )
 . عمان. دار صفاء للنشر والتوزيع.1. طوتعلمه

والتطبيق  أساليب البحث العلمي: األسس النظرية م(.2008عليان، ربحي وغنيم، عثمان. )
 . عمان. دار صفاء للنشر والتوزيع2. طالعملي

. عمان. مكتبة المجتمع 1، طأساسيات في التفكيرم(. 2011غباري، ثائر وأبو شعيرة، خالد. )
 العربي للنشر والتوزيع.

م(. فاعلية النمط االكتشافي في اكتساب مهارات عمليات العلم لدى طلبة 2009أبو لبدة، رامي. )
 . الجامعة اإلسالمية، غزة.(األساسي بغزة )رسالة ماجستير غير منشورة الصف الثامن
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 . عمان. دار الفكر ناشرون ومزعون.1. طمبادئ القياس والتقويمم(. 2008أبو لبدة، سبع. )

. مكتبة الجامعة 2، طتدريس العلوم في التعليم العامم(. 2008اللولو، فتحية واألغا، إحسان. )
 اإلسالمية. غزة.

 د. ط. ،أبعاد التفكير إطار عمل للمنهج وطرق التدريسم(. 2004نو، روبرت وآخرون. )مارزا
 ترجمة نشوان، يعقوب وخطاب، محمد. اإلسكندرية. اصدار جمعية اإلشراف وتطوير المناهج.

( في تنمية التحصيل TRISم(. فاعلية إستراتيجية قائمة على نظرية تريز )2014محمد، شرين. )
ية في دراسات عربومهارات التفكير التوليدي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية في مادة العلوم. 

 .157-186. (53)، السعودية. التربية وعلم النفس

تحليل محتوى المنهج في العلوم م(. 2012). محمد، وائل عبد هللا وعبد العظيم، ريم أحمد
 المسيرة للنشر والتوزيع.. عمان. دار 1. طاإلنسانية

 . عمان. دار البداية.1، طتنمية مهارات التفكيرم(. 2011مصطفى، مصطفى. )

 ،تدريب معلم العلوم وفقًا للنظرية البنائيةم(. 2012مكاون، حسين سالم والعفون، ناديا حسين. )
 . عمان. دار صفاء للنشر والتوزيع.1ط

. عمان. دار المسيرة للنشر 3، طالتربية وعلم النفسالقياس والتقويم في م(. 2005ملحم، سامي. )
 والتوزيع.

المعدلة القائمة على التعلم النشط  PODEAم(. فعالية إستراتيجية 2012منصور، هاما وآخرون )
، ربيةمجلة البحث العلمي في التفي تنمية التفكير التوليدي لطالب الصف األول الثانوي. 

 .755-771(. 13) 2مصر. 

م(. فاعلية إستراتيجية مقترحة قائمة على قراءة الصور في تنمية 2009رندا عبد العليم. )المنير، 
-29. (78) .مجلة القراءة والمعرفةمهارات التفكير التوليدي البصري لدى أطفال الروضة. 

74. 

. رام هللا. دار الشروق 1السلوكية، ط أساسيات القياس في العلومم(. 2004النبهان، موسى. )
 والتوزيع. للنشر

تدريس العلوم في العالم المعاصر. المدخل في م(. 2007النجدي، أحمد عبد الرحمن وآخرون. )
 القاهرة. دار الفكر العربي. 4ط ،تدريس العلوم
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. عمان. دار الفرقان للنشر 1، طالجديد في تعليم العلومم(. 2001نشوان، يعقوب حسين. )
 والتوزيع.

. 1، طتحليل مضمون المناهج المدرسيةم(. 2011محسن. )الهاشمي، عبد الرحمن وعطية، 
 عمان. دار صفاء للنشر والتوزيع.

م(. فاعلية إستراتيجية سكامبر في تنمية التحصيل ومهارات التفكير 2013هاني، مرفت حامد. )
مصر.  ،دراسات تربوية واجتماعيةالتوليدي في العلوم لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي. 

19 (2 .)292-227. 

م(. فعالية إستراتيجية مقترحة قائمة على التعارض المعرفي في تنمية 2011يوسف، شامة جابر. )
، تربيةمجلة البحث العلمي في الالتفكير التوليدي في مادة العلوم لتالميذ المرحلة اإلعدادية. 

 .1133-1145. (12)4مصر. 
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 (1ملحق )
 أسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة

 

 مكان العمل التخصص الدرجة العلمية االسم م

مناهج وطرق  أستاذ دكتور صالح أحمد الناقة 1
 تدريس العلوم

الجامعة 
 اإلسالمية

مناهج وطرق  أستاذ دكتور عطا حسن درويش 2
 جامعة األزهر تدريس العلوم

مناهج وبحث  أستاذ مشارك عبد هللا محمد عبد المنعم 3
 علمي

جامعة القدس 
 المفتوحة

 مشاركأستاذ  مجدي سعيد عقل 4
مناهج وطرق 

 تدريس
الجامعة 
 اإلسالمية

 أستاذ مساعد محمود محمد برغوت 5
 تكنولوجيا التعليم

 والمعلومات

الكلية الجامعية 
للعلوم 

 والتكنولوجيا

 ماجستير سميرة سليمان برهوم 6
مناهج وطرق 
 تدريس العلوم

معلمة في وكالة 
 الغوث الدولية

 العلومتعليم  بكالوريس غيصوب البدرساوي  7
مشرف تربوي في 

وكالة الغوث 
 الدولية

أساليب تدريس  بكالوريس غادة عبد الرحمن الحبيبي 8
 العلوم

مديرة في وكالة 
 الغوث الدولية

معلمة في وكالة  تعليم العلوم بكالوريس أمل الصوفي 9
 الغوث الدولية

 
  



