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ع�� تنمية التفك�� ) NGSS(أثر برنامج إثرا�ي قائم ع�� معاي�� العلوم ل�
يل القادم 

  الناقد والف9م العميق لدى طالب املرحلة املتوسطة املتفوق�ن 

 يذو أنماط السيطرة الدماغية ا>;تلفة

  نائف بن عتيق بن عبد هللا السفياCي

Iساملناقسم  رJK وطر تد رRية ، اململكة العجامعة الطائف، ال�PبيةOلية ،  العلومق

  .السعودية

  n.ateeq@tu.edu.sa: ال�Uيد Tلك�PوCي

  :امل�;ص

اسة ا()الية إ&� الكشف عن أثر برنامج إثرا�ي قائم ع�� معاي�� العلوم ل�
يل القادم  ر     .دفت الد

)NGSS ( ات ع�� تنمية التفك�� الناقد والف9م العميق لدى طالب املرحلة املتوسطة املتفوق�ن رم9ا

اسة، . يذو أنماط السيطرة الدماغية اFGتلفة راستخدم املنXY التجرTUV لتحقيق .دف .ذه الد
ُ


موعة ) ٧٢(وت\ونت العينة من Gطالبا من طالب الصف الثالث املتوسط، بحيث اشتملت ا
ً


موعة الضابطة ع�� ) ٣٦(رfVية ع�� التجGطالبا وا
ً

طالبا) ٣٦(
ً

اسة .  رتم تطبيق عدد من أدوات الد

jk ات التفك�� الناقد، اختبار الف9م العميق، مقياس أنماط السيطرة : تمثلت راختبار م9ا

jاسة كما ي� ى يوجد فر دال إحصائيا عند مستو - ١  :رالدماغية، وجاءت نتائج الد ب�ن ) ٠,٠٥(ق


موعت�ن التجرfVية والضابطة jk التطبيق البعدي الختبار متوGجات طالب ا يسطي د ات ر رم9ا


موعة التجرfVيةGا z)ال يوجد فر دال إحصائيا عند -٢  .التفك�� الناقد والف9م العميق لصا 
ً

ق


موعة التجرfVية jk التطبيق البعدي الختبار ) ٠,٠٥(ىمستو Gات يلطالب ا التفك�� الناقد رم9ا

ىلف9م العميق |عز إ&� أنماط السيطرة الدماغية اFGتلفةوا تباطية دالة -٣  .ُ ر توجد عالقة ا

 jk جة ال\لية الختبار الف9م العميق جة ال\لية الختبار التفك�� الناقد والد رإحصائيا ب�ن الد ر
ً


موعت�ن التجرfVية والضابطةGمجموعة من التوصيات  .التطبيق البعدي لدى طالب ا 

اسة بناء ع�� النتائج ال�T تم التوصل إل��ا وال�T قد �عمل ع�� واملق~�ح ًات تم تضمي��ا jk .ذه الد ر

  .تطوVر العملية التعليمية لتعليم العلوم

أنمــاط -، التفك�ــ� الناقــد، الف9ــم العميــق)NGSS(معــاي�� العلــوم ل�
يــل القــادم : الdلمــات الدالليــة

 .السيطرة الدماغية
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The effect of an enrichment program based on next 
generation science standards (NGSS) on developing 

critical thinking and deep understanding among gifted 
students in third-grade intermediate with different brain 

dominance patterns 
Naif Ateeq Abdullah Alsufyani 

curricula and teaching methods in science education, Taif 
university, KSA. 

Email: n.ateeq@tu.edu.s 

Abstract: 

The present study aimed to reveal the effect of an enrichment 

programme based on the Next Generation Science Standards (NGSS) 

on developing critical thinking skills and deep understanding among 

gifted students in third-grade intermediate with different brain 
dominance patterns. The experimental approach was used to achieve 

the goal of this study, and the sample consisted of (72) students 
distributed equally into an experimental group and a control group. 

Different tools were used in this study consisted of critical thinking 
test, deep understanding test, and brain dominance patterns scale. 

