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   ملخص الدراسة:
الدراسي وتنمية الكفاءة الذاتية والتفكري البصري بوحدة "  هدف البحث إىل الكشف عن فعالية احملطات العلمية يف تدريس العلوم على التحصيل  

ولتحقيق ذلك أتبعت الباحثة املنهج التجرييب القائم على التصميم شبه ،  أجهزة جسم االنسان " لدى طالبات الصف الثاين املتوسط، مبدينة مكة املكرمة
( طالبة من طالبات الصف الثاين املتوسط ابلفصل 58بحث على عينة بلغ حجمها )التجرييب ذو اجملموعتني املستقلتني التجريبية والضابطة، حيث طبق ال

الثاين   التجريبية من )1438- 1437الدراسي  ( طالبة، ومت توظيف احملطات العلمية لتدريس  28( طالبة واجملموعة الضابطة من )30هـ، تكونت اجملموعة 
الضابطة، ولتنفيذ التجربة مت إعداد دليل املعلمة لتدريس وحدة " أجهزة جسم االنسان " وفقاً للمحطات   اجملموعة التجريبية والطريقة املعتادة لتدريس اجملموعة

تطبيق، واختبار  العلمية، كما مت إعداد كراسة النشاط للطالبة، وللتحقق من فروض البحث مت إعداد اختبار التحصيل الدراسي عند مستوى التذكر والفهم وال
أبعاده " القراءة البصرية، التميز البصري، التحليل البصري، التفسري، االستنتاج"، ومقياس الكفاءة الذاتية األكادميية واشتمل على    التفكري البصري ومشلت

موعيت البحث  على جم  األبعاد التالية: " اإلصرار واملثابرة، الثقة ابلنفس، اجلانب األكادميي، اجلانب االنفعايل، اجلانب االجتماعي "، وطبقت أدوات البحث
بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة وذلك يف التطبيق    0,05  ≥قبلياً وبعدايً، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائًيا عند مستوى

ة ومقياس الكفاءة الذاتية األكادميية  البعدي الختبار التحصيل الدراسي ككل ويف كل مستوى من مستوايته، واختبار التفكري البصري ككل وأبعاده املختلف
لذاتية االكادميية، وأوصى  وأبعاده املختلفة، وذلك لصاحل أفراد اجملموعة التجريبية، ووجود ارتباط دال احصائياً بني كل من التحصيل والتفكري البصري والكفاءة ا

تم بتوظيف احملطات العلمية ملراحل تعليمية خمتلفة ويف الفروع املختلفة ملادة البحث بتوظيف احملطات العلمية يف حتسني تعلم العلوم وإجراء دراسات أخرى ت 
 العلوم.

 الكفاءة الذاتية االكادميية  -التفكري البصري   -التحصيل الدراسي   -تدريس العلوم  -احملطات العلمية الكلمات املفتاحية: 
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Abstract:  

The study aimed to identify the effectiveness of scientific stations in teaching science on 

academic achievement, and on the development of self-efficacy and visual thinking in the unit of 

"human body organs" among the second grade female students in Makkah. To achieve this, the 

researcher followed the experimental approach with semi-experimental design based on the 

experimental and control independent groups. The research was conducted on a sample of (58) 

second grade female students in the second semester of (1437-1438). The experimental group 

consisted of 30 female students and the control group (28) female Students, The scientific stations 

were used to teach the experimental group and the usual way to teach the control group, In order 

to carry on the experiment, a teacher manual was prepared to teach the "human body organs" unit 

according to the scientific stations, and an activity booklet was prepared for the student, In order 

to achieve the research hypotheses, an educational achievement test was prepared at the level of 

memory, understanding and application and a visual thinking test which included dimensions of 

"visual reading, visual distinction, visual analysis, interpretation, conclusion "and the academic 

self-efficacy scale which included the following dimensions:" Determination, perseverance, self-

confidence, academic aspect, emotional aspect an a social aspect ", And the research tools were 

applied on both groups pre and post, and the results showed that there were statistically significant 

differences at the level of 0,05 between the average scores of the experimental and control groups 

in the post-application academic achievement test as a whole and at each level , and the visual 

thinking test as a whole and its different dimensions and the academic self-efficacy scale and its 

various dimensions, in favor of the experimental group and a statistically significant correlation 

between achievement, visual thinking and academic self-efficacy and The study recommended 

employing scientific stations to improve science learning and conducting other studies concerned 

with employing scientific stations for different educational stages and in different branches of 

science. 
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 املقدمة:
إن التطور التكنولوجي والثورة املعلوماتية اليت جتتاح العامل أثرت يف حمتوى التعلم وطرق احلصول على املعرفة، وانعكس ذلك على  

العلوم   العلوم بتعليم  جمال تطوير  العلمية، على ضرورة االهتمام عند تدريس  الرتبية  الرتبويني يف جمال  العديد من  وتدريسها، لذا يؤكد 
 الطالب كيف يفكرون، ال كيف حيفظون املقررات دون فهمها وتوظيفها يف احلياة.

تخطى حدود تلقني املعلومات إىل اكساب  وبناء على ما سبق ومتشياً مع التطورات فمن الضروري أن تتغري مهام معلم العلوم لت
ة املتعلم طرق البحث والتنقيب عن املعرفة، وإمكانية توظيفها من خالل تيئة األنشطة واملواقف التعليمية اليت تساعد املتعلم على ممارس

 الدور الفّعال يف تعلمه، واكتسابه املعلومات واملهارات بصورة وظيفية. 

واالجت األحباث  اجتهت  أساليب  لذلك  وتنوع  وحتدايتا،  األلفية  هذه  لطبيعة  مناسبة  حديثة  طرائق  عن  للبحث  احلديثة  اهات 
  واسرتاتيجيات التدريس، ملقابلة الفروق بني التالميذ يف استعدادهم وقدرتم على التعلم، و بيئة تعليمية يصبح فيها املتعلمني معتمدين 

ى للتعلم، ومن هنا أييت التأكيد على دور االسرتاتيجيات التدريسية اليت تركز على على ذاتم يف البحث عن املعرفة من املصادر األخر 
 ، فاعلية املتعلم ونشاطه يف املوقف التعليمي، والذي من شأنه أن خيلق بيئة تعليمية توفر خربات التعلم الواقعية وتراعي الفروق الفردية 

 التفكري لديهم. لديهم  وتزيد من سرعة االستيعاب وتتحدى قدراتم وتثري 

ومبا أن لكل منهج من املناهج أهدافه اخلاصة به؛ لذا فإن الغاية األمسى ملنهج العلوم هو تنمية مهارات التفكري املختلفة، فمقرر  
ليت يتطلب فهمها العلوم ميثل جمااًل خصباً لتنمية التفكري لكوهنا تتناول الظواهر الطبيعية املتضمنة للمعرفة والقوانني والنظرايت واحلقائق، وا

توظيف املهارات املختلفة من وصف وحتليل وإدراك عالقات تبادلية وتفسري واستنتاج وغريها من املهارات الالزمة لفهم تلك الظواهر 
 العلمية. 

ارات لذلك أهتم الرتبويون مبهارات التفكري ومن بني هذه املهارات مهارات التفكري املتعلقة ابلصور واألشكال وأطلق عليها مه
التعليمي   التفكري البصري واليت ميكن تنميتها لدى املتعلمني من خالل االستعانة ابألشكال والرسومات والصور املعروضة يف املوقف 

،  طراونةوالعالقات احلقيقية املتضمنة فيها، إذ أهنا تثري لدى املتعلم التفكري والقدرة على إجياد معىن للمضامني اليت حتتويها وتفسريها. )ال
2014 ،798( )Campbell, Collis and  Watson, 1995 

ومن أهم عمليات التفكري هي إدراكنا البصري للعامل من حولنا، حيث يعترب اجلهاز احلسي األول الذي يوفر أساس عملياتنا املعرفية  
 (330-329، 2004ويكوهنا وبذلك فهو ينزع إىل التقليل من دور اللغة اللفظية يف التفكري. )جاردنر، 

فعملية اإلبصار تتضمن إعمال الفكر والذاكرة، حيث تساعد على تذكر املعلومات املتضمنة هبا واستبقائها لفرتة طويلة، كما أهنا 
التفكري  القول أن  املتضمنة هبا، مما ميكن  العالقات  التفكري وإدراك  القدرة على  املكتوبة، وتنمي  املعرفية  املادة  تساعد على استيعاب 

ري أحد أهم األهداف الرتبوية، ولذلك كان لزاماً على املدرسة أن تعمل جاهدة على إكسابه للطالب من خالل أنشطتها ومناهجها البص
 ( وتقع املسؤولية الكربى يف حتقيق ذلك على عاتق مادة العلوم اليت تشكل البيئة املناسبة لذلك.  3،  2015املختلفة. )الديب واألسطل،  
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طالب إباثرة القدرة الذاتية والدافعية عند املتعلمني هبدف تعزيز املوقف التعليمي وتنمية مهارات التفكري بشكل  لذا فإن املعلم م
 عام والتفكري البصري لديهم بشكل خاص.

" إىل أمهية كفاءة الذات يف املوقف التعليمي، واليت جتعل املتعلمني يثقون بقدرتم على   Shari& Parjaresوتشري كل من " 
جاح يف املقررات والنشاطات التعليمية، واختيارهم لتلك النشاطات، ومواجهتهم للصعوابت اليت تعرتض طريقهم أثناء القيام بتلك  الن

الثانوية.  للمرحلة  منها  واتصاال  املتوسطة  املرحلة  خالل  العلوم  يف  الطالب  تقدم  يف  تسهم  أهنا  كما  األنشطة، 
(Sharie&Pajares,2006,1) 

راك الفرد لذاته العديد من النظرايت النفسية، ملا هلا من أثر فّعال يف بناء شخصية الفرد، وحنن يف حاجة ماسة يف ويؤكد أمهية اد 
،  هذا العصر إىل تبين اسرتاتيجيات حديثة تقوم على إجيابية املتعلم وتدريبه على مهارات التفكري املختلفة لتنمية القدرات العقلية لديه 

على قدراته وامكانياته واستعداداته حلدوث التعلم، وهذا بدوره يستدعي توفري البيئة التعليمية واملواقف التعليمية  والثقة ابلنفس والتعرف  
م على  املناسبة ملمارسة العمليات العقلية وتوظيفها، مما ينعكس على زايدة الثقة ابلنفس و الكفاءة الذاتية لدى املتعلم، وعلى مقدرة املتعل

 (  1225، 2013صعوابت اليت تواجهه يف سبيل حتقيق النجاح واملبادرة لتحقيق اإلجناز. )طالفحة واحلمران، ختطي املشكالت وال
( إىل وجود  أتثري إجيايب للربامج التدريبية  2005(، دراسة حسن )1991" ).Multon.et.al حيث خلصت دراسة كل من"

 واألنشطة املختلفة على  كفاءة الذات.  

التفكري ابلعلم، والتفكري البصري  كما أن األنشطة الت عليمية مهمة لتمثيل املعرفة ليس فقط كأدوات تربوية وامنا كسمات تربط 
حيسن من التعلم بتسريع التفاعل بني الطلبة، ويسهل من إدارة املوقف التعليمي، ويسهم يف حل القضااي املتعلقة بتوفري كثري من خيارات 

ملشكالت لدى الطلبة، وكذلك عمليات العلم املختلفة، مبا حيقق أهداف العلم كالوصف والتفسري احلل هلا، كما ينمي من مهارات حل ا
 ( 2015،199)شحاته، 0والتنبؤ، ويساعد املتعلم على اكتساب مهارات التعلم الذايت.

حتصياًل وأفضلهم أداًء ذاتية هم أكثر الطالب   وهناك العديد من الدراسات اليت خلصت إىل أن الطلبة مرتفعي مستوى الكفاءة ال
)الزق،   الدراسي  الذاتية والتحصيل  الكفاءة  فهناك عالقة موجبة بني  ( 2012( )شاهني،  2012( )سعيد،  2009واسرعهم إجنازاً، 

)حسن،(Marchy and Yeung, 1997   Carroll et al ,2009) (2012)يعقوب،    )2005 ،)
(Multon.et.al.1991  ) 

ارتباطية   هناك عالقة  أن  والتفكري كدراسة طالفحة  وعالونة)كما  الذاتية  الكفاءة  املساعيد )2010بني  (،  2012(، ودراسة 
 (. 2012(، ودراسة سعيد )2010ودراسة عالونة ومحد )

 وتعترب كفاءة الذات من أهم العوامل املؤثرة يف تعلم الفرد، فكلما زادت كفاءة الذات زادت قدرة الفرد على املثابرة يف إجناز أهدافه،
 ( 149، 2012ومواجهة العقبات ومقاومته للفشل اليت تعرتضه مما يزيد من ثقته بقدرته على النجاح. )شاهني،

 لذلك فاملعلم مطالب إباثرة القدرة الذاتية عند املتعلمني، وتعزيز مهارات التفكري البصري لديهم، ولتحقيق ذلك فهو مطالب 
 ر املتعة والتشويق.بتوظيف اسرتاتيجيات مثرية لالنتباه وتتضمن عنص



       
 

 

 

  

 

لذا جاء البحث احلايل لتناول إحدى اسرتاتيجيات التعلم اليت تراعي قدرات املتعلمني وخصائصهم وما بينهم من فروق يف القدرات، 
 وهي احملطات العلمية لبحث أثرها على تنمية التفكري البصري والفاعلية الذاتية االكادميية لدى طالبات الصف الثاين املتوسط.

 حساس ابملشكلة:اإل
انطالقاً من أمهية دور املتعلم ونشاطه يف املوقف التعليمي، وانطالقاً من أن اسرتاتيجيات التدريس متثل الركن األساسي يف جناح 

هارات، العملية التعليمية، وتؤكد العديد من الدراسات احلديثة على أمهية أن يكون املتعلم موجهاً ذاتياً للبحث عن املعلومات واتقان امل
 وحتمل املسؤولية جتاه تعلمه مما يزيد من دافعيته للتعلم وكفاءته الذاتية.  

العلوم مبا يتناسب مع  العصر احلايل تزايد احلاجة إىل تطبيق طرق وأساليب واسرتاتيجيات حديثة يف تدريس  ومن املالحظ يف 
ملستوايت جتعل عملية التعليم والتعلم أكثر فاعلية واجيابية، وتزيد  قدرات املتعلمني وخصائصهم ومقابلة ما بينهم من فروق يف القدرات وا

والنظرية معاً، واليت بدورها تؤثر يف   العملية املوضوعات تدريس من االهتمام ابألنشطة التعليمية وممارسة مهارات التفكري البصري وتكامل
 ىل تناول اسرتاتيجية احملطات العلمية. للتعلم، وهذا ما دفع الباحثة إ تنمية الثقة ابلذات وزايدة دافعيتهم

وعلى مستوى مناهج العلوم ابململكة العربية السعودية  فعلى الرغم من التطور احلاصل فيها، إال أن الدراسات تشري إىل ضعف 
ملحوظ يف مستوى املعلمني يف تدريس العلوم، أو ليس ابملستوى املأمول ليواكب تطوير املناهج احلاصل، ومن تلك الدراسات دراسة  

كما   %75ائجها إىل أن مستوى ممارسة املعلمني لسلوك التدريس االستقصائي ال تصل إىل حد الكفاية )( اليت أشارت نت2005غوين )
من ضمن مشكالت تدريس العلوم املتعلقة ابملعلم متسكه بطرق التدريس   ( فقد كان2013حددته الدراسة(، أما دراسة السعيد واملاضي )

والروساء الرويثي  دراسة  نتائج  وأشارت  أداء2013)  التقليدية،  أن  إىل  للصف مقرر دروس تنفيذ يف العلوم معلمات (  األول  العلوم 
أشارت دراسة الشمراين ) كان املتوسط ( إىل حصول حمور املشكالت املتعلقة بتنفيذ الدرس على 2013متوسطاً بشكل عام، أيضاً 

 قرر العلوم مبا يتناسب مع املستوى العمري للطالب.     نسبة متوسطة وكانت أعلى الفقرات يف هذا احملور هي فقرة صعوبة تقدمي حمتوى م

وعلى الرغم من أتكيد العديد من الدراسات على أمهية استخدام اسرتاتيجيات تدريسية حديثة يف تدريس العلوم، إال أن واقع 
واالستظهار، والرتكيز على املعرفة ذاتا  واليت تعتمد على  احلفظ  التدريس احلايل الزال يستخدم الطرق واالسرتاتيجيات التدريسية املعتادة  

دون الرتكيز على الوصول جبميع الطالب اىل مستوى متكن مرتفع، وحتقيق األهداف  بدون استغالل اإلمكاانت العقلية للمتعلمني، و 
(، والغامدي  2013( و الوسيمي )2010التعليمية املنشودة جلميع الطالب، وهذه ما أكدته العديد من الدراسات  كدراسة جعفري )

 (. 2015( والعنزي)2014(، واملطريف )2013(، وبن ايسني )2013واملصري )

وتعد احملطات العلمية إحدى االسرتاتيجيات اليت تعتمد على تنويع اخلربات العملية والنظرية، والتغلب على سلبية املتعلم يف املوقف  
وتوجيه األسئلة وإاثرة املشكلة أمام املتعلمني، مما يسمح ابستخدام عقوهلم   التعليمي من خالل توفري بيئة تفاعلية تقوم على املناقشات

 ابلصورة املثلى.  
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وهناك العديد من الدراسات اليت اهتمت بتنمية التفكري البصري كأحد املتغريات التابعة واليت أوضحت نتائج العديد منها وجود  
( ودراسة 2010( ودراسة الشويكي )2010(، ودراسة جرب )2006كدراسة إبراهيم )تدىن يف مستوى التفكري البصري لدى املتعلمني  

 ( من خالل اسرتاتيجيات تعلم خمتلفة عن الدراسة احلالية.2016(، ودراسة العتييب )2015(، ودراسة منصور )2014الطراونة )
ادميية يف البيئة السعودية والعربية، كدراسة نوال  كما أن هناك عدد من الدراسات السابقة اليت اهتمت بتنمية الكفاءة الذاتية االك

( وعشا وآخرون 2011( وعشا وأبو جادو )2010( وعالونة ومحد )2009( وعبد الرؤف )2008( وعشا وعواد ) 2007الربيعان )
ية تنم  (، كما وجدت بعض الدراسات اليت ربطت بني 2015( واببطني )2014( واملطريف )2013( وطالفحة واحلمران )2012)

 ( يف جمال الرايضيات.2015التفكري البصري وتنمية الكفاءة الذاتية للمتعلمني كدراسة آدم وشتات )

  انطالقًاً مما سبق حول واقع تدريس مناهج العلوم، ونظراً لالجتاهات العاملية احلديثة اليت تعزز تقدمي العلوم بصورة مشوقة وابألسلوب 
املعرفة، وإبراز اجلهد البشري يف احلصول عليها، وبناًء على ما الحظته الباحثة من خالل اإلشراف  العلمي وطريقة العلماء يف الوصول إىل  

 على طالبات الرتبية العملية، وجود ضعف وتدين لدى طالبات التعليم العام يف التحصيل الدراسي والتفكري والثقة ابلنفس، نتيجة االعتماد 
 –هتمام إباثرة التفكري والبحث والتقصي والتحفيز، وتشجيع الطالبة على التعلم، ويف حدود  على املعلمة للحصول على املعرفة دومنا اال

ال توجد دراسة عربية أو أجنبية استخدمت احملطات العلمية يف تنمية الكفاءة الذاتية األكادميية والتفكري البصري،وهذا    –اطالع الباحثة  
الدراسة احلالية، هب الباحثة اىل اجراء  الدراسي وتنمية  ما دفع  التحصيل  العلوم على  العلمية يف تدريس  فعالية احملطات  دف استقصاء 

 التفكري البصري والكفاءة الذاتية األكادميية لدى طالبات الصف الثاين املتوسط مبدينة مكة املكرمة.

 تساؤالت البحث:
 التايل: يف ضوء ما سبق فإن البحث احلايل يسعى إىل اإلجابة عن السؤال الرئيس 

" ما فعالية احملطات العلمية يف تدريس العلوم على التحصيل الدراسي وتنمية التفكري البصري والكفاءة الذاتية األكادميية لدى طالبات 
 الصف الثاين املتوسط مبدينة مكة املكرمة؟" 

 وتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 دريس العلوم على التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الثاين املتوسط مبدينة مكة املكرمة؟ ما فعالية احملطات العلمية يف ت .1
ما فعالية اسرتاتيجية احملطات العلمية يف تدريس العلوم على تنمية التفكري البصري لدى طالبات الصف الثاين املتوسط مبدينة مكة  .2

 املكرمة؟ 
ى تنمية الكفاءة الذاتية االكادميية لدى طالبات الصف الثاين املتوسط مبدينة مكة  ما فعالية احملطات العلمية يف تدريس العلوم عل .3

 املكرمة؟ 
هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني الدرجة الكلية لكل من اختبار التحصيل الدراسي، واختبار التفكري البصري، واختبار   .4

 اجملموعة التجريبية؟ الكفاءة الذاتية األكادميية للتطبيق البعدي لدى طالبات 

 



       
 

 

 

  

 

 أهداف البحث:
 هدف البحث اىل الكشف عن: 

فعالية احملطات العلمية يف تدريس العلوم على التحصيل الدراسي وتنمية التفكري البصري والكفاءة الذاتية االكادميية لدى طالبات   •
 الصف الثاين املتوسط مبدينة مكة املكرمة.

