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 الممخص :  
ىدف البحث إلى التعرف عمى درجة ممارسة معممات الكيمياء لنموذج نيدىام البنائي،   

بين ممارسة نموذج نيدىام البنائي  وقياس مستوى التفكير التأممي لديين، وتحديد طبيعة العبلقة
ومستوى التفكير التأممي لديين، وذلك عند تدريس مقرر الكيمياء لممرحمة الثانوية بمدينة مكة 
المكرمة، والتحقق من صحة  الفروض التالية : مستوى التفكير التأممي لدى معممات  الكيمياء 

بلقة ارتباطية بين درجة ممارسة معممات %، وال يوجد ع57بالمرحمة الثانوية يقل عن حد الكفاية 
الكيمياء لمراحل نموذج نيدىام البنائي عند تدريس مقرر الكيمياء لممرحمة الثانوية ومستوى 
التفكير التأممي لديين ، ولتحقيق ذلك أستخدم البحث المنيج الوصفي التحميمي لئلجابة عن 

معممات الكيمياء بمدينة مكة اسئمتو والتحقق من صحة فروضو، طبق البحث عمى عينة من 
( معممة  من معممات الكيمياء بمدينة مكة المكرمة، كما أعدت 03المكرمة والبالغ عددىا )

الباحثة بطاقة مبلحظة شممت مراحل نموذج نيدىام الخمس وىي: التوجيو ،وتوليد االفكار ، 
عادة بناء األفكار،  وتطبيق األفكار والتأمل، والممارسات التدريسي ة في كل مرحمة ، كما اعدت وا 

الباحثة مقياس التفكير التأممي لمميارات التالية : الرؤية البصرية الكشف عن المغالطات 
الوصول إلى استنتاجات: إعطاء تفسيرات مقنعة وضع حمول مقترحة، تم تطبيق البحث في 

ممارسة ىـ،  وأظيرت النتائج أن درجة 9307/9333الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي 
% ، وبمتوسط 59-% 30معممات الكيمياء لنموذج نيدىام البنائي متوسطة، حيث تراوحت بين 

%، كما أن مستوى التفكير التأممي لدى معممات الكيمياء " عينة البحث" متوسطة،  7039بمغ 
ووجود عبلقة ارتباطية بين ممارسة %، 35350%، بمتوسط 36% إلى   03حيث تراوح ما بين

         وخرج البحث بعدد لكيمياء لنموذج نبدىام البنائي ومستوى التفكير التأممي لديين،معممات ا
من التوصيات منيا ، تدريب معممات العموم بوجو عام ومعممات الكيمياء بوجو خاص عمى 
توظيف نيدىام البنائي في التدريس، من خبلل إعداد برامج تدريبية قائمة عمى أفكار نظرية 

 ائية3التعمم البن
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Abstruct: 
The aim of the research was; to identify the degree of practice of  

the chemistry teachers of needham’s five phases constructivism model, 
to measure the level of their reflective thinking, and to determine the 
nature of the relationship between the practice of needham’s five 
phases constructivism model and the level of their reflective thinking 
when teaching chemistry course for the secondary stage  in the city of  
Mecca, And to check the validity of the following hypotheses: the level 
of reflective thinking among the chemistry teachers in the secondary 
level is less than 75%, and there is no correlation between the degree 
of the practice of chemistry teachers of the stages of needham’s five 
phases constructivism model when teaching the chemistry course for the 
secondary level and level of reflective thinking among them.                                     

      In order to achieve this, the research used the analytical descriptive 
method to answer its questions and verify the validity of its hypotheses. 
The research was carried out on a sample of chemistry teachers in the 
city of Mecca and the number was (30) teachers from the chemistry 
teachers in the city of Mecca. The researcher also prepared a note 
taking card that included the five stages of needham’s five phases 
constructivism model: orientation, generation of Idea, restructuring of 
Idea,  application of Idea and reflection, and  teaching practices at each 
stage,  the researcher also prepared a reflective thinking scale for the 
following skills: Visual Vision, Detecting fallacies,  Reaching conclusions, 
Providing persuasive explanations, Developing proposed solutions.                                                                                                                             
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      The research was  applied in the first semester of the academic 
year 1439/1440 H. The results showed that the degree of practice of 
the chemistry teachers of needham’s five phases constructivism model 
was moderate, ranging from 43% to 71%, with an average of 53.1%. In 
addition, the level of reflective thinking of the chemistry teachers "the 
research sample" was close to the average ranging between 36% to 
68%, an average of 47.73%, and the existence of a correlation between 
the practice of the chemistry teachers of needham’s five phases 
constructivism model and the level of reflective thinking among them.                                                                                                          

      The research has led to a number of recommendations, including 
the training of science teachers in general and the chemistry teachers in 
particular on the use of needham’s five phases constructivism model in 
teaching.                                               
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 المقدمة 
تسارًعا معرفًيا جعل المعرفة الجديدة تتسم بالتقادم في وقت قصير يشيد العصر الحالي  

من اكتشافيا، وال يمكن تحقيق استيعاب ىذا المعرفة المتجددة إال من خبلل تطبيق نماذج 
 واستراتيجيات جديدة ومعاصرة، وذلك لمواكبة ىذا التسارع من جية والتحول النوعي من التعميم
الكمي إلى التعميم الكيفي من جية أخرى، تماشًيا مع تعمم تمك المعمومات والخبرات والميارات 

 بطريقة وظيفية، تضمن استخداميا في الحياة العممية بشكل يتسق مع طبيعة العمم وأغراضو3
مما فرض عمى التربية إعداد متعمم يمتمك من اإلمكانات التي تؤىمو لمعيش داخل  

ن وسيمة لتطوير ىذا المجتمع، مطبًقا أفكاره في المستقبل، وىذا التطبيق يعد األداة مجتمعو، ويكو 
 (1339لتقدم البشرية من جميع جوانبيا3 )المقاني ومحمد، 

ويعني ذلك أننا بحاجة إلى إفساح المجال إلعمال عقول الطبلب لتوليد معمومات  
ابقة، وبين المعارف الجديدة التي جديدة وعمل روابط بين ما لدييم في ابنيتيم من معارف س

 ( 1396يتوصمون الييا3 ) بدر ، 
وذلك من خبلل إعطاء المتعمم الدور النشط والفعال في المواقف التعميمية، واالبتعاد  

عن تمقين المعمومات، وتقديم الحمول الجاىزة والتطبيقات المعدة سمًفا لممشكبلت والموضوعات 
 ( 1333ية3 )البكر، ذات الصمة بالموضوعات التدريس

وتعد البنائية بأنيا الطريقة التي جعمت المتعمم فاعبًل وحجر الزاوية في العممية  
التعميمية، وليذا فمممواد التجريبية ومواد العموم نصيب األسد من ىذه النظرية، اذ أن لمواد العموم 

مم ذي المعنى والذي يحدث خاصية التفكير والتجريب، فبيئة التعمم البنائي بيئة مرنة تيتم بالتع
 (                                     1390من خبلل األنشطة الحقيقية3 )المنيع ، 

ونموذج نيدىام أحد النماذج المطبقة ألسس النظرية البنائية، والتي تتيح فرصة  
           رفةلممتعممين لتكوين المعرفة الجديدة وربطيا بالمعارف السابقة بروابط منطقية بين المع

القبمية والحالية لدييم، فمن خبلل ىذا النموذج يكون لممتعمم دوًرا نشًطا وحيوًيا، يمتمك الدور 
           اإليجابي في تحصيل المعرفة العممية بنفسو من خبلل المراحل الخمس لمنموذج وىي:

( مما يسمح بتنمية ميارات )التوجيو، توليد األفكار، إعادة بناء األفكار، تطبيق األفكار، التأمل
 (1391التفكير وىو أحد أىم األىداف لعممية التعميم والتعمم 3 )البعمي، 

ويتطمب ذلك أن يكون لممعمم في ىذا النموذج دوًرا في غاية األىمية، والتي تتجمى في  
لقيام بعممية إعداد البيئة التعميمية المبلئمة ألن يتعمم المتعمم من خبلليا، محفًزا لممتعممين قبل ا

) الصور والفيديوىات التوضيحية ( المختمفة لتقديم 7خ التعميم والتعمم، ومستخدًما لموسائط
الموضوعات بصورة دقيقة، ومقدًما موضوعات المادة الدراسية في صورة مشكبلت، ومتحسًسا 

يقوم  التي توجد في البيئة ،مما يسيل عمى المتعممين تكوين أفكار عنيا، كما أنو لممشكبلت
باستقبال أفكار المتعممين وآرائيم وتصوراتيم عن المحتوى العممي المقدم، ويعمل عمى تنشيط 

 )1396)جمييم،  (Mohamed, 2012)البيئة المعرفية السابقة لممتعممين لبناء أفكار جديدة3  
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األمر الذي يتطمب أن يكون المعمم عمى درجة من التفكير التأممي، تؤىمو عمى أن  
تأمبًل في ممارساتو، التي يقوم بيا من تخطيط وتنفيذ وتقويم، مما يزيد من وعيو يفكر م

بممارساتو التدريسية، األمر الذي يولد لديو القدرة عمى النقد الذاتي لممارستو التدريسية، مما يزيد 
من قناعاتو بأىمية إجراء التعديبلت عمى ممارساتو غير المرغوبة، وتطوير السموك التدريسي 

   (Schon ,1983 )يو والذي من شأنو المساىمة في تنمية تعمم طبلبو3 لد
وقد أظيرت عدد من الدراسات السابقة فعالية التدريس باستخدام نموذج نيدىام البنائي  

         (، وكذلك فعالية1395( وأبو شامة )1396في تنمية قدرات المتعممين كدراسة: جمييم )
وذج نيدىام البنائي في تحسين مستوى تعمم الطبلب، كدراسة تدريب المعمم عمى استخدام نم

Hashim & Kasbola(2012)  
األمر الذي دفع الباحثة الى التعرف عمى درجة ممارسة معممات الكيمياء لنموذج 

 نيدىام البنائي وعالقتيا بالتفكير التأممي لديين بمدينة مكة المكرمة.
 مشكمة الدراسة

م المطروحة في محتوى الكيمياء والتباين في قدرات المتعممين إن تنوع مستويات المفاىي 
وما يحدثو من اختبلف في سرعة استيعابيم واتقانيم، يدفعنا إلى استخدام طرائق ومداخل تدريس 
تزيد من قدرة المتعمم و استعداده وسرعتو في التعمم و اكتسابو المعمومات، وتعد بيئة التعمم 

نيدىام البنائي نموذًجا فعااًل في تحسين تحصيل الطمبة في العموم الصفية المبنية عمى  نموذج 
واكتسابيم العديد من الميارات واالتجاىات، حيث أثبتت ذلك العديد من الدراسات السابقة كدراسة 

(، إال أن الباحثة وجدت من خبلل خبرتيا 1393(، والبعمي)1395(، وأبو شامة )1396بدر )
مطالبة المعممة  تخصص العموم بكمية التربية أثناء قياميا بالتدريب في مجال التربية العممية ل

الميداني بالمرحمة الثانوية، واقع تدريس العموم في مدارسنا الثانوية مازال ُيظير اىتماًما كبيًرا 
باعتمادىم عمى طرائق وأساليب ال تشجع عرض المادة بطريقة تجعل الطالبة متفاعمو نشطة في 

، كما أن عرض الموضوعات في الكتاب ال يثير اىتمام الطالبة، إذ أنو في الموقف التعميمي
ات لحاجات المتعممين و مداركيم معظم األحيان تقدم الموضوعات بطرق جافو ومممة دون مراع

(، 1333(، والحزبي)1397قدراتيم العقمية المختمفة، حيث اشارت دراسة كل من  الزعانين)و 
( إلى انخفاض 2102) Savasci &  Berlin، ودراسة  Uzuntrryaki,etal  (2010)ودراسة

ممارسة المعممين ألساليب البنائية بشكل عام ونموذج نيدىام عمى وجو الخصوص، كما أن 
ممارسة معممين العموم والطبلب المعممين لميارات التفكير التأممي، التصل إلى مستوى التمكن، 

، والتي 1303(، وتوافًقا مع رؤية المممكة، 1393(، والمرشد )1331كدراسة عفانة والمولو )
عداد الموارد البشرية كمحرك أساسي في رفعة وازدىار المممكة العربية السعودية  تعزز التعميم وا 

 في القرن الحادي والعشرين3
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ومن ىنا جاءت الحاجة إلى التعرف عمى درجة ممارسة معممات الكيمياء لنموذج 
 كير التأممي لديين وذلك مدينة مكة المكرمة  نيدىام البنائي وعالقتو بالتف

 ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية: 
  ما درجة ممارسة معممات الكيمياء لنموذج نيدىام البنائي عند تدريس مقرر الكيمياء لممرحمة