Several results were drawn from the data as follows:  1- There was a 
statistically significant difference at the level (0.05) between the mean 

scores of the students of the experimental and control groups in the 

post measurement of the critical thinking skills test and the deep 

understanding test, in favor of the experimental group.  2- There was 

no statistically significant difference at the level (0.05) for the students 

of the experimental group in the post measurement of the critical 

thinking skills test and the deep understanding test attributed to the 

brain dominance patterns.  3- There was a statistically significant 

correlation between the total score of the critical thinking skills test 

and the deep understanding test in the post measurement of the 

students of the experimental group and the control group. A set of 

recommendations and suggestions were included in this study based 

on the results that have been reached, which may develop the 

educational process of science education. 

Keywords: Next Generation Science Standards (NGSS), Critical 
thinking, Deep understanding, Brain dominance patterns. 
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  :املقدمة

ات .ائلة jk عدد من ا(
وانب ا()ياتية اFGتلفة، وذلـك �ـسfب  ر|ش9د العالم اليوم تطو
ــــــة لألبحـــــــاث و�ك�ـــــــشافات العلميــــــــة  ـــT ظ9ـــــــرت ن�يجـ ات التقنيـــــــة والرقميـــــــة واملعرفيـــــــة وال�ـــــ رالتطـــــــو

.ا وأشـ\ال9ا املتالحقة، مما |ع�ـT أن عاملنـا اليـوم لـم |عـد .ـو عـالم �مـس، وأن املعرفـة ب رجميـع صـو
َّتتطــو مــن وقــت آلخــر، إن .ــذا �مــر قــد ألقــى بظاللــھ ع�ــ� الكث�ــ� مــن مناشــط ا()يــاة ومؤســسا��ا  ر
ناFGتلفة، ومن تلك املؤسسات ا(
9ات التعليمية وال�T يف~�ض أن ي\و ل9ا قصب السبق jk إعداد 

ات ا()اصلة jk جوانب ا()ياة اFGتلفة   . رو��يئة املتعلم�ن لتلك التطو

Vا، �ــسfب التطـو والنمـو امل�ــسارع     رإن ا()اجـة إلصـالح أنظمـة التعلــيم، أصـبح أمـرا ضـر و
ً ً
ر

لjk ش�  مجاالت ا()ياة، مما |ستلزم ع�� تلك �نظمة إيجاد حلو أك�� مالءمة ل�ساير مستجدات 
ة، (ومعطيــــات الواقــــع  ل، و املتأمـــــل لواقــــع �علـــــيم العلــــوم ع�ـــــ� مــــستو الـــــدو )٢٠١٩رســـــناء أبوعــــاذ ى

¥ع وا()ر¤ات £صالحية ال�T .دفت إ&� تطوVر ا رملتقدمة والنامية، يالحظ بأن .ناك عددا من املشا
ً

ـــل املـــــسافة بــــ�ن التقـــــدم التكنولـــــو©j والعل¨ــــT و�علـــــيم العلـــــوم  دعـــــاء (�علــــيم العلـــــوم مـــــن أجــــل تقليــ
ً، ومن أبر .ذه ا()ر¤ات £صالحية بناء معاي�� العلوم ل�
يل القادم )٢٠١٩عبدالعزVز،  ، )NGSS(ز

ـــن  حيــــث |عــــد مف9ــــوم الــــتعلم kــــj ضــــوء .ــــذه املعــــاي�� عمليــــة م�سلــــسلة �ــــسلط الــــضوء ع�ــــ� عــــدد مـ
سـات العلميـة  رمجاالت العلوم اFGتلفة وال9ندسة، وكذلك ال~�ك�ـ» ع�ـ� التـداخل بـ�ن املعرفـة واملما

تبـــــاط بتعلـــــيم العلـــــوم والتـــــصميم ال9ندـــــ¬ ـــية فيمـــــا يتعلـــــق بتـــــصميم ا(F®ـــــ�ات ال�ـــــT ل9ــــا ا T  روال9ندسـ
)NGSS, Lead States,2013.(  

Vخيـــة، جـــاءت فكـــرة  ن�يجـــة ا()ـــراك £صـــالj¹ لتعلـــيم العلـــوم ) NGSS(رمـــن الناحيـــة التا
Vر الذي ¤ان يحمل عنوان أمة jk خطر وذلك jk عام  ربأمرV\ا، وذلك �عد أن ºشر أحد التقا

ُ
١٩٨٣ ،

ع العلم ل\ل �مرVكي�ن  والذي اشتمل ع�� ثالثة ، ١٩٨٥وذلك jk سنة ) ٢٠٦١(و�عد ذلك جاء مشر
، تال.ــا �عـــد ذلـــك ١٩٨٩مراحــل؛ تمثلـــت املرحلــة �و&ـــ� ب¼ـــشر وثيقــة العلـــم ل\ـــل �مــرVكي�ن kـــj ســـنة 

