تدريس الفيزياء الفلكية بإستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب كويست وأثره على تنمية
مهارات التفكير االستداللي لدى الطلبة المعلمين بكلية التربية  -جامعة ذمار
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ملخص:
هدفت الدراسة إلى قياس أثر استخدام إستراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويب في تدريس
الفيزياء الفلكية على تنمية مهارات التفكير االستداللي لدى الطلبة املعلمين بكلية التربية بجامعة
ذمار ،ولتحقيق ذلك أعد الباحثان دروس الفيزياء الفلكية باستخدام الستراتيجية ،واختبار مهارات
التفكير االستداللي ،وبعد التحقق من صدقه وثباته ُا ُ
ستخدم املنهج التجريبي ذو املجموعة الواحدة
ُ
وطبقت التجربة على عينة مكونة من (ً )20
طالبا من طلبة
متعددة القياسات (قبلي -بعدي -تتبعي)،
ُ
املستوى الرابع فيزياء ،ولتحليل البيانات استخدم اختبار ( )tللبيانات املترابطة ومربع إيتا لتحديد
ً
إحصائيا عند مستوى ( )α =0.05في القياسين القبلي
حجم األثر ،وأظهرت النتائج وجود فرق دال
كل
والبعدي على اختبار مهارات التفكير االستداللي ككل ،وعلى درجة كل مهارة من مهاراته الفرعية ٍ
ً
إحصائيا عند مستوى
على حدة ولصالح القياس البعدي ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فرق دال
كل
( )0.05في القياسين البعدي والتتبعي على االختبار ككل ،وعلى درجة كل مهارة من مهاراته الفرعية ٍ
على حدة ،وهذه النتيجة تؤكد بقاء أثر للتدريس بإستراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويب لدى
الطلبة املعلمين.
الكلمات املفتاحية :الفيزياء الفلكية ،إستراتيجية الرحالت املعرفية ،الويب كويست ،التفكير
االستداللي.
* أستاذ مناهج العلوم وطرائق تدريسها  -قسم العلوم التربوية والنفسية  -كلية التربية  -جامعة تعز -الجمهورية اليمنية.
** أستاذ مناهج العلوم وطرائق تدريسها املساعد  -قسم العلوم التربوية والنفسية  -كلية التربية  -جامعة ذمار  -الجمهورية اليمنية.
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Abstract:
This study aimed to assess the effect of using the cognitive excursion strategy via the web in
teaching astrophysics on developing student-teachers’ deductive thinking skills at the Faculty of
Education, Thamar University. To achieve this, physics lessons were prepared using this strategy, and a
test of deductive thinking skills was developed. After checking the validity and reliability of the test,
the experimental method with a single group of multiple measurements (pretest – posttest – followup) was used with a sample of (20) students of the fourth level of physics. The T-dependent and
independent Test, and the Eta square were used to analyze the data and determine the size of the
effect. The results revealed a statistically significant difference at (α = 0.05) in the pre and post tests on
the deductive thinking skills test as a whole, and on the degree of each of its sub-skills separately in
favor of the post test. However, there was no statistically significant difference at (0.05) in the post and
follow-up measurements on the deductive thinking skills test as a whole, and on the degree of each of
its sub-skills separately. The use of cognitive excursion strategy via the Web Quest in teaching left an
impact on student-teachers’ performance.
Keywords: Astrophysics, Cognitive Excursion Strategy, Web Quest, Deductive Thinking.
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ً
أوال :اإلطارالعام للدراسة
مقدمة:
هللا سبحانه وتعالى ِلإلنسان؛ ومن أبرز الصفات
من املعروف أن التفكير صفة طبيعية وهبها ِ
التي اتصف بها البشر عن غيرهم من املخلوقات ،وبتنمية مهاراته تستقيم حياة النسان؛ وبشكل
عام يعد التفكير العامل األساس ي والسبيل الرئيس ي لنجاح الفرد في حياته الشخصية ،والضمان
املحوري للمواطنة الفاعلة واملنتجة ،قال تعالى :ﱡﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ

ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍﱠ [الرعد.]3 :

وكون علم الفيزياء القاعدة األساسية ملختلف العلوم الطبيعية وأهمها في تحقيق تقدم
املجتمع ّ
ورقيه؛ فهو يدرس الظواهر الطبيعية واملشاهدات الواقعية ،ومنها يصيغ النظريات
والقوانين التي تعمل على تحديد أسباب ونتائج تلك الظواهر ،ويعد علم الفيزياء الفلكية أحد فروع
الفيزياء التي تهتم بدراسة طبيعة املادة التي يتكون منها الكون ،والعالقة بين األشياء املادية من أصغر
ش يء ،كالذرة إلى أكبر ش يء ،كاملجرات ،والنجوم ،والكواكب (ادريس جعفر ،2001 ،ص.)11
وتعد إستراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويب كويست ( )Web Questمن أهم تطبيقات
الشبكة العنكبوتية العاملية في التعليم ،حيث أنها من االستراتيجيات الهامة التي تعتمد على التعلم
املتمركز حول املتعلمين؛ وذلك لتضمنها ً
مهاما وأنشطة محددة تساعدهم على القيام بعمليات
الدراسة واالكتشاف والتقص ي وتشجعهم على العمل الجماعي بالضافة إلى العمل الفردي من خالل
إيجاد بناء معرفي خاص بهم (امين زينب وآخرون)2014،؛ وتعتمد هذه الستراتيجية على املصادر
ً
مسبقا والتي يمكن تطعيمها بمصادر أخرى
اللكترونية املوجودة في الشبكة العنكبوتية واملنتقاة
كاملجالت ،والكتب) ،)Gulbahar, Madran & Kalelioglu, 2010وباستخدامها في التدريس تساعد
الطلبة على الوصول الصحيح واملباشر للمعلومة بأقل جهد ووقت ،وتجعل عملية التعلم ممتعة
لديهم ،مما يزيد من مشاركتهم فيها وهذا قد ينعكس ً
إيجابا على تنمية مهارات التفكير لديهم ( & Sen
.)Nenfeld, 2006
153

ويعد التفكير االستداللي الجوهر الحقيقي في مجال حياة األفراد ودراستهم؛ ملا له من دور
فعال فهو يستخدم كأسلوب لحل املشكالت ،وفي التنبؤ بالنجاح ،بالضافة إلى استخدامه كمنهج
دراسة في إثراء وتنمية العلم عن طريق اكتشاف حقائق جديدة من الحقائق املتاحة وإيجاد الروابط
أو العالقات بينها ليصبح التعلم ذا معنى ( ،)Swartz & Perkins,1990لذلك أكد التربويون على
ً
ضرورة تنميته ،باعتباره هدفا من أهداف تدريس العلوم (عودة ،وحكم  ،2013 ،ص .)575
مشكلة الدراسة:
ف ي ي ييي ظ ي ي ييل التط ي ي ييورات املتس ي ي ييارعة ف ي ي ييي مج ي ي ييال التكنولوجي ي ي ييا واالتص ي ي يياالت ،تزاي ي ي ييد القب ي ي ييال عل ي ي ييى
النترن ي ييت ف ي ييي أوس ي يياا الطلب ي يية ،وت ي ييوافر داخ ي ييل البي ي ييوت وخارجه ي ييا؛ مم ي ييا أدى إل ي ييى ظه ي ييور مش ي ييكلة أطل ي ييق
عليه ي ييا مص ي ييطلح (إدم ي ييان النترن ي ييت) ،والت ي ييي ب ي ييدورها أث ي ييارت الترب ي ييويين للتفكي ي يير ع ي يين كيفي ي يية اس ي ييتغالله
في التعليم (صالح  ،2012 ،ص .)7
ً
قصورا في استخدام أجهزة الكمبيوتر والنترنت،
ومن خالل عمل الباحثان في التدريس الحظا
بالرغم من أن مشروع ماستري ( )Mastery Projectالخاص بإصالح برامج إعداد معلم العلوم
والرياضيات في اليمن للعام (2008م) واملمول من الحكومة الهولندية قدم تلك التجهيزات ،لكنها لم
تستخدم كما ينبغي وخاصة في تدريس مقرر الفيزياء الفلكية ،حيث استخدمت فقط في تدريس
بعض مقررات الفيزياء ،كتجارب املحاكاة ملقرر فيزياء عامة ( ، )1ومقرر الديناميكا الحرارية ،كما
الحظا من خالل نتائج مقرر الفيزياء الفلكية تدني تحصيل الطلبة العلمي في هذا املقرر مقارنة
بتحصيل الطلبة أنفسهم في مقررات أخرى ،والذي يمكن إرجاعه إلى طبيعة املقرر كمادة تمتلئ
باملواقف واملشكالت واملفاهيم املجردة(غير املحسوسة) ،وقد يرجع ذلك إلى استخدام استراتيجيات
التدريس املباشرة مثل املحاضرة واللقاء وغيرها في تدريس محتوى هذا املقرر؛ وهذا بدوره ّ
يسبب
ً
ً
قصورا في تنمية مهارات التفكير لديهم أثناء برامج إعدادهم ،فضال عن ذلك ُيالحظ إقبال الطلبة
على تصفح النترنت ،والذي قد يؤثر ً
سلبا على تنمية املهارات لديهم مما يستدعي استثمار هذا
االندفاع وتوظيفه ملا يعود عليهم بالفائدة وتحقيق أهداف العملية التعليمية في آن واحد.
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في ضوء ما سبق جاءت الحاجة إلى استخدام إستراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويب
كويست كإستراتيجية حديثة في التدريس كونها تواكب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ ً
ونظرا لندرة
األبحاث والدراسات السابقة -حسب علم الباحثان-التي تناولت استخدام إستراتيجية الرحالت
املعرفية عبر الويب كويست في تدريس طلبة كليات التربية بالجمهورية اليمنية بشكل عام ،وعلى وجه
التحديد في تدريس مقرر الفيزياء الفلكية ،مما دفع الباحثان إلى إجراء هذه الدراسة؛ وعليه تم
تحديد املشكلة بتدني مستوى الطلبة املعلمين في مهارات التفكير االستداللي في الفيزياء الفلكية ،من
خالل صياغة السؤال الرئيس ي اآلتي:
ما أثر تدريس الفيزياء الفلكية بإستراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويب كويست على تنمية
مهارات التفكير االستداللي لدى الطلبة املعلمين بكلية التربية جامعة ذمار؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
 -1ما خطوات إعداد دروس الفيزياء الفلكية بإستراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويب كويست؟
 -2ما مهارات التفكير االستداللي في مقرر الفيزياء الفلكية؟
فرضيات الدراسة:
لإلجابة عن السؤال الرئيس بطرق علمية تم صياغة الفرضيتين الحصائية اآلتية:
ً
إحصائيا عند مستوى( )α=0.05بين متوسطي درجات عينة الدراسة في
 -1ال يوجد فرق دال
القياسين القبلي والبعدي على اختبار مهارات التفكير االستداللي ككل وفي درجة كل مهارة من
مهاراته الفرعية كل على حدة.
ً
إحصائيا عند مستوى( )α=0.05بين متوسطي درجات عينة الدراسة في
 -2ال يوجد فرق دال
القياسين البعدي والتتبعي على اختبار مهارات التفكير االستداللي ككل وفي درجة كل مهارة من
مهاراته الفرعية كل على حدة.
هدف الدراسة :تهدف الدراسة إلى تحديد مهارات التفكير االستداللي ملقرر الفيزياء الفلكية،
ومن ثم تصميم دروس الفيزياء الفلكية ً
وفقا لخطوات إستراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويب
كويست؛ وذلك للتعرف على أثر تدريسها ألفراد عينة الدراسة في تنمية مهارات التفكير االستداللي
لديهم.
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أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في اآلتي:
 أن تنمية مهارات التفكير مطلب أساس ي للمواطنة الفاعلة في مجتمع متعدد الثقافات ،قالﱓ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟﱠ
ﱔ
تعالى :ﱡﱒ