الدراسي والتفكري البصري والكفاءة الذاتية األكادميية ابستخدام احملطات العلمية لدى طالبات الصف  طبيعة العالقة بني التحصيل   •
 الثاين املتوسط 

 أمهية البحث: 
 متثلت أمهية الدراسة احلالية فيما ميكن أن تسهم به يف:

تساب مهارات التفكري البصري مبا حيقق  تفعيل الدور النشط للطالبة من خالل التدريب واملمارسة العملية والتطبيق العملي يف اك .1
 الربط بني اجلانب النظري واجلانب العملي يف العلوم 

ة  تقدمي املساعدة ملعلمات العلوم لتحسني تدريسهن وإثراء بيئة التعلم، ابستخدام احملطات العلمية واليت تكون فيها الطالبة حمور العملي .2
 التعليمية. 

الدراسة   ريس العلوم والرتبية العلمية، ومصممي ومطوري املناهج إىل احملطات العلمية، حيث تقدمتوجيه نظر السادة القائمني على تد  .3
 أمنوذج لكيفية التدريس وفقا ملراحل احملطات التعليمية ميكن أن يستفاد منها يف تدريس العلوم. 

 توجيه القائمني بعملية بناء مناهج العلوم وتطويرها إىل ضرورة دمج مهارات التفكري البصري ضمن تعليم العلوم.   .4
إفادة خمططي ومطوري املناهج يف تنظيم حمتوى الكتاب املدرسي بشكل يوجه معلمات العلوم إىل استخدام أنشطة علمية تركز على  .5

 لذاتية كأهداف رئيسة لتدريس العلوم. تنمية مهارات التفكري البصري والكفاءة ا
اهتمام هذه الدراسة ابلعالقة بني احملطات العلمية ومفهوم الذات االكادميية، الذي يعترب من العوامل املهمة يف بناء شخصية الطلبة،   .6

 ح به قدراتم.وتعزيز تقدمهم املستمر حنو حتقيق أهداف التعلم اليت تساعد على الوصول هبؤالء الطلبة اىل اقصى ما تسم
العربية(   .7 البيئة  الدراسات )يف  الدراسة إىل ندرة  الباحثة    –ترجع أمهية  الذاتية    -على حد علم  الكفاءة  العالقة بني  تناولت  اليت 

 والتفكري البصري. 

 حدود البحث:
 اقتصر البحث احلايل على احلدود التالية:

( مبدينة مكة 21من فصول إحدى املدارس املتوسطة )املتوسطة  عينة مقصودة من طالبات الصف الثاين املتوسط بواقع فصلني   •
 املكرمة لرغبة مديرة ومعلمة العلوم ابلتعاون، ولتوفر قاعة ملصادر التعلم ابملدرسة متاحة لتطبيق األنشطة. 

 الوحدة الرابعة ملقرر العلوم املطور للصف الثاين املتوسط " أجهزة جسم االنسان.  •
 التطبيق(. –الفهم  –الطالبات عند مستوايت )التذكر قياس حتصيل  •
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 قياس مهارات التفكري البصري التالية: )القراءة البصرية، التمييز البصري، التحليل البصري، التفسري، االستنتاج( "من إعداد الباحثة".  •
فس، اجلانب األكادميي، اجلانب االجتماعي، اجلانب قياس كفاءة الذات األكادميية وفقاً لألبعاد التالية: )اإلصرار واملثابرة، الثقة ابلن •

 االنفعايل( " من إعداد الباحثة ".

 مصطلحات البحث:
   Effectivenessالفعالية 

  عّرفت الفعالية أبهنا: " مدى األثر الذي ميكن أن حتدثه املعاجلة التجريبية بوصفها مثرياً مستقاًل يف أحد املتغريات التابعة، وتظهر 
 (  23،  2003يف مقدار ونوع التعلم الذي حتقق من خالل املواقف التعليمية داخل الفصل وخارجه " )شحاته والنجار، 

هنا: مقدار األثر الذي حتدثه احملطات العلمية على التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التفكري البصري  وتعرف الفاعلية إجرائياً أب
 وكفاءة الذات األكادميية لدى طالبات الصف الثاين املتوسط. 

  Scientific Stationاحملطات العلمية: 

قوم هبا املتعلمني يف صورة جمموعات صغرية عرب سلسلة  عّرفت احملطات العلمية أبهنا: التدريب العملي على األنشطة العلمية اليت ي
   (Jarrett ,2010,57) من احملطات، هبدف التحقيق حول موضوع معني. 

وتعرف احملطات العلمية إجرائياً أبهنا: جمموعة من األنشطة تتعلم من خالهلا طالبات الصف الثاين املتوسط )اجملموعة التجريبية( يف 
متتابع على عدد من احملطات تتنوع بني )االستكشافية، القرائية، الصورية، التجريبية(، وفق آلية معينة وأدوار معينة    أثناء جتواهلن على حنو

 لكل طالبة، ومن مث مناقشة ما مت التوصل إليه يف كل جمموعة حتت إشراف املعلمة. 

   Academic Achievementالتحصيل الدراسي 

توى األداء الفعلي للفرد يف اجملال األكادميي الناتج عن عملية النشاط العقلي املعريف للطالب، عّرف التحصيل الدراسي أبنه: " مس
ويستدل عليه من خالل إجاابته عن جمموعة اختبارات حتصيلية نظرية أو عملية أو شفوية تقدم له هناية العام الدراسي، أو يف صورة  

 ( 2011،25اختبارات حتصيلية مقننة" )اجلاليل،

ف التحصيل الدراسي اجرائياً أبنه: جمموع الدرجات اليت حتصل عليها الطالبة يف االختبار التحصيلي الذي أعدته الباحثة يف ويعرّ 
 وحدة " أجهزة جسم االنسان "من مقرر العلوم للصف الثاين املتوسط عند املستوايت املعرفية التذكر والفهم والتطبيق.

 Visual Thinkingالتفكري البصري: 

ف التفكري البصري أبنه: " جمموعة من العمليات العقلية اليت متكن الفرد من القدرة على التمييز البصري، وإدراك العالقات عرّ 
 ( 802، 2014املكانية، وتفسري املعلومات، وحتليلها، واستنتاج املعىن".)الطراونة،



       
 

 

 

  

 

على الطالبة  تشجع  اليت  العقلية  العمليات  جمموعة  أبنه:  إجرائيا  وتفسري    ويعرف  املكانية،  العالقات  وإدراك  البصري،  التمييز 
املعلومات، وحتليلها، واستنتاج املعىن للمعلومات العلمية حملتوى وحدة " أجهزة جسم االنسان " من خالل دمج تصوراتا البصرية مع 

 الذي أعدته الباحثة لذلك.  اخلربة املعرفية لديها، وتقاس ابلدرجة اليت حتصل عليها الطالبة يف اختبار التفكري البصري

 Academic Self-efficacyاألكادميية:  الذاتيةالكفاءة 

ة  عّرفت الكفاءة الذاتية أبهنا: " معتقدات الفرد يف قدراته على املثابرة وبذل اجلهد إلجناز املهام وثقته بذاته وتفضيله للمهام الصعب
 ( 199، 2013" )عوض وحممد، 

عدم اليأس واالستسالم، اجرائياً أبهنا: قدرة طالبة الصف الثاين املتوسط على اإلصرار واملثابرة و   وتعرف الكفاءة الذاتية األكادميية
 والثقة ابلنفس، والتحكم مبشاعرها وانفعاالتا، وبناء العالقات واحملافظة عليها، وقدرتا الدراسية واألكادميية يف اجناز املهام.

 اإلطار النظري
 احملطات العلمية  

تستند احملطات العلمية على جمموعة من النظرايت الفكرية، كنظرية برونر االستكشافية واليت ميارس املتعلم من خالهلا االستكشاف 
وهو جيري التجربة العلمية، أو قراءة كتاب للبحث عن موضوع معني، وإىل نظرية بياجيه بدوره الفاعل يف احلصول على املعلومة، وإىل  

 ( 18،2012( )الشمري 2012تقصائي عن طريق احملاورة والنقاش وتساؤالت )النعم والال( )الباوي والشمر منوذج سكمان االس

مواقع خمصصة يف الفصول الدراسية حتتوي على مواد مثل اجملاهر وأجهزة    Scientific Stationويقصد ابحملطات العلمية  
لى األنشطة يف جمموعات صغرية تدور على هذه املواقع من أجل التحقيق الكمبيوتر ومطبوعات وغريها واليت حتفز على التدرب العملي ع

 ( Chambers,2013,15يف موضوع معني. )

كما تعرف احملطات العلمية أبهنا اسرتاتيجية تقوم على جمموعة من احملطات العلمية، واليت تستلزم من اجملموعات التعاونية املرور 
بشكل دوري ومتعاقب على احملطات هبدف دراسة موضوع معني أو إجراء جتربة ما أو قراءة موضوع علمي مما يسهم يف تنويع اخلربات  

 (    78-77،   2015ى املتعلم. )سليمان، العملية والنظرية لد

( من  االسرتاتيجيات التدريسية،  اليت 1997" )  Denise ; Jonesوميكن القول أن احملطات العلمية واليت قام بتصميمها "  
الطالب ضمن  متثل أحد طرق التدريس واألنشطة التعليمية، واملتضمنة حتويل شكل الفصل التقليدي إىل بعض الطاوالت اليت مير حوهلا  

جمموعات، حيث تعترب كل طاولة حمطة تعليمية مزودة أبدوات ومواد تعليمية وأوراق عمل ملمارسة مهمة تعليمية كنوع من أنواع األنشطة  
التعليمية املختلفة واملتنوعة وفق مراحل حمددة، يعمل الطالب فيها على مهمات خمتلفة يف وقت واحد مما يضفي جو من املتعة والتشويق 

 واحلركة مما يزيد دافعية الطالب للتعلم. 
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التعلم املختلفة من أجل استكشاف معلومات   العديد من أمناط  التعلم للطالب، الستخدام  بيئة  العلمية إعداد  وتعين احملطات 
العديد   الدراسية ابستخدام  الفصول  للطالب يف  املختلفة  املستوايت  بتعلم مجيع  تعلمهم، وتتم  والتفكري يف  التعلم  جديدة  أمناط  من 

  (Kesler,2015) املختلفة.

  وهناك العديد من احملطات مثل: احملطة االستقصائية االستكشافية، احملطة القرائية، احملطة الُصورية، احملطة السمعية البصرية، احملطة  
)امبوسعيدي و  والـ )ال(.  )نعم(  الـ  الشمع، وحمطة  ( )سليمان 286،  2011البلوشي،  االلكرتونية، احملطة االستشارية، حمطة متحف 

2015 ،78    ) 

يف هذا البحث مت اعتماد أربع حمطات )استكشافية، صورية، اإللكرتونية، القرائية( يف تدريس موضوعات الوحدة، وذلك تبعاً  
بـ " أجهزة جسم االنسان "   لطبيعة حمتوى املادة العلمية املتضمنة يف الوحدة الرابعة املقررة على طالبات الصف الثاين املتوسط واملعنونة

حيث تتضمن معارف جمردة، واليت يصعب اكساهبا للطالبات من خالل اخلربة املباشرة، األمر الذي استلزم استخدام األنشطة والصور  
 املتنوعة واملادة املقروءة والفيديو التعليمي لتحقيق أهداف الوحدة. 

 ريس دور احملطات العلمية يف البيئة الصفية وحتسني التد
تستند احملطات العلمية وما حتتويه من أنشطة علمية إىل التدريس ابملدخل البصري املكاين الذي يعتمد على اللغة البصرية؛  •

 واليت هلا دور يف جذب انتباه املتعلم وااثرة دافعيته للتعلم.
صيله الدراسي؛ من خالل تنمية لغة تضمني أنشطة بصرية أثناء التدريس يؤدي إىل فهم املتعلم للمعلومات اجملردة وحتسني حت •

 املتعلم وزايدة اإلثراء اللغوي لديه، وحتسني عرض افكاره وتنظيمها وتدريبه على التعبري عن آرائه. 
تفسح احملطات العلمية اجملال لتعليم املتعلمني كيف يتولون مهمة تعليمهم، وكيف يفكرون، وكيف يثبتون املعرفة، وكيف يعربون   •

 بطريقة متنوعة، تعتمد على التخيل البصري لألفكار واملعلومات، وكيف يتواصلون مع اآلخرين.  عن حل املشكلة  
له  • متنوعة تسمح  بيئة  بفاعلية كبرية من خالل  املتعلم  آن واحد؛ حيث يشارك  وتعلم يف  تعليم  بيئة  العلمية  تعترب احملطات 

كري والتحليل والتأمل العميق، لكل ما هو مقروء أو مشاهد من صور  ابإلصغاء اإلجيايب، واحلوار البناء، واملناقشة املثمرة، والتف
 وأفالم ومناذج وجمسمات يف وقت حمدد يتحمل خالله مسؤولية تعلمه.

توفر احملطات العلمية البيئة املشجعة على النشاط؛ فالطلبة ال يتعلمون من خالل اإلنصات، وإمنا من خالل التحدث والكتابة  •
 ك خبرباتم السابقة وتوظيفها يف املواقف اجلديدة.عما يتعلموه، وربط ذل

تساعد احملطات على توفري التغذية الراجعة السريعة، حيث أن معرفة املتعلمني ملا يعرفونه يساعد يف فهمهم لطبيعة معارفهم  •
   وتقيمها ومدى قدرتم على اإلجناز، مما يؤدي إىل الرتكيز الشديد ملوضوع التعلم. 

 اتيجية احملطات العلمية: طرائق تطبيق است 
)الزينايت،   العلمية ذكرها كل من   لتنظيم استخدام اسرتاتيجية احملطات  ( )امبو سعيدي  2014،30هناك ثالثة أساليب رئيسة 

 ( وهي كالتايل:292، 2011والبلوشي،



       
 

 

 

  

 

الطالب إىل جمموعات، كل جمموعة تتكون التجوال على كل احملطات: وذلك يف األنشطة اليت حتتاج اىل وقت قصري، حيث يقسم  -1
( دقائق يعلن للطالب  10-7( طالب مبا يساوي عدد احملطات، ويوجه طالب كل جمموعة ابلتوزع على احملطات، وبعد مرور )6-4من )

وعات من زايرة مجيع انتهاء الوقت واالنتقال إىل احملطة التالية، وتكون احلركة ابجتاه حركة عقارب الساعة، وهكذا حىت تتمكن كل اجملم
 احملطات بعدها ترجع اجملموعات إىل أماكنها، ويبدأ املعلم مبناقشة أوراق العمل مع الطالب ونتائج اجملموعات يف كل حمطة.

( دقائق، فيتم اختصار عدد احملطات إىل نصف  10التجوال على نصف احملطات: وذلك عندما حتتاج بعض األنشطة وقتاً أكثر من)-2
( حمطات مثال يتم املرور على حمطتني، ويستغرق املكوث 4ن هنا تصميم حمطات كل اثنتني متشاهبتني، وبدل املرور على )العدد وميك

 عند كل حمطة مخس عشرة دقيقة. 
حدة  التعليم اجملزأ: وتعتمد عندما يراد اختصار الوقت، وهنا يسلك الطالب دور املعلم أو دور املبعوث، فيتوزع أعضاء اجملموعة الوا-3

على احملطات املختلفة، اذ يزور كل عضو حمطة واحدة فقط، مث جيتمعون بعد انتهاء الوقت احملدد، ويديل كل طالب مبا قام به وشاهده 
 يف احملطة اليت زارها ويف هذا الوقت يتبادلون اخلربات.

الدراسة منومت اختيار الطريقة األوىل )التجوال على كل احملطات(   حيث عدد اجملموعات داخل الصف، وتوفر   ملالءمتها لطبيعة 
 اإلمكاانت.

 مراحل تطبيق استاتيجية احملطات العلمية: 

 مرحلة قبل الدرس: 
 جتهز املعلمة احملطات العلمية بكافة املواد واألدوات والوسائل وأوراق العمل الالزمة تبعاً ملوضوع الدرس. .1
 ل حمطة.تضع املعلمة أوراق العمل يف املكان املخصص هلا يف ك  .2
 ( طالبات 6-4تقسم املعلمة الطالبات إىل جمموعات كل جمموعة تتضمن ) .3
 ( دقائق يف كل حمطة. 7توضح املعلمة للطالبات طريقة التجوال على احملطات بشكل متعاقب حيث تستغرق كل جمموعة ) .4

 مرحلة التمهيد للدرس:
الدرس وتقوم ابلتعرف على   .1 املعلمة مقدمة عن موضوع  املعرفية، وتوضح  تعرض  أبنيتهن  املوجودة يف  الطالبات  أفكار 

 املطلوب من اجملموعات القيام به عند مرورها على احملطات العلمية. 
2.  ( من  وأعدادها  متجانسة  غري  تكون  أن  ويفضل  التعاوين  التعلم  جمموعات  املعلمة  وحدد 6-4تشكل  طالبات،   )

"Denise  ("Denise J., Jones, 2007 دور كل طالب  ):يف اجملموعة  كما يلي 
مسجل: وتشمل املسؤوليات اخلاصة به استكمال كافة أوراق العمل يف حني يستكمل أفراد اجملموعة ابقي األنشطة   •

 التعاونية، ويقوم بتلخيص جمموعة القرارات أو النتائج اليت مت التوصل إليها بتوافق اآلراء.
به: احلص • املسؤوليات اخلاصة  املعلومات: وتشمل  أو شخص  الكتب  العمل، احلصول على مجيع  أوراق  ول على 

 الصور، ويسأل املعلم عن التوضيحات.



       
 

  

5 

شخص التموين: وتشمل املسؤوليات اخلاصة به: احلصول على األدوات واملواد للمجموعة، وعودة مجيع اللوازم عند   •
 االنتهاء، وإبالغ املعلم عن أي حوادث أو مواد غري متوفرة. 

املسؤوليات اخلاصة به: التأكد من أن اجلميع قام ابملهمة، ومتابعة الوقت وهدوء أعضاء اجملموعة، نقيب: وتشمل   •
 والتأكد من أن عمل هذه اجلماعة قد اكتمل، وكذلك اإلشراف على تنظيف حمطات قبل االنتقال إىل احملطة التالية. 

 تتم املهمة يف كل حمطة.قائد اجملموعة: وتشمل املسؤوليات اخلاصة به: قيادة اجملموعة حىت  •

 مرحلة التنفيذ  
 دقائق.  7أال يتجاوز املكوث يف كل حمطة أكثر من    تعلن املعلمة البدء بتنفيذ أوراق عمل احملطات ويتم احتساب الوقت على .1
 ب الساعة.تعلن املعلمة انتهاء مدة املكوث يف احملطة، ويطلب من اجملموعات التحرك إىل احملطة التالية حسب اجتاه حركة عقار  .2
 تعود اجملموعات إىل أماكنها، بعد االنتهاء من التجوال على كل احملطات والبدء يف مرحلة التقومي.  .3

 مرحلة التقومي  
 مناقشة ما توصلت إليه كل جمموعة، ويتم ذلك حتت إشراف املعلمة. .1
 تتسلم املعلمة أوراق اإلجابة وتقوم بتصحيحها وإعادتا إليهم يف الدرس الالحق. .2

 اخلطوات اليت اتبعتها الدراسة لتوظيف احملطات العلمية يف تدريس الوحدة الرابعة )أجهزة جسم االنسان(   وهذه

( 2010وهناك العديد من الدراسات اليت هدفت إىل الكشف عن فعالية احملطات  العلمية يف تدريس العلوم، حيث هدفت دراسة )
Nermin &Olag     إىل توظيف احملطات العلمية يف إكساب معلمي العلوم للمرحلة االبتدائية بعض املفاهيم العلمية ومدى انعكاس

هذا الفهم على إكساب هذه املفاهيم لتالميذهم عند استخدام املعلمني اسرتاتيجية احملطات العلمية، وجاءت نتائج الدراسة تؤكد فعالية  
 .احملطات العلمية يف فهم التالميذ للمفاهيم العلمية، وأكثر أتثرياً يف إكساهبم هذه املفاهيم توظيف معلمي العلوم السرتاتيجية 

( التعرف على فاعلية حمطات التعلم على التحصيل وبقاء أثر التعلم يف مادة العلوم  (Ocake   2010كما استهدفت دراسة    
أه من  وللتحقق  االبتدائي،  اخلامس  الصف  على طالب  متعدد"،  والتكنولوجيا  من  اختيار  اختبارا حتصيلي"  إعداد  مت  الدراسة  داف 

 . وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائياً بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار التحصيل لصاحل التجريبية

ئري على التحصيل يف  ( التحقق من أثر اسرتاتيجييت احملطات العلمية وخمطط البيت الدا2011كما استهدفت دراسة الشمري )
مادة الفيزايء وتنمية عمليات العلم، وطبقت التجربة على طالب الصف الثالث مبعاهد إعداد املعلمني، وللتحقق من أهداف الدراسة مت  

موعتني  إعداد اختبار حتصيلي، واختبار عمليات العلم، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً يف التحصيل وعمليات العلم لصاحل اجمل
 .التجريبيتني

( البحث عن فعالية اسرتاتيجية احملطات العلمية يف تنمية عمليات العلم لدى طالب  2012والشمر )  واستهدفت دراسة الباوي
بني  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  النتائج  وأظهرت  العلم  عمليات  اختبار  الباحثان  وأستخدم  املعلمني،  إعداد  معهد  يف  الثالث  الصف 

طة يف تنمية عمليات العلم لصاحل اجملموعة التجريبية، كما هدفت دراسة زكي متوسطات درجات الطالب يف اجملموعتني التجريبية والضاب



       
 

 

 

  

 

( التعرف على أثر استخدام اسرتاتيجية احملطات العلمية يف تدريس العلوم على التحصيل،وتنمية عمليات العلم والتفكري اإلبداعي  2013)
يف كل من التحصيل وعمليات العلم والتفكري اإلبداعي والدافعية   والدافعية حنو التعلم، وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائياً 