، وأخ��ا جاءت املرحلة الثالثة وال�T انطلقت من ١٩٩٣رصدو وثيقة معالم الثقافة العلمية jk سنة 
ً

، (خالل العمل ع�� تنفيذ املراحل السابقة  نVتو   ). ٢٠١٧؛ عمر، ٢٠١٠ز

Vــاض ) NGSS(وتقـوم     Vجيــة ابتــداء مــن  رع�ــ� الــدمج بــ�ن ثالثــة جوانــب للــتعلم بطرVقــة تد ًر

jوانـــــب ¾ــــ
ســــات العلميـــــة وال9ندســــية، واملفـــــا.يم : ً�طفــــال وان¿�ــــاء باملرحلـــــة الثانوVــــة .ــــذه ا( راملما
Vـة مـن أجـل ��يئـة الطـالب مـستقبال ل�
وانـب امل9نيـة  املش~�كة، و�ف\ار اG)و

ً
بـد الكـرVم، Àـ)ر ع(ر

، و.ــذه املعــاي�� �عطــي فرصــة لتحـــس�ن وتجوVــد �علــيم العلــوم، إضـــافة إ&ــ� ¤و�Áــا �عمــل ع�ـــ� )٢٠١٧
ً

  ).٢٠١٩ا(Fالدي، (تطوVر أ.داف وطموح الطالب وذلك ل¿�يئ¿�م لواقع ا()ياة �عد املرحلة الثانوVة 

وتطبيـــق نإ&ـــ� أن ي\ـــو .نـــاك نقلـــة لـــتعلم العلـــوم مـــن خـــالل بنـــاء ) NGSS(و��ـــدف معـــاي��    
ناملعرفة العلمية �ش\ل مدمج بدال من ¤و �عليم اG)تو العل¨T |عطى بطرVقة منعزلة، وأن ي\و  ى ُن ً

Vــــة، واملفــــا.يم املــــش~�كة وال�ــــT مــــن خالل9ــــا يمكــــن شــــرح ا(
وانــــب  ر.نــــاك تأكيــــد ع�ــــ� �ف\ــــار اG)و
ـــات ا ســـ ـــق املــــــشاركة الواعيــــــة kــــــj املما ـــة وذلــــــك عــــــن طرVـــ لعلميــــــة رالعلميــــــة وحــــــل املــــــشكالت اFGتلفـــ

ســـة )٢٠١٩الــشياب، (وال9ندســية بطرVقــة ت\امليـــة  
ـــال للطــالب ملماGر،كمــا أن .ـــذه املعــاي�� ت�ــيح ا
وتطبيق ا(
وانب العلمية ال�T قاموا بتعلم9ا jk واقـع حيـا��م، ممـا |ـساعد ع�ـ� تطـوVر الف9ـم لـد�Âم 
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ات تتفاعـل مـع متطلبـات العـصر وت�ـش\ل مـن خـالل توظيـف ا ملعرفــة ر�ـش\ل عميـق، واك�ـساب م9ـا
مي، (   ).٢٠١٩زا()ا

اســات الــسابقة ) NGSS(ولقـد حظيــت     ربا.تمــام واÃـz، وذلــك مــن خــالل العديـد مــن الد

ــــال، مثـــلGــــذا ا. jـــk عملــــت Tاســــة كــــال مـــن: ال�ـــ د

ً
اشــــدة، À٢٠١٧ــــ)ر عبــــد الكـــرVم، : (ر و؛ ســــم��ة ر

؛ ســـــماح عيـــــد، ٢٠٢١؛ العـــــصي¨T، ٢٠٢٠؛ العـــــضيلة، ٢٠١٩؛ الـــــشمراºي، ٢٠١٩؛ الـــــشياب، ٢٠١٨
ن، ٢٠٢١ اسـة )٢٠٢١؛ �Áلة جاد ا()ق، ٢٠٢١و؛ م�  الصادق وآخر  ;Arnow,2015ر، إضافة إ&ـ� د

Burks,2017; Whittington,2017).( 

، فقـد  يولقد نال جانب التفك�� الناقـد ا.تمامـا كب�ـ�ا مـن قبـل البـاحث�ن kـj ا()قـل ال~�بـو
ً ً