[النحل.]44 :
 كون الطلبة املعلمين هم معلمو املستقبل ،وعليهم تقع مسئولية تنمية التفكير لدى طلبتهم؛لذلك فهم بحاجة ألن تتوافر لديهم خبرات منظمة تساعدهم على إعداد جيل مثقف ً
علميا
ومتنور ً
ومتفهم ملشكالت هذا العصر (املعافا ،2009 ،ص.)119
فكريا
ٍ
ٍ
 أنها تقدم أداة قياس متمثلة في اختبار لقياس مهارات التفكير االستداللي في الفيزياء الفلكية،وتمكن الباحثين من االستفادة منها في األبحاث ذات العالقة.
 أنها توفر مادة خصبة ملطوري املناهج ومعدي البرامج التدريبية من خالل تنظيم املحتوىوفق إستراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويب كويست ،ودليل إرشادي لعضو هيئة التدريس
يساعده على تدريس مقرر الفيزياء الفلكية بكلية التربية ،وقد يستفيد منه أ ً
يضا معلمو الفيزياء
للمرحلة الثانوية لتدريس موضوعات الفيزياء الفلكية.
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على مهارات التفكير االستداللي في موضوعات الفيزياء الفلكية املحددة
ضمن توصيف مشروع ماستري لعداد معلم الفيزياء ،واملقرر تدريسها للطلبة املعلمين في املستوى
الرابع بقسم الفيزياء بكلية التربية بجامعة ذمار في الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي
2021/2020م مما يحد من التعميم على مسميات الفيزياء األخرى.
مصطلحات الدراسة:
الفيزياء الفلكية:
يعرف أعضاء االتحاد العاملي للفلك ( )International of Astronomy, 2009, p 3الفيزياء
الفلكية بأنها" :العلم الذي يهتم بدراسة كل األجرام السماوية من حيث دراسة أي خاصية من
خصائص الكون ومكوناته من النجوم والكواكب واملذنبات إلى التركيبات والظواهر الكونية الكبيرة
عبر الطيف الكهرومغناطيس ي".
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ولغرض الدراسة الحالية ُتعرف الفيزياء الفلكية إجر ً
ائيا بأنها :موضوعات الفيزياء الفلكية
املقررة على طلبة املستوى الرابع بقسم الفيزياء واملتمثلة ب يي(:بتاريخ علم الفلك ،ونظريات الكون،
واملجرات ،والنجوم ومواقعها وأطيافها ،والكواكب والقمر وخصائصه ،مع تطبيقات عليها).
إستراتيجية الرحالت املعرفية عبرالويب كويست (:)Web Quest
يعرفه ييا زيت ييون كم ييال ( )125 ،2003بأنه ييا "الج يراءات الت ييي يخططه ييا الق ييائم بالت ييدريس مس ي ً
يبقا،
بحيث تعينه على تنفيييذ التييدريس فييي ضييوء المكانييات املتاحيية ميين شييبكة النترنييت وأجهييزة الحواسيييب
بغية تحقيق األهداف املرجوة".

ُ
ً
إجرائيا بأنها :مجموعة من الجراءات املحددة التي يتم من
ولغرض الدراسة الحالية تعرف

خاللها إبحار عينة الدراسة تحت إشراف الباحثين عبر املواقع اللكترونية املصممة روابطها
ً
مسبقا في شبكة النترنت إلى الكون؛ لتمكينهم من التقص ي والتفكير حول املعلومات الصحيحة
للحصول على خبرات تعليمية مفيدة في محتوى مقرر الفيزياء الفلكية ،وتتم وفق مراحل هي:
املقدمة ،واملهام ،والعمليات ،واملصادر ،والتقويم ،والخاتمة.
مهارات التفكيراالستداللي:
يعرفها الخوالدة أكرم ( )261،2016بأنها" :عمليات عقلية منطقية تتضمن مجموعة من
املهارات الفرعية التي تبدو في كل نشاا عقلي معرفي يتميز باستقراء القاعدة من جزئياتها،
واستنباا الجزء من الكل ،حيث يسير فيه الفرد من حقائق معروفه أو قضايا مسلم بصحتها إلى
معرفة املجهول ً
ذهنيا".
ُ
ً
إجرائيا بأنها :مجموعة العمليات العقلية التي يقوم بها
ولغرض الدراسة الحالية تعرف
الطالب عندما يواجه مشكالت تتعلق بموضوعات الفيزياء الفلكية ،وتتوافر لديه املعلومات
املنظمة عبر النترنت ،وتتمثل تلك املهارات في االستدالل (االستقرائي ،االستنباطي ،االستنتاجي)
وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في اختبار مهارات التفكير االستداللي املعد من قبل
الباحثين لهذا الغرض.
ً
ثانيا :اإلطارالنظري والدراسات السابقة
يتناول الطار النظري إستراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويب كويست ،ومهارات التفكير
االستداللي ،بينما تتناول الدراسات السابقة الدراسات املتعلقة بإستراتيجية الرحالت املعرفية
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والتفكير االستداللي مرتبة من األحدث إلى األقدم.
 -1إستراتيجية الرحالت املعرفية عبرالويب كوست
أ .نشأة الويب كويست
ً
نظرا للثورة املعلوماتية الهائلة ،وتأثير انتشار النترنت على العملية التربوية ،حاول بعض
الباحثين تصميم أسلوب سهل يفيد املعلم واملتعلم في استخدام تقنية النترنت داخل حجرة الدراسة
بطريقة غير عشوائية ))Abbit, & Ophus, 2008؛ لذلك بدأت فكرة إستراتيجية الرحالت املعرفية
عبر الويب كويست ( )Web Questفي منتصف عام ( )1995لدى مجموعة من الباحثين بقسم
تكنولوجيا املعلومات في جامعة سان ديجو بوالية كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية ،وعلى
رأسهم دودج ومارش)  ،)Dodge & Marchوفي عام ( )1998قام الباحثان بتطوير فكرة هذه
الستراتيجية وتعميم فكرتها على نطاق أوسع من خالل تصميم موقع إلكتروني خاص بها
) )http://www. Web Quest.sdsu.eduبالضافة إلى إقامة ورش عمل خاصة بها في كثير من
املؤسسات التعليمية بأوروبا والواليات املتحدة األمريكية (. (March, 2003
ب .العناصراملكونة إلستراتيجية الرحالت املعرفية عبرالويب كويست
يذكر كل من (March,2003؛ وجدي جودة2009 ،؛  (Hakverdi & Sonmez,2012أن
ً
ً
عنصرا محددا من
الرحالت املعرفية عبارة عن مجموعة من صفحات الويب ،كل صفحة تتولى
العناصر املكونة للرحلة ،وهي عبارة عن ستة عناصر أساسية يمكن من خاللها بناء الرحالت
املعرفية ،والشكل ( )1يوضح تلك العناصر:
 -6الخاتمة