 .حنو العلوم لصاحل اجملموعة التجريبية

( التعرف على أثر اسرتاتيجية احملطات العلمية على التحصيل والذكاء البصري املكاين يف الفيزايء  2013وهدفت دراسة الشيباوي )
البحث مت استخدام اختبارين، اختبار حتصلي واختبار الذكاء البصري املكاين،   لدى طالب الصف األول املتوسط، ولتحقيق أهداف

وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائية بني متوسطات درجات الطالب يف اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي  
 . للتحصيل والذكاء البصري املكاين لصاحل اجملموعة التجريبية

( الكشف عن فعالية احملطات العلمية يف تنمية عمليات العلم ومهارات التفكري التأملي لدى  2014دراسة الزينايت )كما هدفت  
طالبات الصف التاسع األساسي، ولتحقيق اهداف الدراسة  استخدمت أداتني، اختبار عمليات العلم واختبار مهارات التفكري التأملي، 

دالة إحصائياً بني متوسط درجات اجملموعة الضابطة والتجريبية يف االختبار البعدي لعمليات    وتلخصت نتائج الدراسة يف وجود فروق
 . العلم والتفكري التأملي لصاحل اجملموعة التجريبية

(  الكشف عن  أثر التدريس وفقاً السرتاتيجية احملطات العلمية على التحصيل وبقاء أثر  2014كما هدفت دراسة العنبكي )
دة العلوم لدى تلميذات الصف اخلامس االبتدائي، واستخدمت الباحثة املنهج التجرييب، وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن التعلم يف ما

 .استخدام اسرتاتيجية احملطات التعليمية أدى إىل نتائج إجيابية يف رفع مستوى التحصيل للمجموعة التجريبية وبقاء أثر التعلم هلا

( الكشف عن فعالية اسرتاتيجية احملطات العلمية على حتصيل طالب الصف الثاين املتوسط  2015كما استهدفت دراسة اللهييب )  
واجتاهاتم حنو مادة الفيزايء، وللتحقق من فروض الدراسة  أعد اختبار حتصيلي ومقياس لالجتاه حنو الفيزايء ، وأظهرت النتائج وجود 

 .ء لصاحل اجملموعة التجريبية اليت تدرس وفقاً السرتاتيجية احملطات العلميةفروق دالة إحصائياً يف التحصيل واالجتاه حنو الفيزاي

( التعرف على أثر توظيف اسرتاتيجييت احملطات العلمية واخلرائط الذهنية يف تنمية املفاهيم 2015كما هدفت دراسة فياض )  
األساسي بغزة، وأظهرت نتائج الدراسة فعالية اسرتاتيجييت  الفيزايئية، ومهارات التفكري البصري يف مادة العلوم لدى طالب الصف الرابع  

 .احملطات العلمية واخلرائط الذهنية يف تنمية املفاهيم الفيزايئية ومهارات التفكري البصري

( استقصاء أثر اسرتاتيجية احملطات العلمية على التحصيل وبعض عمليات العلم  2016ويف البيئة السعودية هدفت دراسة الزهراين )
يف العلوم لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي مبدينة مكة املكرمة، ولتحقيق أهداف الدراسة أتبعت املنهج شبة التجرييب وصمم 
اختبار للتحصيل الدراسي واختبار لعمليات العلم، وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق دالة احصائياً بني متوسطات درجات اجملموعتني  

 . التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي وكذلك اختبار عمليات العلم لصاحل اجملموعة التجريبية التجريبية والضابطة يف

)التعرف على فاعلية اسرتاتيجية احملطات العلمية    Aqel & Haboush (2017ويف جمال املفاهيم التكنولوجية هدفت دراسة  
م املنهج التجرييب، واظهرت النتائج ان احملطات العلمية هلا أثر على تطوير مفاهيم التكنولوجيا لدى طالبات الصف السادس، مت استخدا

 كبري يف تطوير املفاهيم التكنولوجية.



       
 

  

5 

من العرض السابق للدراسات السابقة جند تنوع استخدام احملطات العلمية يف تدريس العلوم للمراحل التعليمية املختلفة، من خالل  
ة من حيث أهدافها، حيث هدفت إىل التعرف على فعالية احملطات العلمية على عدد من  املنهج التجرييب كما تنوعت الدراسات السابق
دراسة   العلمية يف  التابعة كاملفاهيم  وفياض )Nermin &Olag  (2010املتغريات  دراسة 2015(   التكنولوجية يف  واملفاهيم   )

2017) Aqel & Haboush  (((( والعنكيب 2013( وزكي ) 2012والشيباوي )   2010، والتحصيل الدراسي كدراسة أوكاك
(  2012( والباوي والشمر )2011(، وكذلك يف تنمية عمليات العلم كدراسة الشمراين )2016( والزهراين )2015( واللهييب )2014)

( 2014)(، والعنكيب  2010(، وكذلك بقاء أثر التعلم كدراسة أوكاك )2016( والزهراين )2014( والزينايت )2013وحنان زكي )
( وتنمية التفكري اإلبداعي  2015(، وتنمية التفكري البصري كدراسة فياض ) 2012وتنمية الذكاء البصري املكاين كدراسة الشيباوي ) 

(، كما  2015(، وتنمية االجتاه كدراسة اللهييب ) 2014( والتفكري التأملي كدراسة الزينايت )2013والدافعية حنو التعلم كدراسة زكي )
( واليت أجريت على املرحلة االبتدائية على التحصيل 2016الدراسات أجريت يف غري البيئة السعودية غري دراسة عزة الزهراين )  أن   مجيع

( هدفت إىل الكشف عن فعالية احملطات العلمية يف تنمية التفكري البصري  2015وتنمية عمليات العلم، ودراسة واحدة دراسة فياض )
 يف غري البيئة السعودية. 

  البصريالتفكري 

ُ َأْخَرَجُكم مِّّن بُطُونِّ أُمهَهاتُِّكْم اَل تـَْعَلُموَن شَ  ًئا َوَجَعَل َلُكُم السهْمَع  لقد نشأ التفكري البصري بنشأة االنسان فقد قال هللا تعاىل }َواَّلله يـْ
صري يوجد بوجود حاسة البصر لدى االنسان وينمو ويزيد بنمو عقله  ( فالتفكري الب78َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئَِّدَة ۙ َلَعلهُكْم َتْشُكُروَن { )النحل:

وتكامل خالايه، وتزيد فاعليته كلما  وظفت الصور واألشكال وورودها لعقله حلفظها وترمجتها واشتملت األدبيات الرتبوية على عدد  
لية  تستخدم الصور واألشكال اهلندسية ( التفكري البصري أبنه" قدرة عق2011من التعريفات للتفكري البصري، حيث عرف طافش )

ر للمعلومات  واجلداول البيانية، وتفسريها، وحتويلها من لغة الرؤية واللغة املرسومة إىل لغة لفظية أو مكتوبة واستخالص النتائج واملعاين والتربي
 43من أجل التواصل مع األخرين " 

ربط اجلوانب احلسية البصرية، ومعرفة العالقة القائمة بني الصور والرسوم   كما ُعّرف أبنه جمموعة من القدرات العقلية القائمة على
، 2015واالشكال ومن مث الوصول اىل تفسريات وادراك املعاين للوصول إىل نتاجات عقلية جديدة من خالل ما هو معروض. )منصور،  

38  ) 

أمر مهم، إذ أنه ييسر على املتعلمني الفهم وحتسني    ويعترب تنمية التفكري البصري يف التعلم الصفي من خالل األنشطة الصفية
األداء، حيث تتمثل أمهية التفكري البصري يف كونه أداة قوية للتعلم والفهم من خالل زايدة قدرة املتعلم على االتصال ابآلخرين  وفهم  

دة القدرة العقلية له من خالل فتح الطريق ملمارسة  املثريات البصرية احمليطة ابلطالب مما يسهل من تعلم املفاهيم، وحتسن أداء الطالب وزاي
ل التعلم األنواع املختلفة من التفكري كالتفكري الناقد والتفكري االبتكاري  األمر الذي يزيد من ثقة املتعلم بنفسه ودافعيته للتعلم  مما جيع

 (. 2013،103(، )خري الدين، 37،  2004أبقى أثراً. )حسن، 
 ( إىل جمموعة من املهارات املتعلقة ابلتفكري البصري واليت تتمثل يف اآليت:  799، 2014ويشري الطراونة )



       
 

 

 

  

 

( وتتمثل يف قدرة الفرد على حتديد أبعاد ووظيفة الشكل املعروض ومتيزها ما  Visual Discriminationالتمييز البصري )  •
 بني األشكال والصور األخرى. 

وتشري إىل قدرة الفرد يف التعرف على وضع األشياء يف الفراغ واختالف    ((Spatial Perceptionإدراك العالقات املكانية   •
موقعها يف الفراغ ابختالف موقع الشخص املشاهد هلا يف بعدين أو ثالث أبعاد، وإجياد الربط بني عناصر العالقات يف الشكل  

 وإجياد التوافقات بينها واملغالطات فيها.
• ( املعلومات  والرموز  Information Interpretationتفسري  الكلمات  مدلوالت  إيضاح  على  الفرد  قدرة  إىل  وتشري   )

 واالشارات املوجودة يف الشكل وتوضيح الفجوة يف العالقات واملغالطات يف العالقات والتقريب بينها.  
ابلبياانت اجلزئية    ( وتعين قدرة املتعلم يف الرتكيز على التفاصيل الدقيقة واالهتمامInformation Analysisحتليل املعلومات ) •

 والكلية. 
( وتشري إىل قدرة املتعلم للتوصل إىل املفاهيم واملبادئ العلمية من خالل الشكل أو  Meaning Deductionاستنتاج املعىن )  •

 الصورة املعروضة. 

 األسس اليت يبغي مراعاهتا لتنمية التفكري البصري يف البيئة الصفية:
تدمج فيها املفاهيم العلمية مبهارات التفكري مما يوفر الدور النشط للمتعلم يف بناء املعرفة بنفسه تقدمي املادة العلمية بطريقة   •

 وبتوجيه وارشاد من املعلم. 
املتعلم من قراءتا وإجراء   • التعليمي والصور والنماذج واليت متكن  اليت ميارسها الطالب كالفيديو  البصرية  االهتمام ابألنشطة 

 ري املتعلقة ابملعلومات املتضمنة هبا واالستجابة ملا قراؤه بطريقة حتليلية. مهارات االتصال البص
 فيديوهات.......( -طرح األسئلة اليت توجه املتعلمني إىل فحص املادة البصرية )صور  •
اال • إىل  املعاين ابإلضافة  تركيب  واملشاركة يف  ومقرتحاتم،  أفكارهم  مع  والتفاعل  الطلبة  مع  ابملناقشات  اىل االهتمام  ستماع 

 وجهات النظر املتعددة. 
إاتحة الفرصة للطالب للنظر وإعادة التفكري واستمراره واالستماع لبعضهم البعض ومناقشة أفكارهم ومقرتحاتم لبناء أفكار  •

جديدة، ومن مث مراجعة النتائج، مما يتولد عن ذلك وجود تنسيق متبادل بني ما يراه املتعلم من أشكال ورسومات وعالقات 
 وبني ما حيدث من ربط ونتاجات عقلية معتمدة على الرؤية واملادة املعروضة.  

استخدام اسرتاتيجيات التعلم البصرية مبا يتيح للطلبة اجملال لتفسري املعلومات والظواهر العلمية من املصادر املتنوعة وادماج   •
 والتعبري اللغوي، مما حيقق القيمة املعرفية املضافة لدى املتعلم.املعلومات اجلديدة مع اخلربة السابقة وحتسني مهارات الكتابة 

يف حتسني نوعية التعلم وتسريع التفاعل بني الطلبة، وتعميق التفكري من خالل بناء  وتكمن أمهية التفكري البصري يف التعلم الصفي  
فري العديد من خيارات احلل، كل ذلك يساعد يف  منظور جديد، مما ينمي مهارات حل املشكالت، ويساهم يف حل القضااي العالقة بتو 

 (  26، 2006( )مهدي ، 102،  2013زايدة الدافعية للتعلم ويقدم أداة قوية للتعلم والفهم وجيعل التعلم أبقى أثرًا. )خري الدين، 



       
 

  

5 

العلوم واليت أظهرت    وقد تناولت عدد من الدراسات  التفكري البصري وتنميته ابستخدام عدد من اسرتاتيجيات التدريس يف جمال
(  اليت هدفت إىل تدريب الطالب  2006فعالية هذه االسرتاتيجيات يف تنمية التفكري البصري يف مراحل دراسية خمتلفة كدراسة إبراهيم )

قياس حتصيل   ذلك يف  أثر  ومعرفة  املتوسط  الثاين  الصف  لطالب  العلوم  تعليم  يف  البصري  التفكري  واستخدام شبكات  تصميم  على 
ستوايت املعرفية وتنمية مهارات التفكري البصري وتوصلت الدراسة إىل فاعلية شبكات التفكري البصري يف تنمية التحصيل املعريف جلانيه امل

 . وكذلك تنمية مهارات التفكري البصري

هيم ومهارات التفكري ( التعرف على أثر توظيف اسرتاتيجية دورة التعلم فوق املعرفية يف تنمية املفا2010كما هدفت دراسة جرب )
البصري يف وحدة مدخل إىل الكيمياء العضوية لدى طالب الصف العاشر األساسي بغزة، وقد أظهرت النتائج فاعلية استخدام اسرتاتيجية 

التجريبية و  أفراد اجملموعة  بني متوسط درجات  الدراسة وجود فروق دالة احصائياً  نتائج  املعرفية، وقد أوضحت  التعلم فوق  أفراد دورة 
(  2010اجملموعة الضابطة يف اختبار املفاهيم العلمية واختبار مهارات التفكري البصري لصاحل افراد اجملموعة التجريبية، ودراسة الشويكي )

واليت هدفت إىل التعرف على أثر توظيف املدخل املنظومي يف تنمية املفاهيم ومهارات التفكري البصري يف الفيزايء لدى طالبات الصف  
حلادي عشر بغزة  وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائياً بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف اختبار املفاهيم  ا

 . واختبار التفكري البصري

مهارات  ( الكشف عن فاعلية اسرتاتيجية التمثيل الدقائقي للمادة يف تنمية املفاهيم الكيميائية و 2012كما هدفت دراسة رجب )  
التفكري البصري يف العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم املنهج شبه التجرييب واملنهج 
الوصفي التحليلي، واسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة احصائياً بني متوسطات درجات الطالبات على اختبار املفاهيم الكيميائية  

 . مهارات التفكري البصري لصاحل اجملموعة التجريبية واختبار

( إىل أثر استخدام اسرتاتيجية شكل البيت الدائري يف تنمية التفكري البصري لدى طالب  2014كما هدفت دراسة الطراونة )  
يني لعالمات الطالب يف  الصف التاسع األساسي يف مبحث الفيزايء، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائياً بني املتوسطني احلساب

 .جمموعة الدراسة على اختبار التفكري البصري لصاحل اجملموعة التجريبية

(  التعرف على فعالية اسرتاتيجية شكل البيت الدائري يف تنمية التفكري البصري وبقاء أثر التعلم  2014وهدفت دراسة سليمان )
ة العالقة بني التفكري البصري وبقاء أثر التعلم وأسفرت نتائج الدراسة عن  يف العلوم لدى تلميذات الصف الثاين االعدادي وحبث طبيع

وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار التحصيلي ككل ويف أبعاده الفرعية 
موعة التجريبية، وكذلك وجود فروق دالة احصائي بني متوسطي  وكذلك يف اختبار التفكري البصري ككل وأبعاده الفرعية وذلك لصاحل اجمل

 تالميذ اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار التحصيلي املؤجل ككل وأبعاده الفرعية لصاحل اجملموعة التجريبية، كما وجدت عالقة 
 .ري ودرجاتم يف االختبار التحصيليارتباطية موجبة بني درجات تالميذ اجملموعة التجريبية يف اختبار التفكري البص

التفاعالت  2015كما هدفت دراسة السيد )   البيت الدائري يف تدريس وحدة "  ( إىل التعرف على فاعلية اسرتاتيجية خمطط 
ائج الكيميائية " لتنمية التحصيل ومهارات التفكري البصري والتنظيم الذايت للتعلم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، وأوضحت نت

الدراسة وجود فروق دالة احصائياً بني متوسطي درجات تلميذات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التحصيل ومهارات التفكري البصري  



       
 

 

 

  

 

لصاحل اجملموعة التجريبية، كما توجد عالقة ارتباطية بني متوسطي تلميذات اجملموعة التجريبية يف االختبار التحصيلي واختبار مهارات  
 .البصري التفكري

( استقصاء فاعلية برانمج يوظف السبورة التفاعلية يف تنمية املفاهيم ومهارات التفكري البصري يف  2015وهدفت دراسة منصور )
العلوم لدى طالب الصف الثالث األساسي وأوضحت نتائج الدراسة اىل فاعلية فاعلية الربانمج الذي يوظف السبورة التفاعلية يف تنمية 

( التعرف على أثر استخدام السقاالت التعليمية يف تنمية عمليات  2016ارات التفكري البصري وهدفت دراسة العتييب )املفاهيم ومه
العلم ومهارات التفكري البصري، لدى طالبات املرحلة املتوسطة مبحافظة الطائف، وأظهرت الدراسة عدد من النتائج أمهها  وجود فروق 

درجات الطالبات ابجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار عمليات العلم ومقياس مهارات التفكري  ذات داللة إحصائية بني متوسطات  
 البصري لصاحل اجملموعة التجريبية. 

خالل   من  العلوم  تدريس  جمال  يف  اتبع  البصري كمتغري  التفكري  بتنمية  أهتمت  اليت  الدراسات  من  لعدد  السابق  العرض  من 
خمتلفة  كشبكا )إبراهيم،  اسرتاتيجيات  البصري  التفكري  )جرب،  2006ت  املعرفية  فوق  التعلم  ودورة  املنظومي  2010(  واملدخل   )

)الطراونة،  2010)الشويكي،   الدائري  البيت  وخمطط  )سليمان، 2014(  التعليمية  2015(،)السيد،2014(،  والسقاالت   )
يب ويف بيئات تعليمية خمتلفة عن الدراسة احلالية، غري دراسة (، وعلى مراحل تعليمية خمتلفة من خالل املنهج شبة التجري2016)العتييب،
( اليت أجريت يف البيئة السعودية واستخدمت السقاالت التعليمية، إال أنه مل جتر دراسة يف البيئة السعودية اهتمت بتنمية  2016العتييب )

 الباحثة(.  التفكري البصري يف املرحلة املتوسطة من خالل احملطات العلمية )يف حدود علم

 الكفاءة الذاتية االكادميية
عّرفت الكفاءة الذاتية األكادميية: معتقدات الفرد حول قدرته على تنظيم وتنفيذ االعمال، واإلجراءات الالزمة لتحقيق نتائج إجيابية  

 ( 45،  2009يف دراسته. )الزق، 

ا خاصية معرفية، تتعلق بتوقعات األفراد املرتبطة بقدراتم على فالكفاءة الذاتية األكادميية هي ادراكات معرفية، أو اعتقادات أي أهن
 اإلجناز املهام، أي أهنا حتدد السلوك املتوقع قيام الفرد به.

  ويقصد ابلكفاءة الذاتية األكادميية " معتقدات الفرد يف قدراته على املثابرة وبذل اجلهد إلجناز املهام احملددة وثقته بذاته وتفضيله 
 ( 199، 2013بة " )عوض وحممد، للمهام الصع

الشديد   التأثري  النظرية  معينة، حيث تؤكد األطر  النجاح يف جماالت  قدرته على  الفرد حول  الذاتية تعكس معتقدات  فالكفاءة 
اسي أو ملعتقدات كفاءة الذات يف جماالت النشاط اإلنساين املختلفة سواء االكادميية أو الصحية أو العمل أو االخالق أو اجملال السي

 (154،  2012االجتماعي وذلك من أجل حتقيق أهدافه إذا اعتقد يف قدرته على اجناز النتائج املرغوب فيها. )شاهني، 

ولقد استخدم بعض من الباحثني مصطلح الكفاءة الذاتية والبعض الفعالية الذاتية، إال أن استخدام الكفاءة تتناسب مع طبيعة  
 (   199، 2013، حيث أن الكفاءة تعين املهارة والدقة يف إجناز األشياء. )عوض وحممد، 1977  املفهوم كما ظهر على يد ابندورا
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كما ميز الباحثون بني أنواع خمتلفة من الكفاءة الذاتية العامة منها واخلاصة، حيث درست الكفاءة الذاتية يف الرايضيات أو العلوم 
 (  42،  2009وكذلك يف اجملاالت املهنية أو املهارات اجلسدية، وأحياان الكفاءة الذاتية العامة، )الزق، 

  Social Cognitive Theoryحموراً رئيساً من حماور النظرية املعرفية االجتماعية    Self-Efficacyوتعد الكفاءة الذاتية  
(، واليت ترى أن األفراد لديهم القدرة على ضبط سلوكهم نتيجة ملا لديهم من معتقدات شخصية عن ذاتم، 1986)  Banduraلـ  

من التحكم يف مشاعرهم وأفكارهم، وتكمن أمهية الكفاءة الذاتية يف أهنا حيث يوجد لدى األفراد نظاماً من املعتقدات الذاتية ميكنهم  
 (  497،2001تعمل كمحددات دافعية خلف السلوك اإلنساين، حيث حتدد األنشطة اليت يقوم هبا الفرد. )الزايت،

اليت    (Choice of Activitiesوتؤثر الكفاءة الذاتية األكادميية يف ثالثة مستوايت من السلوك هي: اختيار األنشطة )
 Persistenceتكون ضمن إمكانية الفرد واليت يستطيع من خالهلا حتقيق النجاح والذي يدفع به إىل فعالية ذاتية أعلى، املثابرة واجلهد)

and effectمن اجل   ( وذلك مع الفرد الذي يتمتع بفعالية ذاتية عالية يبذل مثابرة عالية إلزاحة املعوقات والصعوابت اليت قد تواجهه
فالفرد املتعلم الذي يطور من كفاءته الذاتية    (Learning and Achievement)حتقيق درجة عالية من اإلجناز، التعلم واالجناز  

 ( 17،  2005ويدركها فإن ذلك سيساعده على حتقيق درجات تعلم أعلى وكذلك درجات عالية من اإلجناز. )قطامي، 

احلديثة حول إدراك الفرد لذاته، ملا له من أمهية يف بناء شخصية الفرد لذلك تبدو احلاجة ملحة وتتفق العديد من النظرايت النفسية  
لى يف هذا العصر إىل تبين اسرتاتيجيات تعليم وتعلم تساعد املتعلمني على اثراء معلوماتم وتنمية مهاراتم العقلية املختلفة وتدريبهم ع

النفس وتعرفهم على قدراتم وإمكانياتم وتوظيفها ابلشكل الفعال الذي يسهم يف رقي مستوايتم وعمليات    التفكري واالعتماد على 
 التفكري لديهم.