95 

 (2ملحق )
  التوليدي قائمة بمهارات التفكير

 
رقم 
 المهارة

مهارات التفكير 
 تعريف المهارات التوليدي

1 
مهارة وضع 

 الفروض
قيام الطالب بوضع حلول واستنتاجات بشكل مبدئي لحل 

 تخضع للتجريب. ولالمشكلة، وهذه الحل

2 
مهارة التنبؤ في 
 ضوء المعطيات

استخدام الطالب لما لديه من معرفة سابقة ومعلومات 
 لتوقع حلول للمشكلة. وبيانات

3 
مهارة التعرف على 

األخطاء 
 والمغالطات

قدرة الطالب على التمييز بين المواقف الصحيحة وغير 
 الصحيحة، وتحديد الخطوات الخاطئة في المواقف التعليمية

قيام الطالب بإعطاء استجابات إبداعية متعددة للموقف  مهارة الطالقة 4
 الواحد

قيام الطالب بإعطاء استجابات إبداعية متنوعة للموقف  مهارة المرونة 5
 الواحد

 
  



96 

 (3ملحق )
  ختبار مهارات التفكير التوليديا

 
 حفظه /ها هللا   ...............السيد / ة: ............................................

 وبركاته... وبعد:السالم عليكم ورحمة هللا 
 الموضوع: تحكيم اختبار مهارات التفكير التوليدي

رق مناهج وطال قسمتقوم الباحثة بدراسة تكميلية للحصول على درجة ماجستير في 
 التدريس تحت عنوان:

أثر توظيف نموذج الندا في تنمية مهارات التفكير التوليدي في مادة العلوم لدى طالبات 
 غزةالصف السادس األساسي ب

ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد اختبار مهارات التفكير التوليدي وهي )وضع 
الفروض، التنبؤ في ضوء المعطيات، التعرف على األخطاء والمغالطات، الطالقة والمرونة( في 

 وحدة )الكهرباء في حياتنا( للصف السادس األساسي.
 حوله من حيث: آرائكملذا المرجو من سيادتكم قراءة االختبار، وخبداء 

 مدى سالمة الصياغة اللغوية والعلمية لفقرات االختبار. .1
 لمستوى طالبات الصف السادس األساسي. األسئلةمدى مناسبة  .2
 تمثيل فقرات االختبار لمهارات التفكير التوليدي "محل الدراسة". .3
 من فقرات االختبار. مدى دقة البدائل لكل فقرة .4
 إمكانية الحذف والتعديل. .5
 مدى تغطية االختبار لمحتوى الوحدة. .6

صالح ما ترونه مناسًبا لولكم مطلق وعنان الحرية في الحذف، أو التعديل، أو اإلضافة إليه حسب 
  الدراسة. 

 شاكرًة لكم حسن تعاونكم ...     
 بيانات المحكم

 التخصص :..................................... :......................................االسم 

 مكان العمل : .................................. الدرجة العلمية : ..........................

 
 : أسماء يوسف أبو شرخالباحثة
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 اختبار مهارات التفكير التوليدي
 

 .....................................    الشعبة: ...........................اسم الطالبة: 
 

يهدف االختبار إلى قياس مدى امتالك الطالبة لمهارات التفكير التوليدي في وحدة الكهرباء في 
 حياتنا في مادة العلوم.

 ار، علمًا بأن هذانرجو منك قراءة هذا االختبار بكل عناية ودقة واإلجابة على فقرات االختب
ن لكم فقط، شاكرياالختبار ليس له أية عالقة بالدرجات المدرسية، وخنما لغرض البحث العلمي 

 حسن تعاونكم.
 تعليمات االختبار

( فقرة منها اختيار من متعدد لكل فقرة أربعة بدائل 16) ؛فقرة (30)يتكون االختبار من  -1
 ( فقرة أسئلة مقالي مقنن.14و)

 دقيقة. 45مدة االختبار  -2
 القراءة الواعية لألسئلة نصف الطريق لإلجابة الصحيحة. -3
 البدء بإجابة السؤال السهل يساعدك في التغلب على قلق االختبار. -4
 ال تتركي أي سؤال دون إجابة. -5
 .ال تعتمدي في اإلجابة على التخمين -6
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  اختاري اإلجابة الصحيحة
 الساق:عند دلك ساق البالستيك بالصوف فمن المفترض أن  -1

 يكتسب شحنة موجبة. -ب   تسب شحنة سالبة.يك -أ
 يفقد شحنة موجبة.-د   يفقد شحنة سالبة. -ج

 عند لمس ساق حديد لقرص كشاف مشحون، من المفترض أن: -2
 تنطبق الورقتان. -ب    تنفرج الورقتان. -أ