-1املقدمة
-5التقويم

 -4املصادر

-2املهام
 -3االجراءات

شكل ( )1العناصر املكونة لستراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويب (إعداد الباحثين).
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ويمكن توضيح العناصر التي يتضمنها الشكل ( )1على النحو اآلتي:
العنصراألول :املقدمة
وفيها يفتتح املعلم الدرس من خالل إعطاء الطلبة معلومات أساسية مشوقة عن املهام التي
سيقومون بها خالل الرحلة ،وذلك لثارة دافعيتهم وربطها بخبراتهم السابقة مثل( :أنت رائد فضاء
تخطط لرحلة إلى القمر) ،ويمكنه أن يضع مجموعة من األسئلة حول أفكار الدرس الرئيسية ،التي
تشجع الطلبة على اكتشاف املطلوب.
العنصرالثاني :املهام
تمثل املهام الجزء الرئيس ي في الويب كويست؛ إذ يجب العداد لها بحيث تكون قابلة للتنفيذ

ّ
ومحفزة للطلبة ،لذلك يجب على املعلم تحديد األسئلة الجوهرية للمهمة التي تتعلق باألهداف
السلوكية الخاصة بالدرس ،وهي ما يجب على الطلبة تحقيقه في نهاية النشاا.
العنصرالثالث :اإلجراءات

ً
دليال إجر ً
ائيا يحتوي على املهام املطلوب منهم تنفيذها
في هذه املرحلة يتم إعطاء الطلبة
خطوة خطوة ،ويحتوي على وصف دقيق ملا سيقومون بفعله ألداء املهام ،حيث يتضمن بعض
التوجيهات الخاصة بتنظيم املعلومات التي سيحصلون عليها.
العنصرالرابع :املصادر
في هذه املرحلة يحدد املعلم املواقع االفتراضية وانتقاء املوثوق بها واملحققة لألهداف ،ثم يقوم
بربطها بمراحل املهمة وتوجيه الطلبة إلى املعلومات التي يريد التركيز عليها ،ويفضل أن تكون املصادر
اللكترونية متنوعة مثل( :مقاالت ،صور ،كتب ،عروض تقديمية ،فيديوهات( ،وعلى الطلبة تصفحها
من أجل إتمام املهمة.
العنصرالخامس :التقويم
للمعلم الحرية في طريقة تصميم التقويم ،وبلورة املعايير املناسبة ،ولكن من الواجب عليه
إخبار الطلبة بهذه املعايير قبل بداية رحلتهم من أجل توجيه جهودهم؛ ومن املعايير التي يمكن
استخدامها :تحمل املسئولية ،تقويم آراء األعضاء اآلخرين داخل املجموعة ،طرق عرض الحصاد
النهائي للرحلة.
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العنصر السادس :الخاتمة
هي عبارة عن ملخص للفكرة املحورية للرحلة املعرفية التي تم البحث عنها ،وفيها یتم تذكير
الطلبة باملعلومات التي اكتسبوها عند نهاية الرحلة ،الستخدامها في مواقف أخرى ،ويجب أن يعزز
املعلم ثقة الطلبة بأنفسهم للوصول للخطوة األخيرة من الدراسة من خالل مكافأتهم بالدرجات أو
بالتعزيز املعنوي.
ج .معوقات تطبيق إستراتيجية الرحالت املعرفية عبر الویب
كل من( :جودة2009 ،؛ الفار )2011 ،إلى معوقات تحول دون استخدام
توصلت دراسات ٍ
إستراتيجية الرحالت املعرفية وهي كاآلتي:
 ال يناسب تطبيقها تالميذ املرحلة االبتدائية ،وذلك لضعف امتالكهم ملهارات الدراسة عبر الويبولضعف القدرة القرائية لديهم.
 يأخذ بعض املعلمين ًوقتا ً
كبيرا في تصميم الرحلة املعرفية عبر الويب.
 ال يصل بعض املعلمين إلى أفضل الروابط أو املصادر الالزمة لتحقيق األهداف بسهولة. انقطاع االتصال بالنترنت أو ضعفه ،أو انقطاع التيار الكهربائي. قلة توافر أجهزة الحاسوب الالزمة لتنفيذ الطلبة ًعددا من الرحالت املعرفية في وقت واحد.
ويرى الباحثان أن بعض املعوقات تعود لحداثة التجربة ،وقلة خبرة بعض املعلمين في
استخدام الحاسوب وفي إعداد الرحالت املعرفية.
 :2التفكير االستداللي
أ -مهارات التفكيراالستداللي
تصنف مهارات التفكير االستداللي إلى استدالل عددي واستدالل لفظي واستدالل مكاني
(جمال)2006 ،؛ بينما صنفها ٌ
كل من حجازين نايل ( ،)2012وخوالدة أكرم ()2016؛ إلى استدالل
استقرائي ،واستدالل استنباطي ،واستدالل استنتاجي؛ ويتفق الباحثان مع التصنيف األخير لهذه
املهارات ،ويمكن إعطاء نبذة مختصرة عنها كما يأتي:
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• مهارة االستدالل االستقرائي
االستقراء لغة" :تتبع الجزئيات من أجل الوصول إلى نتيجة كلية" (سعيد ،2009 ،ص .)201
وفي االصطالح يعرف العتوم عدنان وآخرون ( ،2009ص  )29مهارة االستدالل االستقرائي
بأنها" :عملية عقلية تهدف للتوصل إلى قاعدة عامة أو تعميم من خالل تحقق الفرد من األدلة
املتوفرة وربطها بمعلوماته وخبراته السابقة".
وقد قسم كل من عبدالعزيز سعيد ))2009؛ وجروان فتحي ( )2012االستدالل
االستقرائي إلى نوعين رئيسيين هما:
 االستقراء التام :وهو دراسة جميع حاالت ظاهرة ما ،أو جميع أجزاء موضوع معين ،ثم التوصلإلى حكم عام عليها ،ويستخدم في مجال العلوم الطبيعيةً ،
ونادرا ما يستخدم في العلوم النسانية.
 االستقراء الناقص :هو دراسة بعض حاالت ظاهرة ما ،أو بعض أجزاء موضوع معين ،ثمالتوصل إلى حكم عام عليها.
مهارة االستدالل االستنباطي:
ً
االستنباا في اللغة :يعني "االستخراج ،يقال :استنبط ماال أو ً
علما؛ أي :استخرجه باجتهاد،
وأصله الفعل "نبط" بمعنى أظهر وأبرز ،ومنه :استنبط الجواب :تلمسه من ثنايا السؤال" (ابن
منظور ،2004 ،ص .)464
وفي االصطالح يعرفها خوالدة أكرم ( ،2016ص  )266بأنها" :قدرة األداء العقلي على
استنباا األجزاء من القاعدة".
ويرى الباحثان أن مهارة التفكير االستنباطي تعني قدرة الفرد على استخراج نتائج تتطابق مع
القاعدة العامة وتمثل حاالت خاصة منها.
في ضوء ما سبق يرى الباحثان أن مهارة االستدالل االستنباطي عملية معاكسة لعملية
االستقراء؛ حيث ينتقل فيها التفكير من املجرد إلى املحسوس ،ومن التفكير العام إلى الخاص ،ومن
الكل إلى الجزء ،أي أن الحركة الذهنية حركة تنازلية ،يمكن من خاللها استخدام النظريات في
تفسير أشياء أو عمليات ،أو ظواهر أخرى غير تلك التي نتجت عنها.
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مهارة االستدالل االستنتاجي:
يعرف االستنتاج في اللغة بأنه :استخراج النتائج من مقدماتها ،يقال :استنتج القاعدة من
ً
تفسيرا لها( .ابن منظور ،2004 ،ص .)464
األمثلة :أي :استخرجها ،وأعطى
وفي االصطالح يرى النجدي أحمد وآخرون ( ،2007ص ّ (220
أن مهارة االستدالل االستنتاجي:

"عملية تمكن الفرد من التوصل إلى معلومة أو نتيجة جديدة غير موجودة مباشرة ًً في املوضوع أو
املوقف محل التفكير ،ولكنه يستدل عليها من مالحظات مرتبطة بهذا املوضوع أو ذلك املوقف".
في ضوء ما سبق يتضح أن االستنتاج يحدث عندما يستطيع الطالب أن يربط مالحظاته،
ومعلوماته عن ظاهرة ما ،بمعلوماته السابقة عنها ،ثم يقوم بعد ذلك بإصدار حكم معين يفسر هذه
ً
املالحظات ،وليس شرطا أن يحدث مع عملية االستنباا ،فقد يستنتج الفرد بعد عملية استقراء،
مثل ما حدث لنبي هللا إبراهيم عليه السالم عندما نظر إلى الكواكب والنجوم من األصغر إلى األكبر
بعملية استقراء توصل من خاللها إلى استنتاج أن الخالق عز وجل أكبر من هذه الكواكب والنجوم،
وهو من يستحق العبادة.
ب -مبادئ تنمية مهارات التفكيراالستداللي
يذكر كل من :حبيب مجدي ()2007؛ والزعوري محمد ()2008؛ وفخرو عبدالناصر ،وثائر
حسين ( )2010أن أهم املبادئ التي يجب أخذها في االعتبار عند التدريس من أجل تنمية مهارات
التفكير االستداللي هي كاآلتي:
 أن الكليات يمكن الوصول إليها عن طريق دراسة عينة ممثلة من الحاالت الفردية التي تنتميللنوع ذاته.
 أن صدق املقدمات يعتمد على عدم إدخال أي افتراضات لم تنص عليها تلك املقدمات. مشاركة املتعلمين في تنفيذ أنشطة التعلم وفي املناقشة الصفية تنمي تفكيرهم.ج -معوقات تنمية مهارات التفكيراالستداللي
توصل بعض الباحثين ومنهم( :عمر2004 ،؛ محمد2008 ،؛ بسام )2009 ،إلى املعوقات التي
تؤثر في مستويات وفاعلية التفكير االستداللي ،ومنها اآلتي:
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 قلة املعلومات األولية ،أو عدم كفايتها؛ مما يؤدي إلى غموض املعاني وإبهامها. ضعف ثقة الفرد بنفسه وبالقرارات التي يمتلكها؛ مما يسبب تخوفه من تعلم مهارات التفكيروممارستها.
 العجلة وسرعة االنتقال من فكرة إلى أخرى قبل فحصها والتحقق من صحتها أو بطالنها.فكرة مهما ظهر عدم جدواها ،وعدم االنتقال إلى تجريب
 جمود الفكر والتشبثٍ
بفرضية أو ٍ
غيرها من األفكار والفرضيات.
أبحاث ودراسات سابقة:
دراسة دنيوريسرى (:)2017
هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام إستراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويب ( Web
 )Questsفي تدريس الفيزياء على تنمية مهارات التفكير االستداللي لدى طالبات الصف الثاني الثانوي
بمصر ،ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة املنهج التجريبي ،وقد تمثلت أداة الدراسة في اختبار
ً
ً
عشوائيا إلى
مهارات التفكير االستداللي طبق على عينة تكونت من ( )70طالبة ،تم توزيعهن
ً
إحصائيا بين
مجموعتين :تجريبية ،وضابطة ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها :وجود فرق دال
درجات املجموعتين على اختبار مهارات التفكير االستداللي ولصالح املجموعة التجريبية التي درست
بإستراتيجية الرحالت عبر الويب.
دراسة جودة سامية (:)2016
هدفت الدراسة إلى استقصاء فاعلية استخدام الرحالت املعرفية عبر الويب كويست في تنمية
بعض مهارات التفكير االستداللي املنطقي لدى طلبة قسم الرياضيات بجامعة تبوك في السعودية،
ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة املنهج التجريبي ،واستخدمت أداة الدراسة املتمثلة في اختبار
ً
مهارات التفكير املنطقي من إعداد توبن وكابي  ،1980تم تطبيقه على عينة تكونت من ( )35طالبة
كمجموعة تجريبية واحدة (قبلي  -بعدي) ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها :وجود فرق دال
ً
إحصائيا بين درجات عينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي الختبار مهارات التفكير االستداللي
املنطقي ولصالح القياس البعدي.
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دراسة علي محسن (:)2016
هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام الويب كويست في تنمية أساليب التفكير في مادة
الفيزياء لدى طلبة الصف األول الثانوي بأمانة العاصمة بالجمهورية اليمنية ،ولتحقيق ذلك
استخدم الباحث املنهج التجريبي ،وأعد اختبار أساليب التفكير ،طبق على عينة تكونت من ()200
ً
عشوائيا إلى مجموعتين :تجريبية ،وضابطة ،وأظهرت النتائج :وجود فرق دال
وطالبة وزعوا
طالب
ٍ
ٍ
ً
إحصائيا في تنمية أساليب التفكير بين درجات أفراد املجموعتين التجريبية والضابطة لصالح
املجموعة التجريبية التي درست بإستراتيجية الرحالت عبر الويب.
دراسة إسماعيل وداد وعبده ياسر(:)2008
هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية استخدام إستراتيجية الويب كويست في تنمية
أساليب التفكير لدى طالبات كلية التربية بالسعودية ،ولتحقيق ذلك استخدم الباحثان املنهج
ً
التجريبي ،وأعدا اختبارا لقياس أساليب التفكير في مقرر العلوم ،طبق على عينه تكونت من ()144
ً ُ
ً
ً
إحصائيا
عشوائيا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،وأظهرت النتائج :وجود فرق دال
زع ْن
طالبة ،و ِ
بين درجات املجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار أساليب التفكير لصالح املجموعة
التجريبية التي درست بإستراتيجية الرحالت عبر الويب.
وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات واألبحاث السابقة في تدعيم الطار النظري
الخاص بالرحالت املعرفية عبر الويب ،وفي إعداد أداة الدراسة ،ومناقشة النتائج وتفسيرها؛ ويرى
الباحثان أن الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات واألبحاث السابقة بحدودها الزمانية واملكانية
واملوضوعية.
ً
ثالثا :إجراءات الدراسة
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة الحالية على منهجين من مناهج الدراسة العلمية هما:
امليينهج الوصييفي :اسي ُيت ِخدم هييذا امليينهج فييي الجابيية عيين السييؤالين األول والثيياني ميين أسييئلة الدراسيية
م ي يين خ ي ييالل االط ي ييالع عل ي ييى األدب الترب ي ييوي ،والدراس ي ييات الس ي ييابقة ،وجم ي ييع املعلوم ي ييات والبيان ي ييات املرتبط ي يية
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بمتغييرات الدراسيية ،وذلييك لتحديييد مهييارات التفكييير االسييتداللي ،واألسييس النظرييية لتصييميم إسييتراتيجية
الرحالت املعرفية عبر الويب ،وبناء أداة الدراسة ومتطلباتها.
ُ
أ .املنهج التجريبي :اعتمد املنهج التجريبي ذو املجموعة الواحدة متعددة القياسات؛ وذلك ملناسبته
لإلجابة عن السؤال الرئيس ي للدراسة.
مجتمع الدراسة وعينتها:
ّ
تكون مجتمع الدراسة وعينتها من جميع طلبة املستوى الرابع بقسم الفيزياء بكلية التربية
بجامعة ذمار والبالغ عددهم (ً )28
طالبا وطالبة حسب كشوفات شئون الطالب للعام الجامعي
( ،)2021/2020وتم اختيارهم كونهم يدرسون مقرر الفيزياء الفلكية موضوع الدراسة؛ واقتصرت
ً
الدراسة على (ً )20
طالبا وطالبة بعد استثناء طالبين باقيين في املستوى الرابع؛ وكذلك الطلبة الذين
ً
عشوائيا للتطبيق االستطالعي ،وعددهم ( )6طالب.
تم اختيارهم
متطلبات الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة الحالية اتبع الباحثان عددا من الجراءات والعمليات يمكن
تحديدها ً
وفقا ألهدافها وعملياتها في مرحلتين أساسيتين ،هما :مرحلة العداد والتصميم ،ومرحلة
التطبيق وتحليل النتائج على النحو اآلتي:
املرحلة األولى :اإلعداد والتصميم
هدفت هذه املرحلة إلى إعداد الدروس بإستراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويب ،وإلى إعداد
ُ
أداة القياس وتصميمها والتحقق من صالحيتها ،وقد اتبعت مجموعة من الجراءات لتحقيق ذلك
ً
وفقا لآلتي:
 .1إعداد دروس الفيزياء الفلكية بإستراتيجية الرحالت املعرفية عبرالويب
تتمثل الستراتيجية في برمجية تعليمية ُ
صممت وفق خطوات الرحالت املعرفية عبر الويب،

ّ
وكتيب الطالب ودليل تدريسه؛ ولعداد ذلك تم االطالع على األدب السابق من املصادر واملراجع