ذلك أن اسرتاتيجيات التعلم اليت يكون فيها املتعلم مسؤول عن تعلمه تعمل على تدعيم ثقته بنفسه وبقدراته من جهة، ويصبح  
ه وتفكريه والتعبري عن خرباته، وبتايل يصبح مهتم بتنفيذ الواجبات والتعينات املناطة  ميلك فرصة االختيار والعمل بنفسه والتأمل يف ممارست 

به، ويقضي وقتا إضافيني يف إجنازها، منشغل بنشاط يف عمله مستمتع به، ويعتز إبجنازه للتعلم، وهذا كله ينعكس على إحساسهم 
 (   537، 2012بفاعليتهم الذاتية وتعزيزها. )عشا وآخرون، 

حد وهي    Bandura  ("Bandura,A.,2007,100)د"  وقد  الذاتية   للكفاءة  أربعة  االتقان  1مصادر  خربات   :
Experiences :(Mastery    ،واليت تعزز الكفاءة الذاتية، فإذا تكرر جناح الفرد يف املهام املختلفة ازداد شعوره ابلكفاءة الذاتية

( اليت  Vicarious Experiences: خبـــرات اإلانبـــة )2فاءة الذاتية،  وعلى النقيض تكرر مواقف الفشل يقلل من شعور الفرد الك
ى يستقيها الفرد من النماذج االجتماعية احمليطة، حيث يزداد شعور الفرد بكفاءته الذاتية عندما يالحظ من مياثلونه يف القدرة قادرون عل

من فا   (Verbal Persuasion: اإلقنــــاع اللفظي )  3القيام مبهمة ما،  يتلقاه  الذي  ابإلقناع  تتأثر  الفرد  لدى  الذاتية  لكفاءة 
ما،   مهمة  أداء  على  بقدرتم  املوثوق  األشخاص  والفســـيولوجية  4بعض  اإلنفعاليـــة     States Affective and:احلـــاالت 

Physiological   يدة تؤثر سلبا على الكفاءة  الذاتية، فالفعالية الذاتية تتأثر مبستوى االستثارة االنفعالية، فاإلاثرة االنفعالية الشد
 بينما تؤثر االستثارة االنفعالية املتوسطة على حتسني مستوى األداء ورفع مستوى الفاعلية الذاتية.



       
 

 

 

  

 

 لى وتناول البحث احلايل الكفاءة الذاتية األكادميية املتضمنة فكر أو اجتاه الطالبة عن أدائها يف اجملال األكادميي، وتنبئها بقدرتا ع
 الدراسية بكفاءة وفاعلية وحتقيق نتائج جيدة فيها.  تعلم املواد

وهذا لن يتأتى إاله إباتحة الفرص التعليمية واملواقف العلمية اليت تشجع املتعلمني على التفكري وتوفر هلم فرص ملمارسة العمليات  
 الكفاءة الذاتية ، وكلما زاد ثقتهم بذاتم زاد جهودهم العقلية وتوظيف مهارات التفكري لديهم واليت من شاهنا أن تنمي لدى املتعلمني

يف ختطي كل ما يقابلهم من عقبات وزاد اعتقادهم بقدراتم على حتقيق النجاح، مما يسمح ان يتكون لديهم نظام ذايت يدفعهم إىل  
التأمل الذايت وتقييم املواقف ومن مث  ممارسة السيطرة على أفكارهم ومشاعرهم وانفعاالتم، وهذا النظام يتضمن قدرات تساعدهم على  

ث  رصد توقعاتم عن النجاح أو الفشل يف املهام،  فالكفاءة الذاتية  تعترب تغريا حامسا يف اقناع الطلبة لتبين اسرتاتيجيات أساسها البح
  ( Evers & Brouwers& Tomic, 2002; Griffiths, 2006والتنقيب. )

كفاءة الذاتية تعتمد كثرياً على خربات النجاح اليت مير هبا الفرد، كما أن التحصيل الدراسي  من خالل ما سبق ميكن مالحظة أن ال
 واحد من املهمات اليت ميثل النجاح فيه داعماً إلدراك الفرد لكفاءته الذاتية، ميكن أم خنلص إىل:

ظروف اجتماعية فهي بذلك ذات دافع معريف   تعين أن الكفاءة الذاتية وجود تصور ذهين ملا ميتلكه الفرد من إمكاانت لألداء ضمن •
 واجتماعي. 

 تؤثر الكفاءة الذاتية يف حتديد مقدار اجلهد املبذول ألداء نشاط معني. •
 ترتبط الكفاءة الذاتية مبقدار املثابرة يف مواجهة العقبات يف املواقف الصعبة. •
علم أكثر إجيابية زاد اجلهد واملثابرة والصالبة لتحقيق اإلجناز، كلما زاد اإلحساس ابلكفاءة الذاتية كان تقييم الفرد لقدراته على الت  •

 مما يعين القدرة على تطوير بناءات معرفية ذات أثر فّعال يف تقوية الوعي واالدراك الذايت للكفاءة.
كام اليت ال تتصل مبا ينجزه  تعترب الكفاءة الذاتية احد حمددات التعلم واملؤثرة على أمناط تفكري الفرد، واليت تعرب عن جمموعة من األح  •

 الفرد فقط ولكن ابحلكم على ذاته فيما يستطيع إجنازه.

( اليت استهدفت دراسة التفاعل بني مفهوم الذات االكادميي  2003ويؤكد ذلك نتائج العديد من الدراسات كدراسة طلبة ودنيور )
ى طالب الصف األول الثانوي، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة وتزامن حجم وزمن التغذية الراجعة وأثره على التحصيل يف الفيزايء لد

احصائياً بني الطالب ذوي مفهوم الذات األكادميي املرتفع والطالب ذوي املفهوم الذات األكادميي املنخفض يف التحصيل الدراسي  
 .لصاحل الطالب ذوي مفهوم الذات األكادميي املرتفع 

التفكري املنظومي والتحصيل وفعالية الذات  2007كما هدفت دراسة الربيعان )   ( التعرف على أثر املدخل املنظومي يف تنمية 
وعة  األكادميية يف العلوم لدى طالبات املرحلة املتوسطة ابلسعودية، واظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائياً بني اجملموعتني لصاحل اجملم

( دراسة استهدفت استقصاء العالقة بني إدراكات البيئة  2008هوم مقياس فعالية الذات األكادميية، كما أجرى الفاحل )التجريبية يف مف
الصفية وكل من التحصيل الدراسي يف العلوم وفاعلية الذات األكادميية لدى طالبات الصف الثاين املتوسط ابلسعودية، واظهرت النتائج  

 إدراكات طالبات الصف الثاين املتوسط لبيئة الصف وفاعلية الذات األكادميية يف العلوم، يف حني مل توجد وجود عالقة دالة احصائياً بني
 .عالقة دالة احصائياً بني إدراكات الطالبات لبيئة الصف وحتصيلهن الدراسي يف العلوم
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إىل األداء يف حتسني التحصيل الدراسي    ( معرفة أثر استخدام اسرتاتيجية التقومي املستند2008كما هدفت دراسة عشا وعواد )  
أفراد  الدراسة إىل منو مفهوم الذات األكادميي لدى  الثالث األساسي، وقد توصلت  الذات األكادميي لدى طالبات الصف  ومفهوم 

إىل التعرف على أثر ( واليت هدفت  2009اجملموعة التجريبية اليت استخدمت اسرتاتيجية التقومي املستند إىل األداء، ودراسة عبد الرؤف )
بعض مهارات التفكري لربانمج الكورت يف مادة االحياء على التفكري الناقد وإدراك العالقات بني املفاهيم ومفهوم الذات األكادميي لدى 

املهارات  طالب الصف األول الثانوي، وقد أظهرت النتائج فعالية دمج مهارات التفكري لربانمج الكورت يف احملتوى مقارنة بتعلم تلك  
 . منفصلة عن احملتوى يف منو مفهوم الذات األكادميي لدى أفراد اجملموعة التجريبية

حبث العالقة بني فاعلية الذات والتحصيل األكادميي والطموح األكادميي،    Carroll et al (2009)كما هدفت دراسة  
يل الدراسي، وأن للفعالية الذاتية األكادميية واالجتماعية عالقات وأظهرت النتائج أن للفعالية األكادميية أتثري إجيايب مباشر على التحص 

( معرفة أثر التدريس 2010إجيابية وسلبية، على التوايل، مع الطموح األكادميي واإلجناز األكادميي، كما هدفت دراسة عالونة ومحد )
، وكشفت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة  ابحلاسوب على التحصيل ومفهوم الذات األكادميي لدى طلبة الصف الثالث األساسي

 .احصائيا بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة  يف مقياس الذات االكادميي

العلمي  2011وهدفت دراسة عشا وأبو جادو )  التحصيل  التعلم النشط يف حتسني  أثر استخدام اسرتاتيجيات  التعرف على   )
علوم لدى طالبات الصف الثالث األساسي، وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة احصائياً بني متوسطي ومفهوم الذات األكادميي يف ال

التجريبية، كما   اجملموعة  لصاحل  األكادميي  الذات  فعالية  ومقياس  العلمي  التحصيل  اختبار  والضابطة يف  التجريبية  اجملموعتني  درجات 
اتيجيات التعلم  النشط يف تنمية الفاعلية الذاتية والتحصيل األكادميي وكشفت ( استقصاء أثر اسرت 2012هدفت دراسة عشا وآخرون )

الدراسي لصاحل اجملموعة  الذاتية والتحصيل  الفاعلية  الدراسة يف  الطلبة يف جمموعيت  نتائج  بني  الدراسة عن وجود فروق دالة احصائياً 
 . التجريبية

أثر تطور وحدة تعليمية وفقاً  لنموذج التفاعل املعريف االنفعايل على    ( اىل معرفة2013كما هدفت دراسة طالفحة واحلمران )  
الكفاءة الذاتية املدركة لدى عينة من طالب الصف العاشر األساسي، واظهرت النتائج تفوق طلبة اجملموعة التجريبية يف مقياس الكفاءة 

( معرفة أثر استخدام  2014طرق تطويرها، وهدفت دراسة املطريف)الذاتية املدركة، وأوصت الدراسة ابالهتمام الكفاءة الذاتية املدركة و 
شارك( يف تنمية التحصيل الدراسي وفعالية الذات األكادميية يف العلوم لطالب الصف الثاين املتوسط،   –زاوج    –اسرتاتيجية )فكر  

مقياس فاعلية الذات األكادميية لصاحل اجملموعة وأظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائياً بني جمموعيت الدراسة يف االختبار التحصيلي و 
 . التجريبية

( إىل معرفة فاعلية اسرتاتيجية التفكري بصوت مرتفع يف تنمية التفكري التأملي والتحصيل وفعالية  2015كما هدفت دراسة اببطني )
فروق دالة احصائياً يني متوسطي درجات    الذات األكادميية يف العلوم لدى طالبات الصف األول املتوسط وأظهرت نتائج الدراسة وجود

يبية،  اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار التفكري التأملي واالختبار التحصيلي ومقياس فعالية الذات األكادميي لصاحل اجملموعة التجر 
اتية بني طالب التعليم االبتدائي  التعرف على فعالية الدورات التدريبية لتعزيز الكفاءة الذ   Palmer et al(2015)كما هدفت دراسة  

( التعرف على طبيعة العالقة بني التدريب امليداين للمعلمني ما قبل اخلدمة وبني زايدة مستوى الكفاءة 2015)  Floresوهدفت دراسة  
ت النتائج أن الذاتية، ومت استخدام املنهج الوصفي، وأجريت الدراسة على  عينه من خرجيي اجلامعات من جنوب كاليفورنيا. وأظهر 



       
 

 

 

  

 

الذاتية  التدريب امليداين لطالب املعلمني يزيد من الكفاءة الذاتية لدى املعلمني وأن هذه الدورات التدريبية هلا أثر كبري يف زايدة الكفاءة  
 لدى املعلم.

ات الوصفية اليت  ومن خالل استعراض الدراسات السابقة واليت تناولت الكفاءة أو الفاعلية الذاتية يتضح أن هناك بعض الدراس
تناولت متغري الكفاءة الذاتية مع بعض املتغريات مثل: متغري حجم وزمن التغذية الراجعة وأثره على التحصيل يف الفيزايء كدراسة طلبة 

( مع التدريب امليداين، ودراسة   2015)  Flores ( مع متغري البيئة الصفية، ودراسة2007( ودراسة سلطانة العلي )2003ودينور
(2009) Carroll et al    مع التحصيل الدراسي،  وهناك بعض الدراسات الرتبوية اليت تناولت متغري الكفاءة الذاتية كمتغري اتبع

(، ومع مهارات  2011(، ودراسة عشا أبو جادوا)2014(،واملطريف )2012مع اسرتاتيجيات التعلم النشط،كدراسة عشا واخرون )
(،واملدخل املنظومي  2008(، ومع التقومي املستند إىل األداء كدراسة عشا و عواد )2009الرؤف )  التفكري لربانمج الكورت كدراسة عبد

(،ومع التدريب امليداين يف تدريس العلوم،  2015(، ومع اسرتاتيجية التفكري بصوت مرتفع كدراسة اببطني ) 2007كدراسة الربيعان )
ة جتريبية تبحث أثر احملطات العلمية يف تنمية الكفاءة الذاتية، كما خيتلف مع وخيتلف البحث احلايل عن األحباث الوصفية يف كونه دراس

علمية  األحباث التجريبية السابقة  يف تناوهلا احملطات العلمية كمتغري مستقل، إذ مل تتم أي من األحباث السابقة بدراسة فعالية احملطات ال
 يف تنمية  الكفاءة الذاتية  األكادميية.   

 فروض البحث: 
 بعد استعراض ادبيات البحث والدراسات السابقة ذات العالقة مبتغريات البحث ميكن صياغة فروض البحث على النحو اآليت: 

عند مستوى .1  ابستخدام   هلا  التدريس  مت  اليت)  التجريبية  اجملموعتني  طالبات  درجات  متوسطي  بني  0,05  ≥يوجد فرق دال احصائياً 
 كل  ويف  ككل  الدراسي  التحصيل  الختبار  البعدي  التطبيق  يف  وذلك(  املعتادة  ابلطريقة  تدريسها  مت  الذي )  والضابطة(  العلمية  احملطات
 مستوايته من مستوى

  البعدي  التطبيق  يف   وذلك   والضابطة  التجريبية  اجملموعتني  طالبات  درجات  متوسطي  بني  0,05  ≥يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى   .2
  مهاراته من مهارة وكل ككل  البصري التفكري الختبار

بعدي  ال  التطبيق  يف   وذلك  والضابطة  التجريبية  اجملموعتني  طالبات  درجات  متوسطي  بني   0,05  ≥يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى .3
 ملقياس الكفاءة الذاتية األكادميية ككل ويف كل بعد من أبعاده. 

بني الدرجة الكلية لكل من اختبار التحصيل الدراسي، واختبار التفكري البصري، واختبار الكفاءة  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا   .4
 الذاتية األكادميية للتطبيق البعدي لدى طالبات اجملموعة التجريبية 

 منهجية البحث واجراءاته: 
 أوال: منهج وتصميم البحث 

  استخدمت الدراسة احلالية املنهج التجرييب القائم على تصميم املعاجلة شبه التجرييب ذو املعاجلات التجريبية القبلية والبعدية ألدوات 
درس الدراسة )التحصيل الدراسي والتفكري البصري، الكفاءة الذاتية األكادميية( من خالل جمموعتني متثل أحدمها اجملموعة التجريبية اليت يُ 
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( خمطط يوضح التصميم التجرييب 1ا وفقاً للمحطات العلمية، واجملموعة الضابطة اليت يدرس هلا ابلطريقة املعتادة، وفيما يلي شكل ) هل
 للبحث احلايل. 

 
 
 
 
 
 

 ( التصميم التجرييب للدراسة 1شكل )
 اثنيا: جمتمع وعينة البحث:  

تكون جمتمع الدراسة من طالبات املرحلة املتوسطة. وتكونت عينة البحث من فصلني من فصول الصف الثاين املتوسط ابملدرسة 
 28طالبة(، وميثل الفصل اآلخر اجملموعة الضابطة وقوامها )  30احلادي والعشرين مبكة املكرمة، ميثل أحدمها اجملموعة التجريبية وقوامها )

 هـ.  1437/1438اسي احلايل طالبة( للعام الدر 
 اثلثا: إعداد املواد التعليمية للبحث:  

 أ: اختيار احملتوى التعليمي  

هـ للصف الثاين املتوسط  1437/1438مت اختيار حمتوى الوحدة الرابعة )أجهزة جسم االنسان( من مقرر العلوم للعام الدراسي  
 وذلك لألسباب التالية:

موضوعات متنوعة حول املعرفة املتعلقة أبجهزة اجلسم واليت يصعب اكتساهبا عن طريق اخلربة املباشرة تشتمل الوحدة على   -
احلسية كأجهزة الدعامة واحلركة، والتنظيم والتكاثر، مما يشكل صعوبة استيعاهبا وهذا يتطلب تقريب مثل تلك اخلربات اجملردة  

روءة أو االلكرتونية، أو من خالل إجراء التجارب، وهنا يربز دور احملطات  ألذهان الطالبات، من خالل املواد املصورة أو املق
 العلمية يف معاجلة موضوعات الوحدة عن طريق عرض املادة العلمية أبشكال خمتلفة من األنشطة اهلادفة واملتنوعة. 

العضالت ورد   - الطالبات، كعمل  ارتباط ابلبيئة وحبياة  الوحدة موضوعات ذات  التناسلي تضمنت  املنعكس، واجلهاز  الفعل 
والتفكري  الدراسي  التحصيل  الطالبات من  اليت متكن  التجارب واألنشطة  والعديد من  الوالدة،  بعد  احلياة  ومراحل  األنثوي 

 البصري والكفاءة الذاتية. 
 زمن تدريس الوحدة كبري مما يتيح تنمية الكفاءة الذاتية األكادميية. -

 ة للبحث وتشمل ما يلي:ب: اعداد املواد التعليمي
 إعداد دليل املعلمة   -1

 التطبيق البعدي  املعاجلة التجريبية   التطبيق القبلي 

اختبار التحصيل 
 الدراسي 

 اختبار التفكري البصري 
مقياس كفاءة الذات 

 األكادميية 

التدريس ابسرتاتيجية احملطات العلمية 
 للمجموعة التجريبية

للمجموعة التدريس وفق للطريقة املعتادة 
 الضابطة

 اختبار التحصيل الدراسي 
 اختبار التفكري البصري 

مقياس كفاءة الذات 
 األكادميية



       
 

 

 

  

 

العلمية يف تدريس موضوعات الوحدة   الباحثة إبعداد دليل املعلمة، والذي يهدف إىل توضيح كيفية استخدام احملطات  قامت 
البات الصف الثاين متوسط، الرابعة ملقرر العلوم املطور، لتنمية التحصيل الدراسي والتفكري البصري والكفاءة الذاتية االكادميية، لدى ط

 وقد اتبعت الباحثة اخلطوات التالية 
 االطالع على الكتب والدراسات اليت تناولت احملطات العلمية.  .1
اختيار املوضوعات املقرر تدريسها ابستخدام، احملطات العلمية حيث مت اختيار الفصل السابع والثامن من الوحدة الرابعة ملقرر   .2

 اين املتوسط، وهذه الفصول تتضمن ما يلي:العلوم املطور للصف الث
 الفصل السابع: ويشمل موضوعات اجللد والعضالت واجلهاز اهليكلي والعصيب. -أ

 الفصل الثامن ويشمل موضوعات جهاز الغدد الصماء ومراحل حياة اإلنسان.  -ب
للمحطات العلمية، وقد أعدت   .3 الباحثة هذه الدروس من خالل ما  البدء يف إعداد دليل املعلمة وحتضري الدروس املختارة وفقاً 

 اطلعت عليه من دراسات سابقة. واحتوى دليل املعلمة يف صورته النهائية على اآليت:
 نبذة خمتصرة عن اسرتاتيجية احملطات العلمية.  ▪
 اهلدف العام لدليل املعلمة.  ▪
 فلسفة دليل املعلمة. ▪
 اخلطة الزمنية لتدريس موضوعات الوحدة الدراسية. ▪
العرض،  ▪ السلوكية،  األهداف  اشتمل كل درس على  العلمية حيث  اسرتاتيجية احملطات  الدروس ابستخدام  ختطيط وعرض 

 التقومي، الواجب.   
اعداد كراسة نشاط الطالبة حيث هدفت كراسة نشاط الطالبة إىل إعطاء نبذه عن املعارف و املهارات املراد تنميتها لدى املتعلمة   .4

  - اإلنقرائية    -الصورية    -املطلوب من الطالبة إجنازها بصورة مجاعية عرب حمطات التعلم األربعة )االستكشافية  ,واألنشطة العلمية  
 االلكرتونية( واملعدة وفقاً  آللية احملطات العلمية، وقد تضمنت كراسة النشاط ما يلي. 