 ال يحدث شيء. -د   تنفرج الورقتان قلياًل. -ج
 جهاز لحماية المنزل من الصواعق، من المفترض وضع:أراد صاحب إحدى العمارات وضع  -3

 مولد فاندي غراف.  -ب   الكشاف الكهربائي. -أ
 البطارية.  -د   مانعة الصواعق. -ج

 من المفترض استخدام الكشاف الكهربائي لمعرفة: -4
 األجسام المشحونة من غيرها. -ب  المواد الموصلة من العازلة. -أ

 جميع ما سبق.-د  الكشف عن نوع الشحنة.  -ج
 نصل بين النقطتين )أ( و )ب( بقطعة من:  لكي يضئ المصباح -5

 الورق.                     -ب     النحاس. -أ
 الخشب.  -د    البالستيك. -ج

في الشكل المقابل إذا كان الكشاف غير مشحون وتم مالمسة القرص بساق بالستيك مشحون  -6
 بشحنة سالبة فمن المفترض أن تصبح شحنة القرص: 

 سالبة.-ب     موجبة. -أ
 ال يحمل شحنة. -د  مخالفة لشحنة ورقتي الكشاف. -ج

 في الشكل المقابل من المفترض أن تكون شحنة البالونين:  -7
 ( موجب.                        2( سالب و)1بالون ) -ب ( سالب.2( موجب و)1) بالون  -أ

 ( متعادل.2( موجب و)1بالون ) -د  ( سالبان.2( و)1بالون ) -ج
عند رؤية ضوء على شكل شرارة يصاحب انتقال الشحنات بين سحابتين مشحونتين نتوقع  -8

 حدوث: 
 البرق.       -ب    الرعد. -أ

 األمطار. -د   الصواعق. -ج
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إذا تم تقريب كشاف مشحون بشحنة سالبة من كشاف كهربائي آخر مشحون بشحنة سالبة  -9
 من المتوقع أن:

 يقل انفراج ورقتا الكشاف. -ب   تنطبق ورقتا الكشاف. -أ
 . يزداد انفراج ورقتا الكشاف -د   ال تتأثر ورقتا الكشاف. -ج

 أن: كهربائية متصلة على التوالي فإننا نتوقععند تلف أحد المصابيح الكهربائية في دارة  -10
 .تنطفئ باقي المصابيح -أ

 .تقل شدة إضاءة المصابيح األخرى  -ب
 تزداد شدة إضاءة المصابيح األخرى.     -ج
 ال تتأثر شدة إضاءة باقي المصابيح. -د

عند تلف مصباح كهربائي في دارة متصلة على التوازي وبها جرس كهربائي فمن المتوقع  -11
 أن صوت الجرس:

 ال يتأثر. -د  ينعدم.-ج  يزيد.-ب  يقل. -أ
 إذا كان الجسم مشحون بشحنة موجبة فإنه من المتوقع أنه:  -12

 يفقد شحنة موجبة.       -ب   يكتسب شحنة موجبة. -أ
 يفقد شحنة سالبة.  -د   يكتسب شحنة سالبة. -ج

 أي التصرفات التالية تحمي من خطر الكهرباء: -13
 تغطية األسالك العارية بالبالستيك. -ب  لمس المقابس واأليدي مبللة.  -أ

 وضع األسالك الكهربائية تحت السجادة -د تشغيل عدة أجهزة في مقبس واحد. -ج
 يضيء فيها المصباح:ة واحدة من الدارات التالي -14

                                                          -أ                                                     -ب   
 
 
  

 -ج  -د          
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 أي من المفكات التالية غير آمن ألعمال الكهرباء: -15
                     -أ -ب                  

                    
  
 

                                                               -د                              -ج
 

 
 

 
 

 جميع ما يلي من مكونات الكشاف الكهربائي ماعدا: -16
 .سلك نحاسي -ب    .قرص الكشاف -أ

 .مغناطيس -د   .ورقتا الكشاف الفلزيتين -ج
 

 أجيبي عن األسئلة التالية:
 لألجهزة الكهربائية ومفاتيح التشغيل من البالستيك؟ تصنع األغلفة الخارجية -1

 السبب/..............................................................................
 نرى البرق قبل سماع الرعد. -2

 السبب/..............................................................................
 الصوف شحنة موجبة عند دلكه بالبالستيك ألن:يتكون على  -3

 السبب/..............................................................................
 ؟د لمس ساق خشبية لقرص كشاف مشحون ماذا يحدث عن  -4

 .يحدث/.............................................................................
 عند اغالق كاًل من المفاتيح: (3)م في الشكل المقابل يضئ المصباح رق -5

................................................................... 
 

 هذه األسباب.  ثالثة منيحدث تماس كهربائي لعدة أسباب اذكر  -6
1- ................................................................................... 
2- ................................................................................... 
3- ................................................................................... 

 

 خشب نحاس

 مطاط بالستيك
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 ارسمي دائرة كهربائية بالرموز. -7
.................................................................................... 

 ما أهمية الرأس المدبب لمانعة الصواعق؟  -8
......................................................................................... 

 وضح بالرسم ما الذي يحدث عند دلك الزجاج بالحرير؟  -9
......................................................................................... 

 :ية ال يضيء المصباح ألنفي الدارة الكهربائية التال -10
 

............................................................... ....... 
      