العلمية املتعلقة بالرحالت املعرفية عبر الويب؛ وذلك لتحديد عناصرها التعليمية ومبادئها وأسسها،
ُ
ّ
علم ً
وفقا لها ،ولقد اتبع النموذج العام
واملواد والتقنيات ،وطرائق التدريس املناسبة للتعليم والت
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العاملي ( )ADDIEللتصميم التعليمي املشار إليه في (سعد ،وخضير )2020 ،في تصميم دروس مقرر
الفيزياء الفلكية باستخدام هذه الستراتيجية وفق األطوار اآلتية:
أ -طورالتحليل
ب -طورالتصميم
ج -طورالتطوير
د -طورالتطبيق
ه -طورالتقويم
طورالتحليل :ويشمل الخطوات اآلتية:
 تحديد الهدف العام من اإلستراتيجيةُ :حدد الهدف العام من الستراتيجية بتنمية مهاراتالتفكير االستداللي للطلبة املعلمين من خالل تدريبهم على طرق البحث عبر املواقع والروابط
ً
مسبقا بالنترنت وتحقيق أهداف مقرر الفيزياء الفلكية.
املعدة
 تحديد محتوى التعلم :تعد موضوعات الفيزياء الفلكية املحددة في التوصيف املعد من قبلمشروع ماستري في كلية التربية بجامعة ذمار هي املحتوى الرئيس ي املراد تدريسه بالستراتيجية.
 تحديد خصائص عينة الدراسة :قام الباحثان بالتأكد من بعض خصائص العينة التي قدتؤثر على التجربة ،مثل الجنس ،والتحصيل الدراس ي ،ومستوى تعليم أولياء أمور الطلبة،
واستخدامهم لإلنترنت؛ حيث كانت النتائج لهذه املتغيرات متماثلة لدى العينة نفسها ،بينما
كانت قدرات عينة الدراسة في التعامل مع الحاسب اآللي والنترنت متباينة؛ لذلك ُحددت
محاضرة قبل املحاضرات املقررة من أجل توزيع عينة الدراسة إلى مجموعات تعلم تعاونية،
وتدريبهم على استخدام الكمبيوتر والنترنت وفق خطوات إستراتيجية الرحالت املعرفية عبر
الويب.
 تحديد إمكانيات البيئة التعليميةيعتمد تنفيذ إستراتيجية الرحالت املعرفية على كثير من إمكانات البيئة التعليمية ،وقد تم
تحديد هذه المكانات كما يأتي:
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• التأكد من صالحية معمل الحاسوب بالكلية حيث تم تطبيق التجربة فيه بعد أخذ املوافقة
من الجهات املختصة.
• تجهيز عدد ( )4من أجهزة الحاسوب ،بحيث يخصص لكل (مجموعة) جهاز.
• التأكد من مدى توافر شبكة النترنت في أجهزة الحاسوب املحددة.
طورالتصميم :ويشمل الخطوات اآلتية:
▪ تحديد عناصر املحتوى التعليميُ :حددت عناصر املحتوى التعليمي في ضوء أهداف
الستراتيجية وحاجات الطلبة من محتوى مقرر الفلك ،ولكي تتحقق األهداف حددت ()5
موضوعات رئيسية هي( :تاريخ علم الفلك ،نظريات الكون ،املجرات ،النجوم ومواقعها،
الكواكب والقمر وخصائصه).
▪ تحدي ددد أنش ددطة ال ددتعلم :ت ييم ص ييياغة الخب يرات بص ييورة أنش ييطة قائم يية عل ييى نش يياا امل ييتعلم؛ حي ييث
ُ
ُ
صمم لكل هدف نشاا يحققييه ،ونظمييت فييي الرحليية علييى شييكل مهييام تييوزع علييى مجموعييات الييتعلم
التعاوني.
▪ جمع املواردُ :حددت حاجة الستراتيجية من الوسائل السمعية والبصرية ،وتم جمعها في
سيناريوهات بما يتناسب مع موضوعات املقرر؛ حيث ُعمد إلى البحث عبر شبكة النترنت عن
مقاطع الفيديو ومعالجتها باستخدام برنامج سنابتيوب ( )Snaptube 2019وقصها باستخدام
برنامج في إديت ( (VEditوإدراجها في الستراتيجيةُ ،
وحددت الصور ،وعولجت باستخدام
برنامج فوتوشوب (ُ ،)Photoshop
وحدد املحتوى من املراجع واملصادر ذات العالقة بالفيزياء
الفلكية ،واستخدم برنامج تجزئة بي دي إف ( )PDF Utilsلتجزئته بما يتناسب مع األهداف
املراد تحقيقها لكل موضوع.
تحديد طرق وأساليب التقويم:
تقويم معرفي :وفيه تم مناقشة الطلبة بأسئلة بعد إنهاء كل مهمة وعدم االنتقال إلى املهمة
التالية إال بعد التأكد من تحقق هدف املهمة السابقة.
تقويم مهاري :استخدمت بطاقة مالحظة لتقويم العمل التعاوني ومهارات إعداد تقارير
موضوعات املقرر وعرضها ومناقشتها.
▪ تص ددميم اإلط ددارالع ددام للرحل ددة املعرفي ددة :ف ييي ه ييذه الخط ييوة ت ييم تحدي ييد املص ييادر اللكتروني يية الت ييي
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استخدمت في تصميم الرحالت املعرفية عبيير الويييب ،واالطييالع علييى املواقييع املتخصصيية فييي تصييميم
ُ
تلك الرحالت واعتمد برنامج أوتوران ( )AutoRun Programمن الرابط اآلتي:
(.(www.Longtion\AutoRunPro.exe
لتصميم هذه الرحالت ،وقد ّ
فضل الباحثان هذا البرنامج لقييدرتهم علييى اسييتخدامه ،بالضييافة إلييى
وج ييود نم يياذج وخط ييوات س يياعدتهم عل ييى التص ييميم ،وت ييم كتاب يية الس يييناريوهات وتص ييميم ص ييفحات
الرحلة عبر الويب بعنوان (رحلة معرفية في الفيزياء الفلكية) وهييي تشييمل عنييوان الييدرس ،ومقدميية
تثيي يير اهتمي ييام الطلبي يية ،واملهي ييام التي ييي سي ييوف ينجزوهي ييا ،والجي يراءات (العمليي ييات) مصي ييحوبة بي يياملواقع
اللكتروني يية (املص ييادر) ،والتق ييويم ،والخاتم يية؛ والش ييكل ( )2يوض ييح الط ييار الع ييام للرحل يية املعرفي يية
عبر الويب في الفيزياء الفلكية.

شكل رقم ( )2لتوضيح الطار العام للرحلة املعرفية عبر الويب في الفيزياء الفلكية (إعداد
الباحثين).
ً
❖ تصميم كتيب الطالب :قام الباحثان بتصميم ّ
ً
كتيب الطالب ليكون
وموجها للطالب
مرشدا
ّ
الكتيب مفهوم
في تنفيذ خطوات إستراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويب ،ويشمل
الستراتيجية ،ومكوناتها ،وخطواتها ،وطرق مشاركة الطلبة في التنفيذ ،وموضوعات الفيزياء
الفلكية ً
وفقا لخطوات الستراتيجية.
❖ تصميم دليل التدريس :تم إعداد دليل التدريس ً
وفقا ملبادئ إستراتيجية الرحالت املعرفية
عبر الويب وخطواتها ليستدل به عضو هيئة التدريس في تدريس موضوعات مقرر الفيزياء
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الفلكية ،وعند إعداده تم تحديد الطار النظري لإلستراتيجية ،والطار األدائي للتدريس ً
وفقا
لإلستراتيجية.
طورالتطوير:
من خالل مراجعة األطوار السابقة ،وباالطالع على نماذج الويب كويست في تدريس
موضوعات أخرى ،تم التعرف على جوانب القوة والدعم والثارة ،وعليه أعاد الباحثان قراءة
خطوات تصميم الرحالت املعرفية لهذه الدراسة ،وأجريا بعض التعديالت على السيناريوهات بما
يخص األلوان والخلفيات والصور والفيديوهات ،وبما يحقق ويناسب أهداف املحتوى املعرفي كما
أضافا إلى التقويم أسئلة االختبار الذاتي (اختبر نفسك) ،واستخدم البرامج اللكترونية السابقة
بنسخة محدثة ومطورة.
طورالتطبيق :ويشمل الخطوات اآلتية
 نشر الرحالت املعرفية عبر الويب :تم نشر الرحالت املعرفية عبر شبكة الويب ،وأصبحتجاهرة للوصول إليها عبر النترنت عبر الرابط اآلتي:
https://drive.google.com/file/d/1rCb3WGa-oYT9uoJ6P7U6hgwrcQl_pbIH/view?usp=sharing

 التجريب االستطالعي :جرب الباحثان إستراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويب على عينةاستطالعية بلغ عدد أفرادها ( )6طلبة بنسبة  %23من طلبة املستوى الرابع فيزياء في كلية
ُ
التربية ،وتم تطبيق اختبار التفكير االستداللي عليهم ،ثم بعد أسبوعين أعيد تطبيق االختبار
ً
مرة أخرى ،من أجل التحقق من الصدق والثبات لالختبار.
طورالتقويم :يشمل الخطوات اآلتية:
▪ مراجعة املراحل السابقة ،وفتح املواقع اللكترونية ،والتأكد من عدم وجود أخطاء ،وتدعيم
املراحل التي تحتاج لذلك.
ُ
▪ طلب من الطالب تسجيل أي مالحظات أو خلل يالحظونه أثناء تطبيق الستراتيجية سواء
أكان ً
منهجيا أم ً
ً
ً
علميا ،ومن أهم املالحظات التي دونها الطلبة :تأخر فتح
برمجيا أم
لغويا أم
بعض الروابط وخاصة املتعلقة بالفيديو ،ووجود بعض األخطاء املطبعية في نصوص
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البرنامج ،وكذلك غموض بعض املصطلحات؛ ً
ووفقا لذلك ّ
صوب الباحثان كل املالحظات التي
تحققا من صحتها.