د تأكيــد ع�ــ� تنميــة التفك�ــ� بــأن مــن أ.ــداف ال~�بيــة ا()ديثــة الMagno,2010)؛ ٢٠٠٩البكــر، ( رأو
ـــاة  ــــي ي\ونـــــوا مـــــشارك�ن بفاعليـــــة kـــــj مناشـــــط ا()يــ Vب والتعلـــــيم ل\ـ ــــ� التـــــد ــــدى الطـــــالب ع®ـ رالناقـــــد لـ

Õي  بـأن موضـوع التفك�ـ� الناقـد مـن املوضـوعات ال�ـT ) ٢٠١٦(راملتنوعة، وkـj .ـذا الـصدد يؤكـد ا()ـا
اد �. مــن طوVـل، و زوجـدت ا.تمامــا كب�ـ�ا لــدى أÖــ)اب ال~�بيـة منــذ  ٍ ز

ً ً
تمــام �Øــذا �مـر خــالل الف~ــ�ة 
�خ�ـــ�ة، وذلـــك ن�يجـــة اºع\اســـاتھ ع�ـــ� عمليـــات الـــتعلم وحـــل املـــشكالت وال�ـــT �عـــد  م9مـــة kـــj ��يئـــة 

  . الطالب وإعداده ل\ي يواجھ ¤ل ما |ع~�ضھ من تحديات jk ا()ياة اليومية

©j للظـوا.ر فحــسب، بـل يتجــاو     زإن التفك�ـ� الناقــد ال يركـز فقــط ع�ـ� النقــد ا(Fــا ذلــك ر
 Tللظوا.ر ومعرفة واك�شاف العالقات ب�ن املقدمات والنواتج وطـرح �سـئلة ال�ـ jإ&� النقد الداخ�

، كمــا �Âـدف التفك�ـ� الناقـد إ&ــ� )٢٠٠٦محمـود، (تتعلـق بالقـضايا واملـشكالت ال�ــT يواج99ـا الطالـب 
ة ع�ــــ�  ات لــــدى الطـــالب أثنـــاء عمليــــة التفك�ـــ�، بحيـــث يــــصبح لديـــھ املقـــد رتحـــس�ن امل9ـــا النجـــاح kــــj ر

ــــزه ع�ـــــ� طـــــرح �ســـــئلة والقيـــــام بالبحـــــث و�ســـــتف9ام، دو  ـــة، وكـــــذلك يحفـ ـــاة اFGتلفــ نجوانـــــب ا()يــ
Vـــادة   jـــk ـــل .ـــذا |ـــس9م¤ ، زال�ـــسليم بأخـــذ ا()قـــائق كمـــا ¾ـــj، والقيـــام �عمليـــة �ستكـــشاف والتحـــر ي

تـا&j إثـراء لاملعرفة لدى الطالب، مما يجعلھ ينطلق بالبحث jk حقو املعرفة العلمية الواسعة، وÙال
  ).٢٠١٥أبو جادو ونوفل،(الب¼ية املعرفية وتحس�ن عملية التعلم لد�Âم 

ة التفك�ـ� الناقـد،       رو�عد مادة العلوم بما تحتوVھ من موضوعات علمية مختلفة بÚئة خصبة إلثا
¥س  ســـــة التفك�ـــــ� الناقـــــد kـــــj تـــــد ــــق إذا مـــــا تـــــم مما ـــن أن تتحقـ رو.نـــــاك عـــــدد مـــــن الفوائـــــد ال�ـــــT يمكــ ر

بـــأن الطالـــب يـــصبح لديـــھ ) ٢٠١٨(يلعلـــوم، فمـــن تلـــك الفوائـــد كمـــا أشـــار إل��ـــا ا(�Fـــ� موضـــوعات ا
ة ع�ــ� التمي�ـــ» بــ�ن املفــا.يم العلميـــة الــÛ)يحة وا(Fاطئــة، وVـــصل إ&ــ� اســت¼تاجات Öـــ)يحة  رالقــد
ومنطقيــة، وأيـــضا يمكنــھ اتخـــاذ القــرار الـــÛ)يح، وكــذلك يجعـــل لديــھ الثقـــة بنفــسھ وVـــزداد جانـــب 