 الثانوية بمدينة مكة المكرمة؟
 مرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة؟ما مستوى التفكير التأممي لمعممات الكيمياء بال 
  ما طبيعة العبلقة بين ممارسة معممات الكيمياء لنموذج نيدىام البنائي عند تدريس مقرر

 الكيمياء لممرحمة الثانوية ومستوى التفكير التأممي لديين بمدينة مكة المكرمة؟
 أىداف البحث  

 تحددت أىداف البحث فيما يمي:
  معممات الكيمياء لنموذج نيدىام البنائي عند تدريس مقرر التعرف عمى درجة ممارسة

 الكيمياء لممرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة 
  حمة الثانوية بمدينة مكة التعرف عمى مستوى التفكير التأممي لمعممات الكيمياء بالمر

 3المكرمة
 نائي عند التعرف عمى طبيعة العبلقة بين ممارسة معممات الكيمياء لنموذج نيدىام الب

 تدريس مقرر الكيمياء لممرحمة الثانوية ومستوى التفكير التأممي لديين3
 أىمية البحث

 تكمن أىمية البحث من خالل الجوانب االتية:
  توعية معممات الكيمياء بشكل خاص ومعممات العموم بوجو عام، بأىمية توظيف نموذج

حول المتعمم، كما يتيح لممتعمم نيدىام البنائي الذي يجعل التعمم عممية نشطة ومتمركزة 
فرصة التوصل لمعرفة جديدة من معرفة سابقة وعمل روابط بينيا، وتطبيق تمك المعارف 

 في مواقف جديدة3
  بيان أىمية توظيف التفكير التأممي في التدريسي والذي ينعكس عمى أداء المعمم وفق نموذج

 نيدىام وفعالية الطالبة في الموقف التعميمي 3 
 مام بمراحل واجراءات التدريس المتبعة في نموذج نيدىام البنائي التي تعني بالربط بين االىت

 الجانب النظري والجانب التطبيقي، ويدعم التعمم النشط لدى الطالبات ويدفعين لمتعمم3
  االستفادة من أداة البحث )بطاقة المبلحظة( في تطوير الممارسات التدريسية لمعممات

إلجراءات البلزمة لتدريب معممات العموم بشكل عام والكيمياء بشكل خاص الكيمياء واتخاذ ا
عمى الممارسة التدريسية وفق نموذج نيدىام البنائي، والذي يوفر فرص التعاون الفعال بين 
لى تحقيق نشاط المتعمم وفاعميتو ومشاركتو داخل  المتعممين لمتوصل إلى المعرفة الجديدة، وا 

م باألنشطة وتطبيق ما تعممو في مواقف حياتية محيطة بو، متأمبًل المجموعة، وقيام المتعم
 في النتائج التي توصل الييا3
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 حدود البحث 
 اقتصرت البحث عمى الحدود التالية: 

 ( إدارات73معممات الكيمياء والتابعين لجميع إدارات التعميم بمدينة مكة المكرمة ) 
  ،والتابعة لممراحل الخمس لمنموذج وىي التوجيو، الممارسات التدريسية لنموذج نيدىام البنائي

توليد األفكار، إعادة بناء األفكار، تطبيق األفكار، التأمل، وتقاس باستخدام بطاقة 
 المبلحظة " من اعداد الباحثة3 

  التفكير التأممي في الميارات التالية: الرؤية البصرية الكشف عن المغالطات الوصول إلى
رات مقنعة وضع حمول مقترحة، باستخدام مقياس التفكير التأممي " استنتاجات: إعطاء تفسي

 من إعداد الباحثة "
  ىـ9333-9307الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي 

 مصطمحات البحث 
 Needham’s Constructivist Modelنموذج نيدىام البنائي 

أنفسيم بشكل ىو نموذج يستخدم من أجل تعزيز تعمم الطبلب وتشجيعيم لكي يشاركوا ب 
فعال داخل الصف الدراسي من خبلل خمس خطوات ) إثارة االنتباه وتوليد األفكار وتنظيم 

 ((Hashim & Kasbolah,2012األفكار وتطبيق األفكار والتأمل ( 3 
:أداء معممة المرحمة الثانوية في تدريس بأنو ويعرف نموذج نيدىام البنائي إجرائًيا 

عمى إيجابية الطالبة وتوظيف المعرفة السابقة في بناء المعرفة  مقرر الكيمياء، والذي يقوم
عادة بناء األفكار،  الجديدة من خبلل مراحل متتابعة تبدأ بمرحمة التوجيو ثم توليد األفكار، وا 

 وتطبيق تمك األفكار في حل مشكبلت قائمة ثم التأمل وتقييم تمك األفكار3 
 Reflective Thinkingالتفكير التأممي 

و عممية عقمية مقصودة يوجو نحو أىداف محددة، ويستخدم عندما يتصدى التفكير ى 
 ( 1397لحل مشكمة تواجو الفرد، أو تشكل تحدًيا لو 3 ) عطية ، 

: نشاط عقمي تقوم بو معممة الكيمياء، من خبلل ويعرف التفكير التأممي اجرائًيا بأنو
ل تحميمو إلى عناصره، محاولة فيمو التأمل لمموقف التعميمي بدرجة واعية متعمقة من أج

واستيعابو، ثم المراجعة الفاحصة الناقدة ليذا الموقف، بيدف اتخاذ قرارات جدية تتعمق بتحقيق 
األىداف المنشودة من قبل المعممة، وتشمل عمى مجموعة من الميارات : الرؤية البصرية، 

ات مقنعة، تقديم حمول مقترحة، الكشف عن المغالطات، التوصل إلى االستنتاجات، إعطاء تفسير 
ويعبر عنيا بالدرجة التي تحصل عمييا المعممة عند اإلجابة عمى مقياس التفكير التأممي والمعد 

 من قبل الباحثة3 
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 أدوات البحث:
 تحددت أدوات البحث في اآلتي

  بطاقة مبلحظة " إعداد الباحثة " من اعداد الباحثة 
 احثة " من اعداد الباحثة مقياس التفكير التأممي " إعداد الب 

 منيج البحث 
أستخدم البحث المنيج الوصفي التحميمي لئلجابة عن اسئمتو ولموصول الى نتائجو،  

والذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما ىي في الواقع، ويعبر عنيا كيفًيا أو كمًيا، وفق محددات 
 إلحصائية3عممية يمكن الرجوع الييا والتعبير عنيا باستخدام األساليب ا

 مجتمع وعينة البحث
تمثل مجتمع البحث من جميع معممات الكيمياء لممرحمة الثانوية بجميع ادارات التعميم  

-9307( معممة حتى إحصائية العام الدراسي 930بمدينة مكة المكرمة، والبالغ عددىن )
( 03ددىا )ىـ، وتكونت عينة البحث من عينة عشوائية ممثمة لمجتمع البحث، والبالغ ع9333

 معممة والتي تتناسب مع طبيعة البحث3
 إجراءات البحث

 أتبعت الباحثة اإلجراءات التالية: 
 االطبلع عمى األدبيات والدراسات السابقة ذات الصمة بمتغيرات البحث 3  93
إعداد بطاقة مبلحظة أداء المعممة وفق نموذج نيدىام البنائي، بيدف التعرف عمى درجة  13

 يمياء لنموذج نيدىام البنائي3ممارسة معممات الك
إعداد مقياس التفكير التأممي لمعممات الكيمياء وفق االبعاد التالية: )الرؤية البصرية،  03

إعطاء تفسيرات مقنعة، الكشف عن المغالطات، الوصول إلى استنتاجات، وضع حمول 
 مقترحة(

 إجراء الضبط العممي ألداتي البحث والذي أشتمل عمى: 33
 عمى السادة المحكمون، لمتأكد من صدقيا ومدى مبلءمتيا لقياس ما  عرض أداتي البحث

 وضعت لقياسو3
 3تعديل أداتي البحث في ضوء آراء ومقترحات السادة المحكمين 
  تطبيق أدوات البحث عمى عينة استطبلعية غير عينة البحث لحساب الثبات وتحديد الزمن

 البلزم لئلجابة عمى مقياس التفكير التأممي3



 در العمودي د/ ىالو سعيد أحمد باقا درجة ممارسة معممات الكيمياء لنموذج نيدىام البنائي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   2910يىليى    -  سابعال العدد   -  33  جمللدا 051
 

ىـ، 9333-9307أدوات البحث عمى عينة البحث، في الفصل الدراسي األول لمعام تطبيق  73
وقد تم االستعانة بالمشرفات التربويات، وذلك لمبلحظة الممارسات التدريسية لمعممات 

 الكيمياء وفق مراحل نموذج نيدىام البنائي3
 ات3رصد الدرجات وتحميميا ومناقشة النتائج والتوصل الى التوصيات والمقترح 33

 أدبيات البحث
 اإلطار النظري 

 Needham’s five phases constructivism modelنموذج نيدىام البنائي 
           ىذا النموذج أثناء عممو في  مشروع  تعميمي  9765أقترح ريتشارد نيدىام  

           " تعمم العموم لدى األطفال " بالمممكة العربية السعودية، والذي يرتكز عمى تعزيز فيم
األطفال لمفيوم العمم وتحفيزىم عمى المشاركة بشكل نشط وفعال داخل حجرات الدراسة 3 

Umar, & Abidin, 2007  
ويستند ىذا النموذج إلى مبادئ وأفكار النظرية البنائية، التي تعني بدراسة الكيفية التي  

اعد المتعمم لبناء معرفتو ذاتًيا يتم من خبلليا التعمم، وذلك من خبلل تييئة بيئة التعمم التي تس
من خبلل مروره بخبرات متنوعة ومقصودة تؤدي إلى بناء المعرفة ذاتًيا3 

Panasuk&Lewis,2012) ) 
 أىمية نموذج نيدىام في العممية التعميمية:  

( Halim, 2002)  &Mat (1396 ، (، ) األشقرAyob, 2012تشير عدد من االدبيات ) 
 ا النموذج وىي كالتالي :إلى جممة من خصائص ىذ

  3االىتمام بأفكار وآراء المتعممين وتوظيف خبراتيم السابقة في اكتشاف الجديد من المعرفة 
 3اتاحة الفرصة لممتعممين الكتشاف الجديد من المعرفة من خبلل اجراء التجارب واألنشطة 
 وصول إلى األىداف يتيح فرصة العمل التشاركي بين المتعممين وتحقيق إيجابية المتعممين لم

 المراد تحقيقيا 3
  تييئة الفرصة أمام الطبلب لمتأمل الذاتي والتأمل الجماعي لمراجعة المفاىيم التي تم تغيرىا

 أو بنائيا من جديد في ابنيتيم المعرفية 
 3جذب واثارة انتباه واىتمام المتعممين نحو عممية التعمم 
 لجماعية والفردية وتبادل اآلراء فيما بينيم3اتاحة الفرصة لممتعممين لمقيام بالمناقشات ا 
  تييئة البيئة التي تتحدى تفكير المتعممين من خبلل تقديم المحتوى في صورة موضوعات

 ومشكبلت وقضايا3
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 مراحل نموذج نيدىام البنائي 
يتضمن نموذج نيدىام البنائي خمس مراحل تعكس التسمسل المنطقي لمتعمم وفًقا  

يق إيجابية المتعمم في مواقف التعميم والتعمم، من خبلل توظيف خبرات لمبنائية، وذلك بتحق
المتعمم ومعارفو السابقة في اكتشاف معارف ومعمومات جديدة، تعيد تشكيل المعاني السابقة 

        (1396(  وتتمخص ىذه المراحل في االتي : )جمييم،Halim, 2002,  & Mat لديو3 )
 (Hashim & Kasbolah, 2012) Mohammad, 2012) ) 

 Orientationالمرحمة األولى: التوجيو. 
تيدف ىذه المرحمة إلى التمييد لمطبلب والتييئة عقميا ونفسيا نحو موضوع الدرس،  

 وذلك من خبلل: 
  استخدام المعمم مواد تعميمية مختمفة )الصور واألشكال ومقاطع الفيديو أو العروض

لطالب لمتفكير حول موضوع ما أو مشكبلت واقعية العممية(، أو أسئمة تحفز وتثير عقل ا
 لمتفكير في حميا3

  اتاحة المعمم الفرصة لمطبلب لكي يتنبؤوا بأسباب أو نتائج الظاىر أو الحمول الممكنة
 لممشكمة المقترحة بشكل فردى، وتقديم التبرير لتمك التفسيرات قبل القيام باألنشطة3

  Generation of Ideaالمرحمة الثانية: توليد األفكار 
تركز ىذه المرحمة عمى استدعاء البنية السابقة لمطبلب من أفكار ومعمومات ذات  