▪ عرض الستراتيجية بما تحتويه من ّ
كتيب ودليل على مجموعة من املحكمين في الفيزياء
وتكنولوجيا التعليم وطرائق التدريس (ملحق ،)1وقد ُطلب منهم التحكيم ٌ
كل حسب
اختصاصه ،حيث وجه املحكمون ببعض التعديالت ،التي تمثلت في الصياغة اللغوية ،وحذف
بعض األنشطة من الدروس ،وإضافة حلول األسئلة في دليل التدريس ،حيث تم األخذ
بتعديالتهم ومقترحاتهم.

وفي ضوء ما سبق أصبحت الستراتيجية بما تحتويه من ّ
كتيب (ملحق  ،)2ودليل للتدريس
(ملحق  )3جاهزة للتطبيق على عينة الدراسة.
-2إعداد أداة القياس
اختبارالتفكيراالستداللي:
تم إعداد االختبار وفق الخطوات اآلتية:
 -1تحديد هدف االختبار
يهدف االختبار إلى قياس مستوى نمو مهارات التفكير االستداللي املتضمنة في مقرر الفيزياء الفلكية
لدى عينة الدراسة ،ولتحقيق ذلك تم االطالع على العديد من الدراسات واألبحاث السابقة
ذات العالقة ومنها( :دنيور يسرى 2017،وعلي محسن ،)2016 ،بالضافة إلى األدب التربوي
الخاص بمهارات التفكير االستداللي.
 -2إعداد قائمة بمهارات التفكيراالستداللي ملقررالفيزياء الفلكية
لتحديد مهارات التفكير االستداللي في هذا املقرر الالزم تنميتها لدى عينة الدراسة تم تحليل
محتوى املقرر ً
وفقا لإلجراءات اآلتية:
 اله دددف م ددن التحلي ددل :ته ييدف عملي يية تحلي ييل محت ييوى املق ييرر إل ييى تحدي ييد املؤش يرات األدائي يية مله يياراتالتفكير االستداللي واستخدامها في بناء االختبار.
 عينة التحليل :تم تحديد موضوعات مقرر الفيزياء الفلكية كعينة للتحليل.170

ُ
 وحدة التحليل :هي أصغر جزء في املحتوى وقد اختيرت مهارات التفكير االستداللي وفقوحدات للتحليل وهي كما يأتي:
التعريف الجرائي لها في هذه الدراسة
ٍ
االستدالل االستقرائي :األداء املعرفي الذي ينطلق فيه الطلبة من القضايا أو الشواهد
الخاصة للتوصل إلى نتيجة يمكن تعميمها على قضايا عامة في محتوى مقرر الفيزياء الفلكية.
االستدالل االستنباطي :األداء املعرفي الذي ينطلق فيه الطلبة من القضايا العامة إلى
القضايا الخاصة بهدف استخراج نتائج تتطابق مع القاعدة العامة وتمثل حاالت خاصة منها في
محتوى مقرر الفيزياء الفلكية.
االستدالل االستنتاجي :األداء املعرفي الذي يستطيع من خالله الطلبة ربط مالحظاتهم،
ومعلوماتهم عن ظاهرة ما بمعلوماتهم السابقة عنها ،ثم يقومون بإصدار حكم معين يفسر هذه
املالحظات في محتوى مقرر الفيزياء الفلكية.
واخ ِتير الهدف كوحدة تحليل تعتمد عليها فئات التحليل.
 فئ ددات التحلي ددل :ه ييي العناص يير الرئيس ييية أو الثانوي يية الت ييي ت ييم وض ييع وح ييدات التحلي ييل فيه ييا كالكت ييبواملجالت العلمية والصور والفيديوهات املتعلقة بالفيزياء الفلكية.
وفي ضوء الجراءات السابقة قام الباحثان بالتحليل ،وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول (.)1
جدول ( )1عدد مؤشرات مهارات التفكيراالستداللي ملوضوعات الفيزياء الفلكية
اسم املقرر

املوضوع

تاريخ علم الفلك
الفيزياء الفلكية
نظريات الكون
املجرات
النجوم وأطيافها
الكواكب والقمر
املجموع

عدد مؤشرات مهارات التفكير
االستداللي
9
4
9
13
8
43

الوزن النسبي
% 21
%9
% 21
% 30
% 19
%100
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يتضح من خالل الجدول ( )1أن عدد مؤشرات مهارات التفكير االستداللي ملوضوعات مقرر
ً
مؤشرا.
الفيزياء الفلكية الناتجة عن عملية التحليل بلغت ()43
 ثبات التحليل:للتأكد من ثبات التحليل استخدمت طريقة الثبات عبر الزمن من خالل تحليل محتوى مقرر
ُ
الفيزياء الفلكية ثم إعادة التحليل مرة أخرى بعد شهر كامل ،وطبقت معادلة هولستي ()Holsti
لحساب الثبات فكان ثبات التحليل كما في جدول (:)2
جدول ( )2ثبات التحليل عبرالزمن لقائمة مهارات التفكيراالستداللي
عدد املؤشرات
في التحليل
الثاني

عدد املؤشرات
املتفق عليها في
التحليلين

نسبة االتفاق %

مهارات التفكير عدد املؤشرات
في التحليل
االستداللي
األول
االستقراء

15

17

15

93.75

االستنباط
االستنتاج

12
16

14
16

12
16

92.30
96.87

املجموع

43

47

43

96.62

مقدار االتفاق الكلي لقائمة التحليل =0.9662
يتضح من الجدول ( )2أن معامل الثبات للتحليل بلغت نسبته ( )%96.62وهي نسبة تدل على
معامل ثبات عال.
 -3تحديد طول االختباروصياغة فقراته
ً
وفقا للعوامل واملتغيرات املؤثرة على طول االختبار ومن أهمها :عدد مؤشرات مهارات التفكير
االستداللي الناتجة عن التحليل ،وطبيعة القياس ملحتوى تلك املهارات التي تستدعي قدرة الطلبة
على االستدالل ،واستدعاء املعلومات التي تكمل النص ،ال أن يختاروها من بدائل محددة ،إضافة إلى
ً
املرحلة الدراسية للدراسة الحاليةً ،
بناء على ذلك كله تم تحديد طول االختبار بي( )43سؤاال .لكل
مؤشر من مؤشرات مهارات التفكير االستداللي سؤال واحد فقط من نوع إكمال الجابة الصحيحة،
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ولقد روعي في صياغة أسئلة هذا االختبار شروا أسئلة التكميل.
 -4تعليمات االختبار :بعد إعداد أسئلة االختبار ُوضعت مجموعة من التعليمات تهدف إلى تسهيل
مهمة الطلبة لإلجابة عنها وذلك من خالل تحديد بيانات الطالب :االسم ،وبيانات لوصف
االختبار :عدد األسئلة وعدد الصفحات ،وتعليمات خاصة بكيفية الجابة عن األسئلة بإكمال
الجابة الصحيحة في املكان املناسب ،كذلك تم تحديد دليل التصحيح بإعطاء كل سؤال من
ً
أسئلة االختبار درجة واحدة عند إكمال الطالب الجابة الصحيحة ،وصفرا عند إكماله بإجابة
خاطئة.