االرشادات اليت تسهل للطالبة استخدام أوراق العمل  مقدمة للطالبة توضح اهلدف من كراسة )أوراق العمل( النشاط، وبعض   ▪
 بكراسة النشاط، ودور كل طالبة يف اجملموعة تعطى للطالبة مرة واحدة يف أول حصة.

 عناوين دروس الوحدة.  ▪
 الزمن احملدد للنشاط واملقرر لكل حمطة من احملطات األربعة. ▪
 األهداف املطلوب حتقيقها يف كل حمطة من احملطات األربعة.  ▪
عرض األنشطة الالزمة جلميع دروس الوحدة واملشتملة على أحد احملطات األربعة، واملصاغة وفقاً أللية احملطات العلمية، ومت  ▪

منح الطالبات الفرصة للوصول إىل املعلومات أبنفسهن واكتساب املهارات الالزمة يف الوحدة يف صورة جمموعات لتحقيق  
 أهداف الوحدة.  
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مت عرض كراسة نشاط الطالبة" أوراق العمل " ودليل املعلمة وذلك يف صورته األولية على جمموعة   ة للبحث:املواد التعليمي صدق .5
من احملكمني يف املناهج وطرق التدريس , وعدد من  مشريف و مشرفات مادة العلوم , و معلمي ومعلمات  العلوم ذوي اخلربة يف 

دليل املعلمة وفقاً آللية احملطات العلمية، ومالئمة األنشطة العلمية ملستوى    تدريس العلوم، إلبداء آرائهم من حيث مدى مالئمة
الباحثة ابلتعديالت الالزمة يف ضوء آراء وتوجيهات   الطالبة وحتقيقها لألهداف املرجوة، ويف ضوء مالحظات احملكمني  قامت 

 احملكمني.
 رابًعا: إعداد أدوات البحث واليت تشمل ما يلي:

 يل الدراسي: اختبار التحص -أ
( والعنبكي 2014بعد االطالع على العديد من الدراسات اليت تناولت اعداد وبناء اختبارات التحصيل الدراسي كدراسة املطريف )

 ( مت إعداد اختبار التحصيل الدراسي وفقا للخطوات التالية:2015( واللهييب )2014)

هدف االختبار إىل قياس فعالية استخدام اسرتاتيجية احملطات العلمية على حتصيل طالبات الصف    حتديد اهلدف من االختبار: .أ
 التطبيق(.  –الفهم  0الثاين املتوسط عينة الدراسة يف حمتوى وحدة " أجهزة جسم االنسان " عند مستوايت )التذكر 

ختيار من متعدد رابعي البدائل، مع مراعاة الشروط  متت صياغة املفردات على منط اال  حتديد نوع مفردات االختبار وصياغتها: .ب
( مفردة، ابإلضافة، التعليمات الالزمة قبل البدء  30الفنية لصياغة وبناء االختبار اجليد، وتكون االختبار يف صورته األولية من )

 ابالختبار، كما وضع مفتاح تصحيح اإلجاابت. 
 للوحدة الرابعة " أجهزة جسم االنسان " ( مواصفات االختبار التحصيلي 1جدول )

 موضوعات )الوحدة الرابعة(
 الوزن النسيب  ارقام اسئلة االختبار التحصيلي لكل مستوى

 تطبيق  فهم تذكر 
 % 20 27- 16 30-21-2 1 اجللد

 % 3,13    20- 17 4 3 اجلهاز العضلي
 % 7,16 22 15 -14 18 -5 اجلهاز اهليكلي 
 % 16,7 26 25 -  13 – 7 6 اجلهاز العصيب 

 % 16,7 29  - 28 23  -  8 11 جهاز الغدد الصماء
 % 16,7 24 – 12 10 -9 19 التكاثر يف اإلنسان 

الوزن النسيب ألسئلة االختبار لكل 
 مستوى 

23.33 % 43,33 % 33,33 % 100   % 

احملكمني يف جمال املناهج وطرق التدريس، وقد أجريت  : مت عرض االختبار يف صورته األولية على جمموعة من  صدق االختبار  .ج
 مفردة.30التعديالت الالزمة، وأصبح االختبار التحصيلي يف صورته النهائية مكون من 



       
 

 

 

  

 

وقد أعطيت درجة واحدة لكل مفردة جتيب عليها الطالبة إجابة صـحيحة، وصـفرا لاجابة اخلاطئة، وهبذا تصـبح الدرجة العظمى 
 ( يوضح مواصفات اختبار التحصيل الدراسي.  1( درجة، وجدول )30دراسي )الختبار التحصيل ال

: هبدف حساب ثبات االختبار واالتساق الداخلي وحساب الزمن املناسب لاجابة عن االختبار،  التجربة االستطالعية لالختبار  .د
( طالبة وقد مت حساب  30لبالغ عددها ) مت تطبيق االختبار على عينة من طالبات الصف الثاين املتوسط من غري عينة الدراسة وا

 ما يلي:
حيث مت حساب معامالت االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة الكلية وأسفر ذلك    االتساق الداخلي الختبار التحصيل: •

 (.2عن بياانت اجلدول )

 الختبار التحصيل الدراسي( معامالت االرتباط بني كل مستوى من مستوايت التحصيل الدراسي والدرجة الكلية 2جدول )
 الداللة  الدرجة الكلية  املتغريات

 0.01 0.668 التذكر 
 0.01 0.587 الفهم 

 0.01 0.826 التطبيق

( أن مجيع معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية ودرجة كل مستوى من مستوايت االختبار التحصيلي دالة  2يتضح من جدول )
 االتساق الداخلي لالختبار. مما يشري إىل  0.01عند مستوى 

 ثبات االختبار:  •
لكل بعد من أبعاد االختبار، وكذلك معامل الثبات ابستخدام أسلوب التجزئة    وذلك من خالل حساب معامل ألفا كرونباخ

 النصفية لعدد الفقرات الكلية لالختبار، مث مت تعديل معامل الثبات النصفي إىل معامل الثبات الكلي ابستخدام معادلة سبريمان براون  
( وأسفر ذلك عن  359، 1980بات النصفي( )فرج، + معامل الث1× معامل الثبات النصفي( ÷ ) 2معامل الثبات الكلي = )

 (.3بياانت اجلدول)
اسة ( نتائج قيم معامالت ألفا كرونباخ ومعامل الثبات ابستخدام أسلوب التجزئة النصفية لالختبار التحصيلي ومستوايته املختلفة لعينة الدر 3جدول )

 (30االستطالعية )ن = 
 ت ابلتجزئة النصفية معامل ثبا معامل ألفا كرونباخ  املتغريات

 الكلي النصفي 
 0.851 0.741 0.84 الدرجة الكلية 

 - - 0.0.71 التذكر
 - - 0.73 الفهم

 - - 0.64 التطبيق 
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(  0.71-  0.64الختبار التحصيل الدراسي مبستوايته املختلفة تراوحت )  ( أن قيم معامالت ألفا كرونباخ3يتضح من اجلدول )
، وكذلك معامل الثبات ابلتجزئة النصفية للدرجة الكلية لالختبار بلغت  0.84على الرتتيب، كما بلغت قيمة ألفاكرونباخ لالختبار كاماًل  

 اسي. (، وهي قيم مقبولة مما يشري إىل ثبات اختبار التحصيل الدر 0.741-0.851)
( دقيقة، وبذلك  40كما مت حساب زمن االختبار، وهو الزمن الالزم النتهاء مجيع الطالبات من اإلجابة على أسئلة االختبار وهو )

 أصبح االختبار قاباًل للتطبيق يف جتربة البحث. 
 إعداد اختبار مهارات التفكري البصري  -2

(  2012تناولت اعداد وبناء اختبارات مهارات التفكري البصري مثل دراسة رجب )بعد االطالع على العديد من الدراسات اليت  
 (، مت إعداد اختبار التفكري البصري وفقا للخطوات التالية: 2016( والعتييب )2015ومنصور )

عد  : هدف االختبار إىل قياس مهارات التفكري البصري لدى طالبات جمموعيت البحث، وذلك قبل وب حتديد هدف االختبار  .أ
 تدريس وحدة )أجهزة اجلسم( ابستخدام احملطات العلمية للمجموعة التجريبية والطريقة املعتادة للمجموعة الضابطة. 

وصياغتها .ب املستهدفة  املهارات  البصري  حتديد  التمييز  التالية:  البصري  التفكري  مهارات  حددت   :Visual 
Discrimination)  املكانية العالقات  إدراك   )Spatial Perception)  املعلومات  Information(، تفسري 
Interpretation)  املعلومات حتليل   ،)(Information Analysis)  املعىن استنتاج   ،(Meaning 

Deduction). 
: مت صياغة مفردات االختبار يف صورة اختيار من متعدد، وبلغ عدد مفردات االختبار يف صورته صياغة مفردات االختبار  .ج

 مفردة. 20األولية 
: عرضت الصورة األولية لالختبار وتعليماته على احملكمني، ومت تعديل الصياغة لبعض املفردات يف ضوء آراء  صدق االختبار  .د

لطالبات   البصري ومناسبته  للتفكري  املستهدفة  املهارات  قياس  االختبار يف  احملكمني، وأمجع احملكمون على صدق مفردات 
كل بعد وتغيري صياغة بعض البدائل لبعض الفقرات وقد أخذ آبراء احملكمني وأصبح    الصف الثاين املتوسط، وزايدة عدد فقرات

 (. 4( مفردة يف صورته النهائية ملحق رقم )25االختبار )
(، 4درجة، ملحق )  25وخصصت درجة واحدة لكل مفردة، وبذلك تكون الدرجة الصغرى صفر، والدرجة النهائية لالختبار  

 ختبار التفكري البصري. ( يوضح مواصفات ا 4واجلدول )
 ( مواصفات اختبار التفكري البصري 4جدول )

 الوزن النسيب ألسئلة االختبار يف كل بعد  عدد األسئلة لكل بعد  ابعاد اختبار التفكري البصري 
 % 20 5 القراءة البصرية
 % 20 5 التمييز البصري 
 % 20 5 التحليل البصري 

 % 20 5 التفسري 
 % 20 5 االستنتاج 
 % 100 25 اجملموع 



       
 

 

 

  

 

 

 

: مت جتريب االختبار على نفس جمموعة العينة االستطالعية اليت التجربة االستطالعية الختبار مهارات التفكري البصري .ه
( طالبة، من طالبات الصف الثاين املتوسط وذلك بغرض حساب ما 30طبق عليها االختبار التحصيلي، والبالغ عددها )

 يلي:

مت حساب معامالت االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة الكلية وأسفر ذلك  االتساق الداخلي الختبار التفكري البصري:  •
 (.5عن بياانت اجلدول )

 ( معامالت االرتباط بني كل بعد والدرجة الكلية الختبار التفكري البصري 5جدول )
 الداللة  الدرجة الكلية   املتغريات
 0.01 0.548 البصريةالقراءة 

 0.01 0.455 التمييز البصري
 0.01 0.530 التحليل البصري

 0.01 0.857 التفسري 
 0.01 0.622 االستنتاج

( أن مجيع معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية الختبار التفكري البصري ودرجة كل بعد من أبعاد االختبار  5يتضح من جدول )
 يشري إىل االتساق الداخلي لالختبار. مما  0.01دالة عند مستوى 

مت حساب معامل ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االختبار وكذلك معامل الثبات أبسلوب التجزئة النصفية ثبات االختبار:   •
 لفقرات كل بعد من أبعاد االختبار، مث مت تعديل معامل الثبات النصفي إىل معامل الثبات الكلي ابستخدام معادلة سبريمان

+ معامل الثبات النصفي(، وأسفر ذلك عن بياانت 1× معامل الثبات النصفي( ÷ )  2براون: معامل الثبات الكلي = ) 
 (. 6اجلدول )

 ومعامل الثبات ابلتجزئة النصفية لكل بعد والدرجة الكلية الختبار التفكري البصري  ( معامالت ألفا كروابخ6جدول )
 معامل ثبات ابلتجزئة النصفية معامل ألفا كرونباخ  املتغريات

 النصفي  النصفي 
 0.830 0.710 0.821 الدرجة الكلية 
 0.782 0.642 0.762 القراءة البصرية
 0.794 0.658 0.748 التمييز البصري 
 0.824 0.701 0.712 التحليل البصري 

 0.763 0.617 0.645 التفسري 
 0.739 0.586 0.723 االستنتاج 
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  - 0.762لالختبار ككل ولكل بعد من أبعاده تراوحت  بني ) (  أن قيم معامالت ألفا كرونباخ6يتضح من جدول )

،  وكذلك معامل التجزئة النصفية لالختبار ككل ولكل بعد من ابعاده النصفي والكلي حيث  0.821(، ولالختبار كامال0.645
 (  ومجيعها قيم مقبولة مما يشري إىل ثبات االختبار.  0.739 - 0.830( )0.586- 0.710تراوح )

( دقيقة وكانت  فقرات االسئلة مناسبة 20حساب متوسط زمن إجابة مجيع الطالبات على مجيع أسئلة االختبار وقد بلغ )ومت 
دون غموض ابلنسبة للطالبات وتعليمات االختبار كافية لتوضيح طريقة االستجابة عليه، وبذلك أصبح االختبار فاباًل للتطبيق يف  

 جتربة البحث  

 مقياس الكفاءة الذاتية األكادميية  -3
بعد االطالع على العديد من الدراسات اليت تناولت إعداد وبناء مقاييس الذات بشكل عام والدراسات اليت اهتمت بتنمية  

  ( واببطني2015( واملطريف )2013( وطالفحة واحلمران )2011الذات األكادميية يف العلوم مثل دراسة انتصار عشا وأبو جادو)
 مت إعداد مقياس الكفاءة الذاتية األكادميية يف العلوم وفقاً للخطوات التالية:(، 2015)

 : وهو قياس مستوى الكفاءة الذاتية األكادميية لدى طالبات جمموعيت البحث. حتديد هدف املقياس .أ

بقدرته على التحكم مبشاعره وانفعاالته(،البعد : البعد االنفعايل تدور فقراته حول اعتقاد الفرد  حتديد أبعاد املقياس يف األبعاد التالية .ب
الفرد   اعتقاد  البعد األكادميي )تضم فقراته  العالقات واحملافظة عليها،  بناء  الفرد بقدرته على  اعتقاد  االجتماعي تشري فقراته إىل 

يف اجناز املهام وعدم اليأس واالستسالم(،   بقدراته الدراسية واألكادميية(، بُعد اإلصرار واملثابرة )تدور فقراته حول اعتقاد الفرد بقدرته
رد  بُعد الثقة ابلذات تدور فقراته حول إميان الفرد بقدراته وامكاانته وأهدافه وقراراته، البعد االجتماعي )تدور فقراته حول اعتقاد الف

 بقدرته على التواصل مع اآلخرين وبناء العالقات واحملافظة عليها(

: يف ضوء أبعاد املقياس مت صياغة عبارات أولية لقياس كل بعد واستخدم مقياس ليكرت  قة تصحيحهاصياغة عبارات املقياس وطري .ج
الثالثي، حيث تضع الطالبة أمام كل عبارة إشارة لبيان مدى تطابقها مع قناعاتا الشخصية حول اعتقادها عن قدراتا الذاتية، 

( يف الفقرات  3،  2،  1(، يف الفقرات اإلجيابية، وعلى الدرجات )1،  2،  3حتصل البدائل )دائما، أحياان، اندرا( على الدرجات )
 السلبية.

عرضت الصورة األولية للمقياس على جمموعة من احملكمني من أساتذة علم النفس واملناهج وطرق التدريس للتعرف    صدق املقياس: .د
الطالبات والصياغة اللغوية، ومت اجراء التعديالت يف    من حيث انتماء عبارات املقياس ألبعاد املقياس ومناسبته ملستوى  على آرائهم،

ضوء اراء احملكمني، واملتضمنة حذف بعض العبارات لبعض األبعاد لتشاهبها يف املعىن، كما أتفق احملكمون على مناسبة العبارات  
( عبارة وعدد  26جيابية )وقد بلغ عدد الفقرات اإل،  ( عبارة لكل بعد10لقياس األبعاد احملددة وأصبح عدد عبارات كل بعد )

 (عبارة، كما وضعت تعليمات للمقياس  توضح للطالبة كيفية اإلجابة على عبارات املقياس.24الفقرات السلبية ) 



       
 

 

 

  

 

( درجة، والدرجة  150( عبارة، وكانت الدرجة العظمى )50يف ضوء أراء احملكمني تكونت الصورة النهائية للمقياس من ) 
 ( يوضح مواصفات مقياس الكفاءة الذاتية األكادميية. 7(، وجدول )5( درجة، ملحق )50الصغرى )

 ( مواصفات مقياس الكفاءة الذاتية األكادميية7جدول )
 الوزن النسيب لكل بعد عدد الفقرات لكل بعد  ابعاد مقياس الكفاءة الذاتية االكادميية 

 % 20 10 اإلصرار واملثابرة
 % 20 10 الثقة ابلنفس 

 % 20 10 األكادميي اجلانب 
 % 20 10 اجلانب االجتماعي 
 % 20 10 اجلانب االنفعايل 

 % 100 50 اجملموع 

وذلك على نفس جمموعة العينة االستطالعية اليت طبق عليها االختبار التحصيلي واختبار    التجربة االستطالعية للمقياس:  .ه
 ( طالبة وذلك بغرض حساب ما يلي: 30التفكري البصري، والبالغ عددها )

مقياس حيث مت حساب معامالت االرتباط بني درجة كل بعد من أبعاد  االتساق الداخلي ملقياس الكفاءة الذاتية األكادميية:   •
 (.8الكفاءة الذاتية األكادميية والدرجة الكلية وأسفر ذلك عن بياانت اجلدول )

 ( معامالت االرتباط بني كل بعد والدرجة الكلية ملقياس الكفاءة الذاتية األكادميية8جدول )
 الداللة  الدرجة الكلية  املتغريات

 0.01 0.835 اإلصرار واملثابرة
 0.01 0.827 الثقة ابلنفس 

 0.01 0.776 اجلانب األكادميي 
 0.01 0.604 اجلانب االجتماعي 
 0.01 0.721 اجلانب االنفعايل 

جلميع معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية ملقياس الكفاءة الذاتية األكادميية 0.01( وجود داللة عند مستوى  8يتضح من جدول )
 االتساق الداخلي للمقياس.ودرجة كل بعد من أبعاد املقياس، مما يشري إىل 

 (. 9مت حساب معامل ألفا كرونباخ لالختبار ككل ولكل بعد من أبعاد االختبار وأسفر ذلك عن بياانت اجلدول )  ثبات االختبار: •
 

 (30ن = ( نتائج قيم معامالت الفا كرونباخ ملقياس الكفاءة الذاتية األكادميية وأبعاده املختلفة لعينة البحث االستطالعية )9جدول )
 معامل ألفا كرونباخ  املتغريات

 0.724 الدرجة الكلية 
 0.716 اإلصرار واملثابرة
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 0.687 الثقة ابلنفس 
 0.648 اجلانب األكادميي 
 0.710 اجلانب االجتماعي 
 0.675 اجلانب االنفعايل 

(، وللمقياس  0.716-0.648ألبعاد مقياس الكفاءة الذاتية تراوحت بني )  ( أن قيم معامالت ألفا كرونباخ9يتضح من اجلدول )
 (، وهي قيم مقبولة مما يشري إىل ثبات املقياس، وبذلك أصبح املقياس قاباًل للتطبيق يف جتربة البحث. 0.724كاماًل )

نت العبارات مناسبة دون غموض ( دقيقة، وكا35متوسط الزمن الستجابة مجيع الطالبات على مجيع عبارات املقياس هو )وكان  
 ابلنسبة للطالبات وتعليماته كافية لتوضيح طريقة االستجابة لعباراته، والنقاط الواجب مراعاته عند االستجابة لعبارات املقياس.

 خامسا: إجراءات تطبيق البحث 
 التطبيق القبلي ألدوات البحث:-1

مقياس كفاءة الذات االكادميية( على كل من   –تبار التفكري البصري  اخ  –مت تطبيق أدوات البحث )اختبار التحصيل الدراسي  
،  11،  10اجملموعتني التجريبية والضابطة قبل البدء بتدريس الوحدة، وذلك للتأكد من تكافؤ اجملموعتني التجريبية والضابطة، واجلداول )

 ( توضح نتائج تطبيق أدوات الدراسة قبلًيا. 12
رافات املعيارية وقيمة "ت" ومستوى داللتها للفروق بني متوسطات درجات اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف التطبيق  ( املتوسطات واالحن10جدول )

 التطبيق( يف مادة العلوم –الفهم  –الختبار التحصيل الدراسي ومستوايته املختلفة )التذكر  القبلي
  اجملموعة التجريبية املتغريات

 ( 30)ن=
مستوى  قيمة ت ( 28اجملموعة الضابطة )ن=

 الداللة 
 ع م ع م

 غري دالة 1.75 2.65 7.61 1.79 6.57 الدرجة الكلية للتحصيل
 غري دالة 1.13 1.19 1.89 1.22 1.53 التذكر 
 غري دالة 1.56 1.51 2.85 1.36 2.26 الفهم 
 غري دالة 0.238 1.51 2.85 1.38 2.76 التطبيق

( أن قيمة )ت( للتطبيق القبلي الختبار التحصيل الدراسي غري دالة، يف اختبار التحصيل الدراسي 10اجلدول رقم )يتضح من  
 ككل ومستوايته التذكر والفهم والتطبيق، مما يدل على تكافؤ جمموعيت البحث قبل إجراء جتربة البحث.