عبلقة بموضوع الدرس، وذلك بتدوين تمك التنبؤات المقدمة في المرحمة السابقة، وعمى المعمم 
 إتباع اإلجراءات التالية:

  البعض من خبلل الحوار اتاحة الفرصة لممتعممين بمشاركة األفكار وتبادليا مع بعضيم
 والمناقشة3

  توفير المواد البلزمة لتسجيل أفكارىم وتمخيصيا في صورة خريطة ذىنية او نقاط أو جدول 
 Restructuring of Ideaالمرحمة الثالثة: إعادة بناء األفكار 

تيدف ىذه المرحمة الى تعديل األفكار السابقة الخطأ لدى الطبلب، ويتطمب من المعمم  
 ه المرحمة عدة إجراءات مختمفة: في ىذ

  3تقسيم المتعممين إلى مجاميع وحثين عمى التعاون إلجراء األنشطة أو التجارب 
  حث المتعممين عمى تسجيل المبلحظات وتقديم التفسيرات واالستنتاجات المتوصل إلييا بعد

 إجراء التجربة أو النشاط3
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  ح بين ما تم التوصل إليو من نتائج السماح لممتعممين في كل مجموعة إلجراء حوار مفتو
 وما تم التنبؤ بو في خطوة التوجيو 

  السماح لكل مجموعة بعرض ما تم التوصل اليو من خبرات عممية صحيحة عمى باقي
 مجاميع الفصل 

  تصويب المعمم لمتصورات الخطأ لممفاىيم العممية التي تم طرحيا عمى الطبلب بيدف
عادة بم  ورة تمك المفاىيم في صورتيا الصحيحة احداث تغيير مفاىيمي وا 

 Application of Ideaالمرحمة الرابعة : تطبيق األفكار 
تيدف ىذه المرحمة إلى تطبيق الطبلب لؤلفكار والمفاىيم الجديدة في مواقف جديدة  

 وتتطمب ىذه المرحمة من المعمم اإلجراءات التالية:
 ة بالمشكبلت التي مروا بيا أو بمفاىيم يطرح المعمم عمى الطبلب مشكبلت جديدة ليا عبلق

 الدرس3
  حث المتعممين عمى عمل ارتباطات بين مفاىيم الدرس ومواقف الحياة ومشكبلتيا 

 Reflectionالمرحمة الخامسة: التأمل 
تيدف ىذه المرحمة الى اتاحة الفرصة لمطبلب لمتأمل الذاتي والتأمل الجماعي من  

 تعديميا في اذىانيم، وينبغي عمى المعمم أن يقم بما يمي :خبلل مراجعة المعمومات التي تم 
 3 تشجيع المتعممين عمى طرح أسئمة او استفسارات إضافية متعمقة بموضوع الدرس 
  يكمف المعمم الطبلب بكتابة تقرير يتضمن مبلحظاتيم الشخصية وممخص مناقشة

 المجموعات 3
 قة بموضوع الدرس، لمتأكد من تشجيع الطبلب عمى طرح استفسارات جديدة إضافية متعم

 تصحيح لمتأكد من تصحيح األفكار لدييم والوقوف عمى األجزاء التي مازالت غامضة3
 وىذه الممارسات ىي التي أعتمد عمييا البحث في بناء بطاقة المالحظة .

ونظًرا إلى أىمية نموذج نيدىام وما يقدمو من فرص تحقق إيجابية المتعمم وفاعميتو في 
لتعميمي، فقد تناولتو عدد من الدراسات السابقة لتنمية أىداف تدريس العموم، والتي الموقف ا

 ومنيا:  أجمعت نتائجيا عمى فعالية نموذج نيدىام البنائي في تنمية عدد من المتغيرات،
( والتي استيدفت التعرف عمى فعالية استخدام نموذج 2011) &Osman    Leeدراسة

ة والتفاعمية عمى التحصيل الدراسي في الكيمياء الكيربائية والدافعية نيدىام مع الوسائط المتعدد
( طالبا من طبلب الصف العاشر بالمرحمة الثانوية بماليزيا، وأظيرت 07نحو تعمم العموم لدى )

النتائج  فاعمية نموذج نيدىام البنائي مع الوسائط المتعددة التفاعمية في تنمية التحصيل والدافعية 
 لكيمياء3نحو تعمم ا
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إلى تدريب معممي المدارس  Hashim & Kasbolah  (2012)كما ىدفت دراسة 
( معمًما وتم تطبيق أداة 33الفنية عمى استخدام نموذج نيدىام البنائي، وتكونت العينة من )

( سؤال شمل المراحل الخمس لمنموذج، وأظيرت النتائج فعالية 15الدراسة استبيان تضمن )
 ذا النموذج في تحسين تعمم الطبلب3توظيف المعممين لي

( والتي ىدفت إلى استقصاء فعالية نموذج نيدىام البنائي 1393وىناك دراسة البعمي )
في تنمية ميارات اتخاذ القرار، والتحصيل الدراسي في مادة العموم لتبلميذ الصف السادس 

لنموذج في تنمية ميارات اتخاذ االبتدائي بالمممكة العربية السعودية، وأشارت النتائج إلى فعالية ا
 القرار، والتحصيل الدراسي في وحدة القوى والطاقة3

( ىدفت الى استقصاء فاعمية نموذج نيدىام البنائي في 1395أما دراسة أبو شامة ) 
تنمية التحصيل وميارات التفكير التأممي، وبعض أبعاد الحس العممي لطبلب الصف األول 

( طالًبا، وأوضحت النتائج فاعمية نموذج نيدىام البنائي في 51عمى ) الثانوي في الفيزياء، طبقت
 تنمية التفكير التأممي والتحصيل وبعض أبعاد الحس العممي3

( التعرف عمى أثر استخدام نموذج نيدىام البنائي 1396كما استيدفت دراسة األشقر )
ب الصف الثالث اإلعدادي، في تدريس العموم لتنمية التفكير التحميمي، وتقدير الذات لدى طبل

ولتحقيق اىداف الدراسة، طبقت اداتي الدراسة اختبار التفكير التحميمي ومقياس تقدير الذات عمى 
( تممًيذا بمحافظة دمياط ، وأثبتت نتائج الدراسة فاعمية النموذج 75عينة الدراسة البالغ عددىا )

 في تنمية التفكير التحميمي وتقدير الذات3
( فقد ىدفت إلى استقصاء فعالية استخدام نموذج نيدىام البنائي في 1396)ودراسة بدر  

تصويب التصورات الخطأ في مادة االحياء وتنمية ميارات التفكير التوليدي لدى طبلب الصف 
( طالًبا، كما شممت أدوات الدراسة عمى اختبار ميارات 33الثاني ثانوي، وطبقت الدراسة عمى )

تبار التصورات الخطأ، وأظيرت النتائج فعالية النموذج في تنمية التفكير التفكير التوليدي، واخ
لى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين التصورات الخطأ  التوليدي، وتصويب التصورات الخطأ، وا 

 لمطالبات وتنمية ميارات التفكير التوليدي لدييم 3 
بأنموذج نيدىام البنائي ( البحث حول فاعمية التدريس 1396كما استيدفت دراسة جمييم )

، والتفكير التأممي لدى طبلب الصف الرابع العممي بالمدارس الثانوية  عمى التحصيل الدراسي
( طالبا، كما تم تطبيق أدوات 37واالعدادية، طبق البحث عمى أفراد العينة البالغ عددىا )

ائج الدراسة فاعمية الدراسة المتضمنة اختبار تحصيمي واختبار التفكير التأممي، وأوضحت نت
 النموذج في رفع مستوى التحصيل الدراسة وتنمية التفكير التأممي3
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( التعرف عمى فاعمية 1396واستمرارا لتنمية التفكير التأممي ىدفت دراسة حسين وعبد )
انموذج نيدىام البنائي لتنمية التفكير التأممي لدى طبلب الصف الرابع العممي، لتحقيق ىدف 

( طالًبا، واسفرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية 57طبيق البحث عمى عينة من )الدراسة تم ت
 عمى المجموعة الضابطة في اختبار التفكير التأممي3 
لتي بحثت فعالية نموذج نيدىام البنائي في من العرض السابق  لمدراسات السابقة وا

بنائي في تحقيق عدد من أىداف تنمية العديد من أىداف التعمم، نجد فعالية نموذج نيدىام ال
Osman    &Lee  (2011 )التعمم وفي مراحل دراسية مختمفة، كالتحصيل الدراسي كدراسة

(، وتنمية الدافعية نحو 1396( وجمييم )1395(  ودراسة أبو شامة )1393ودراسة  البعمي )
ة (، وفي تحسين تعمم الطبلب كدراس 2011)  Osman  &Leeتعمم الكيمياء، كدراسة

Hashim & Kasbolah  (2012)( 1393، وتنمية ميارات اتخاذ القرار كدراسة  البعمي )
( وتنمية ميارات التفكير التأممي كدراسة أبو 1396وفي تصويب التصورات البديمة كدراسة بدر )

(، وتنمية الحس العممي كدراسة 1396( وحسين وعبد )1396( ودراسة جمييم )1395شامة )
(، وتنمية 1396، وتنمية التفكير التحميمي وتقدير الذات كدراسة األشقر )(1395أبو شامة )

 ( 13963التفكير التوليدي كدراسة بدر )
والتي بحثت في استقصاء درجة ممارسة معممي العموم  إال أن ىناك عدد من الدراسات

( التعرف عمى مدى استخدام  2003)    Abbott & Foutsلمبنائية، حيث ىدفت دراسة
(  337عممين ألنشطة التدريس البنائي وعبلقتيا بتحصيل الطمبة، ولتحقيق ذلك شوىدت ) الم

% ( من الحصص 95حصة صفية في مختمف المراحل الدراسية، وأظيرت النتائج أن ) 
الدراسية التي شوىدت  في مباحث العموم والرياضيات والمغة واآلداب واالجتماعيات تم تطبيق 

بشكل مرتفع، في حين تضمنت بقية الدروس بعض عناصر البنائية، التدريس البنائي فييا 
وبعضيا كانت الممارسة البنائية فييا منخفضة، كما أظيرت نتائج الدراسة وجود عبلقة ايجابية 

 دالة احصائًيا بين درجات الممارسات البنائية ومستوى تحصيل الطمبة3 
جة استخدام معممي العموم ( دراسة ىدفت إلى معرفة در 1333بينما أجرى الحربي )

(  51ألفكار النظرية البنائية في التدريس بالمممكة العربية السعودية، وتكونت عينة الدراسة من )
معمًما ومعممة تخصص العموم بالمرحمة الثانوية، وصمم الباحث أداة المبلحظة لمبلحظة أداء 

ارت النتائج إلى انخفاض توظيف المعمم  أثناء التدريس وفق أفكار النظرية البنائية ، وقد أش
معممي العموم ألفكار النظرية البنائية أثناء تدريسيم، كما ال توجد فروًقا دالة إحصائيا بين أفراد 

 العينة تعزى لتخصص معمم العموم فيزياء ، كيمياء ، أحياء 3
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(  دراسة ىدفت إلى فحص معتقدات  2010)  Uzuntrryaki , etalكما أجرى 
اء قبل الخدمة حول البنائية وأثرىا عمى أنشطتيم التدريسية ، ولتحقيق ىدف الدراسة معممي الكيمي

تم إجراء مقاببلت مع ثمانية من معممي الكيمياء قبل الخدمة، وأظيرت النتائج عن تصنيف 
موقف معممي الكيمياء حول البنائية في ثبلث فئات : ضعيفة ، متوسطة ، وقوية ، ثم طبقت 

واسع من المعممين ، وأفادت النتائج إلى تدني مستوى معرفة المعممين قبل  الدراسة عمى نطاق
 الخدمة لمنظرية البنائية، وكذلك تدني مستوى العبلقة بين معرفتيم بالبنائية وممارستيم الصفية 3

( دراسة ىدفت إلى استقصاء مدى توظيف البنائية في التدريس  2010)  Lewوأجرى 
العموم وىي : فئة المعممين الجدد في أربعة مدارس ثانوية خاصة،  من قبل عدة فئات من معممي

وفئة المعممين الجدد في المدارس الحكومية، وفئة المعممين ذوي الخبرة الطويمة في تدريس 
العموم، ولتحقيق ىدف الدراسة تم استخدام بطاقة مبلحظة األداء التدريسي لجميع ىذه الفئات، 

ممين ذوي الخبرة الطويمة أفضل من غيرىم في توظيف التدريس وأظيرت النتائج أن فئة المع
البنائي، كما أشارت إلى أن كل من : فئة المعممين الجدد في المدارس الخاصة ، والمعممين 
الجدد في المدارس الحكومية متساوون إلى حد ما في استخداميم لمراحل التدريس البنائي، حيث 