ماذا يحدث إذا المس جسم مشحون بشحنة موجبة قرص كشاف كهربائي مشحون بشحنة  -11
 سالبة؟

.................................................................................... 
 ارسمي كشافًا كهربائيًا موضحًة عليه األجزاء المكونة له.  -12

 
.......................................................................................... 

 
 (؟ 3ماذا يحدث إذا تلف المصباح رقم )في الشكل المقابل  -13

............................................................. 
 
 

 وضحي بالرسم سحابة مشحونة كهربائيًا.  -14
 

............................................................ 
 
 
 

 مع تمنياتي لكنَّ بالتوفيق والنجاح
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 : دليل المعلم(4ملحق)
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 ـــــزة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــبالجامعـــــــة االســالمية 

 البحث العلمي والدراسات العليا                       عمادة
 ـــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكليــــــــــــــــــــــ

 تدريسالـــــرق ــــــــــــــــــــــــمنـــــــاهج وطالقسم 
  الموضوع: تحكيم دليل المعلم

 

 حفظه/ ها هللا  السيد/ ة: ...........................................................
 كم ورحمة هللا وبركاته ... وبعد:السالم علي

رق مناهج وطال قسمتقوم الباحثة بدراسة تكميلية للحصول على درجة ماجستير في 
نموذج الندا في تنمية مهارات التفكير التوليدي في مادة  أثر توظيفالتدريس تحت عنوان: 

 .العلوم لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة
ومن أجل ذلك قامت الباحثة بإعداد دليل إرشادي للمعلم لتنمية مهارات التفكير التوليدي 

 اسي الثاني للصف السادس األساسي.في وحدة الكهرباء في حياتنا الفصل الدر 
:وخبداء آرائكم من حيثتحكيم المادة العلمية، و من سيادتكم التكر م بقبول لذا نرج  

 .مدى شمولية الدليل لمحتوى وحدة الكهرباء في حياتنا وفق نموذج الندا 
 .مدى مناسبة نموذج الندا لطالبات الصف السادس األساسي 
 .الصحة العلمية واللغوية 
 حذف أو إضافة أو إبداء أي مالحظات    

 
 لسيادتكم حسن تعاونكم شاكرةً 

 بيانات المحكم
 التخصص:...................................... االسم: ......................................

 مكان العمل: ................................... الدرجة العلمية:..............................

 
 خالباحثة/ أسماء يوسف أبو شر 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 ـــــزة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــبالجامعـــــــة االســالمية 
 البحث العلمي والدراسات العليا                       عمادة

 ـــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكليــــــــــــــــــــــ
 تدريسالـــــرق ــــــــــــــــــــــــمنـــــــاهج وطالقسم 

 

 دليل المعلم 
 

أثر توظيف نموذج الندا في تنمية مهارات التفكير التوليدي في مادة العلوم لدى 
 طالبات الصف السادس األساسي بغزة

 
 إعداد الباحثة 

 أسماء يوسف حسن أبو شرخ
 
 

 إشراف 
 محمد أبو عودة د.      أ.د. محمد أبو شقير 

 
 
 

 
 
 

 ه1439 –م 2017
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 عزيزي المعلم: 
 مهارات التفكير التوليدي للصف السادس األساسي باستخدام نموذج لتنميةبين يديك دليل إرشادي 

الندا، حيث ُيقدم الخطوات التفصيلية لكيفية تناول مهارات التفكير التوليدي المتضمنة في وحدة 
يق أعدته الباحثة ضمن إجراءات تطب والذيالكهرباء في حياتنا وفق مجموعة مراحل لنموذج الندا، 

:" أثر توظيف نموذج الندا في تنمية مهارات التفكير التوليدي في مادة ندراستها والتي بعنوا
 العلوم لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة".

 ويتضمن الدليل ما يلي: 
 :الخطة الزمنية المقترحة.  أواًل 
 :تحديد األهداف العامة للوحدة.  ثانًيا 
 :فكرة عامة عن نموذج الندا. ثالًثا 
  ًتخطيط دروس الوحدة وفًقا لنموذج الندا، ويتضمن العناصر التالية: :رابعا 
 .عنوان الدرس 
 .عدد الحصص المقترحة للتدريس 
 .األهداف السلوكية لكل درس 
 .المتطلبات األساسية والبنود االختبارية 
 .الوسائل والمصادر التعليمية 
 لمتعلم" وطرق التدريسخطة السير في الدرس، وتشمل: األنشطة والخبرات " دور المعلم وا. 
 :التقويم بأنواعه، ويتضمن 

 ويكون في بداية الدرس الجديد. التقويم القبلي:
 ويكون أثناء شرح الدرس وبعد االنتهاء من كل هدف سلوكي. التقويم التكويني:
 ويكون في نهاية الدرس. التقويم الختامي:

 .أوراق العمل 
تخدام المختارة باس مهارات التفكير التوليدي في الوحدة: الخطة الزمنية المقترحة لتنمية أواًل 

 نموذج الندا.
 عدد الحصص العنوان الفصل
 9 الكهرباء الساكنة األول

 4 الكهرباء المتحركة الثاني
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 :ثانًيا: تحديد األهداف العامة للوحدة
لكهرباء اتوضح المقصود بالتكهرب بالدلك، التكهرب باللمس، التكهرب بالحث، البرق،  -1