ً
في ضوء الجراءات السابقة ّ
تكون االختبار بصورته األولية من ( )43سؤاال من نوع الكمال ،لكل
سؤال إجابة واحدة صحيحة فقط.
 -5صدق االختبار
للتحقق من صدق االختبار تم عرضه بصورته األولية على املحكمين أنفسهم الذين حكموا
الستراتيجية؛ وذلك لبداء آرائهم ومقترحاتهم حول دقة الصياغة والسالمة اللغوية والعلمية لكل
ً
مناسبا ،أو حذفه ،أو إضافته ،وقد تم
سؤال ،ومدى مناسبتها للمهارات ،وكذلك تعديل ما يرونه
العمل بآراء املحكمين وإجراء التعديالت ،حيث كان من أهم املالحظات ما يأتي:
تعديل صياغة بعض األسئلة لتتناسب مع املهارة التي تنتمي إليها ،وأرقام األسئلة التي تم تعديلها
ً
بناء على مقترحات املحكمين وهي.)42-41-39-36-34-32-28-26 -20 -18-16 -14-5( :
• تحويل األسئلة املركبة التي تحتوي على أكثر من إجابة إلى سؤال يقيس إجابة واحدة فقط.
• ح ييذف بع ييض أس ييئلة االس ييتدالل املتداخل يية م ييع أس ييئلة اس ييتدالل أخ ييرى ،وأرق ييام األس ييئلة الت ييي ت ييم
حذفها ً
بناء على مقترحات املحكمين هي (.)38-21 -9
• توزيع أسئلة كل مهارة بشكل عشوائي متباعدة بعضها عن بعض.
 -6التطبيق االستطالعي القبلي لالختبار
تم تطبيق االختبار على العينة االستطالعية نفسها التي تم تجريب الستراتيجية عليها وذلك
بهدف حساب معامل السهولة والصعوبة والتمييز ،وطبقت املعادالت ،وكانت النتائج كاآلتي:
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 أشارت نتائج تطبيييق معادليية حسيياب معامييل الصييعوبة إلييى وجييود بعييض األسييئلة لهييا معامييل صييعوبةتراوح ييت ب ييين ( )0.24-0.15وه ييي أس ييئلة أج يياب عنه ييا معظ ييم أفي يراد العين يية االس ييتطالعية وتتمث ييل ف ييي
األسييئلة ذوات األرقييام ( )40-37-24-22-15أمييا األسييئلة املتبقييية فقييد تراوحييت معامييل صييعوبتها بييين
( ،)0.75-0.25ومتوسي ييط معامي ييل ص ي ييعوبتها ( ،)0.59حيي ييث يؤكي ييد ع ي ييزت حسي يين ( )2013أن معام ي ييل
الصعوبة املقبولة هي التي ال تقل صعوبتها عن ( ،)0.25وال تزيد عن (.)0.80
 كما أشارت نتائج حساب معامل التمييز إلى وجود بعض األسئلة التي لها معامل تمييز تراوحت بين( )0.20 ،0.10وهي األسئلة ذوات األرقام ()35 ،27 ،23 ،10 ،7
ً
وحفاظا على توازن االختبار بعد حذف بعض األسئلة ،قام الباحثان بتوزيع األسئلة املتبقية وعددها
ً
سؤاال بشكل عادل على مها ات التفكير االستداللي ً
وفقا لجدول املواصفات املوضحة في
()30
ر
جدول (:)3
جدول ( )3مواصفات اختبارمهارات التفكيراالستداللي ملقررالفيزياء الفلكية
مهارات التفكير
االستداللي
عدد األهداف

النسبة%

عدد األسئلة
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عدد األهداف

والقمر

النسبة%

الكواكب

عدد األسئلة

وأطيافها

عدد األهداف

النجوم

النسبة%

املجرات

عدد األسئلة

الكون

عدد األهداف

نظريات

النسبة %

تاريخ علم
الفلك

االستقراء

االستنتاج

عدد األسئلة

• املوضوع

االستنباط

املجموع

5

12

4

1

2

1

3

7

2

9

21

7

1

2

1

1

2

1

2

5

1

4

9

3

3

7

2

3

7

2

3

7

2

9

21

6

3

7

2

4

9

3

6

14

4

13

30

9

3

7

2

3

7

2

2

5

1

8

19

5

يتضح من الجدول ( )3أن عدد أهداف مهارات التفكير االستداللي (االستقراء ،االستنباا،
ً
االستنتاج) بلغت على الترتيب ( )16 ،12 ،15هدفا ،بينما بلغ عدد األسئلة املقابلة لها (.)10 ،9 ،11
وتم توزيع أسئلة االختبار بشكل عشوائي ،وفي ضوء الجراءات السابقة أصبح عدد أسئلة
ً
اختبار التفكير االستداللي ( )30سؤاال.
 -7التطبيق االستطالعي البعدي لالختبار
ً
بعديا على العينة االستطالعية نفسها التي طبق عليها التجريب
تم تطبيق االختبار
االستطالعي ،بغرض تقدير الزمن الالزم لإلجابة عنه وتقدير صدق اتساقه الداخلي ،ومعامل ثباته
من خالل الخطوات اآلتية:
 تقديرالزمن الالزم لإلجابة عن االختبارتم تقدير الزمن الالزم لالختبار من خالل حساب متوسط الزمن الذي استغرقه أول ثالثة
طلبة ،والزمن الذي استغرقه آخر ثالثة طلبة في الجابة عن أسئلة االختبار؛ فكان الزمن الالزم
لالختبار( )56دقيقة.
 تقديرثبات االختبارُ
قدر الثبات بطريقة كورد ريتشارد ( )20فكانت قيمته ( )0.895وتعتبر هذه قيمة ثبات عالية
ومناسبة ألغراض الدراسة الحالية.
أ -إخراج الصورة النهائية لالختبار
ً
بعد استكمال الجراءات السابقة أصبح االختبار بصورته النهائية مكونا من ( )30سؤاال من
نوع إكمال الجابة الصحيحة ،وأصبحت الدرجة النهائية لالختبار ( )30درجة ،والزمن الالزم لإلجابة
( )56دقيقة( .ملحق .)4
ً
وصفيا
املرحلة الثانية :إجراءات التطبيق وتحليل النتائج
 -1عملية التجهيز والتنسيق للتطبيق التجريبي :تم العداد والتجهيز لتطبيق التجربة على
عينة الدراسة بالتنسيق مع الجهات املعنية في الكلية والقسم ،وأخذ املوافقة منهم بالتطبيق
على عينة الدراسة (ملحق .)5
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ً
وصفيا
 -2إجراءات تصحيح وتحليل النتائج

ُ
اتبعت مجموعة من الجراءات لتصحيح وتحليل النتائج على النحو اآلتي:
أ -تص ي ييحيح إجاب ي ييات الطلب ي يية :ت ي ييم تص ي ييحيحها وف ًق ي يا لش ي ييروا تص ي ييحيح اختب ي ييار إكم ي ييال الجاب ي يية
الصحيحة.
ب -إدخال البيانات املتعلقة بالقياسات القبلية والبعدية والتتبعية لعينة الدراسة على االختبار
ً
إحصائيا.
إلى الحاسوب برنامج ( )Spssليتم معالجتها
-3تحديد الوسائل واملعالجات اإلحصائية
ُ
للتحقق من فرضيات الدراسة استخدمت الوسائل واملعادالت الحصائية اآلتية:
أ .املتوسطات واالنحرافات املعيارية بين درجات القياسات املتعددة (قبلي -بعدي -تتبعي).
ب .اختبار (ت) لعينتين مرتبطتين من البيانات ( )paired-samples T-Testللتحقق من الفروق
الحصائية بين نتائج القياسين القبلي والبعدي من جهة ،والقياسين البعدي والتتبعي من
جهة أخرى.
ج .نسبة الكسب ملاك جويجان ( )McGuiganلحساب مقدار التحسن بعد تطبيق الستراتيجية.
د .مربع معامل إيتا (  )ليجاد حجم تأثير املتغير املستقل (استخدام إستراتيجية الرحالت
املعرفية عبر الويب) على املتغير التابع (مهارات التفكير االستداللي).
ر ً
ابعا :نتائج الدراسة
تم التحقق من صحة فرضيات الدراسة كما يأتي:
ً
إحصائيا بين متوسطي درجات
النتائج املتعلقة بالفرضية األولى ،ونصها :ال يوجد فرق دال2

عينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي على اختبار مهارات التفكير االستداللي ككل وفي
كل على حدة.
درجة كل مهارة من مهاراته الفرعية ٍ
للتحقق من صحة هذه الفرضية ُا ُ
ستخرج املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري وقيمة ()t
للبيانات املترابطة لدرجات عينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي على اختبار مهارات التفكير
كل على حدة ،وكانت النتائج كما هي موضحة
االستداللي ككل ،وفي درجة كل مهارة من مهاراته الفرعية ٍ
في الجدول (.)4
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جدول ( )4نتائج اختبار( (T-Testللبيانات املترابطة في القياسين القبلي والبعدي على اختبار
مهارات التفكيراالستداللي ()n=20
قيمة ( )tمستوى
درجة
املهارة نوع التطبيق عدد املتوسط االنحراف
األسئلة الحسابي املعياري
الداللة
الحرية
0.00
16.13
19
1.05
0.95
11
قبلي
االستقراء
1.79
7.50
بعدي
0.00
11.87
19
0.74
0.85
9
قبلي
االستنباا
1.53
6.35
بعدي
0.00
15.93
19
0.89
0.80
10
قبلي
االستنتاج
1.31
6.55
بعدي
0.00
21.45
19
1.98
2.60
30
قبلي
الكل
3.76
20.40
بعدي
يتض ييح م يين الج ييدول ( )4وج ييود ف ييرق دال إحص ي ً
يائيا عن ييد مس ييتوى الدالل يية ( )0.05ب ييين متوس ييطي
درجييات العينيية فييي القياسييين القبلييي والبعييدي لالختبييار ككييل وفييي درجيية كييل مهييارة ميين مهاراتييه الفرعييية
ك ييل عل ييى ح ييدة ولص ييالح القي يياس البع ييدي ،حي ييث كان ييت قيم يية ( )tاملحس ييوبة الختب ييار مه ييارات التفكي يير
االس ي ي ي ييتداللي كك ي ي ي ييل ( ،)21.45بينم ي ي ي ييا بلغ ي ي ي ييت قيمته ي ي ي ييا ( )15.93 ،11.87 ،16.13للمه ي ي ي ييارات الفرعي ي ي ي يية
(االسييتقراء ،االسييتنباا ،االسييتنتاج) علييى الترتيييب؛ وهييي قيييم أكبيير ميين قيميية ( )tالجدولييية التييي تسيياوي
( )2.09عنييد درجييات الحرييية نفسييها ومسييتوى الدالليية ذاتييه ،ممييا يييدل علييى تييأثير إسييتراتيجية الييرحالت
املعرفية على تنمية مهارات التفكير االستداللي لدى عينة الدراسة.
وتشير النتائج السابقة إلى وجود تحسن في تنمية مهارات التفكير االستداللي ،ولحساب ذلك
التحسن استخدم الباحثان معادلة نسبة الكسب ملاك جوجيان؛ كما استخدما معادلة مربع إيتا
(  )لتحديد حجم األثر ،وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم (.)5
2
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جدول ( )5نسبة الكسب ملاك جيوجان؛ ومعامل إيتا (  )لحساب حجم تأثيرإستراتيجية
الرحالت املعرفية في تنمية مهارات التفكيراالستداللي
2