ل الواردة في البطاقة، في حين أشارت النتائج أن فئة استخدموا ثبلث مراحل فقط من المراح
المعممين الجدد في المدارس الخاصة أفضل من أقرانيم في المدارس الحكومية من حيث 

 معتقداتيم وأفكارىم النظرية حول البنائية3

( التعرف عمى درجة ممارسة معممي العموم 1399كما ىدفت دراسة الشبمي وآخرون )
( 71بنائية في تدريسيم مقررات العموم بسمطنة عمان، طبقت الدراسة عمى )لمبادئ النظرية ال

معمما ومعممة من التعميم األساسي، وتمثمت عينة الدراسة في استبانة حول مبادئ النظرية 
البنائية، وأظيرت النتائج أن معممي العموم يوظفون البنائية بدرجة مقبولة، وأوصت الدراسة 

 عمى مبادئ النظرية البنائية3 بضرورة تدريب المعممين 

التي ىدفت إلى معرفة    Tafrova-Grigorova , et al (2012)وىناك دراسة
مواقف معممي العموم تجاه بيئة التعمم البنائية في المدارس الثانوية ببمغاريا، وقد تم جمع 

وحة، وأظيرت المعمومات من معممي العموم  باستخدام المقابمة اعتماًدا عمى نوع األسئمة المفت
النتائج أن معظم المعممين كان موقفيم في نطاق المتوسط بين مزيج من التعمم المتمحور حول 
المعمم، والتعمم المتمحور حول الطالب، كما أظيرت النتائج أن المعممين يظيرون مواقف ورغبة  

 التغيير في  طرق التدريس والممارسات الصفية نحو منيج البنائية3
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( التعرف عمى معتقدات معممي العموم 2012)  Savasci,&Berlinسة كما ىدفت درا
وممارساتيم التدريسية المرتبطة بالبنائية، والعوامل التي يمكن أن تؤثر في ممارساتيم التدريسية، 
ولتحقيق ذلك تم جمع البيانات حول أربعة معممين من معممي العموم في مدرستين في الواليات 

قت المقاببلت الشخصية واالستبيانات، ومسح البيئة الصفية التعميمية، المتحدة األمريكية، طب
وأشارت النتائج إلى إن المعممين يعرفون بعض المعمومات حول البنائية، في حين أن 
المبلحظات الصفية ليم لم تعكس تطبيقا ليذه المعرفة، كما أوضحت النتائج إلى أن كل من نوع 

المتعممين، وطبيعة مناىج العموم، وانواع االختبارات، كميا  المدرسة والمستوى الدراسي وسموك
 عوامل تؤثر في الممارسات التدريسية الصفية3

( الكشف عن مدى توظيف معممي العموم لمبادئ 1390كما ىدفت دراسة المنيع )
بًعا النظرية البنائية أثناء التدريس بمدينة الدمام، وكذلك التعرف عمى درجة التباين في الممارسة ت

لمتغيري الخبرة والتخصص، وقد تم اعداد مقياس لقياس ممارسة معممي العموم لمبنائية، ولتحقيق 
( معمم، وكشفت نتائج الدراسة أن 55اىداف الدراسة طبق المنيج الوصفي التحميمي عمى )

 ممارسة معممي العموم لمبادئ النظرية البنائية ممارسة متقدمة 3
( معرفة درجة توظيف معممي العموم لمتدريس البنائي 1397(وىدفت دراسة الزعانين 

في حصص العموم بمحافظة غزة، وعبلقتو بكل من المرحمة الدراسية، النوع االجتماعي 
لممعممين، سنوات الخبرة في التدريس، الجية المشرفة عمى المدارس، والمؤىل العممي، اختيرت 

ىدف الدراسة تم اعداد بطاقة مبلحظة  ( معمًما ومعممة، ولتحقيق53) عينة عشوائية عددىا
الموقف التعميمي وفق مجاالت التدريس البنائي في العموم، وأظيرت الدراسة عدد من النتائج 

 أىميا انخفاض توظيف مبادئ التدريس البنائي بشكل عام3
( إلى التعرف عمى واقع استخدام معممي مرحمة التعميم 1397كما ىدفت دراسة حبيب )

ارسات التعمم البنائي بمحافظة غزة، واختبار داللة الفروق بين المتوسطات درجة األساسي لمم
الممارسة وفقا لمتغير الجية المشرفة، والجنس، والمؤىل العممي والخبرة الوظيفية ونظام التشغيل، 

( معمما ومعممة، كما تم تطبيق استبانة ممارسة التعمم البنائي 073طبقت الدراسة عمى )
بعة مجاالت، وأظيرت اىم النتائج أن الدرجة الكمية لممارسة التعمم البنائي لدى المتضمنة أر 

 معممي المرحمة األساسية كانت بدرجة كبيرة3 
من العرض السابق لمدراسات التي تناولت معرفة وممارسة المعممين لمتدريس البنائي، 

 نخفضة كدراسةنجد ىناك تباين في معرفة وتوظيف معممي العموم لمبنائية من درجة م
Uzuntrryaki , etal  (1393 ، ) ( 1397والزعانين ،)Savasci & Berlin (2012 ،)

( ، إلى متوسطة ومرتفعة كدراسة الشبمي  2003) Abbott & Fouts  (،1333والحربي )
Lew  (2010  )، ودراسة  etal (2012)Tafrova – Grigorova ( ودراسة،1399وآخرون)

 –عمى حد عمم الباحثة  –( ، اال انو لم توجد دراسة 1397وحبيب) (1390ودراسة  المنيع )
 بحثت في درجة ممارسة معممي العموم لنموذج نيدىام البنائي3 
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 التفكير التأممي
يعد التفكير التأممي أحد أدوات التنمية المستدامة لمفرد، حيث يمثل قمة العمميات  

أجل تنميتو، إذ أنو يجعل الفرد يخطط ويقيم العقمية، لذا يجب عمى التربويين بذل الجيود من 
أسموبو لمخطوات واإلجراءات التي يتبعيا التخاذ القرار، حيث يعتمد التفكير التأممي عمى كيفية 
مواجية المشكبلت، والشخص المتأمل لديو القدرة عمى إدراك العبلقات وعمل الممخصات 

ل المقدمات ومراجعة البدائل والبحث واالستفادة من المعمومات في تبرير وجية نظره، وتحمي
عنيا، وبذلك يكون الفرد أكثر قدرة عمى توجيو حياتو، وأقل انسياًقا لآلخرين، مما يعطي الفرد 
شعوًرا  بالسيطرة عمى تفكيره واستخدامو بنجاح ، والشعور بالثقة بالنفس عند مواجية الميمات 3 

 ( 1337)عبدالوىاب، 
ىناك غياب لدور المعمم في تطوير ذواتيم وحل مشكبلت وقد أوضح التربويون إلى أن 

            تبلميذىم والسبب في عدم امتبلكيم لمتفكير التأممي وعدم متابعتيم لمجديد في مجال المينة3
 ( 1333) حيدر ، 

وتؤكد العديد من ىيئات االعتماد والجودة األكاديمية بكميات التربية عمى أىمية ممارسة 
ر التأممي، واعتباره معياًرا ميًما من معايير إعداده، لما لو من دور في النمو الميني المعمم لمتفكي

لممعمم من جية وتحقيق فيم أفضل ألنماط تعمم الطمبة من جية أخرى، وما يترتب عميو من تنوع 
 3      أساليب التعميم والتقويم وتحسين طرائق التدريس ومن ثم ممارسة المعمم لمسؤولياتو بمينية عالية

 (1399)األستاذ، 
ويعد التفكير التأممي سمة من سمة أساسية لممعمم الميني، وفي ذلك يعرف جون دوي 

John Dewey  ،التفكير التأممي بأنو: عممية إمعان النظر والتدبر الواعي ألي ممارسة تربوية
االت في يستجيب من خبلليا الفرد لحل المشكبلت من وجيات نظر متعددة ويضع كافة االحتم

  (Zeichner&Liston,1996)االعتبار3 
والتفكير التأممي ىو استقصاء ذىني نشط واٍع ومتأٍن لمعمم العموم حول معتقداتو، 
وخبراتو ومعرفتو المفاىيمية واالجرائية في ضوء الواقع الذي يعيش فيو، يمكنو من حل المشكبلت 

ظيار المعرفة ال ضمنية بمعنى جديد تساعد في اشتقاق التعميمية والتعممية التي تواجيو، وا 
             استدالالت لخبراتو الحسية تقوده إلى الممارسات الرغوب تحقيقيا في المستقبل3

 (1399)األستاذ، 
لذلك يعتبر التفكير التأممي من أىم أنماط التفكير، إذ يقمل من التسرع في إصدار     

تبصر في جوانب األمور والعمل بطريقة مدروسة األحكام، حيث أنو يزيد من قدرة الفرد عمى ال
لتحقيق أغراض محددة عن طريق وضع النتائج المترتبة بناء عمى إعمال العقل، مما يعني أن 
ممارسة التفكير التأممي يحول الشخص من مستيمك إلى منتج لممعرفة عن طريق االنخراط في 

 (Lyons, 2010الجيد العقمي3 )
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ات األساسية ليذا التفكير والتي اتفقت عمييا الكثير من وىناك مجموعة من الميار  
( 1393(، وفبلتو)1397، وأصبلن )AL-Tarawneh(2015)الدراسات السابقة، كدراسة 

 والمتمثمة فيما يمي: 
: وتتضمن قدرة الفرد عمى إيجاد العبلقة الموجودة بصريا ألبعاد الموضوع، الرؤية البصرية 93

سم أو الشكل التوضيحي لعرض جوانب الموضوع والتعرف عمى واالجزاء المكونة لو، أو الر 
 مكوناتو3

: وفيو يستطيع المتعمم تحديد الفجوات في الموضوع المقدم لو من الكشف عن المغالطات 13
 خبلل تمييز العبلقات غير الصائبة أو غير المنطقية، أو غير المشتركة3 

لى االستنتاجات المناسبة لتمك : وتتضمن قدرة المتعمم لموصول إالوصول إلى استنتاجات 03
 المشكمة من خبلل إيجاد العبلقة الصائبة وامعان النظر في مضمون الموضوع3

: وتتضمن قابمية الفرد عمى التوصل إلى حل لممشكمة الموجودة، من إعطاء تفسيرات مقنعة 33
خبلل إعطاء تصور منطقي لمنتائج باالعتماد عمى الخبرات السابقة ونوعية المشكمة 

 ائصيا3وخص
: وتتضمن قدرة المتعمم عمى وضع خطوات منطقية لحل المشكمة المقدمة، وضع حمول مقترحة 73

 وتقوم تمك الخطوات عمى تصورات ذىنية متوقعة لممشكمة 
ومسؤولية توفر بيئة تعميمية مشجعة عمى التفكير التأممي، تقع عمى المعمم وىذه 

  (1395أبو شامة ، )  المسؤولية تتضمن من المعمم  القيام باالتي :
حث الطبلب عمى التأمل أثناء قياميم باالستقصاءات لؤلنشطة المختمفة لئلجابة عن األسئمة • 

 3لمتفكير قبل التوصل إلى اإلجابةالمطروحة، من خبلل اعطاءىم الفرصة الكافية من الوقت 
 تصميم بيئة داعمة لتشجيع إعادة تقويم االستنتاجات3• 
الطبلب بميام حقيقة أثناء ممارسة أنشطة التعمم تتضمن بيانات غير منظمة  تييئة البيئة لقيام• 

 مما يشجع عمى التفكير التأممي 3
طرح األسئمة عمى الطبلب لئلجابة عمييا، وتوضيح المبررات واألدلة لتمك اإلجابات، مما • 

 يشجعيم عمى التأمل في تمك اإلجابات والمبررات ليا3
 تممة مما يشجع الطبلب الكتشاف ما ىو الميم في تفكيرىم3توفير بيئة تعمم غير مك• 
 تصميم بيئات تعمم اجتماعية تتيح لممتعممين تبادل وجيات النظر3• 
 تدريب المتعممين عمى التحميل العممي لممشكمة التخاذ القرار3• 
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             وبالرجوع إلى مراحل نموذج نيدىام البنائي وميارات التفكير التأممي، 
                : ن ايجاد العالقة بين التفكير التأممي ونموذج نيدىام البنائي من خالل ما يمييمك

 (  1396جمييم ،  ( )  1396) حسين وعبد  ، 

ُيقدم المحتوى العممي في نموذج نيدىام البنائي في صورة مشكبلت، أو أسئمة محيرة  
لى التأمل في المشكمة أو الموقف باحثًا تجعل الطالب في حالة عدم اتزان معرفي، مما يدفعو ا