 المتحركة، التيار الكهربائي، الدارة الكهربائية.
 تذكر أنواع الشحنات الكهربائية. -2
 تصف تركيب الكشاف الكهربائي. -3
 تميز عمليًا بين المواد الموصلة للكهرباء والمواد العازلة لها. -4
 تبين كيف يحدث البرق والرعد. -5
 توضح مبدأ عمل مانعة الصواعق. -6
 نة والمتحركة.تميز بين الكهرباء الساك -7
 ُتركب دارة كهربائية. -8
 تقارن بين التوصيل على التوالي والتوازي. -9

 تحافظ على سالمتك وسالمة الجهاز الكهربائي عند استخدامه. -10
 

 : فكرة عامة عن نموذج الندا: اثالثً 
هو ذلك النموذج الذي يتبنى تعليم أساليب التنظيم االستكشافي للمعرفة وتفكيك األساليب 

ات أولية صغيرة تخدم مستويات جميع الطلبة ويعتمد على مجموعة استراتيجيات تتوحد إلى عملي
 بطريقة متسلسلة.

 مراحل نموذج الندا 
 االكتشاف الموجه ويأتي بعد االكتشاف الحر.  -

  مناقشتها الدرس وذلك بطرح األسئلة و بعرض المعلومات والبيانات التي تتعلق بموضوع يقوم المعلم
 .مع الطالب

 المعلم بتوجيه الطالب خطوة بخطوة لمساعدتهم على استيعاب المعلومات التي عرضت عليهم  يقوم
ومساعدتهم على إجراء التجارب العملية من خالل تزويدهم بأوراق عمل توضح األدوات وخطوات 

 العمل.
 يوجه المعلم طالبه لحل المشكلة التي ُعرضت عليهم من خالل قيامهم بإجراء التجارب. 
 بمساعدة المعلم من صحة المعلومات التي توصلوا إليها لطالبيتحقق ا. 

 الشرح والتوضيح.  -

 يقوم المعلم بالشرح والتفسير لكل جزئية في الدرس تدريجيًا.
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 المزاوجة بينهما. -
تعتبر هذه المرحلة كمرحلة للربط بين المرحلتين السابقتين للنموذج )االكتشاف الموجه، 

المعلم بعمل مقارنة ومزاوجة بين ما توصل إليه الطالب في مرحلة الشرح والتوضيح(، حيث يقوم 
االكتشاف الموجه، وما قام المعلم بشرحه وتوضيحه في مرحلة الشرح والتوضيح، وهنا يأتي دور 
م األخطاء  المعلم أن يحفز ويشجع الطالب الذين توصلوا للمعرفة بالشكل الصحيح، وعليه أن ُيقو  

 تعلمين ويتالفى وقوعها في المرات القادمة.التي وقع فيها باقي الم
 تدحرج كرة الثلج. -

، في الدرس لة لغلق الدرس، أو غلق لكل موضوعكمرحفي نموذج الندا المرحلة هذه تعد 
الهدف منها تثبيت وتمكين المعلومات التي توصل إليها الطالب لحفظها واستبقائها، كما تعمل 
دة له على حفظ المعلومات التي توصل إليها في  على تنظيم المعرفة في ذهن المتعلم ومساع 

ذه أن الندا في ه أيوالتي شرحها المعلم أثناء مرحلة الشرح والتوضيح،  ،االكتشاف الموجه
اإلستراتيجية قد اعتمد أن تكون الخبرة متماسكة ومتالحمة في ذهن الطالب لمساعدته على تنظيم 

 فظ واالستذكار للمحفوظ.المعرفة وترابطها وتكاملها لتسهيل عملية الح
 دور المعلم والطالب في نموذج الندا:

 :دور المعلم في نموذج الندا

ْن يقوم بإدارة الحصة داخل الفصل ُيعد  المعلم عنصر أساسي ف ي العملية التعليمية، فهو م 
 الدراسي، ترى الباحثة أن دور المعلم يتمثل في أن:

يقوم بتهيئة البيئة الصفية المناسبة للطالب للقيام باألنشطة، ويقوم بتوفير األدوات واألجهزة  .1
 الالزمة إلجراء األنشطة العملية.

 ومساعدتهم في عملية االكتشاف الموجه وأثناء تنفيذ األنشطة. يعمل على توجيه وخرشاد الطالب .2
 يشجع الطالب على المشاركة والتفاعل أثناء سير الحصة الدراسية. .3
 يقوم بشرح وتوضيح كل جزئية في الدرس تدريجيًا. .4
يه من م ومالحظاتهم فيما توصلوا إلئهفكير وطرح التساؤالت وخبداء آرايساعد الطالب على الت .5

 نتائج.
 يساعد الطالب على تثبيت المعلومات التي توصلوا إليها لبقائها فترة أطول. .6
 إثارة انتباه الطالب وزيادة دافعيتهم للتعلم ويعزز االستجابات الصحيحة ويشجعها. .7
يراعي الوقت الالزم إلجراء األنشطة العملية، ويحافظ على ضرورة إنجاز الدروس وفق الخطة  .8

 الدراسية.
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 :داوذج الندور الطالب في نم

ْن يتوصل  ُيعد الطالب هو محور العملية التعليمية وله دور كبير في نموذج الندا فهو م 
 للمعلومة بنفسه، وترى الباحثة أن دوره يتمثل فيما يلي:

يقوم بإجراء األنشطة والتجارب العملية بالشكل المطلوب منه سواء كانت بتوجيه من معلمه  .1
 أو بغير توجيه.