املهارة

نوع التطبيق

املتوسط
الحسابي

الدرجة
العظمى
)(p

االستقراء

1
قبلي

0.95

11

2
بعدي

7.50

1
قبلي

0.85

2
بعدي

6.35

1
قبلي

0.80

2
بعدي

6.55

1
قبلي

2.60

2
بعدي

20.40

الفرق بين
متوسطي
القياسين
2 − 1

االستنباا
االستنتاج
الكل

6.55

9
10
30

5.5
5.75
17.8

الفرق بين
الدرجة العظمى
ومتوسط
القياس القبلي

نسبة الكسب معامل إيتا
2−1
−1

( )
2

 − 1

10.05
8.15
9.2
27.4

0.65
0.67
0.62
0.64

0.93
0.88
0.93
0.96

يتضح من الجدول ( )5أن قيمة نسبة الكسب ملاك جيوجان الختبار التفكير االستداللي
ككل ،ولكل مهارة من مهاراته الفرعية كل على حدة ،كانت أكبر من القيمة ( )0.6املحددة ملتوسط
نسبة التأثير (عزت حسن ،)2013،وهذا يشير إلى أن مقدار التحسن في أداء عينة الدراسة بعد
تطبيق إستراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويب أعلى بكثير منه في أداء الطلبة قبل تطبيق
الستراتيجية.
كما يتضح من الجدول ( )5أن قيمة معامل إيتا (  )الختبار مهارات التفكير االستداللي ككل
كانت تساوي ( ،)0.96بينما بلغت ( )0.93 ،0.88 ،0.93للمهارات الفرعية (االستقراء ،االستنباا،
قيم تعبر عن حجم تأثير كبير ً
االستنتاج) على الترتيب؛ وهي ٌ
جدا للمتغير املستقل (إستراتيجية
الرحالت املعرفية عبر الويب) في املتغير التابع (مهارات التفكير االستداللي) لدى عينة الدراسة،
2
حيث ُحدد حجم التأثير (كبير) عندما تكون ( 0.90 ≥  ≤ 0.80عزت حسن )2013،وفي ضوء تلك
2

النتائج تم رفض الفرض األول من فرضيات الدراسة.
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وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من :دنيور يسرى ()2017؛ جودة سامية ()2016؛ علي
محسن ()2016؛ إسماعيل وداد وعبده ياسر ( )2008التي توصلت إلى أن التدريس بإستراتيجية
الرحالت املعرفية عبر الويب له أثر في تنمية مهارات التفكير االستداللي لدى عيناتها.
ً
إحصائيا عند مستوى
 النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية ونصها :ال يوجد فرق دال( )α=0.05بين متوسطي درجات عينة الدراسة في القياسين البعدي والتتبعي على اختبار مهارات
التفكير االستداللي ككل وفي درجة كل مهارة من مهاراته الفرعية كل على حدة.
للتحقق من صحة هذه الفرضية استخرج املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري وقيمة ()t
للبيانات املترابطة لدرجات عينة الدراسة في القياسين البعدي والتتبعي على اختبار مهارات التفكير
كل على حدة ،وكانت النتائج كما هي موضحة
االستداللي ككل وعلى درجة كل مهارة من مهاراته الفرعية ٍ
في الجدول (.)6
جدول( )6نتائج اختبار( (T-Testللبيانات املترابطة ملعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات
عينة الدراسة في القياسين البعدي والتتبعي على اختبارمهارات التفكيراالستداللي ()n=20
املهارة

نوع التطبيق

عدد األسئلة

االستقراء

بعدي
تتبعي
بعدي
تتبعي
بعدي
تتبعي
بعدي
تتبعي

11

االستنباا
االستنتاج
الكل

9
10
30

املتوسط
الحسابي
7.50
7.50
6.35
6.20
6.55
6.40
20.40
20.15

االنحراف
املعياري
1.79
1.82
1.53
1.65
1.31
1.44
3.76
3.84

درجة
الحرية
19

قيمة ()t

مستوى
الداللة

0.006

1.00

19

1.37

0.18

19

1.14

0.26

19

1.01

0.33

ً
إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05بين
يتضح من الجدول ( )6عدم وجود فرق دال
متوسطي درجات العينة في القياسين البعدي والتتبعي لالختبار ككل وفي درجة كل مهارة من مهاراته
الفرعية كل على حدة حيث كانت قيمة ( )tاملحسوبة الختبار مهارات التفكير االستداللي ككل
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( ،)1.01بينما بلغت ( )1.14 ،1.37 ،0.006للمهارات الفرعية (االستقراء ،االستنباا ،االستنتاج)
على الترتيب؛ وهي قيم أقل من قيمة ( )tالجدولية التي تساوي ( )2.09عند درجات الحرية نفسها،
ومستوى الداللة ذاته ،مما يدل على صحة النتائج السابقة ويؤكد أن أثر املتغير املستقل
(إستراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويب كويست) على املتغير التابع (مهارات التفكير االستداللي)
لدى عينة الدراسة لم يكن نتيجة الصدفة أو ملتغيرات أخرى لم تؤخذ في الحسبان ،وهذا يؤكد
استمرار تأثير إستراتيجية الرحالت املعرفية على تنمية مهارات التفكير االستداللي لدى عينة
الدراسة ،وفي ضوء تلك النتائج تم قبول الفرض الثاني من فرضيات الدراسة.
ويمكن تفسيرهذه النتائج باآلتي:
 إتاحة الفرصة للطلبة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في ضوء املعلومات التي بحثوا فيها ،وإعادةتقريرا ً
ً
نهائيا من إبداعاتهمّ ،نمى لديهم
صياغتها بلغتهم الخاصة أثناء أدائهم للمهام ،ثم إنتاجهم
القدرة على االستقراء واالستنباا واالستنتاج.
 نقاش طلبة املجموعة الواحدة فيما بينهم للمعلومات ،وإبداء املالحظات والنقد وتقديم التغذيةالراجعة حول كل فكرة مطروحة في الدروس أسهم في إبعادهم عن الجمود الفكري ّ
ونمى قدرتهم
على االستدالل.
 توجيه حواس الطلبة إلى التفكير في الكون أثناء تنفيذهم أنشطة الستراتيجية ،مثل :مشاهدةً
السماء ليال ،والرصد للظواهر الفلكية املختلفة ،ومتابعتهم للبرامج التلفزيونية املتعلقة بعلم
الكون ،ومشاركتهم الفاعلة عبر مجموعة الواتس لالطالع على األحداث الفلكية املستجدة ،قد
ّنمى قدراتهم على تتبع الظواهر الفلكية والتوصل إلى البراهين ،وبقاء أثر التعلم لديهم.

ً
ثانيا :التوصيات واملقترحات
التوصيات:

توصل الباحثان إلى عدد من التوصيات واملقترحات أبرزها ما يأتي:
 تنفيذ دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بشكل خاص ،والجامعة بشكل عام علىمهارات التدريس باستخدام إستراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويب كويست.
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 توفير الجامعات وكليات ومعاهد إعداد املعلمين بالجمهورية اليمنية بيئة تعلم مناسبةالستخدام إستراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويب.
املقترحات:
ً
استكماال للدراسة الحالية ،يقدم الباحثان املقترحات اآلتية:
 إجراء دراسات تهدف إلى الكشف عن أثر استخدم إستراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويب فيتنمية متغيرات تابعة أخرى لم تتطرق لها هذه الدراسة ،مثل :مهارات (التفكير االبتكاري،
التفكير البداعي ...إلخ) لدى عينات مشابهة لعينة الدراسة.
 إجراء دراسات تهدف إلى الكشف عن فاعلية استخدام إستراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويبفي تنمية مستوى التحصيل العلمي لدى طلبة املراحل الدراسية املختلفة.
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