ومستوى داللتها للفروق بني متوسطات درجات اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف التطبيق  املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت"  (11جدول )
 القبلي الختبار التفكري البصري وابعاده املختلفة يف مادة العلوم

 الداللة  قيمة ت ( 28اجملموعة الضابطة )ن= ( 30)ن=  اجملموعة التجريبية املتغريات
 ع م ع م

 غري دالة 0.598 1.08 3.92 1.09 4.10 الدرجة الكلية 
 غري دالة 1.105 0.755 0.857 0.546 0.667 القراءة البصرية



       
 

 

 

  

 

 غري دالة 0.667 0.621 0.642 0.281 0.533 التمييز البصري 
 غري دالة 1.17 0.722 0.678 0.711 0.900 التحليل البصري 

 غري دالة 0.133 0.612 0.821 0.610 0.800 التفسري 
 غري دالة 1.64 0.604 0.928 0.844 1.33 االستنتاج 

( أن قيمة )ت( للتطبيق القبلي الختبار التفكري البصري غري دالة، مما أنه يعين أنه ال توجد فروق بني 11يتضح من اجلدول رقم )
تكافؤ جمموعيت البحث يف التفكري البصري قبل إجراء جتربة  جمموعيت البحث يف اختبار التفكري البصري وأبعاده املختلفة، مما يدل على  

 البحث.
طبيق  املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" ومستوى داللتها للفروق بني متوسطات درجات اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف الت (12جدول )

 املختلفة القبلي ملقياس الكفاءة الذاتية االكادميية وأبعاده 
مستوى  قيمة ت ( 28اجملموعة الضابطة )ن= ( 30)ن= اجملموعة التجريبية املتغريات

 ع م ع م الداللة 
 غري دالة 0.110 6.65 101.32 5.69 101.5 الدرجة الكلية 
 غري دالة 0.66 3.43 21.96 3.45 22.56 اإلصرار واملثابرة
 غري دالة 1.24 2.05 20.07 1.58 20.66 الثقة ابلنفس 

 غري دالة 0.192 3.14 19.64 2.51 19.50 اجلانب األكادميي 
 غري دالة 1.42 2.93 19.60 2.26 18.63 اجلانب االجتماعي 
 غري دالة 0.157 2.34 20.03 2.37 20.13 اجلانب االنفعايل 

( أن قيمة )ت( للتطبيق القبلي ملقياس الكفاءة الذاتية األكادميية غري دالة، مما أنه يعين أنه ال توجد فروق 12يتضح من اجلدول )
 بني جمموعيت البحث يف الكفاءة الذاتية األكادميية، ويشر ذلك إىل تكافؤ بني اجملموعتني يف الكفاءة الذاتية األكادميية ككل وأبعادها 

 مما يدل على تكافؤ جمموعيت البحث يف الكفاءة الذاتية األكادميية قبل إجراء جتربة البحث  املختلفة،

الباحثة مبعلمة اجملموعة التجريبية لتوضيح اهلدف من البحث، وكيفية التدريس وفقاً    تدريس اجملموعتني:-2 قبل بدء التجربة التقت 
ة  للمحطات العلمية، وتوضيح دور كل من املعلمة والطالبة أثناء تنفيذ كل مرحلة من مراحل احملطات العلمية، كما مت تزويدها بدليل املعلم 

س، ومت اإلجابة عن مجيع استفسارات املعلمة حول ضبط الصف أثناء تطبيق احملطات العلمية، وقد مت  لالسرتشاد به يف عملية التدري
إيضاح دور كل طالبة يف اجملموعة وزمن مكوث كل جمموعة يف كل حمطة علمية، والذي سيساعد على انضباط الطالبات واستغالهلم 

 للوقت املتاح يف كل حمطة بشكل فّعال.  

ثة ختوف معلمة اجملموعة التجريبية نظراً لضيق الوقت حسب وجهة نظرها، وعدم استيعاهبا آللية احملطات العلمية، وقد الحظت الباح
لكن سرعان ما تالش ذلك االجتاه مع بداية تطبيق التجربة، كما استشارت املعلمة الباحثة يف بداية التجربة يف عدم جتاوب الطالبات  

إجراء األنشطة العلمية والتجارب يف كل حمطة، وقد تدخلت الباحثة حبضورها التدريس للموضوعات  مع املعلمة، وشعورهن بصعوبة عند  
 األوىل من موضوعات الوحدة. 
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أما ابلنسبة للمجموعة الضابطة فقد مت التدريس هلا وفق الطريقة املعتادة من قبل معلمة أخرى حتمل نفس املؤهل واخلربة ملعلمة 
( حصص أسبوعياً حسب  4هـ، بواقع )1438/    5/ /8اجملموعة التجريبية، وقد بدأ التدريس الفعلي للمجموعتني يوم االحد املوافق

 ( أسابيع، ابإلضافة إىل حصة للمراجعة يف هناية الوحدة للمجموعتني.  5وزارة التعليم ملدة )اجلدول الزمين املقرر من 

الوحدة ) التجريبية والضابطة، وكذلك مدة تدريس  للمجموعتني  الباحثة مبحتوى واحد يدرس  التزمت  ( دقيقة للحصة 45كما 
 الواحدة للمجموعتني. 

 التطبيق البعدي ألدوات الدراسة:  -3
تهاء من تدريس وحدة " أجهزة جسم اإلنسان " لكل من اجملموعتني التجريبية والضابطة، أعيد تطبيق أدوات الدراسة  بعد االن

ا  )اختبار التحصيل الدراسي، اختبار التفكري البصري، مقياس كفاءة الذات األكادميية( مث مت مجع درجات أفراد اجملموعتني وتفريغها متهيدً 
 ملعاجلتها إحصائياً.   

 ديد األساليب اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة البياانت  حت
االجتماعية   للعلوم  اإلحصائية  الرزم  وبواسطة  التالية  اإلحصائية  األساليب  استخدام  مت  الدراسة  فروض   Statisticalالختبار 

Packages for Science Social (SPSS)  
  T-Testاختبار )ت(   -
حجم أتثري املتغري املستقل )اسرتاتيجية احملطات العلمية( على املتغريات التابعة ويتحدد    ويستخدم حلساب   (η²مربع إيتا  )  -

 ( 443- 438، 2010حجم التأثري كالتايل: )أبو حطب و صادق، 
 من التباين الكلي يدل على التأثري ضئيل.   %1التأثري الذي يفسر حوايل  -
 ل على التأثري متوسطًا.من التباين الكلي يد %6التأثري الذي يفسر حوايل  -
 من التباين الكلي يدل على التأثري عايل.  %15التأثري الذي يفسر حوايل  -

 اثمًنا: عرض النتائج ومناقشتها وتفسريها  
 اختبار صحة الفرض األول: واإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث:  

 النتائج اخلاصة ابختبار التحصيل الدراسي: 
بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني    0,05  ≥ األول للبحث على أنه " يوجد فرق دال احصائياً عند مستوىينص الفرض  

البعدي   التطبيق  التجريبية )اليت مت التدريس هلا ابستخدام احملطات العلمية( والضابطة )الذي مت تدريسها ابلطريقة املعتادة( وذلك يف 
 ستوى من مستوايته الختبار التحصيل الدراسي ككل ويف كل م

والختبار صحة الفرض األول من فروض البحث مت استخدام اختبار "ت" للفروق بني اجملموعات املستقلة للمجموعة التجريبية  
 (.  13واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي وأسفر ذلك عن بياانت اجلدول )

واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" ومستوى داللتها للفروق بني متوسطات درجات اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف التطبيق  املتوسطات  (13جدول )
 البعدي الختبار التحصيل الدراسي 



       
 

 

 

  

 

مستوى  قيمة ت ( 28اجملموعة الضابطة )ن= ( 30)ن= اجملموعة التجريبية مستوى االختبار 
 ع م ع م الداللة 

 0.01 5.98 1.33 14.64 2.33 17.66 الدرجة الكلية للتحصيل
 0.01 5.40 0.76 4.00 1.27 5.46 التذكر 
 0.05 2.22 0.92 5.11 1.20 5.73 الفهم 
 0.01 3.30 1.07 5.53 1.07 6.46 التطبيق

ودرجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق  ( وجود فروق دالة احصائياً بني متوسطات درجات اجملموعة الضابطة  13يتضح من جدول )
البعدي الختبار التحصيل الدراسي، حيث كانت قيم )ت( للدرجة الكلية للتحصيل الدراسي ومستوايته املختلفة، التذكر والفهم والتطبيق 

باقي املستوايت ل  0.01ملستوى الفهم، وعند مستوى    0.05وهي قيم دالة عند مستوى    3.30،  2.22،  5.40،    5.98على الرتتيب،  
 والدرجة الكلية لصاحل اجملموعة التجريبية، وبناًء على ذلك مت قبول الفرض األول للدراسة.

ولاجابة عن السؤال األول للبحث والذي ينص على: "ما فعالية احملطات العلمية يف تدريس العلوم على التحصيل الدراسي لدى  
املكر  املتوسط مبدينة مكة  الثاين  الصف  الدراسي ميكن  طالبات  التحصيل  تنمية  العلمية يف  مة؟"، وللتعرف على حجم أتثري احملطات 

( 2+ ن   1(، درجات احلرية = )ن69،  1997+ درجة احلرية( )منصور،  2  ÷ )ت  2حساب حجم األثر عن طريق إجياد مربع ايتا = ت 
 (.14، كما هو مبني يف بياانت اجلدول )2-

 ( حجم األثر الستخدام احملطات العلمية يف تدريس العلوم على حتصيل طالبات اجملموعة التجريبية 14جدول )
 داللة مربع أيتا مربع أيتا  قيمة ت مستوى االختبار 

 حجم كبري 0.39 5.98 الدرجة الكلية 
 حجم كبري 0.34 5.40 التذكر 
 حجم متوسط 0.08 2.22 الفهم 

 حجم كبري 0.16 3.30 التطبيق

( حجم أتثري احملطات العلمية على التحصيل الدراسي بشكل كلي ومستوايته املختلفة على الرتتيب بلغ  14يتضح من جدول )
، حيث تراوح بني املتوسط والكبري، مما يشري إىل فاعلية اسرتاتيجية احملطات العلمية، وبذلك مت اإلجابة  0.16،  0.08،  0.34،  0.39

 ول من أسئلة البحث.عن السؤال األ

 مناقشة النتائج اخلاصة ابلفرض والسؤال األول للبحث: 
أوضحت نتائج الدراسة اخلاصة ابلتطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي لطالبات اجملموعة  

السرتاتيجية احملطات العلمية عن طالبات اجملموعة الضابطة الاليت درسن وحدة  التجريبية الاليت درسن وحدة )أجهزة جسم االنسان( وفقاً  
 )أجهزة جسم االنسان(، وفقاً للطريقة املعتادة وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل أن:
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مرور الطالبات أبنواع خمتلفة من احملطات العلمية اليت يكتشفن من خالهلا املعارف املختلفة، أدى إىل تنوع اخلربات املعرفية لديهن،  -
اجملموعات   بني  الفصل  واحلركة يف  املتعة  أسلوب  اضفى  قرائية،  ورابعة  إلكرتونية  واثلثة  وأخرى صورية،  استكشافية،  فتلك حمطة 

 ح حتريك االجساد مع العقول األمر الذي ساعد يف حتسني التحصيل الدراسي.  املختلفة، مما أات
مة  التعلم الفعال واملشاركة االجيابية للطالبات، وتعلمهن يف جمموعات، ومرور اجملموعة ابحملطات معاً، وحتملهن املسئولية يف إهناء امله -

ة للتفكري واملوجودة يف كل حمطة، أدى إىل تبادل اآلراء، واخلربات، املوجودة يف كل حمطة، وكذلك حماولة حل األسئلة املتنوعة املثري 
الوحدة وتنفيذ األنشطة حبماس وفاعلية مما حسن من   تعلم موضوعات  الطالبات حنو  إقبال  الذي ساعد على  األمر  واملعارف، 

 مستوى التحصيل الدراسي لديهن. 
طالبات أكثر إجيابية أثناء عملية التعلم وساعد على ربط املعرفة القبلية  القيام ابملهام املختلفة من االنشطة يف كل حمطة جعل ال -

لمة  املوجودة لديهن يف البنية املعرفية ابملعرفة اجلديدة املتعلمة، مما جعل التعلم ذا معىن لديهن وساعد على الفهم العميق للمادة املتع 
 مما زاد من التحصيل الدراسي لديهن. 

قف التعليمي وقدرتا على بناء املعرفة العلمية بنفسها عن طريق األنشطة املختلفة، والذي أاتح هلا فرصة حتليل  إجيابية الطالبة يف املو  -
املفاهيم الصعبة مث اسرتجاعها مع املفاهيم السابقة وإضافة معلومات جديدة، ساعد على تكوين البنية املعرفية هلا واستيعاب املعرفة  

 وكأهنا مفاهيم حمسوسة ساعد كل ذلك على زايدة التحصيل الدراسي.  اجملردة لوحدة " جسم االنسان "
التعلم، فالطالبات يكتشفن   - التفاعل املثمر للطالبات أثناء عملية  العلمية من خالل األنشطة، وفهر  للمحطات  أن التدريس وفقاً 

عرفة بشكل علمي سليم، كما ان أبنفسهن، ويطبقن ما توصلن إليه من معارف يف مواقف جديدة مما ساعد على اكتشاف امل
التساؤل الذي يوجه للطالبات من خالل أوراق العمل سهل على الطالبات استيعاهبن للمحتوى العلمي وفهم الغرض مما يقمن 

 بتعلمه، وزايدة محاسهن ورغبتهن يف معرفة املزيد عن املوضوعات اليت درست، كل ذلك يف رفع مستوى التحصيل الدراسي. 

نتائج زكي    وتتفق  العلمية، كدراسة  احملطات  بتوظيف  الدراسي  التحصيل  مستوى  بتحسني  اهتمت  اليت  الدراسات  مع  البحث 
 (. 2016، والزهراين )2014، والعنبكي 2013( والشيباوي 2013)

 اختبار صحة الفرض الثاين واإلجابة عن السؤال الثاين من أسئلة البحث:  

 : النتائج اخلاصة ابختبار التفكري البصري
  اجملموعتني   طالبات  درجات  متوسطي  بني  0,05  ≥وينص الفرض الثاين للدراسة على أنه: " يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى  

 ". مهاراته من مهارة وكل ككل  البصري التفكري الختبار البعدي التطبيق يف وذلك والضابطة التجريبية

استخدام اختبار "ت" للفروق بني اجملموعات املستقلة للمجموعة التجريبية  مت    والختبار صحة الفرض الثاين من فروض البحث،
بياانت  الفرعية ملهاراته( وأسفر ذلك عن  الكلية والدرجات  )الدرجة  البصري  التفكري  البعدي الختبار  التطبيق  الضابطة يف  واجملموعة 

 اجلدول التايل:



       
 

 

 

  

 

ومستوى داللتها للفروق بني متوسطات درجات اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف التطبيق  املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت"  (15جدول )
 البعدي الختبار التفكري البصري 

مستوى  قيمة ت ( 28اجملموعة الضابطة )ن= ( 30)ن= اجملموعة التجريبية اختبار التفكري الصري وأبعاده 
 ع م ع م الداللة 

 0.01 4.72 1.46 7.71 2.86 10.56 الدرجة الكلية 
 0.01 2.78 0.63 1.42 1.04 2.07 القراءة البصرية
 0.05 2.33 0.67 1.64 1.16 2.23 التمييز البصري 
 0.01 2.77 0.65 1.71 1.07 2.37 التحليل البصري 

 0.01 2.61 0.57 1.53 1.14 2.17 التفسري 
 0.01 2.98 0.497 1.39 0.83 1.93 االستنتاج 

( وجود فروق دالة احصائيا بني متوسطات درجات اجملموعة الضابطة ودرجات اجملموعة التجريبية يف  15اجلدول رقم )يتضح من  
للدرجة الكلية،   2.98،   2.61،   2.77،  2.33،   2.78،   4.72التطبيق البعدي الختبار التفكري البصري، حيث كانت قيم ت =  

لباقي القدرات    0.01للقراءة البصرية والتمييز البصري، وعند مستوى    0.05عند مستوى  وابعاده املختلفة على الرتتيب، وهي قيم دالة  
 والدرجة الكلية  لصاحل اجملموعة التجريبية، وابلتايل مت قبول الفرض الثاين للبحث.

دريس العلوم على  ولاجابة عن السؤال الثاين من اسئلة البحث والذي ينص على: " ما فعالية اسرتاتيجية احملطات العلمية يف ت
تنمية التفكري البصري لدى طالبات الصف الثاين املتوسط مبدينة مكة املكرمة؟"، وللتعرف على حجم أتثري احملطات العلمية يف تنمية 

(، وأسفر 69،  1997+ درجة احلرية( )منصور    2÷ )ت    2التفكري البصري مت حساب حجم األثر عن طريق إجياد مربع ايتا = ت
 (.16ت اجلدول )ذلك عن بياان 

 ( حجم األثر الستخدام احملطات العلمية يف تدريس العلوم على تنمية التفكري البصري لدى طالبات اجملموعة التجريبية16جدول )
 داللة مربع أيتا مربع أيتا  قيمة ت املتغريات

 حجم كبري 0.28 4.72 الدرجة الكلية 
 حجم متوسط 0.12 2.78 القراءة البصرية
 حجم متوسط 0.09 2.33 التمييز البصري 

 حجم متوسط 0.12 2.77 التحليل البصري 
 حجم متوسط 0.11 2.61 التفسري 

 حجم كبري 0.14 2.98 االستنتاج 

( أن حجم أتثري احملطات العلمية على التفكري البصري وأبعاده املختلفة تراوحت بني املتوسط والكبري، مما 16)  يتضح من اجلدل 
 إىل فاعلية احملطات العلمية، وبذلك مت اإلجابة عن السؤال الثاين للبحث.يشري 
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 النتائج اخلاصة ابلفرض والسؤال الثاين للبحث: ةمناقش
اجملموعة   لطالبات  البصري  التفكري  مستوى  ارتفاع  البصري  التفكري  الختبار  البعدي  ابلتطبيق  اخلاصة  الدراسة  نتائج  أوضحت 

درسن وحدة )أجهزة جسم االنسان( وفقاً الستخدام احملطات العلمية عن طالبات اجملموعة الضابطة الاليت درسن وحدة  التجريبية، الاليت  
 )أجهزة جسم االنسان(، وفقاً للطريقة املعتادة وتعزو الباحثة ذلك إىل أن:

عتمد على اللغة البصرية، واليت هلا دور  استناد احملطات العلمية اىل املدخل البصري وما حتتويه من أنشطة علمية خمتلفة واليت ت -
يف جذب االنتباه وااثرة الدافعية للتعلم وكذلك تفسري وتوضيح ما يصعب فهمه من خالل األنشطة املختلفة اليت تتطلب  

 التمييز والتحليل والتفسري للوصول اىل االستنتاجات.
ات العلمية، حفز دافعيتهن وممارستهن وتشوقهن حتو التعلم، ممارسة الطالبات األنشطة التعليمية وتنوعها يف كل حمطة من احملط -

واقباهلن على ممارسة مهارات التفكري البصري، حيث يطلب منهن يف كل حمطة أنشطة ومهام ختتلف من حمطة ألخرى، مما 
 أاتح هلن ممارسة مهارات التفكري البصري. 

لعلمي وبينهن وبني املعلمة، جعلهن يقبلن على ممارسة دور العلماء املشاركة االجيابية والتفاعل النشط بني الطالبات واحملتوى ا -
 أثناء جتواهلن على احملطات العلمية مما جعلهن يقبلن على ممارسة مهارات التفكري البصري. 

استهداف تنمية قدرات بصرية لدى الطالبات من خالل توفري أنشطة تعليمية يف صورة حمطات علمية والعمل على حتفيز  -
بات على التمعن يف فيما هو معروض، وفهم العالقات بني اجزائها وتفسري املعلومات واستنتاج املعاين وتكوين دالالت الطال

 ادراكية والوصول اىل معاين جديدة، كل ذلك وفر فرص مناسبة لتنمية مهارات التفكري البصري لديهن.
األنش  - الطالبات على ممارسة  العلمية ساعد  لتمثيل  التدريس وفق احملطات  والكرتونية  وقرائية  البصرية من حمطات بصرية  طة 

 املفاهيم اجملردة، مما ساعد الطالبات على القيام مبعاجلات ذهنية لألشكال والصور والنماذج واملادة املقروءة. 
ملختلفة، كدراسة  وتتفق نتائج البحث مع الدراسات اليت اهتمت بتنمية التفكري البصري من خالل عدد من اسرتاتيجيات التدريس ا

 (  2016( والعتييب )2014( والطروانة )2010الشويكي )

 اختبار صحة الفرض الثالث واإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث:   
 النتائج اخلاصة مبقياس الكفاءة الذاتية األكادميية: 

  اجملموعتني   طالبات  درجات  متوسطي  بني  0,05  ≥ينص الفرض الثالث للدراسة على أنه " يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى
 ملقياس الكفاءة الذاتية األكادميية ككل ويف كل بعد من أبعاده". البعدي التطبيق يف وذلك والضابطة التجريبية

مت استخدام اختبار "ت" للفروق بني اجملموعات املستقلة للمجموعة التجريبية  ، من فروض البحث والختبار صحة الفرض الثالث
ول واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس الكفاءة الذاتية األكادميية )املقياس ككل وأبعاده املختلفة( وأسفر ذلك عن بياانت اجلد

 التايل:
  



       
 

 

 

  

 

واجملموعة التجريبية يف التطبيق  ( املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" ومستوى داللتها للفروق بني متوسطات درجات اجملموعة الضابطة 17جدول )
 البعدي الختبار الكفاءة الذاتية 

 الداللة  قيمة ت ( 28اجملموعة الضابطة )ن= ( 30)ن= اجملموعة التجريبية املتغريات
 ع م ع م

 0.01 10.15 6.70 101.60 3.31 115.57 الدرجة الكلية 
 0.01 2.53 3.67 22.50 1.91 24.43 اإلصرار واملثابرة
 0.01 5.72 2.11 20.17 1.14 22.73 الثقة ابلنفس 

 0.01 5.16 3.21 19.71 1.03 22.90 اجلانب االكادميي
 0.01 6.16 2.59 19.14 1.29 22.67 اجلانب االجتماعي 
 0.01 5.76 2.17 20.07 1.42 22.83 اجلانب االنفعايل 

متوسطات درجات اجملموعة الضابطة ودرجات اجملموعة التجريبية يف  ( وجود فروق دالة احصائيا بني  17يتضح من اجلدول رقم )
،   5.72،   2.53،   10.15التطبيق البعدي ملقياس الكفاءة الذاتية األكادميية، حيث كانت قيم )ت( للمقياس ككل وأبعاده املختلفة  

قيم دالة عند مستوى    5.76،   6.16،   5.16 الرتتيب، وهي  الت  0.01على  الثالثة  لصاحل اجملموعة  الفرضية  قبول  جريبية، وعليه مت 
 للبحث.