 معلمه ويجيب على التساؤالت التي يطرحها المعلم. يستمع لتوجيهات .2
 يطرح التساؤالت للمشكالت التي تواجهه. .3

  



108 

 نموذج لتخطيط درس باستخدام نموذج الندا 
الدرس األول: 

التكهرب 
 بالدلك 

 ...........اليوم: .... الزمن: حصة واحدة
 التاريخ: .............

 أواًل: الهدف العام 
 الكهرباء الساكنة والتكهرب بالدلك.ُتعر ف مفهوم 

 ثانيًا: األهداف السلوكية
 ُتعر ف الكهرباء الساكنة. -
 ُتوضح ما الذي يحدث عند دلك جسمين بعضهما البعض. -
 ُتعر ف التكهرب بالدلك. -

 ثالثًا: الوسائل التعليمية
من  قصاصات السبورة، الكتاب المدرسي، مسطرة بالستيكية، قضيب زجاجي، قطعة صوف، قطعة حرير،

 الورق، قلم حبر بالستيك، فلفل أسود مطحون، سكر مطحون.
 رابعًا: البند االختباري 
 البند االختباري  المتطلب األساسي 
 من أنواع الكهرباء .............. و .............  تعدد أنواع الكهرباء.

 خامسًا: طريقة عرض الدرس
األهداف 
 السلوكية 

 التقويم اإلجراءات واألنشطة
 دور المتعلم دور المعلم 

 
 
 
 

ُتعر ف 
الكهرباء 
 الساكنة.

 
 

ُتوضح ما 
الذي يحدث 

عند دلك 
جسمين 

تقوم المعلمة بتوجيه أسئلة شفوية 
 للطالبات:

يقود وليد سيارته وعندما نزل شعر 
ما  ،بلسعات مع صوت طقطقة

 سبب حدوث ذلك؟
لماذا نسمع طقطقة عند ارتداء 
 المالبس الصوفية في جو حار؟
لماذا نسمع طقطقة عند تمشيط 

 الشعر في جو جاف؟
 مرحلة االكتشاف الموجه -

تقوم المعلمة بتهيئة البيئة الصفية 
المناسبة وُتجهز األدوات الالزمة 

إلجراء التجربة، ثم تترك الطالبات 

 
 

تشارك في اإلجابة 
 عن التساؤالت 

 
 
 

تقوم بإجراء التجارب 
 بمهارة ودقة.

 
تسجيل المالحظات 
التي توصلت إليها 

 الطالبات.

 
 

 المصطلح العلمياكتبي 
)        ( تراكم الشحنات 

الكهربائية على جسم ما فترة 
 من الزمن.
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بعضهما 
 البعض.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُتعرف 
التكهرب 

 بالدلك.

 (1)للقيام بإجراء النشاط 
تقوم المعلمة خاللها  (87)صفحة

بإعطاء توجيهات للطالبات وطرح 
 أسئلة: 

ماذا الحظت  عند تقريب المسطرة -
 البالستيكية من قصاصات الورق؟

ماذا الحظت  عند تقريب القلم -
 الحبر من قصاصات الورق؟

تطلب المعلمة من الطالبات تسجيل 
.  مالحظاتهن 
مة من الطالبات أن تطلب المعل

يذكرن  ما تم التوصل إليه وما قمن  
 باكتشافه.

 
يطلب المعلم من الطالب تعريف 

التكهرب بالدلك حسب ما تم فهمه 
 من خالل إجراء النشاط.

 مرحلة الشرح والتوضيح  -
تقوم المعلمة بشرح كل جزئية 

تدريجيًا ومناقشة الدرس مع 
 الطالبات مع توجيه بعض األسئلة.

 حظت  عند دلك جسمين معًا؟ماذا ال
ما سبب جذب القضيب البالستيكي 

والزجاجي لكل من القصاصات 
الورقية والفلفل األسود والسكر 

 المطحون؟
ماذا يحدث عند تقريب الطرف الذي 

 لم يتم دلكه؟
المزاوجة بين االكتشاف الموجه  -

 والشرح والتوضيح.
تقوم المعلمة بعمل مزاوجة بين ما 

ه االكتشاف الموجتم التوصل إليه ب
 وما تم شرحه من ق بل المعلمة.

 
يقوم الطالب بتعريف 

 التكهرب بالدلك.
 
 

تقوم الطالبات 
باإلجابة على 

التساؤالت التي 
 تطرحها المعلمة.

 
 

تقارن الطالبات بين 
ما تم التوصل إليه 

من خالل إجراء 
 النشاط وما تم شرحه.

 
 

تجيب عن األسئلة 
 التي يتم طرحها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اكتبي المصطلح العلمي
اكتساب األجسام  )        (

خاصية جذب الدقائق 
 الصغيرة.