عن الحل، واضًعا تأمبلتو بناء عمى  الموقف أو المشكمة مستخدًما مصادًرا متنوعة من قيامو 
بأنشطة إلثبات أو نفي صحة تنبؤاتو ، األمر الذي يكسبو  ميارات التفكير التأممي من رؤية 

ا إليجاد  أنسب الحمول والخروج بصرية واكتشاف ما قد يكون في الموقف من مغالطات سعيً 
باستنتاجات عممية وتقييم تمك االستنتاجات من خبلل مقارنتيا بالتنبؤات المبدئية لتصحيح تمك 
األخطاء في تنبؤاتو، كما أن ممارسة الطالب لميارات التفكير التأممي يجد لو مساحة واسعة من 

سيرات المقنعة واقتراح حمول لممشكبلت خبلل مراحل نموذج نيدىام البنائي، فميارتي إعطاء التف
والمواقف المحيرة،  يمكن أن تمارس من خبلل مرحمة إعادة بناء األفكار وتطبيق األفكار، كما 
يجاد العبلقات بين أجزاء المشكمة  أن قيام الطالب بميارة  الرؤية البصرية من مبلحظة وتأمل وا 

طرح المواقف عمى الطبلب بعدة اشكال ، أو الموقف بارًزا في مرحمة التوجيو والتي تتضمن 
كالصور واألشكال ومقاطع الفيديو أو العروض العممية، كما  أن في مرحمة إعادة بناء األفكار 
يستطيع الطالب اكتشاف العبلقات الغير صائبة والمغالطات بين أجزاء المشكمة المطروحة 

يتيح الفرصة إلى التأمل الذاتي  إلعطاء تفسيرات مقنعة، كما نجد أن  نموذج نيدىام البنائي
والتأمل الجماعي في الموقف والمواضيع المطروحة ومراجعة األفكار إليجاد الحل مما يفسح 

 المجال الى القيام بميارة التأمل والمبلحظة 3 

 وىناك عدد من الدراسات التي بحثت في التفكير التأممي وعالقتو بعدد من المتغيرات

، والتي ىدفت إلى التعرف عمى العبلقة بين Marques& Vieira (2002)كدراسة  
التفكير التأممي وتطوير الممارسة المينية، طبقت الدراسة عمى عينة من سبعة معممين من 
المدارس الثانوية، وثبلثة أعضاء من ىيئة التدريس، وخمسة مشرفيين جامعيين، كما طبقت 

التفكير التأممي يرتبط بالممارسة التدريسية  المقاببلت الفردية والجماعية، وأظيرت النتائج أن
ويعمل عمى تحسينيا، وأوصت الدراسة بأىمية توفير بيئة تعميمية تعزز ممارسة التفكير التأممي 

 والحوار والتعمم والعمل الجماعي3
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( الكشف عن مستوى القدرة عمى التفكير التأممي في 1399كما ىدفت دراسة األستاذ ) 
التي يواجييا معممي العموم، عند تنفيذىم لمميمات التعميمية في ضوء  المشكبلت التعميمية

متغيرات الجنس والخبرة التعميمية والمؤىل العممي والمؤسسة التعميمية، طبقت الدراسة عمى 
معممي العموم في المرحمة األساسية العميا بغزة ، تم تطبيق اختبار التفكير التأممي المكون من 

يواجييا معممو العموم واسفرت النتائج إلى أن مستوى التفكير التأممي لدى  تسع مشكبلت تعميمية
%( كما أنو التوجد فروق دالة احصائًيا في 53عينة الدراسة يقل عن المعدل االفتراضي )

مستوى التفكير التأممي في المشكبلت العممية يرجع إلى المؤىل الدراسي أو متغير الجنس، أو 
ي يعممون بيا، بينما توجد فروق دالة احصائًيا في مستوى التفكير التأممي المؤسسة التعميمية الت

 في المشكبلت التعميمية يرجع الى متغير الخبرة التعميمية ولصالح ذوى الخبرة الطويمة 3

،  التحقق من وجود Pou San Oo  &Chee Choy  (2012) وىدفت دراسة  
         عمى تحفيز التفكير النقدي ، ولتحقيق ذلك تطوع عبلقة بين التفكير التأممي لدى المعمم وقدرتو

مشاركا من مؤسسات التعميم العالي لئلجابة عمى استبيان لتحديد مستوى التفكير التأممي (  33
لدييم والذي ينعكس عمى مستوى ممارساتيم التدريسية كمؤشر لمستوى تفكيرىم النقدي، وأظيرت 

يتأمموا بعمق في ممارساتيم التدريسية، لم يمارسوا عمميات  النتائج أن معظم المعممين الذين لم
التعمم األربعة: تحميل  الفروض ، والوعي السياقي ، والمضاربة الخيالية ، والشكوك العاكسة التي 
تدل عمى التفكير التأممي، مما يوحي تدني ممارسة التفكير النقدي لدييم، وأوصت الدراسة إلى 

 المعممين ستعزز جودة الدروس من حيث التفكير النقدي3أن التفكير التأممي بين 

( إلى استقصاء نمو مستويات التفكير التأممي لدى 1393كما ىدفت دراسة المرشد ) 
طبلب جامعة الجوف، والتعرف عمى الفروقات تبًعا لمتغير النوع ، والكشف عن العبلقة 

اكتساب مستويات التفكير التأممي والمعدل التراكمي لدى عينة البحث، االرتباطية بين درجات 
( طالًبا وطالبة من المستويات الدراسية األربعة وأسفرت الدراسة 9336طبق البحث عمى عينة )

عن عدد من النتائج أىميا أن مستويات التفكير التأممي لدى طبلب الجوف تقل عن حد الكفاية 
لدراسية ، كما وجدت فروق دالة احصائًيا بين الذكور واالناث في %( لجميع المستويات ا57)

جميع مستويات التفكير التأممي لصالح الذكور عدا مستوى األداءات االعتيادية ، كما وجدت 
 معامبلت ارتباطية موجبة ودالة احصائًيا بين المعدل التراكمي ومستويات التفكير التأممي 3 
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( إلى التعرف عمى عبلقة التفكير التأممي 2015) Al- Tarawnehىدفت دراسة   
بحل المشكبلت المستقبمية لدى الطبلب بجامعة مؤتة في األردن3 تضمنت العينة التي تم 

طالبًا وطالبة، وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة تميز التفكير التأممي لدى  097اختيارىا عشوائيًا 
ناك اختبلفات بين الذكور واإلناث عمى طبلب جامعة مؤتة بالمستوى المتوسط ، كما كان ى

مستوى التفكير التأممي لصالح الذكو، كما أشارت النتائج إلى وجود عبلقة مباشرة بين التفكير 
 التأممي وحل المشكبلت في المستقبل3

( التعرف عمى مستوى التفكير التأممي ، ومدى 1395كما استيدفت دراسة بوقحوص )  
راكمي والمستوى الدراسي واألداء التدريسي بصورة عامة والكفايات ارتباطو بكل من المعدل الت

التدريسية بصورة خاصة، وطبيعة العبلقة بين األداء التدريسي وكل من المعدل التراكمي والسنة 
الدراسية  وذلك لدى الطمبة المعممين تخصص عموم ورياضيات بكمية البحرين لممعممين، 

اختبار ازنيك وولسون لتحديد مستوى التفكير التأممي، واستمارة  ولتحقيق أىداف الدراسة تم تطبيق
( طالًبا ، وتوصمت الدراسة إلى أىم 36تقويم األداء التدريسي لمطمبة المعممين البالغ عددىم )

 %1,333النتائج، وىي أن مستوى التفكير التأممي لدى عينة الدراسة متوسط بنسبة بمغت 

اس مستوى التفكير التأممي لدى  المعممين قبل قي Sivaci (2017)وىدفت دراسة  
الخدمة والقدرة في حل المشاكبلت وتحديد ما إذا كانت ىناك عبلقة ذات داللة إحصائية بين 

معممًا قبل  306التفكير التأممي والقدرة عمى حل المشكبلت3 طبقت الدراسة عمى عينة من 
، كما تم 1393-1397م الدراسي الخدمة يدرسون في جامعة كيرشيير أىي إيفران في العا

("، وأسفرت النتائج PSI(" و "مقياس حل المشكبلت )RTSتطبيق "مقياس التفكير التأممي )
وجود عبلقة معتدلة وفوق اإليجابية بين التفكير التأممي وميارات حل المشكبلت لدى معممي 

 العموم ما قبل الخدمة 3

بلقة بين المداخل الدراسية التي الكشف عن الع  Efe (2018)كما استيدفت دراسة 
يستخدميا الطبلب المعممين تخصص العموم واتجاىاتيم نحو الممارسات التأممية، وقد طبقت 

، وتم 1393-1397( معمًما لتدريس العموم خبلل العام الدراسي 037الدراسة عمى عينة من )
ائج  أن لممداخل الدراسية جمع البيانات باستخدام استبانة لتحقيق أىداف الدراسة، وأوضحت النت

لدى ىؤالء الطبلب المعممين المشاركين في مادة العموم تنبؤات ميمة بالنسبة التجاىاتيم نحو 
الممارسة التأممية، كما أن ىذه النتائج ليا تأثيرات ميمة عمى النمو الميني لدى الطبلب 

 المعممين اثناء تدريبيم لكي يصبحوا معممين3 
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          بق لمدراسات التي تناولت قياس مستوى التفكير التأمميمن خبلل العرض السا 
                لدى المعممين والطبلب المعممين، والتي أوضحت انخفاض مستوى التفكير التأممي

             ( ودراسة1399( واألستاذ)1395لدى المعممين والطبلب المعممين، كدراسة بوفحوص)
Pou San Oo & Chee Choy (2011) (كما أن1393، ودراسة المرشد ،)                   

 Marques& Vieiraالتفكير التأممي يرتبط بالممارسة التدريسية ويعمل عمى تحسينيا كدراسة  
 كما أن ىناك عبلقة إيجابية بين التفكير التأممي والقدرة عمى حل المشكبلت كدراسة (،2002)

Al- Tarawneh  (1397،)  (2017)ودراسة Sivaci وىناك عبلقة بين المداخل الدراسية ،
وقد تفرد البحث الحالي بالتعرف Efe( 32018 ،)واالتجاه نحو ممارسة التفكير التأممي كدراسة 

عمى مستوى التفكير التأممي لدى معممات الكيمياء وتحديد نوع العالقة بين ممارسة المعممات 
 يين.لنموذج نيدىام البنائي والتفكير التأممي لد

 فروض البحث :
 بعد االطالع عمى عدد من الدراسات السابقة لمبحث أمكن صياغة الفروض التالية: 

  57مستوى التفكير التأممي لدى معممات الكيمياء بالمرحمة الثانوية يقل عن حد الكفاية%. 
 ي ال يوجد عبلقة ارتباطية بين درجة ممارسة معممات الكيمياء لمراحل نموذج نيدىام البنائ

         عند تدريس مقرر الكيمياء لممرحمة الثانوية ومستوى التفكير التأممي لديين بمدينة
 .مكة المكرمة

 إجراءات البحث:
 اعداد أدوات البحث والمتمثمة في اآلتي : 

 أوال: بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية وفق نموذج نيدىام البنائي
التي تناولت نموذج نيدىام البنائي كدراسة من خبلل االطبلع عمى عدد من الدراسات  
، واالستعانة Hashim, M. & Kasbolah, M. (2012( )1393( )البعمي ،1396)جمييم،

بآراء المتخصصين في ىذا المجال من أعضاء ىيئة التدريس تخصص مناىج وطرق تدريس 
 العموم، اتبعت الباحثة الخطوات التالية في االعداد :
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: والذي تمثل في قياس درجة ممارسة معممات الكيمياء قة المالحظةتحديد اليدف من بطا 3أ 
 لنموذج نيدىام البنائي3 

تضمنت أبعاد البطاقة المراحل الخمس لنموذج نيدىام تحديد أبعاد بطاقة المالحظة:  .ب 
 والممارسات التدريسية التي يجب أن تقوم بيا معممة الكيمياء في كل مرحمة 3 

 حظة صياغة عبارات بطاقة المال .ج 
حيث تم صياغة عبارات البطاقة بصورة إجرائية يمكن مبلحظتيا اثناء التدريس وذلك  

 في كل مرحمة من مراحل النموذج 3 
 إعداد الصورة المبدئية لبطاقة المالحظة:  3د 

بعد تحديد اليدف من بطاقة المبلحظة وصياغة عباراتيا، تم تحديد طريقة استخدام  
قدير الدرجات، وذلك من خبلل تحديد اإلطار العام الذي يجب البطاقة، وكتابة التعميمات وت

االلتزام بو عند استخدام البطاقة، لمعرفة اليدف من استخداميا ومحتواىا ونظام الرصد، وقد تم 
(، إضافة إلى عقد لقاء مع الزميبلت المشرفات 9ذلك من خبلل تعميمات البطاقة، ممحق )