لاجابة عن السؤال الثالث للدراسة والذي ينص على: " ما فعالية احملطات العلمية يف تدريس العلوم على تنمية الكفاءة الذاتية 
العلمية يف تنمية الكفاءة الذاتية    االكادميية لدى طالبات الصف الثاين املتوسط مبدينة مكة املكرمة؟"  وللتعرف على حجم أتثري احملطات

(، درجات احلرية  69،  1997+ درجة احلرية( )منصور،    2÷ )ت    2األكادميية، مت حساب حجم األثر عن طريق إجياد مربع ايتا = ت
 (.18، كما هو مبني ابجلدول )2-(  2+ ن 1= )ن

 مية الكفاءة الذاتية األكادميية لدى طالبات اجملموعة التجريبية( حجم األثر الستخدام احملطات العلمية يف تدريس العلوم على تن18جدول )
مقياس الكفاءة الذاتية األكادميية 

 وأبعادها 
 داللة مربع أيتا مربع أيتا قيمة ت

 حجم كبري 0.65 10.15 الدرجة الكلية 
 حجم متوسط 0.10 2.53 اإلصرار واملثابرة
 حجم كبري 0.58 5.72 الثقة ابلنفس 

 حجم كبري 0.32 5.16 األكادميي اجلانب 
 حجم كبري 0.40 6.16 اجلانب االجتماعي 
 حجم كبري 0.37 5.76 اجلانب االنفعايل 

( أن حجم أتثري احملطات العلمية يف تنمية الكفاءة الذاتية األكادميية يف البحث احلايل تراوح ما بني كبري 18يتضح من اجلدول )
 استخدام احملطات العلمية، وعليه مت اإلجابة عن السؤال الثالث للبحث.ومتوسط مما يشري إىل فاعلية 
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 مناقشة النتائج اخلاصة ابلفرض والسؤال الرابع للبحث:

األكادميية  الذاتية  الكفاءة  مستوى  ارتفاع  األكادميية  الذاتية  الكفاءة  ملقياس  البعدي  ابلتطبيق  اخلاصة  الدراسة  نتائج  أوضحت 
اجملموعة التجريبية الاليت درسن وحدة )أجهزة جسم االنسان( ابستخدام احملطات العلمية عن طالبات اجملموعة الضابطة الاليت  لطالبات  

 درسن وحدة )أجهزة جسم االنسان(، وفقاً للطريقة املعتادة وتعزو الباحثة ذلك إىل أن:

جريبية فمنحتهن احلرية يف التعبري عن الرأي والثقة ابلنفس مما ولد  األدوار املختلفة اليت متت ممارستها من قبل طالبات اجملموعة الت -
لديهن روح املسؤولية واالعتماد على الذات، والشجاعة يف طرح األفكار واليت قابلت تقدير واحرتام وتشجيع من قبل املعلمة،  

 ساعد يف بناء تقدير الذات لدى الطالبات.  
غذية الراجعة هناية احلصة اليت قدمتها املعلمة، والتفاعل بني املعلمة والطالبات، خلقت بيئة  االقناع اللفظي الذي وفرته املعلمة والت -

تعليمية فعالة وممتعة ابلنسبة للطاابت، مما زاد من ثقة الطالبات أبنفسهن ورفع مستوى تقديرهن لذاتن، ودعم االنطباع الذايت لدى  
 مما كان له اثره على زايدة تفاعلهن واشراكهن عن رغبة صادقة يف التعلم.  كل طالبة عن قدرتا وكفاءتا الذاتية يف التعلم،

العمل يف جمموعات من خالل مراحل احملطات العلمية وخاصة مرحلة " التنفيذ" أدى اىل استغالل قدرات الطالبات واندماجها يف   -
جديدة وأصبحت عملية بناء األفكار وتطويرها تنسجم حمصلة واحدة لتستفيد منها افراد اجملموعة بكاملها، مما ساعد يف بناء أفكار  

 مع موضوع النقاش والذي كان هدف أساسي لكل طالبة ساعد يف تنمية الكفاءة الذاتية. 
افساح اجملال لكل طالبة يف اجملموعة التجريبية ألداء مهمتها والسعي يف اثبات ذاتا يف هذه اخلربة، زاد من درجة قبول الطالبات   -

ة والتفاعل ألقصى درجة تسمح به قدراتن وحتمل املسؤولية والتأمل يف ممارستهن وتفكريهن، والتعبري عن خرباتن، مما هلذه األنشط
أثر على إدراك الطالبات لقدراتن وبذل اجلهد والوقت إلجناز املهام املطلوبة، مما انعكس على احساسهن بفاعليتهن الذاتية، فما  

 املهمة ساعد على النجاح   مت حتقيقه من إجنازات يف أداء
تنظيم مكوث الطالبات يف األنشطة العلمية املختلفة يف احلصة الصفية، فلكل حمطة علمية زمن معني إلجناز املهمة، ساعد يف   -

استغالل الوقت ابلشكل الصحيح مما ساعد على حتقيق مزيد من اإلجناز، االمر الذي ساعد يف حتقيق النجاح وتوقع املزيد من 
 .  النجاح

استخدام املصادر املختلفة للتعلم من مواد مقروءة وصور وافالم تعليمية، ساعد على استخدام الطالبات تلك املصادر املتاحة حسب   -
طبيعة املادة العلمية يف كل حمطة، وتنافس الطالبات يف استخدام هذه املصادر لتلبية االحتياجات املعرفية لكل جمموعة، ساعدت 

 تية االكادميية. يف زايدة الكفاءة الذا
العمل يف صورة جمموعات تعاونية بيئة اجتماعية ساد بينها جو االلفة والتعاون إلجناز املهام املوكلة اىل كل جمموعة، مما ساعد على  -

ا كله  املنافسة إلحراز النجاح يف اجناز املهام والقيام بدور نشط وفعال، والعمل بروح الفريق الواحد للوصول اىل االستنتاجات، وهذ
 زاد من الكفاءة الذاتية االكادميية.



       
 

 

 

  

 

وتتفق نتيجة البحث هذه مع الدراسات اليت اهتمت بتنمية الذات من خالل توظيف العديد من االسرتاتيجيات التعليمية، كدراسة  
 (.  2015( وهدى اببطني )2014( واملطريف )2011انتصار عشا وأبو جادو )

 السؤال الرابع من أسئلة البحث:  اختبار صحة الفرض الرابع واالجابة عن 
 النتائج اخلاصة ابلعالقة االرتباطية:

وينص الفرض الرابع على أنه " توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني الدرجة الكلية لكل من اختبار التحصيل الدراسي، واختبار  
 البات اجملموعة التجريبية التفكري البصري، واختبار الكفاءة الذاتية األكادميية للتطبيق البعدي لدى ط

والختبار صحة الفرض الرابع ولاجابة عن السؤال الرابع من أسئلة البحث والذي ينص على: " هل توجد عالقة ارتباطية دالة   
تطبيق  إحصائيا بني الدرجة الكلية لكل من اختبار التحصيل الدراسي، واختبار التفكري البصري، واختبار الكفاءة الذاتية األكادميية لل

الثالث   البحث  الكلية ألدوات  الدرجة  درجات  بني  بريسون  ارتباط  معامل  استخدام  مت  التجريبية؟"،  اجملموعة  طالبات  لدى  البعدي 
 (.20)التحصيل والتفكري البصري والكفاءة الذاتية االكادميية( وأسفر ذلك عن بياانت اجلدول )

  درجات التحصيل الدراسي وكل من التفكري البصري والكفاءة الذاتية االكادميية(معامالت ارتباط بريسون ومستوى داللتها بني20جدول )
 والكفاءة الذاتية والتفكري البصري  التحصيل الدراسي  املتغريات

 ** 0.831 ** 0.764 - التحصيل الدراسي 
 ** 0.738 -  والتفكري البصري 
 -   والكفاءة الذاتية

 0.01مستوى ** قيم معامالت ارتباط دالة عند  

( وجود عالقة ارتباطية دالة بني التحصيل الدراسي والتفكري البصري والكفاءة الذاتية دالة عند مستوى  20يتضح من اجلدول رقم )
، لدى أفراد اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل واختبار التفكري البصري ومقياس الكفاءة الذاتية األكادميية،  0.01

 عليه مت قبول الفرض الرابع للبحث، ومت اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة البحث و 

لتحمل مسؤولية تعلمهن وتقلدهن    -من خالل توظيف احملطات العلمية    -وتفسر الباحثة هذه النتيجة أبن افساح اجملال للطالبات  
زايدة دافعية الطالبات ومثابرتن يف السيطرة على املهام األكادميية أدوار يف ذلك،أدى إىل  حتقيق معتقدات إجيابية حول الذات، عن طريق  

املثرية للتحدي،  فضال عن تعزيز االستخدام اجليد للمعلومات مما زاد من حتصيلهن الدراسي، وكذلك استخدامهن للمهارات املختلفة،  
لبصري لديهن، وإن العالقة بني الكفاءة الذاتية والتحصيل  من قراءة بصرية ومتيز وحتليل وتفسري واستنتاج مما ساعد يف تنمية التفكري ا

 الدراسي والتفكري البصري عالقة تبادلية يف اجتاهني، فمعتقدات الفرد عن كفاءة ذاته أرتبط إجيابيا ابلدرجة املرتفعة للتحصيل الدراسي
 ىل معتقدات مرتفعة عن كفاءة الذات. والتفكري البصري كما أن الدرجة املرتفعة للتحصيل الدراسي والتفكري البصري أدى إ

 

 



       
 

  

5 

 توصيات ومقتحات البحث: 
 يف ضوء نتائج البحث فهناك مجلة من التوصيات واملقرتحات لتفعيل احملطات العلمية يف العملية التعليمية:

املراحل التعليمية، ووضع  استهداف تنمية التفكري البصري يف العلوم كأحد أهداف تنمية أساليب التفكري العلمي يف مجيع   •
 قائمة مبهارات التفكري البصري املستهدف تنميتها يف كل مرحلة تعليمية.

توجيه نظر خمططي ومصممي مناهج العلوم مبراحل التعليم العام إىل أمهية تزويدها أبنشطة وتدريبات حتفز تنمية التفكري البصري   •
 والكفاءة الذاتية األكادميية. 

نفسهم ورفع مستوى إدراكهم الذايت لكفاءتم يف مواقف تعليم وتعلم العلوم وجتنب مظاهر التهديد والوعيد  حتفيز ثقة الطالب أب •
 اليت تقلل مستوى الكفاءة الذاتية لدى الطالب أثناء التعلم بشكل عام وتعلم العلوم بشكل خاص.  

ليمية، استجابة ملا تنادى به االجتاهات احلديثة يف الرتبية  توجيه نظر الباحثني إىل حتقيق إجيابية املتعلم ومشاركته يف العملية التع •
 العلمية وتدريس العلوم من خالل توظيف طرق التدريس مثل احملطات العلمية. 

الذاتية   • والكفاءة  البصري  التفكري  تنمية  التدريسية يف  النماذج  وإحدى  العلمية  احملطات  استخدام  فاعلية  بني  مقارنة  دراسة 
 األكادميية.

فاعلية استخدام احملطات العلمية يف تنمية مهارات التفكري األخرى كالتفكري االبتكاري، والتفكري االستداليل، والتفكري   دراسة •
 املتشعب. 

دراسة فاعلية استخدام احملطات العلمية يف تدريس فروع العلوم األخرى )الفيزايء، الكيمياء، االحياء( يف تنمية التفكري البصري   •
 ة األكادميية لدى طالبات املرحلة الثانوية. والكفاءة الذاتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



       
 

 

 

  

 

 املصادر واملراجع 
 أواًل: املصادر  
 القرآن الكرمي  

 اثنياً: املراجع العربية  
)  إبراهيم، عبدهللا ▪ ومهارات  2006علي  املعرفية  لتنمية مستوايت جانيه  العلوم  البصري يف  التفكري  استخدام شبكات  فاعلية   .)

. اجلمعية 1التفكري البصري لدى طالب املرحلة املتوسطة. املؤمتر العلمي العاشر. الرتبية العلمية حتدايت احلاضر ورؤى املستقبل. مج  
 . 135-73يوليو. ص ص  30ية. جامعة عني مشس املصرية للرتبية العلمية. كلية الرتب

(. مكتبة االجنلو  1(. مناهج البحث وطرق التحليل االحصائي يف العلوم النفسية والرتبوية.ط )2010أبو حطب، وصادق، آمال ) ▪
 املصرية. القاهرة.  

 الدماغ على التحصيل ومهارات  (. فعالية اسرتاتيجية مقرتحة يف ضوء نظرية التعلم املستند إىل2015آدم، مرفت وحممد، رابب ) ▪
السعودية. ع  النفس.  الرتبية وعلم  اإلعدادية. دراسات عربية يف  املرحلة  لدى طالبات  املدركة  الذاتية  والكفاءة  البصري  التفكري 

 . 70-17.ص ص 57
املسرية: عمان.   . دار2(. طرائق تدريس العلوم مفاهيم وتطبيقات عملية. ط2011أمبو سعيدي، عبدهللا، والبلوشي، سليمان ) ▪

 األردن  
(. فاعلية اسرتاتيجية التفكري بصوت مرتفع يف تنمية التفكري التأملي والتحصيل وفعالية الذات االكادميية يف  2015اببطني، هدى ) ▪

.  131  -174.ص ص  5. العدد  18العلوم لدى طالبات املرحلة املتوسطة مبدينة مكة املكرمة. جملة الرتبية العلمية. مصر. جملد  
 سبتمرب 

(. أثر اسرتاتيجية احملطات العلمية يف تنمية عمليات العلم لدى طالب معاهد اعداد  2012الباوي، ماجدة والشمر، اثين حسني ) ▪
 . 26-1.ص ص 7. ع 3املعلمني. جملة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية. مج

األمهية واملعوقات من وجهة نظر معلمات العلوم.  (. اسرتاتيجيات التعلم النشط وتنمية عمليات العلم  2013بن ايسني، ثناء ) ▪
 م. 2013. اجلزء الثاين. ديسمرب 44دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس. ع.

 نظرية الذكاءات املتعددة: ترمجة: حممد بالل اجليوسي. الرايض: مكتب الرتبية لدول اخلليج    –(. أطر العقل  2004جاردنر، هوارد )  ▪
أثر توظيف اسرتاتيجية دورة التعلم فوق املعرفية على تنمية املفاهيم العلمية ومهارات التفكري البصري  (.  2010جرب، حيي سعيد ) ▪

 يف العلوم لدى طلبة الصف العاشر األساسي. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الرتبية. اجلامعة اإلسالمية بغزة 
  –ه الدراسية يف الدول ذات التحصيل املرتفع )سنغافورة  (. خصائص الطالب الشخصية واالسرية وعادات2010جعفري، فاطمة ) ▪

. رسالة ماجستري غري  TIMSSالصني( وذات التحصيل املنخفض يف اختبارات دراسة التوجهات الدولية للرايضيات والعلوم  
 منشورة. كلية الرتبية. جامعة ام القرى. مكة املكرمة. 

 سرية للنشر والتوزيع. عمان. (. التحصيل الدراسي. دار امل2011اجلاليل، ملعان ) ▪



       
 

  

5 

لبحوث فعالية الذات يف ضوء نظرية ابندورا".   Meta-Analysis( " مؤشرات التحليل البعدي 2005حسن، السيد حممد ) ▪
 .  90-1جامعة امللك سعود. عمادة البحث العلمي. مركز كلية الرتبية. ص ص. 

 تالميذ املرحلة االبتدائية )الصم والعاديني(. عامل الكتب. القاهرة م(. تنمية التفكري البصري يف الرايضيات ل2004حسن، مدحية. )  ▪
(. فاعلية برانمج مقرتح يف تنمية مهارة رسم اخلرائط والتفكري البصري لدى طالب الصف األول الثانوي.  2013خري الدين، جمدي ) ▪

   118-89(. 1(. ج)39دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس. السعودية. ع )
(. استخدام فنيات التفكري البصري لتنمية التحصيل ودافعية اإلجناز للمرحلة الثانوية. جملة اجلمعية الرتبوية  2013ن، هنلة )خري الدي ▪

 ( مايو.42للدراسات االجتماعية. ع )
البصري   (. فاعلية استخدام اسرتاتيجية )فكر، زاوج، شارك( على تنمية مهارات التفكري2015الديب، نضال و االسطل، إبراهيم ) ▪

 والتواصل الرايضي لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة. رسالة ماجستري. كلية الرتبية. اجلامعة اإلسالمية. فلسطني. 
(. أثر املدخل املنظومي يف تنمية التفكري العلمي والتحصيل وفعالية الذات االكادميية يف العلوم لدى طالبات  2007الربيعان، نوال ) ▪

 رسالة دكتوراه غري منشورة. كلية الرتبية. جامعة الرايض.  املرحلة الثانوية.
(. فاعلية اسرتاتيجية التمثيل الدقائقي للمادة يف تنمية املفاهيم الكيميائية ومهارات التفكري البصري يف العلوم  2012رجب، أمل ) ▪

 ة بغزة. فلسطني.  لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة. رسالة ماجستري غري منشورة. اجلامعة اإلسالمي
▪ ( العلم  2013زكي،حنان  وتنمية عمليات  املعريف  التحصيل  العلوم على  تدريس  العلمية يف  احملطات  اسرتاتيجية  استخدام  أثر   .)

-53.  6. ع  16والتفكري اإلبداعي والدافعية حنو تعلم العلوم لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي. جملة الرتبية العلمية. مصر. مج  
122 . 

(. تقومي أداء معلمات العلوم يف تدريس مقرر الصف األول املتوسط وفق معايري مقرتحة 2013رويثي، إميان والروساء، تاين )ال ▪
 116-93، ص ص. 42السعودية، ع  -للتدريس. رسالة الرتبية وعلم النفس 

 . 2. العدد 6علم النفس الرتبوي. جملد   (. البنية العاملية للكفاءة الذاتية االكادميية وحمدداتا. سلسلة2001الزايت، فتحي )  ▪
(. أثر اسرتاتيجية احملطات العلمية يف تنمية عمليات العلم ومهارات التفكري التأملي يف العلوم لدى تلميذات  2014الزينايت، فداء ) ▪

 الصف التاسع األساسي يف خانيوس. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الرتبية. اجلامعة اإلسالمية غزة. 
(. الكفاءة الذاتية االكادميية املدركة لدى طلبة اجلامعة األردنية يف ضوء متغري اجلنس والكلية واملستوى الدراسي. 2009لزق،أمحد )ا ▪

 58- 37. يونيو.2. ع. 10جملة العلوم الرتبوية والنفسية. البحرين. مج 
التحصيل وبعض عمليات العلم يف العلوم لدى تلميذات الصف  (. أثر اسرتاتيجية احملطات العلمية على  2016الزهراين، عزة صاحل ) ▪

 السادس االبتدائي مبدينة مكة املكرمة. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الرتبية. جامعة ام القرى. مكة املكرمة 
يقاء أثر التعلم لدى  (. استخدام اسرتاتيجية شكل البيت الدائري يف تدريس العلوم لتنمية التفكري البصري و 2014سليمان، تاين ) ▪

 .81-47. مايو. ص ص 3. العدد 17تالميذ الصف الثاين االعدادي. جملة الرتبية العلمية. مصر. اجمللد 
 . قصر السبيل. جدة  1تقومي نواجته. ط –تطبيقاته -اسرتاتيجياته-(. التعلم النشط فلسفته2015سليمان، مسيحة ) ▪
مشكالت تدريس مناهج العلوم املطورة يف املرحلة االبتدائية ومقرتحات حلها من (.  2013السعيد، سعيد واملاضي، عبد الرمحن. ) ▪

 . 156-123، ص 140مصر، ع -وجهة نظر معلي العلوم مبنطقة القصيم. جملة القراءة واملعرفة 



       
 

 

 

  

 

ماجستري غري منشورة. كلية  (. العالقة بني الكفاءة الذاتية والتفكري فوق املعريف والتحصيل األكادميي. رسالة  2012سعيد، فداء ) ▪
 العلوم الرتبوية والنفسية. جامعة عمان العربية: األردن.