 
 
 

 ماذا يحدث 
عند دلك قضيب بالستيكي 

وتقريبه من قصاصات 
 الورق 

المشاهدة/ 
......................... 

االستنتاج/ 
........................ 

تمشيط الشعر بسرعة في 
يوم جاف عدة مرات ثم 

تقريب المشط من 
 قصاصات الورق 

المشاهدة/  
......................... 

االستنتاج/ 
........................ 
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 تدحرج كرة الثلج -
تقوم المعلمة بتوجيه أسئلة كمراجعة 

لما تم أخذه في الحصة والعمل 
على ربط المعلومات التي تم 
التوصل إليها بشكل متسلسل 

 ومترابط 

 
 ما تعريف الكهرباء الساكنة؟

 ما هو التكهرب بالدلك؟
اذا يحدث عند دلك م

 األجسام ببعضها؟

 
الدرس الثاني: 
أنواع الشحنات 

 الكهربائية
 الزمن: حصة واحدة

اليوم: ..............، 
 التاريخ: .............

 أواًل: الهدف العام
 تميز ين أنواع الشحنات الكهربائية.

 ثانيًا: األهداف السلوكية
  والمتشابهة تتنافر.تستنتج أن الشحنات المختلفة تتجاذب 
 .ُتفسر ما الذي يحدث عند دلك البالستيك مع الصوف 
 .ُتفسر ما الذي يحدث عند دلك الزجاج مع الحرير 
 .تعدد أنواع الشحنات الكهربائية 

 ثالثًا: الوسائل التعليمية
الكتاب المدرسي، السبورة، قضيبين من البالستيك، قضيب من الزجاج، حامل خشبي، خيط، قطعة من 

 لصوف، قطعة من الحرير.ا
 البند االختباري 

 البند االختباري  المتطلب األساسي

تعرف الكهرباء الساكنة والتكهرب 
 بالدلك.

 اكتبي المصطلح العلمي:
 اكتساب األجسام خاصية جذب الدقائق الصغيرة. (         )

 ( تراكم الشحنات الكهربائية على جسم ما فترة من الزمن.     )    
 خامسًا: طريقة عرض الدرس

األهداف 
 السلوكية

 اإلجراءات واألنشطة
 التقويم

 دور المتعلم دور المعلم
 
 

تستنتج أن 
الشحنات 
المختلفة 

 مرحلة االكتشاف الموجه -
تقوم المعلمة بتهيئة البيئة الصفية 
المناسبة وُتجهز األدوات الالزمة 

إلجراء التجربة، ثم تترك الطالبات 
 (2)للقيام بإجراء النشاط 

 
تقوم بإجراء 

التجارب بمهارة 
 ودقة.
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تتجاذب 
والمتشابهة 

 تتنافر.
 
 
 

ُتفسر ما الذي 
يحدث عند دلك 
البالستيك مع 

 الصوف.
 
 
 

ُتفسر ما الذي 
يحدث عند دلك 

الزجاج مع 
 الحرير.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعدد أنواع 
الشحنات 
 الكهربائية.

 

تقوم المعلمة خاللها  (88)صفحة
 بإعطاء توجيهات للطالبات.

الطالبات تطلب المعلمة من 
.  تسجيل مالحظاتهن 

تطلب المعلمة من الطالبات أن 
يذكرن  ما تم التوصل إليه وما قمن  

 باكتشافه.
 

 مرحلة الشرح والتوضيح -
تقوم المعلمة بشرح كل جزئية 
تدريجيًا ومناقشة الدرس مع 

 الطالبات مع توجيه بعض األسئلة.
ماذا يحدث عند تقريب قضيب 
البالستيك المدلوك بالصوف 

 والمعلق بالحامل؟
ماذا يحدث عند تقريب قضيب 
زجاجي مدلوك بالحرير والمعلق 

 بالحامل؟
 

المزاوجة بين االكتشاف الموجه  -
 والشرح والتوضيح.

تقوم المعلمة بعمل مزاوجة بين ما 
تم التوصل إليه باالكتشاف الموجه 

 وما تم شرحه من ق بل المعلمة.
 
 
 

 تدحرج كرة الثلج -
ه أسئلة تقوم المعلمة بتوجي

كمراجعة لما تم أخذه في الحصة 
والعمل على ربط المعلومات التي 

إليها بشكل متسلسل تم التوصل 
 ومترابط.

ُتسجل الطالبات 
المالحظات التي 

 توصلن  إليها.
 
 

تشارك الطالبات 
وتجيب عن األسئلة 

التي تطرحها 
 المعلمة

 
 
 
 
 

تقارن الطالبات بين 
ما تم التوصل إليه 
من خالل إجراء 
النشاط وما تم 

 شرحه.
 
 

تجيب عن األسئلة 
 التي يتم طرحها

 
 
 

تجيب عن األسئلة 
 التي يتم طرحها

 
 

 ماذا يحدث/
عند تقريب قضيب البالستيك 

المدلوك بالصوف والمعلق 
 بالحامل؟

المشاهدة/ 
................... 

االستنتاج/ 
................... 

ماذا يحدث عند تقريب 
قضيب زجاجي مدلوك 

 بالحرير والمعلق بالحامل؟
المشاهدة/ 

................... 
االستنتاج/ 

................... 
 
 فسر

تولد شحنات على األجسام 
 عند دلكها.