تجربة البحث لتوضيح كيفية الرصد، وتكونت بطاقة  التربويات لمقرر الكيمياء قبل تطبيق
المبلحظة من خمسة مراحل، المرحمة األولى : التوجيو، المرحمة الثانية : توليد األفكار، المرحمة 
         ، الثالثة : إعادة بناء األفكار ،المرحمة الرابعة: تطبيق األفكار، المرحمة الخامسة: التأمل

وقد بمغ عدد  الممارسات المراد  قياسيا ، من الممارسات التدريسية ويندرج تحت كل مرحمة عدد
            استخدمت الباحثة التدريج الثنائي( ممارسة، و 93لدى معممات الكيمياء عينة البحث )

 ( 33-9) متوفر ، غير متوفر ( وأعطيت الدرجات عمى النحو االتي : ) 
 صدق بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية  .ه 

عرض البطاقة في صورتيا األولية عمى مجموعة من المتخصصين في المناىج  تم 
وطرق التدريس بصفة عامة، والمناىج وطرق تدريس العموم بصفة خاصة، وذلك إلبداء الرأي 
حول البطاقة ومدى مناسبتيا لنموذج نيدىام البنائي، وفي ضوء مبلحظات السادة المحكمين تم 

جر   اء التعديبلت وفق آراء السادة المحكمين3مراجعة عبارات البطاقة وا 
( توزيع عبارات بطاقة مبلحظة الممارسات التدريسية وفق مراحل 9ويوضح الجدول )

 نموذج نيدىام البنائي عمى أبعاد البطاقة3
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 ( توزيع عبارات بطاقة المالحظة عمى مراحل نموذج نيدىام البنائي 2جدول )

وذلك لحساب ثبات المقياس واالتساق الداخمي و. التجربة االستطالعية لبطاقة المالحظة:  
لمبطاقة، فقد تم تطبيقو عمى عينة من معممات الكيمياء من غير عينة البحث والبالغ عددىا 

 ( معممة وقد تم حساب ما يمي:13)

 ممارسات التدريسية لكل مرحمةتوزيع ال مراحل نموذج نيدىام البنائي

 التوجيو

 –صور  –إثارة المعممة انتباه الطالبات نحو موضوع الدرس من خبلل مقطع فيديو  93
 مجسمات

تتيح المعممة  الفرصة لمطالبات لمتنبؤ بالحمول الممكنة تجاه المشكمة وتقدم تبريرات  13
 لتفسيراتين فبل البدء باألنشطة 

 توليد األفكار
 عمى المناقشة لتبادل اآلراء حول المواضيع أو المشكبلت المطروحة  حث الطالبات 03
مشاركة المعممة لمطالبات في النقاش وتسجل النتائج التي تمخضت من تمك  33

 المناقشات وتدونيا عمى السبورة 

 إعادة بناء األفكار

 تقسم الطالبات إلى مجاميع وحثين عمى التعاون في إجراء األنشطة العممية 3 73
الطالبات عمى تسجيل المبلحظات وتقديم التفسيرات واالستنتاجات المتوصل الييا  حث 33

 بعد إجراء التجربة أو النشاط 3
تييئة الفرصة لمطالبات إلجراء حوار مفتوح بين ما تم التوصل اليو من النتائج وبين  53

 ما تم التنبؤ بو في مرحمة التوجيو 3
اليو من خبرات عممية صحيحة عمى  السماح لكل مجموعة بعرض ما تم التوصل 63

 باقي المجاميع داخل الفصل 
 تصحيح األفكار الخاطئة لدى الطالبات والمرتبطة بموضوع الدرس  73

 تطبيق األفكار
تطرح المعممة عمى الطالبات مشكبلت جديدة ليا عبلقة بالمشكبلت التي مررن بيا أو  933

 بمفاىيم  الدرس3
 بين مفاىيم الدرس ومواقف الحياة 3 حث الطالبات إلى عمل ارتباطات  993

 التأمل

 تشجيع الطالبات إلى طرح أسئمة أو استفسارات جديدة إضافية متعمقة بموضوع الدرس   913
 حث الطالبات عمى مراجعة افكارىن الجديدة ومقارنتيا بالمعمومات السابقة لديين 3 903
ة وممخص مناقشة تكمف المعممة الطالبات بكتابة تقرير متضمن مبلحظاتين الشخصي 933

 المجموعة 
 93 المجموع
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 االتساق الداخمي .2
ق بطاقة المبلحظة عمى العينة االستطبلعية، تم حساب معامبلت ارتباط بيرسون بتطبي 

 ( 1بين كل مكون من مكونات بطاقة المبلحظة والدرجة الكمية وأسفر ذلك عن بيانات الجدول )
 ( االتساق الداخمي لبطاقة مالحظة ممارسة معممات الكيمياء لنموذج نيدىام البنائي1جدول )

 المتغيرات      

 
 توليد األفكار التوجيو

تطبيق 

 األفكار

إعادة بناء 

 األفكار
 التأمل

االرتباط بالدرجة 

 الكمية
3373** 3331** 3337** 3376** 3359** 

بين أبعاد  3339( وجود معامبلت ارتباط دالة عند مستوى 1يتضح من الجدول ) 
 اخمي لبطاقة المبلحظة3بطاقة المبلحظة والدرجة الكمية لمبطاقة، مما يشير إلى االتساق الد

 ثبات بطاقة المالحظة .1

بتطبيق بطاقة المبلحظة عمى العينة االستطبلعية، تم حساب معامل ألفا كرونباخ بين  
 ( :0درجات كل بعد من أبعاد بطاقة المبلحظة وأسفر ذلك عن بيانات الجدول )

 ( ثبات بطاقة المالحظة بأسموب ألفا كروباخ3جدول )

 معامل الفا كرونباخ لمبطاقة ككل ألفا كرونباخمعامل  البعد      

  **3373 التوجيو

 

3361** 
 **3359 توليد األفكار

 **3333 تطبيق األفكار

 **3330 إعادة بناء األفكار

 **3369 التأمل

           ( أن معامبلت ألفا كرونباخ ألبعاد بطاقة المبلحظة تراوحت0يتضح من الجدول ) 
          ، وىي قيم مقبولة مما يشير إلى ثبات3361ولمبطاقة ككل  3369، و 3373ما بين 

 بطاقة المبلحظة3 
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 ثانًيا : مقياس التفكير التأممي 
بعد االطبلع عمى عدد من الدراسات السابقة التي أىتمت بقياس التفكير التأممي  

اس التفكير التأممي ( استطاعت الباحثة إعداد مقي1396(، وحسين وعبد )1393كدراسة: فبلتو )
 وفق الخطوات التالية :

: استيدف المقياس قياس مستوى التفكير التأممي لدى معممات تحديد اليدف من المقياس 3أ 
 الكيمياء بالمرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة3

: تم تحديد ميارات التفكير التأممي اآلتية : الرؤية تحديد ميارات التفكير التأممي لممقياس 3ب 
ية  الكشف عن المغالطات ، الوصول إلى استنتاجات ، إعطاء تفسيرات مقنعة ، البصر 

 وضع حمول مقترحة 3
          تمت صياغة المقياس بناء عمى نوعية الميارات المزمع قياسياصياغة المقياس:  .ج 

لدى معممة الكيمياء بالمرحمة الثانوية، من نوع االختيار من متعدد، وتكون المقياس من 
مشكبلت تمييا مجموعة من األسئمة، تتم اإلجابة عمى كل سؤال من خبلل اختيار مواقف و 

البديل المرتبط أو الصحيح ليذا السؤال، وقد تم مراعاة شروط وأسس إعداد األسئمة 
 الموضوعية في ذلك3 

: بعد تحديد اليدف من المقياس، ونوعية مفرداتو، وبعد إعداد الصورة المبدئية لممقياس 3د 
ى عدد من الدراسات السابقة، تم صياغة الصورة المبدئية لممقياس وتكونت من االطبلع عم

( أسئمة، وكل سؤال يقيس ميارة واحدة 7( مشكبلت ومواقف تعميمية، كل منيا يتبعيا )7)
( بدائل، واحدة منيا صحيحة، وقدرت 3فقط من ميارات التفكير التأممي، ويتبع كل سؤال )

 ( درجة ، والدرجة الدنيا )صفًرا( 173ـ )الدرجة العظمى لممقياس ككل ب
: تم عرض المقياس في صورتو األولية عمى مجموعة من المحكمين في صدق المقياس 3ه 

مجال المناىج وطرق التدريس وعمم النفس، وذلك لمتأكد من وضوح تعميمات المقياس، 
يسيا، وقد ومبلءمة مستواه لممستوى العقمي لممعممة، وارتباط كل سؤال بالميارة التي يق

أجريت بعض التعديبلت في صياغة بعض المشكبلت والمواقف، وذلك وفق آراء ومقترحات 
 ( يوضح مواصفات مقياس التفكير التأممي 3المحكمين، وجدول )
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 ( مواصفات  مقياس التفكير التأممي4جدول )

 الوزن النسبي لكل ميارة عدد الفقرات لكل ميارة   ميارات مقياس التفكير التأممي

 %13 7 الرؤية البصرية
 %13 7 الكشف عن المغالطات
 %13 7 الوصول إلى استنتاجات
 %13 7 إعطاء تفسيرات مقنعة
 %13 7 وضع حمول مقترحة

 %933 17 المجموع

: وذلك لحساب ثبات المقياس واالتساق الداخمي وحساب التجربة االستطالعية لممقياس 3و 
فقد تم تطبيقو عمى عينة من معممات الكيمياء من الزمن المناسب لئلجابة عمى المقياس، 

 ( معممة وقد تم حساب ما يمي:13غير عينة البحث والبالغ عددىا )
 االتساق الداخمي لممقياس  .2

( معممة نفس العينة االستطبلعية لبطاقة 13بتطبيق بطاقة المبلحظة عمى ) 
مقياس التفكير التأممي المبلحظة، وحساب معامبلت ارتباط بيرسون بين كل بعد من أبعاد 

 ( :7والدرجة الكمية، وأسفر ذلك عن بيانات الجدول ) 
 ( االتساق الداخمي لمقياس التفكير التأممي ومياراتو5جدول)

 المتغيرات      
الرؤية 
 البصرية 

الكشف عن 
 المغالطات

الوصول إلى 
 استنتاجات

إعطاء تفسيرات 
 مقنعة

وضع حمول 
 مقترحة

االرتباط 
 كميةبالدرجة ال

3377** 3369** 3359** 3353** 3366** 

بين أبعاد مقياس  3339( وجود معامبلت ارتباط دالة عند مستوى 7يتضح من الجدول) 
 التفكير التأممي والدرجة الكمية، مما يشير إلى االتساق الداخمي لمقياس التفكير التأممي3

االستطبلعية وجد أن  من خبلل التطبيق عمى العينة: تحديد الزمن المناسب لممقياس 13
 دقيقة 3    73متوسط الزمن البلزم لئلجابة عمى المقياس يساوي 
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 ثبات مقياس التفكير التأممي 03

بتطبيق المقياس عمى نفس العينة االستطبلعية لبطاقة المبلحظة، تم حساب معامل ألفا         
 (:3ت الجدول)كرونباخ بين درجات كل ميارة من ميارات المقياس،  أسفر ذلك عن بيانا

 ( ثبات مقياس التفكير التأممي بأسموب ألفا كروباخ6جدول ) 
 كرونباخ  معامل الفا معامل ألفا كرونباخ االبعاد )ميارات التفكير التأممي(

  **3339 الرؤية البصرية 
 
3363** 

 **3333 الكشف عن المغالطات
 **3377 الوصول إلى استنتاجات
 **3373 إعطاء تفسيرات مقنعة
 **3359 وضع حمول مقترحة

( أن معامبلت ألفا كرونباخ بين أبعاد المقياس والمقياس ككل 3يتضح من الجدول ) 
وجميعيا 3363، كما أن معامل الفا كرونباح لممقياس ككل بمغ 3359و 3373تراوحت ما بين 

 معامبلت مقبولة، مما يشير إلى ثبات مقياس التفكير التأممي 3
 البحث:تطبيق أدوات 

-9307تم تطبيق أدوات البحث عمى عينة البحث، في الفصل الدراسي األول  
ىـ ، وتم إجراء التحميل االحصائي لمنتائج باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم 9333

 ومن ثم عرض النتائج ومناقشتيا3 (SPSS) االجتماعية 
 عرض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا 

 لسؤال األول لمبحث أوال: اإلجابة عمى ا
ما درجة ممارسة معممات  : عمى والذي ينص : أسئمة البحث السؤال األول من عمى لئلجابة       