(. فعالية التقومي مبلفات التعلم يف تنمية التحصيل والتفكري االبتكاري وخفض قلق االمتحان يف مادة 2007السيد، علياء على. ) ▪
 . 114-87( ديسمرب. ص ص 4اجمللد العاشر، ع )العلوم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية. جملة الرتبية العلمية، 

▪  ( هيام  التالميذ ذوي  2012شاهني،  من  عينة  لدى  الدراسي  التحصيل  القلق وحتسني  أعراض  الذات مدخل خلفض  فاعلية   .)
 . 201-147(.ص ص 4(. ع. )28صعوابت التعلم. جملة جامعة دمشق. مج )

ف األول االبتدائي يف حمافظة اخلرج ابململكة العربية السعودية. جملة (. مشكالت تدريس مقرر العلوم للص 2013الشمراين، سعيد ) ▪
 . 158- 113، ص ص 142مصر، ع -القراءة واملعرفة 

  م(. املرجع يف علم النفس املعريف واسرتاتيجيات التدريس. الدار املصرية اللبناين. القاهرة. 2015شحاته، حسن ) ▪
 حات الرتبوية والنفسية. مصر، القاهرة: الدار املصرية اللبنانية.  (. معجم املصطل2003شحاته، حسن وزينب النجار ) ▪
(. أثر اسرتاتيجييت احملطات العلمية وخمطط البيت الدائري يف حتصيل مادة الفيزايء وتنمية عمليات  2012الشمري، اثين حسني ) ▪

 امعة بغداد. بغداد العلم لدى طالب معاهد إعداد املعلمني. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الرتبية. ج
(. أثر التدريس ابسرتاتيجية احملطات العلمية على التحصيل والذكاء البصري املكاين يف الفيزايء  2013الشيباوي، ماجد صريف ) ▪

 لدى طالب الصف األول متوسط. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الرتبية. جامعة القادسية. العراق.
توظيف املدخل املنظومي يف تنمية املفاهيم ومهارات التفكري البصري يف الفيزايء لدى طالبات  (. أثر  2010الشويكي، فداء حممود ) ▪

 الصف احلادي عشر، رسالة ماجستري "غري منشورة " كلية الرتبية اجلامعة اإلسالمية. غزة.
ومهارات التفكري البصري    م(. أثر برانمج مقرتح يف مهارات التواصل الرايضي على تنمية التحصيل العلمي2011طافش، إميان ) ▪

 يف اهلندسة لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الرتبية. جامعة األزهر: غزة. 
(. أثر تدريس وحدة تعليمية وفقا لنموذج التفاعل املعريف االنفعايل على تنمية الكفاءة 2013طالفحة، فراس واحلمران، حممد )  ▪

- 1223.ص ص  6. ع  27دركة لدى طلبة الصف العاشر األساسي.جملة جامعة النجاح للعوم اإلنسانية: فلسطني. مج  الذاتية امل 
1256 . 

(. مستوى التفكري ما وراء املعريف وعالقته ابلكفاءة الذاتية املدركة ومركز 2010طالفحة، مصعب حسني وعالونة، شفيق فالح ) ▪
 ة العليا يف ضوء بعض املتغريات. رسالة دكتوراه. جامعة الريموك. كلية الرتبية. األردن.  الضبط لدى عينة من طلبة املرحلة األساسي

(. دراسة التفاعل بني مفهوم الذات األكادميي وتزامن حجم وزمن التغذية الراجعة وأثره على 2003طلبة، إيهاب ودنيور، يسري ) ▪
 مشس. اجلمعية املصرية للرتبية العلمية. جملة الرتبية العلمية.  التحصيل يف الفيزايء لدى طالب الصف األول الثانوي. جامعة عني

 .   67-39(. ص ص 2(. العدد )6اجمللد )
(. اثر استخدام اسرتاتيجية شكل البيت الدائري يف تنمية التفكري البصري لدى طالب الصف  2014الطراونة، حممد حسني ) ▪

 808 -798. ص ص 2.ع 41األردن. مج  –رتبوية العلوم ال –التاسع األساسي يف مبحث الفيزايء. دراسات 
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(. أثر تعليم بعض مهارات التفكري لربانمج الكورت يف مادة االحياء على التفكري الناقد وإدراك العالقات 2009عبد الرؤف، عزت ) ▪
والعشرين. تطوير  بني املفاهيم ومفهوم الذات االكادميي لدى طالب الصف األول اثنوي. حبث مقدم يف املؤمتر العلمي احلادي  

 .   1023 -984.ص ص 3املناهج الدراسية بني االصالة واملعاصرة. مصر. جملد 
(. أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم النشط يف حتسني التحصيل العلمي ومفهوم  2011عشا، انتصار خليل وأبو جادو، صاحل حممد ) ▪

(. 2. ملحق )38جملة دراسات العلوم الرتبوية. األردن. مج  الذات االكادميي يف العلوم لدى طالبات الصف الثالث األساسي.  
 . 466-456ص ص

▪ ( واميان عبد  الشليب  واهلام  فرايل  أبو عواد،  و  انتصار  الذاتية  2012عشا،  الفاعلية  تنمية  النشط يف  التعلم  اسرتاتيجيات  أثر   .)
. العدد األول. ص  28دولية. جملة جامعة دمشق. اجمللد  والتحصيل األكادميي لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية التابعة لوكالة الغوث ال

 . 542 -519ص 
(. أثر استخدام اسرتاتيجية التقومي املستند إىل األداء يف حتسني التحصيل الدراسي ومفهوم  2008عشا، انتصار و عواد، فرايل ) ▪

تونس للرتبية.  العربية  اجمللة  األساسي.  الثالث  الصف  لدى طالبات  االكادميية  اجمللد  الذات  العدد  28.  . ديسمرب 9-37.  2. 
2008  . 

(. أثر التدريس ابحلاسوب على التحصيل ومفهوم الذات االكادميي لدى طلبة  2010عالونة، شفيق فالح  ومحد، علي أمحد ) ▪
 64-43(. ص ص 1(. العدد )11الصف السادس األساسي. جملة العلوم الرتبوية والنفسية. البحرين. اجمللد)

(. أثر التدريس ابسرتاتيجية احملطات العلمية على التحصيل واالستبقاء يف مادة العلوم لدى تلميذات الصف  2014)  العنبكي، وفاء ▪
 . 101- 82(. ص ص15اخلامس االبتدائي. جملة كلية الرتبية األساسية جبامعة اببل. اجمللد)

ية االجتماعية يف ضوء بعض املتغريات لدى طالب  (. الكفاءة الذاتية املدركة وعالقتها ابملسؤول2013عوض، دعاء وحممد نرمني ) ▪
 . 232-191(. ص ص 2(. العدد )12مصر. جملد ) –كلية الرتبية جامعة اإلسكندرية. جملة دراسات عربية يف علم النفس 

للتعلم  يف تدريس العلوم على تنمية التفكري االبتكاري والدافعية    Woods(. أثر استخدام منوذج وودز  2015العنزي، فايز سعد ) ▪
 لدى طالب الصف األول املتوسط مبدينة عرعر. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الرتبية. جامعة ام القرى. 

لدى  2016)  العتييب، غزوى ▪ البصري  التفكري  العلم ومهارات  تنمية عمليات  التعليمية يف  السقاالت  اسرتاتيجية  استخدام  أثر   )
 طالبات املرحلة املتوسطة مبحافظة الطائف. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الرتبية. جامعة الطائف.  

ملعلمي العلوم ابملرحلة االبتدائية وعالقته مبمارساتم التدريسية  (. التطور املهين  2013الغامدي، سعيد عبدهللا واملصري، اتمر علي ) ▪
 . 51  -1نوفمرب.ص ص  16. اجمللد 6البنائية. جملة الرتبية العلمية. العدد  

(. تقومي سلوك التدريس االستقصائي العلمي لدى معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة ابملدينة املنورة. 2005غوين، عبد الفتاح. ) ▪
 . 154-129، ص ص  29(.ع 3مصر.اجمللد )–عني مشس -لية الرتبية  جملة ك

▪ ( الذات  2008الفاحل، سلطانة  وفاعلية  العلوم  الدراسي يف  التحصيل  من  الصفية وكل  البيئة  إدراكات  بني  العالقة  استقصاء   .)
للمناهج وطرق التدريس. جملة  األكادميية لدى طالبات الصف الثاين املتوسط مبدينة الرايض. جامعة عني مشس. اجلمعية املصرية  

 . 41-15(.ص ص 1(.اجمللد )138دراسات يف املناهج وطرق التدريس. العدد )
 ( القاهرة، دار الفكر العريب. 1(. القياس النفسي، )ط1980فرج، صفوت ) ▪



       
 

 

 

  

 

الذهنية يف تنمية املفاهيم  2015فياض، ساهر ماجد ) ▪ العلمية واخلرائط  أثر توظيف اسرتاتيجييت احملطات  الفيزايئية ومهارات  (. 
التفكري البصري يف مادة العلوم لدى طلبة الصف الرابع األساسي بغزة، رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الرتبية. اجلامعة اإلسالمية. 

 غزة. 
 (. نظرايت التعلم والتعليم. دار الفكر.عمان.2005قطامي، يوسف حممود ) ▪
تيجية احملطات العلمية يف حتصيل طالب الصف الثاين املتوسط واجتاههم حنو مادة (. أثر اسرتا2015اللهييب، عبدالرزاق عبادة ) ▪

 . 236 - 202الفيزايء. املديرية العامة لرتبية داييل.ص ص 
شارك( يف تنمية التحصيل وفعالية الذات االكادميية يف   –زاوج    –(. أثر استخدام اسرتاتيجية )فكر  2014املطريف، غازي صالح ) ▪

(. يناير ص ص  1(. العدد)17ب الصف الثاين متوسط. جملة الرتبية العلمية. اجلمعية املصرية للرتبية العلمية. اجمللد)العلوم لدى طال
1-68 . 

(. فاعلية برانمج يوظف السبورة التفاعلية يف تنمية املفاهيم ومهارات التفكري البصري ابلعلوم لدى  2015منصور، اسالم زايد ) ▪
 األساسي. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الرتبية. اجلامعة اإلسالمية. غزة.طالب الصف الثالث 

▪ ( رشدي  العدد  1997منصور،  القاهرة،  النفسية،  للدراسات  املـصرية  اجمللة  اإلحصائية،  للداللة  املكمل  الوجه  التأثري  حجم   .)
 . 75 – 57يونيو، ص ص  1(، 7(،)اجمللد )16)

استخدام برجميات تعليمية على التفكري البصري والتحصيل يف التكنولوجيا لدى طالبات  م(.فاعلية  2006مهدي، حسن رحبي.) ▪
 الصف احلادي عشر. رسالة ماجستري. كلية الرتبية. اجلامعة اإلسالمية: غزة. 

غريات.  (. التفكري العلمي عند طلبة اجلامعة وعالقته ابلكفاءة الذاتية العامة يف ضوء بعض املت2012املساعيد،  أصالن صبح ) ▪
 . 1. العدد 19جملة اجلامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلسالمية(. اجمللد 

(. فاعلية استخدام أبعاد التعلم ملارزانو يف حتصيل العلوم وتنمية مهارات التفكري االبتكاري 2013الومسى،عماد الدين عبد اجمليد.) ▪
 .56-1(، يناير ص ص 1، العدد )16رتبية العلمية. اجمللد ودافعية اإلجناز لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، جملة ال

(. الكفاءة الذاتية املدركة وعالقتها بدافعية اإلجناز والتحصيل االكادميي لدى طالب كليات جامعة امللك 2012يعقوب، انيف )  ▪
 .  96-71.ص ص 3 . العدد13خالد يف بيشة )اململكة العربية السعودية(. جملة العلوم الرتبوية والنفسية. اجمللد 

 اثلثا: املراجع العربية املتمجة لإلجنليزية 

▪ Abdel-Raouf, Ezzat (2009). The effect of teaching some thinking skills for the CoRT program 

in biology on critical thinking and awareness of the relationships between concepts and 

academic self-concept among first-year secondary students. Research presented in the twenty-

first scientific conference. Curriculum development between tradition and modernity. Egypt. 

Volume 3. pp. 984-1023. 

▪ Abu Hatab, and Sadiq, Amal (2010). Research Methods and Statistical Analysis Methods in 

Psychological and Educational Sciences I (1). Anglo-Egyptian Library. Cairo . 

▪ Adam, Mervat & Muhammad, Rabab (2015). The effectiveness of a proposed strategy in light 

of the theory of brain-based learning on achievement, visual thinking skills, and perceived self-

efficacy among middle school students. Arab Studies in Education and Psychology. Saudi 

Arabia. p. 57, p. 17-70. 
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▪ Al-Anazi, Fayez Saad (2015). The effect of using the Woods model in science teaching on 

developing innovative thinking and motivation to learn among first-grade intermediate 

students in Arar city. A magister message that is not published. Faculty of Education. Umm 

Al Qura University. 

▪ Al-Anbaki, Wafaa (2014). The effect of teaching using the scientific stations strategy on 

achievement and retention in science for fifth grade female students. Journal of the College of 

Basic Education at the University of Babylon. Volume (15). pp. 82-101. 

▪ Alawneh, Shafiq Falah and Hamad, Ali Ahmed (2010). The effect of computer teaching on 

achievement and academic self-concept among sixth grade students. Journal of Educational 

and Psychological Sciences. the two seas. Volume (11). Issue (1). pp. 43-64 

▪ Al-Bawi, Magda and Shammar, Thani Hussein (2012). The effect of the scientific stations 

strategy on developing science processes for students of teacher preparation institutes. Kirkuk 

University Journal of Human Studies. MG3. p. 7. pg. 1-26. 

▪ Al-Deeb, Nidal and Al-Astal, Ibrahim (2015). The effectiveness of using the strategy (think, 

pair, share) on developing visual thinking and mathematical communication skills for eighth 

graders in Gaza. Master Thesis. Faculty of Education. Islamic University. Palestine. 

▪ Al-Falih, Sultana (2008). Investigating the relationship between perceptions of the classroom 

environment and each of the academic achievement in science and academic self-efficacy 

among second-grade intermediate students in Riyadh. Ain-Shams University. The Egyptian 

Association for Curricula and Teaching Methods. Journal of Studies in Curriculum and 

Instruction. Issue (138). Vol. (1). pp. 15-41. 

▪ Al-Ghamdi, Saeed Abdullah and Al-Masry, Tamer Ali (2013). The professional development 

of science teachers at the primary stage and its relationship to their constructivist teaching 

practices. Journal of Scientific Education. No. 6. Vol. 16 November, pp. 1-51. 

▪ Al-Jalali, Ma'an (2011). Academic achievement. Dar Al Masirah for Publishing and 

Distribution. Oman. 

▪ Al-Lhaibi, Abdul Razzaq Obada (2015). The effect of the scientific stations strategy on the 

achievement of second-grade intermediate students and their attitude towards physics. Diyala 

General Directorate of Education, pp. 202-236. 

▪ Al-Masaeed, Aslan Sobh (2012). Scientific thinking among university students and its 

relationship to general self-efficacy in the light of some variables. Journal of the Islamic 

University (Islamic Studies Series). Volume 19. Issue 1. 

▪ Al-Matrafi, Ghazi Salah (2014). The effect of using the (think-pair-share) strategy in 

developing academic achievement and self-efficacy in science for second-grade intermediate 

students. Journal of Scientific Education. Egyptian Association for Scientific Education. 

Volume (17). Number (1). January pp. 1-68. 

▪ Al-Otaibi, Ghazwa (2016) The effect of using the educational scaffolding strategy in 

developing science processes and visual thinking skills among middle school students in Taif 

Governorate. A magister message that is not published. Faculty of Education. Taif University. 

▪ Al-Rabean, Nawal (2007). The effect of the systemic approach in developing scientific 

thinking, achievement and academic self-efficacy in science for secondary school students. 

Unpublished doctoral dissertation. Faculty of Education. Riyadh University. 



       
 

 

 

  

 

▪ Al-Ruwathi, Iman and Al-Rusa, Tahani (2013). Evaluating the performance of science teachers 

in teaching the first intermediate grade course according to proposed standards for teaching. 

Message of Education and Psychology - Saudi Arabia, p. 42, p. 93-116 

▪ Al-Saeed, Saeed and Al-Madi, Abdul Rahman. (2013). Problems of teaching science curricula 

developed in the primary stage and proposals for solving them from the point of view of science 

teachers in the Qassim region. Reading and Knowledge Magazine - Egypt, p. 140, p. 123-156. 

▪ Al-Shammari, Thani Hussein (2012). The effect of the strategies of scientific stations and the 

circuit house scheme on the achievement of physics and the development of science processes 

among students of teacher preparation institutes. A magister message that is not published. 

Faculty of Education. Baghdad University. Baghdad 

▪ Al-Shamrani, Saeed (2013). Problems of teaching science for the first grade of primary school 

in Al-Kharj Governorate, Kingdom of Saudi Arabia. Reading and Knowledge Magazine - 

Egypt, p. 142, p. 113-158. 

▪ Al-Shibawi, Majed Sarif (2013). The effect of teaching using the scientific stations strategy on 

achievement and visual-spatial intelligence in physics for first-grade intermediate students. A 

magister message that is not published. Faculty of Education. Al-Qadisiyah University. Iraq. 

▪ Al-Shweiki, Fida Mahmoud (2010). The effect of employing the systemic approach in 

developing concepts and visual thinking skills in physics for eleventh grade female students, 

an “unpublished” master’s thesis, College of Education, Islamic University. Gaza. 

▪ Al-Tarawneh, Muhammad Hussain (2014). The effect of using the circular house shape 

strategy in developing the visual thinking of the ninth grade students in the physics subject. 

Studies - Educational Sciences - Jordan. Volume 41. v. 2. pp. 798-808 

▪ Al-Wasmi, Imad Al-Din Abdul Majeed. (2013). The effectiveness of using Marzano's learning 

dimensions in the achievement of science and the development of innovative thinking skills 

and achievement motivation among first-grade preparatory students, Scientific Education 

Journal. Volume 16, Number 1, January pp. 1-56. 

▪ Al-Zahrani, Azza Saleh (2016). The impact of the scientific stations strategy on achievement 

and some science operations in science for sixth graders in the city of Makkah Al-Mukarramah. 

A magister message that is not published. Faculty of Education. Umm Al Qura University. 

Makkah 

▪ Al-Zinati, Fida (2014). The effect of the science stations strategy on developing science 

processes and reflective thinking skills in science for the ninth graders in Khanios. A magister 

message that is not published. Faculty of Education. Islamic University of Gaza. 

▪ Ambo Saidi, Abdullah, and Al Balushi, Suleiman (2011). Methods of teaching science 

concepts and practical applications. i 2. Dar Al Masirah: Amman. Jordan 

▪ Asha, Intisar and Abu Awwad, Feryal, Elham Shalaby and Iman Abed (2012). The effect of 

active learning strategies on developing self-efficacy and academic achievement among 

students of the UNRWA Faculty of Educational Sciences. Damascus University Journal. 

Volume 28. Issue One. pp. 519-542. 

▪ Asha, Intisar and Awad, Faryal (2008). The effect of using the performance-based assessment 

strategy on improving academic achievement and academic self-concept among third grade 
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female students. Arab Journal of Education. Tunisia. Volume 28. Issue 2. 9-37. December 

2008. 

▪ Asha, Intisar Khalil and Abu Jadu, Salih Muhammad (2011). The effect of using the active 

learning strategy on improving academic achievement and academic self-concept in science 

for third grade female students. Journal of Educational Sciences Studies. Jordan. Fig. 38. 

Supplement (2). pp. 456-466. 

▪ Awad, Doaa & Muhammad Narmin (2013). Perceived self-efficacy and its relationship to 

social responsibility in the light of some variables among students of the Faculty of Education, 

Alexandria University. Journal of Arab Studies in Psychology - Egypt. Volume (12). Issue (2). 

pp. 191-232. 

▪ Babtain, Huda (2015). The effectiveness of the thinking out loud strategy in developing 

reflective thinking, achievement and academic self-efficacy in science among middle school 

students in Makkah Al-Mukarramah. Journal of Scientific Education. Egypt. Volume 18. Issue 

5. pp. 174-131. September 

▪ Ben Yassine, Thana (2013). Active learning strategies and the development of science 

processes, the importance and obstacles from the point of view of science teachers. Arab 

Studies in Education and Psychology. p.44 The second part. December 2013 AD . 

▪ El-Zayat, Fathi (2001). The global structure of academic self-efficacy and its determinants. 

Educational Psychology Series. Volume 6. Issue 2. 

▪ Faraj, Safwat (1980). Psychometrics, (1st floor), Cairo, Dar Al-Fikr Al-Arabi. 

▪ Fayyad, Saher Majed (2015). The effect of employing the strategies of scientific stations and 

mental maps in developing physical concepts and visual thinking skills in science for fourth-

grade students in Gaza, an unpublished master's thesis. Faculty of Education. Islamic 

University. Gaza. 

▪ Gabr, Yahya Saeed (2010). The effect of employing the metacognitive learning cycle strategy 

on developing scientific concepts and visual thinking skills in science for tenth grade students. 

A magister message that is not published. Faculty of Education. The Islamic University of 

Gaza 

▪ Gardner, Howard (2004). Frames of Mind - Theory of Multiple Intelligences: Translated by: 

Muhammad Bilal Al-Jayousi. Riyadh: Bureau of Education for the Gulf States 

▪ Goni, Abdel-Fattah. (2005). Evaluating the scientific inquiry teaching behavior of science 

teachers in the intermediate stage in Medina. Journal of the College of Education - Ain Shams 

- Egypt. Volume (3). P. 29, pp. 129-154. 

▪ Hassan, Madiha. (2004 AD). Developing visual thinking in mathematics for primary school 
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