لسبب ا
...................... 

 
 
 
 

عددي أنواع الشحنات 
 الكهربائية

1- ................. 
2-  ................ 
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بعد االنتهاء من النشاط تطلب 
تذكر  المعلمة من الطالبات أن

 أنواع الشحنات الكهربائية.

عند دلك الزجاج بالحرير 
يكتسب الزجاج شحنة 

.......... 
عند دلك البالستيك بالزجاج 

يكتسب البالستيك شحنة 
....... 
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 ورقة عمل 
 أكملي الفراغ بما يناسبه:

 ...األجسام كهربائيًا بشحنة ............... وشحنة...................ُتشحن  -1
 الشحنات الكهربائية ................ تتنافر والشحنات الكهربائية ............ تتجاذب. -2

 
 تأملي كاًل من الشكلين المقابلين واكتبي  -
 المالحظة/......................................    -
 .....................................االستنتاج/  -

 
 المالحظة/.....................................    -
 االستنتاج/ .................................... -

 
 
 

 النشاط البيتي:
 ( من الكتاب المدرسي.101( صفحة )3أجيبي عن سؤال )
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الدرس الثالث: 
الكشاف 

الكهربائي)تركيبه 
 وصناعته(

 ....اليوم: .......... الزمن: حصة واحدة
 التاريخ: .............

 أواًل: الهدف العام
 تميز ين أنواع الشحنات الكهربائية.

 ثانيًا: األهداف السلوكية
 .تصنع الكشاف الكهربائي 
 .ُتعر  ف الكشاف الكهربائي 
 .تعدد مكونات الكشاف الكهربائي 
 .ترسم الكشاف الكهربائي 

 الوسائل التعليميةثالثًا: 
الكتاب المدرسي، قنينة فارغة من العصير لها غطاء عازل من البالستيك، مسمار، سلك رفيع من النحاس، 

 شريط من ورق القصدير.
 البند االختباري 

 البند االختباري  المتطلب األساسي
تذكر أنواع الشحنات المتولدة على 

 األجسام.
 أكملي الفراغ:

 بالحرير تتولد شحنة ...............عند دلك الزجاج 
 عند دلك البالستيك بالصوف تتولد شحنة ............

  خامسًا: طريقة عرض الدرس
 التقويم اإلجراءات واألنشطة األهداف السلوكية

 دور المتعلم دور المعلم
 
 

تصنع الكشاف 
 الكهربائي

 
 
 
 
 
 
 

 مرحلة االكتشاف الموجه -
تقوم المعلمة بتهيئة البيئة الصفية 
المناسبة وُتجهز األدوات الالزمة 

إلجراء التجربة، ثم تترك الطالبات 
تقوم  91صفحة 3للقيام بإجراء النشاط 

المعلمة خاللها بإعطاء توجيهات 
 للطالبات.

الطالبات تسجيل تطلب المعلمة من 
.  مالحظاتهن 

تطلب المعلمة من الطالبات أن يذكرن  
 ما تم التوصل إليه وما قمن  باكتشافه.

 
تقوم بإجراء النشاط 

 بمهارة ودقة.
 

تشارك الطالبات 
وتجيب عن 
األسئلة التي 

 تطرحها المعلمة.
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ُتعر  ف الكشاف 

 الكهربائي.
 
 

تعدد مكونات 
 الكشاف الكهربائي
ترسم الكشاف 

 الكهربائي
 
 
 
 

 
 مرحلة الشرح والتوضيح -

تقوم المعلمة بصنع الكشاف الكهربائي 
 للطالبات.

 
المزاوجة بين االكتشاف الموجه  -

 والشرح والتوضيح.
تقوم المعلمة بالمقارنة بين الكشاف 

صنعته الطالبات والكشاف الذي الذي 
قامت بصنعه وتطلب من الطالبات 

 تعريف الكشاف الكهربائي.
وتطلب من الطالبات رسم الكشاف 
الكهربائي بشكل صحيح وتوضيح 

 األجزاء عليه.
 

 تدحرج كرة الثلج -
تقوم المعلمة بتوجيه أسئلة كمراجعة لما 
تم أخذه في الحصة والعمل على ربط 

ل التوصل إليها بشكالمعلومات التي تم 
 متسلسل ومترابط.

تقارن الطالبات 
بين الكشاف الذي 

قمْن بصنعه 
والكشاف الكهربائي 

الذي صنعته 
 المعلمة.

 
تقوم الطالبات 
برسم الكشاف 

 الكهربائي
 
 
 
األسئلة تجيب عن 

 التي يتم طرحها
 
 
 
 

اكتبي المصطلح 
 العلمي

)              ( أداة 
تستخدم لمعرفة هل 
 الجسم مشحون أم ال

 
عددي مكونات 

 الكشاف الكهربائي؟
ارسمي الكشاف 

الكهربائي موضحة 
 األجزاء عليه

 
 

ما هو الكشاف 
 الكهربائي؟

عددي مكونات 
 الكشاف الكهربائي؟

 التالي ضععلى الرسم 
مكونات الكشاف 

 الكهربائي
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 (5ملحق )
 كتاب تسهيل مهمة الباحثة من الجامعة اإلسالمية لوكالة الغوث الدولية

 