الكيمياء لمراحل نموذج نيدىام البنائي عند تدريس مقرر الكيمياء لممرحمة الثانوية بمدينة مكة 
البحث عمى  عممات عينةتم استخدام النسب المئوية لمبلحظة ممارسة كل معممة من مالمكرمة؟

)التوجيو، توليد األفكار، إعادة بناء األفكار، تطبيق أبعاد بطاقة المبلحظة) مراحل نموذج نيدىام(
 (:5األفكار، التأمل، والدرجة الكمية لبطاقة المبلحظة(، وأسفر ذلك عن بيانات الجدول ) 
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 ام البنائي( النسب المئوية لممارسات معممات الكيمياء  لنموذج نيدى7جدول )
 األبعاد      

توليد  التوجيو المعممات
 األفكار

إعادة بناء 
 الدرجة الكمية التأمل تطبيق األفكار األفكار

 73 صفر صفر 33 933 933 9
 75 صفر صفر 63 933 933 1
 73 صفر صفر 33 933 933 0
 33 00 صفر 63 933 933 3
 30 صفر صفر 33 933 933 7
 73 صفر صفر 33 933 933 3
 75 صفر صفر 63 933 933 5
 75 صفر صفر 63 933 933 6
 33 صفر 73 63 933 933 7
 75 صفر صفر 63 933 933 93
 30 صفر صفر 33 933 933 99
 33 صفر صفر 933 933 933 91
 73 صفر صفر 63 73 933 90
 33 صفر صفر 933 933 73 93
 75 00 صفر 33 933 73 97
 75 صفر صفر 63 933 933 93
 30 صفر صفر 33 933 933 95
 30 صفر صفر 33 933 933 96
 73 صفر صفر 33 933 933 97
 73 صفر صفر 33 933 933 13
 75 صفر صفر 63 933 73 19
 30 صفر صفر 33 933 933 11
 30 صفر صفر 33 73 933 10
 75 صفر صفر 63 933 933 13
 30 صفر صفر 33 73 933 17
 59 صفر 73 933 933 933 13
 33 صفر 933 33 933 933 15
 59 صفر 73 933 933 933 16
 30 صفر صفر 33 933 933 17
 73 صفر صفر 33 933 933 03

 7039 333339 9933 36 77 77 المتوسط

 ( ما يمي:7يتضح من الجدول ) 
درجة ممارسة معممات الكيمياء بالمرحمة الثانوية لنموذج نيدىام البنائي لمرحمة التوجيو  -

 %773% ، وبمتوسط بمغ 933-% 73راوحت ما بين ت
درجة ممارسة معممات الكيمياء بالمرحمة الثانوية لنموذج نيدىام البنائي لمرحمة توليد األفكار  -

 %3 77% ، وبمتوسط بمغ 933-% 73تراوح ما بين 
ادة بناء درجة ممارسة معممات الكيمياء بالمرحمة الثانوية لنموذج نيدىام البنائي لمرحمة إع  -

 %363%، وبمتوسط بمغ 933 – 33األفكار تراوح ما بين 
درجة ممارسة معممات الكيمياء بالمرحمة الثانوية لنموذج نيدىام البنائي لمرحمة تطبيق األفكار  -

 %99333%، وبمتوسط بمغ 933 –تراوح ما بين صفر 
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لبنائي لمرحمة التأمل تراوح ما درجة ممارسة معممات الكيمياء بالمرحمة الثانوية لنموذج نيدىام ا -
 %1313%، وبمتوسط بمغ  00 –بين صفر 

درجة ممارسة معممات الكيمياء بالمرحمة الثانوية لنموذج نيدىام البنائي لبطاقة المبلحظة ككل  -
 %3 7039% ، وبمتوسط بمغ 59-% 30) مراحل نموذج نيدىام البنائي( تراوحت بين 

ت الكيمياء لنموذج نيدىام البنائي كانت متفاوتة من مما يعني أن درجة ممارسة معمما 
عادة بناء األفكار إلى درجة  درجة مرتفعة كما في المراحل التالية: التوجيو ،وتوليد األفكار، وا 
متدنية كما في مرحمتي تطبيق األفكار والتأمل، وبدرجة متوسطة بشكل كمي في ممارسة نموذج 

إلى أن ىناك وعي لدى المعممات بضرورة جذب انتباه  نيدىام البنائي بشكل عام، وىذا يشير
الطالبات لموضوع الدرس واثارة انتباىين حولو، وبذلك يصبحن واعيات ألفكارىن الذاتية قادرات 
عمى وضع استنتاجات وتفسيرات قبل إجراء أي نشاط مرتبط بموضوع الدرس، من خبلل 

دًيا لين، كما أن تدوين الطالبات لتنبؤاتين استجابتين لسؤال أو مشكمة تطرحيا المعممة وتمثل تح
واالستماع إلى آراء اآلخرين شجعين عمى استحضار المعارف السابقة الموجودة في ابنيتين 
المعرفية، كما أن وعي المعممة بدرجة متوسطة ممتد إلى أىمية اتاحة الفرصة لمطالبات الختبار 

لتجريب وكذلك أىمية إجراء المقارنات بين ما تمك التنبؤات واألفكار من خبلل إجراء األنشطة وا
توصمن اليو من استنتاجات وتنبؤاتين األولية ،وأىمية المناقشات المفتوحة بين المجموعات 

 لمتوصل إلى المعارف الصحيحة وتصحيح التصورات البديمة 3
إال أن المعممات اغفمن أىمية تطبيق المعارف الجديدة في مواقف الحياة، من خبلل  

شطة إضافية لتأكيد اكتساب المعنى ،وكذلك صنع ارتباطات بين المفاىيم الجديدة والمفاىيم أن
األخرى ومواقف الحياة، كما أنين اغفمن عن تشجيع الطالبات إلى طرح استفسارات جديدة 
إضافية متعمقة بموضوع الدرس، وتكميف الطابات بعمل تقري عن المبلحظات الشخصية 

التي خرجن منيا في نياية الدرس،  وذلك لمتأكد من تصحيح األفكار والمناقشات الجماعية 
لديين والوقوف عمى األجزاء التي مازالت غامضة، وقد يرجع اغفال المعممة ليذه المراحل من 
لى طول المقرر الدراسي وكثرة  نموذج نيدىام إلى جدية ىذه الممارسات لممعممات، وا 

المتبع األن  بالمممكة العربية السعودية، نظام المقررات الموضوعات المقررة السيما أن النظام 
 وىو دراسة المقرر كامبًل خبلل الفصل الدراسي الواحد 3 

وىذه النتيجة تتفق مع عدد من الدراسات التي ىدفت إلى قياس درجة ممارسة معممي  
  etal ( ودراسة،1399العموم لمتدريس البنائي بشكل عام كدراسة الشبمي وآخرون)

(2012)Tafrova – Grigorova  ودراسة ،Lew  (2010  وتختمف ىذه النتيجة لمبحث ،)
(، والحربي 2012) Savasci &Berlin(، 1397الحالي مع نتائج دراسة كل من الزعانين)

 والتي أوضحت تدني ممارسة معممي العموم لمتدريس البنائي 3  (،1333)
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 ول .ثانيا: اإلجابة عمى السؤال الثاني والفرض األ 
ما مستوى التفكير التأممي " لئلجابة عن السؤال الثاني لمبحث والذي ينص عمى  

ولمتحقق من الفرض األول لمبحث "، لمعممات الكيمياء بالمرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة؟
مستوى التفكير التأممي لدى معممات  الكيمياء بالمرحمة الثانوية يقل عن والذي ينص عمى : " 

تم استخدام النسب المئوية ألداء معممات الكيمياء " عينة البحث " %"، حيث 75فاية حد الك
عمى مقياس التفكير التأممي ومياراتو )الرؤية البصرية، الكشف عن المغالطات، الوصول إلى 
استنتاجات ، إعطاء تفسيرات مقنعة، وضع حمول مقترحة، الدرجة الكمية لمتفكير التأممي(، وأسفر 

 (:6يانات الجدول ) ذلك عن ب
 ( النسب المئوية ألداء معممات الكيمياء عمى مقياس8جدول ) 

 التفكير التأممي وأبعاده المختمفة 
 الميارة           

 المعممات
الرؤية 
 البصرية

الكشف عن 
 المغالطات

الوصول إلى 
 استنتاجات

إعطاء تفسيرات 
 مقنعة

وضع حمول 
 مقترحة

 التفكير
 التأممي

9 33 33 33 33 33 36 
1 33 33 33 33 33 73 
0 33 33 33 33 33 33 
3 33 33 33 33 13 33 
7 33 33 33 33 13 03 
3 33 33 33 33 33 33 
5 13 33 33 33 33 33 
6 33 33 33 33 33 71 
7 33 63 33 33 33 33 
93 33 33 33 33 33 33 
99 33 33 33 33 33 33 
91 33 33 13 33 33 33 
90 33 33 33 33 33 33 
93 33 33 33 33 63 33 
97 33 33 33 33 33 33 
93 33 33 33 33 63 33 
95 33 33 13 33 33 33 
96 33 33 13 33 33 33 
97 33 33 13 33 33 03 
13 33 33 13 33 33 33 
19 33 33 33 33 33 33 
11 33 33 13 33 33 33 
10 33 33 33 33 33 33 
13 33 33 33 33 33 73 
17 33 33 33 33 33 33 
13 33 33 33 33 63 33 
15 33 33 33 33 33 33 
16 63 33 33 33 63 36 
17 33 33 33 33 33 33 
03 33 33 13 33 33 33 
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 (  ما يمي :9يتضح من الجدول )
مستوى التفكير التأممي لدى معممات الكيمياء " عينة البحث في ميارة "الرؤية البصرية"   -

 %703003%، وبمتوسط بمغ  63% إلى 13تراوحت ما بين 
مستوى التفكير التأممي لدى معممات الكيمياء " عينة البحث" في ميارة "الكشف عن   -

 %36333%3 وبمتوسط بمغ 33% إلى 33المغالطات" تراوحت ما بين 
مستوى التفكير التأممي لدى معممات الكيمياء " عينة البحث" في ميارة "الوصول إلى  -

 بمغ % 39300%، وبمتوسط 33% إلى 13وحت ما بين استنتاجات" ترا
مستوى التفكير التأممي لدى معممات الكيمياء " عينة البحث في ميارة "إعطاء تفسيرات  -

 %35300%، وبمتوسط بمغ 33% إلى  33مقنعة" تراوحت ما بين
" مستوى التفكير التأممي لدى معممات الكيمياء " عينة البحث في ميارة "وضع حمول مقترحة -

 %36333%، وبمتوسط بمغ 63% إلى  13تراوحت ما بين
مستوى التفكير التأممي لدى معممات الكيمياء " عينة البحث" )الدرجة الكمية( تراوحت ما  -

 %35350%، بمتوسط 36% إلى   03بين
مما يعني أن مستوى التفكير التأممي ومياراتو لدى معممات الكيمياء لم تصل إلى حد  
ى ذلك تم قبول الفرض األول لمبحث، وىذه النتيجة تتفق مع نتائج عدد من %، وعم57الكفاية 

( 1399( واألستاذ)1395كدراسة بوفحوص) الدراسات التي ىدفت إلى قياس التفكير التأممي
والتي أوضحت  (1393، ودراسة المرشد) Pou San Oo & Chee Choy (2011)ودراسة 

 ين والطبلب المعممين3لدى المعمم انخفاض مستوى التفكير التأممي
 ثالثا: نتائج السؤال الثالث والفرض الثاني لمبحث :

          ما طبيعة العالقة بين " لئلجابة عن السؤال الثالث لمبحث والذي ينص عمى :  
        ممارسة معممات الكيمياء لنموذج نيدىام البنائي عند تدريس مقرر الكيمياء لممرحمة 

ولمتحقق من صحة الفرض  ، كير التأممي لديين بمدينة مكة المكرمة؟" الثانوية ومستوى التف
" ال توجد عالقة ارتباطية بين درجة ممارسة معممات الثاني لمبحث والذي ينص عمى : 

الكيمياء لمراحل نموذج نيدىام البنائي عند تدريس مقرر الكيمياء لممرحمة الثانوية ومستوى 
تم استخدام معامل االرتباط لبيرسون بين درجات ة المكرمة" ، التفكير التأممي لديين بمدينة مك

المعممات عمى بطاقة المبلحظة )األبعاد والدرجة الكمية( ودرجاتين عمى مقياس التفكير التأممي 
 ( :93)األبعاد والدرجة الكمية(، وأسفر ذلك عن بيانات الجدول ) 
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بطاقة المالحظة ودرجاتين عمى ( معامالت االرتباط بين درجات المعممات عمى 20جدول )
 مقياس التفكير التأممي

 التأممي التفكير     
        

 نموذج  مراحل
 نيدىام

الرؤية 
 البصرية

الكشف عن 
 المغالطات

الوصول إلى 
 استنتاجات

إعطاء تفسيرات 
 مقنعة

وضع حمول 
 التأممي التفكير مقترحة

 3399 3390 3335 3331 3330 3317 التوجيو
 3396 3393 3331 3330 3317 3396 فكارتوليد األ

 **3339 **3331 **3335 **3339 *3303 3310 إعادة بناء األفكار
 **3337 *3303 **3336 3301 *3307 3397 تطبيق األفكار

 3339 3331 3319 3330 3390 3396 التأمل
 **3351 **3336 **3377 **3370 **3379 3317 الممارسات التدريسية

 (0.05(، * )دالة عند 0.02 **)دالة عند
 ( ما يمي:20يتضح من الجدول ) 

وجود عبلقة ارتباطية بين ممارسة المعممات لمرحمة إعادة بناء األفكار في بطاقة المبلحظة  -
عطاء تفسيرات مقنعة، ووضع  وكل من الكشف عن المغالطات، والوصول إلى استنتاجات، وا 

وىي قيم  3331إلى  3303، حيث تراوحت ما بين حمول مقترحة، والتفكير التأممي بشكل عام
 33393، 3337ذات عبلقات دالة عند مستوى 

وجود عبلقة ارتباطية بين ممارسة المعممات لمرحمة تطبيق األفكار في بطاقة المبلحظة وكل  -
عطاء تفسيرات مقنعة، ووضع حمول مقترحة، والتفكير التأممي  من الكشف عن المغالطات، وا 

 33393، 3337وىي عبلقات دالة عند مستوى  3336إلى  3307تراوحت ما بين الكمي، حيث 
وجود عبلقة ارتباطية بين ممارسة معممات الكيمياء لمراحل نموذج نيدىام البنائي بشكل عام   -

عطاء تفسيرات مقنعة، ووضع  وكل من الكشف عن المغالطات، والوصول إلى استنتاجات، وا 
وىي قيم ذات  3351إلى  3379ممي ككل حيث تراوحت بين حمول مقترحة، والتفكير التأ
 33393عبلقات دالة عند مستوى 

ال توجد عبلقة ارتباطية بين كل من مراحل نموذج نيدىام في التوجيو، وتوليد األفكار، والتأمل  -
 في بطاقة المبلحظة والتفكير التأممي ككل ومياراتو3

الكيمياء لنموذج نبدىام البنائي ومستوى التفكير وجود عبلقة ارتباطية بين ممارسة معممات  -
التاممي لديين، مما يعني رفض الفرض الثاني لمبحث، وقبول الفرض البديل الذي ينص عمى 

بين درجة ممارسة معممات الكيمياء لمراحل نموذج 0.02 ≥وجود عالقة ارتباطية دالة عند
نوية ومستوى التفكير التأممي لديين نيدىام البنائي عند تدريس مقرر الكيمياء لممرحمة الثا

 بمدينة مكة المكرمة.
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وتفسر الباحثة نتيجة وجود عبلقة ارتباطية بين ممارسات معممات الكيمياء لنموذج  
نيدىام ومستوى التفكير التأممي لديين ومياراتو،  إلى أن نموذج نيدىام البنائي ككل يتطمب قدر 

الممارسات لنموذج نيدىام البنائي لديين مستوى متوسط  من التفكير التأممي، لذا كانت المعممات
من التفكير التأممي، كما أن مرحمة إعادة بناء األفكار وتطبيق األفكار تتضمن عدد من 
الممارسات التي تتفق مع ميارات التفكير التأممي كتسجيل المبلحظات وتقديم التفسيرات 

جراء حوار مفتوح بين ما تم التوصل اليو من  واالستنتاجات المتوصل الييا بعد إجراء التجربة، وا 
النتائج وبين ما تم التنبؤ بو في مرحمة التوجيو، وتصحيح األفكار الخاطئة لدى الطالبات 

 والمرتبطة بموضوع الدرس، وىذا ما نجده في العبلقة االرتباطية3
( في أن 2002) Marques& Vieiraوىذه النتيجة تتفق مع نتيجة كل من دراسة  

( في 32018 )Efeالتفكير التأممي يرتبط بالممارسة التدريسية ويعمل عمى تحسينيا ودراسة 
 وجود عبلقة بين المداخل الدراسية واالتجاه نحو ممارسة التفكير التأممي 3

أما عدم وجود عبلقة ارتباطية بين ممارسة  التوجيو وتوليد األفكار ومستوى التفكير   
عممة، وذلك ألن ىاتين المرحمتين ىي ممارسات روتينية تتضمن التأممي ومياراتو لدى الم

اإلجراءات الروتينية المعتادة المتبعة في الدروس، وكذلك عدم وجود عبلقة ارتباطية بين ممارسة 
المعممة  لممرحمة الخامسة التأمل ومستوى التفكير التأممي لدييا يعني ذلك ،أنو ليس بالضروري 

سة لمرحمة التأمل مستوى تفكير تأممي مرتفع، وبالعكس ال يعني أن يكون لممعممة الممار  
انخفاض ممارسة المعممة لمرحمة التأمل تدني مستوى التفكير التأممي لدييا، وىذا يقودنا إلى إن 
ىذه المرحمة ) التأمل ( من المراحل التي تتطمب التدريب والممارسة لممعممة، وال يتوقف عمى 

حيث يمكن القول أن مستوى التفكير التأممي ليس ىو المحك الذي ُيعتمد مستوى تفكيرىا التأممي، 
 عميو في تنفيذ ىذه المرحمة 3
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 التوصيات والمقترحات :
 في ضوء النتائج التي توصل الييا البحث، خرجت الباحثة بعدد من التوصيات والمقترحات:

 نيدىام البنائي وظيفت معممات العموم بوجو عام ومعممات الكيمياء بوجو خاص عمى تدريب 93
 أفكار نظرية التعمم البنائية3 عمى قائمة تدريبية برامج إعداد خبلل من التدريس،  في

تضمين مناىج العموم بشكل عام والكيمياء بشكل خاص نماذج تطبيقية لدروس تقوم عمى  13
           استراتيجيات النظرية البنائية وتحديًدا نموذج نيدىام البنائي ليستفيد منيا المعممات

 في تدريسين 3
اجراء دراسة مماثمة لمبحث الحالي لمتعرف عمى درجة ممارسة معممات العموم لنموذج نيدىام  03

البنائي وعبلقتيا ببعض المتغيرات كالتخصص، والخبرة الوظيفية، واالعداد الميني، الخبرات 
 التدريبية3

عام ومعممات الكيمياء بوجو  إجراء دراسات حول العوائق التي تواجو معممات العموم بوجو 33
 خاص حول تطبيق نموذج نيدىام البنائي3

           إجراء دراسات وبحوث أخرى حول اتجاىات الطمبة وتقبميم لنموذج نيدىام البنائي 73
 في التعمم3
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 المراجع : 
(: مستوى القدرة عمى التفكير التأممي لدى معممي العموم في المرحمة 1399األستاذ، محمود )

، مج3 مجمة جامعة االزىر بغزة، سمسمة العموم اإلنسانيةساسية بغزة، األ
  B. 1329- 13703، 9،ع3 90

( : استخدام نموذج نيدىام البنائي في تدريس العموم لتنمية الفكر 1396األشقر، سماح فاروق)
مجمة كمية التحميمي وتقدير الذات لدى تبلميذ الصف الثالث االعدادي، 

 3 9935-799،  0، ع3  03مصر، مج 3 – التربية بأسيوط
(: فاعمية نموذج نيدىام البنائي في تنمية التحصيل وميارات 1395أبو شامة، محمد رشدي  )

التفكير التأممي وبعض أبعاد الحس العممي لدى طبلب الصف األول 
، ع3  13مصر، مج3  – مجمة التربية العمميةالثانوي في مادة الفيزياء، 

7 ،77-973 3 
فاعمية توظيف التعمم المدمج لتنمية مفاىيم الوراثة وميارات التفكير (: 1397، محمد )أصبلن

 التأممي في العموم الحياتي لدى طالب الصف العاشر، رسالة ماجستير "
 غير منشورة " كمية التربية ، جامعة غزة 

رات فعالية استخدام نموذج نيدىام البنائي في تصويب التصو (: 1396بدر، رباب ناصر )
الخطأ في مادة األحياء وتنمية ميارات التفكير التوليدي لدى طالب 

، رسالة ماجستير " غير منشورة "، كمية التربية، جامعة المرحمة الثانوية
 المنصورة3 

(: فعالية استخدام نموذج نيدىام البمائي في تنمية ميارات 1393البعمي، إبراىيم عبد العزيز )
دراسي في مادة العموم لدى تبلميذ الصف اتخاذ القرار والتحصيل ال

دراسات عربية في التربية السادس االبتدائي بالمممكة العربية السعودية، 
 033-90، 0، مج3 35السعودية، ع3 –وعمم النفس 

 ، الرياض3 مكتبة الرشد3مناىج التفكير من خالل المنيج الدراسي(: 1333البكر، رشيد )
تفكير التأممي باألداء التدريسي لدى الطمبة المعممين (: عبلقة ال1395بوقحوص، خالد )

جامعة  المجمة الدولية لمبحوث التربوية،تخصص عموم ورياضيات3 
 333-07، 39 ع3  39االمارات، مج3 

فاعمية التدريس بأنموذج نيدىام البنائي في تحصيل مادة ( : 1396جمييم ، أحمد خضير )
، رسالة صف الرابع العممياألحياء والتفكير التأممي لدى طالب ال

 ماجستير " غير منشورة " جامعة القادسية، كمية التربية 3
وأقع استخدام التعمم البنائي لدى معممي مرحمة التعميم األساسي ( : 1397حبيب،رباح )

 ، جامعة األزىر ، غزة بمحافظة غزة، دراسة ماجستير " غير منشورة
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عممي العموم ألفكار النظرية في التدريس في درجة استخدام م(: 1333الحربي، عبد اهلل)
، رسالة ماجستير" غير منشورة"، األردن3 المممكة العربية السعودية

 الجامعة الياشمية3
( : فاعمية التدريس بأنموذج نيدىام البنائي في التفكير 1396حسين ، أحمد وعبد،أحسان )

لمبنات  مجمة كمية التربيةالتأممي لدى طبلب الصف الرابع العممي3 
 19-9(3 61جامعة القادسية3 ع3 ) لمعموم اإلنسانية.

دار  البحث االجرائي بين التفكر في الممارسة المينية وتحسينيا،(: 1333حيدر، عبد المطيف)
 القمم لمنشر والتوزيع، دبي3

(: درجة توظيف معممي العموم لمتدريس البنائي في حصص 1397الزعانيين، جمال عبد ربو)
مجمة جامعة األقصى فظات غزة وعبلقتو ببعض المتغيرات، العموم بمحا

 967-973، 9،ع3  97، مج3 )سمسمة العموم اإلنسانية(
(: توظيف 1399الشبمي، عبداهلل والخطابية، عبداهلل والعمري، وصال والحمراشدي، مريم )

معممي العموم لممبادئ البنائية خبلل تدريسيم لمقررات العموم في سمطنة 
 713-97، 913، ع3 01، مج3 ة الخميج العربيرسالعمان، 

(: فعالية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيل الفيزيائية 1337عبدالوىاب، فاطمة )
وتنمية التفكير التأممي واالتجاه نحو استخداميا لدى طبلب الصف الثاني 

 -977،3، مج3 6، ع3مجمة كمية التربية العمميةالثانوي األزىري، 
1913 

دار المناىج لمنشر ، 9(: أسس التربية الحديثة ونظم التعميم، ط1393عطية، محسن )
 ، عمان، األردن3والتوزيع
(: مستوى ميارات التفكير التأممي في مشكبلت التدريب 1331عفانة، عزو والمولو، فتحية )

مجمة التربية الميداني لدى طمبة كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة، 
 033-39 39 ع3 7، مج3 مميةالع

 ، عالم الكتب2مناىج التعميم بين الواقع والمستقبل ، ط(: 1339المقاني، أحمد ومحمد،فارعة ) 
 ، القاىرة ، مصر3

(: مستوى التفكير التأممي لدى طبلب جامعة الجوف: دراسة مستعرضة، 1393المرشد يوسف )
 9633-930، 31 ع3 7، مج3 مجمة جامعة طيبة لمعموم التربوية

مدى توظيف معممي العموم في المرحمة المتوسطة بمدينة الدمام (: 1390المنيع، عبدالرحمن )
، رسالة ماجستير " غير منشورة " ، كمية العموم  لمبادئ النظرية البنائية

 اإلجتماعية : جامعة اإلمام محمد بن سعود 3 
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