ً

  .ه �علم العلومالدافعية لديھ تجا

اسات ذات العالقة بالتفك�� الناقد، مع عدد من املتغ��ات املستقلة  ر     وقد أجرVت العديد من الد
ُ

، نمــوذج : ع�ـ� ســfيل املثــال زالــتعلم املــس�ند للــدماغ ونمـط الــسيطرة الدماغيــة، تقنيــة الواقــع املعــز
ة التقT¬ß الثنائية،)NGSS(التعلم التوليدي، معاي��  اء املعرفة ومن تلك ر، نموذج دو ات ماو ر م9ا ر

jاســات مــاي� ، ٢٠١٨؛ أبــو حكمــة، ٢٠١٤املطرkــj، : (رالد ؛ ٢٠١٨؛ Àــ)ر عــز الــدين، ٢٠١٨ي؛ ا(�Fــ�
  ).Magno,2010، ٢٠٢٠؛ العفيفي، ٢٠١٩شومان، 

كما أن مواد العلـوم بمـا تحتوVـھ مـن موضـوعات مختلفـة، قـد |ع~��Âـا التجرVـد والـصعوÙة 
ي~�تب ع�� ذلك سطحية ف9م تلك املوضوعات والبعد عن ت\وVن الف9م jk الف9م لدى الطالب، مما 

العميق ل9ا jk أذ.ان الطالب، لذا فإن موضوع  الف9م العميق |عد من املوضوعات ال�T تم التأكيد 



 
) NGSS(أثر برنامج إثرائي قائم على معايير العلوم للجيل القادم 
  ...رحلة على تنمية التفكير الناقد والفهم العميق لدى طالب الم
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ي  إ&ـ� أن الف9ـم العميـق |عتمـد �ـش\ل ) ٢٠١٢(رعل��ا jk عدد من أدبيات ال~�بية، حيـث أشـار ا(
9ـو
الطالــــب تفك�ــــ�ه أثنــــاء �ºــــشطة وامل9ــــام العلميــــة املطلوÙــــة منــــھ، بحيــــث يجــــو.ر ع�ــــ� أن |ــــستخدم 

ات مثـــل التفـــس�� و�ســـت¼تاج وال~�جمـــة، والقيـــام بال�ـــساؤالت  س أثنـــاء التفك�ـــ� عـــددا مـــن امل9ـــا ريمــا ر
  .الذاتية من أجل ح�ãم ع�� الف9م العميق

توعب الطالـب ع�� ا(
انب äخر فإن الف9م العميق للمادة العلمية ال |ع�T فقط أن |س
نالفكـرة أو أن ي\ـو لديـھ حـصيلة حـو املفـا.يم العلميـة أو ي\ـو ف9مـھ للموضـوع بطرVقـة عـابرة أو  ل ن
أن يكتفي باستظ9ار واستدعاء ذلك املوضوع حينما يطلب منھ ذلك، بـل �مـر أك®ـ� مـن ذلـك حيـث 

ه أثنـاء الـتعلم بطرVقـة ن ي\ـو ف��ـا أك�ـ� رإن الف9م العميق يجعل الطالب يقوم بتعديل وتكييـف أدوا
ف  ـــا ة ذ.نيــــة ت\ــــو ف��ــــا املعـ ـــوVن صــــو تــــھ ع�ــــ� ت\ـ ــا ســــبق، و.ــــذا يتــــzå مــــن خــــالل مقد ــا ممــ ا¤ــ رإد ر نر ر

ً

ـــj مواقـــــف جديــــــدة  ــــا متماســــــكة ح�ــــــ  |ـــــستطيع توظيف9ــــــا kـــ ــــT �علم9ـ ات العلميــــــة ال�ــ ان (روامل9ـــــا زســــــو
  ). ٢٠١٧سراج،

طالبھ، حيث إن رومن .نا يأ�ي دو معلم العلوم jk التأكيد ع�� �عزVز الف9م العميق لدى 

يعھ لكيفيـة æقة التعلم لدى الطالب، وذلك من خالل توج��ھ و�Vس�� طرÚردو معلم العلوم .و ت
القيام بالبحث وا()صو ع�� املعلومات بدال من حفظ9ا، وتوج��9م إ&� البحث kـj املواقـع العلميـة 

ً ل
لاملتخصـصة وال�ــT مـن شــأ�Áا أن ت�ــ� الطالـب بمزVــد مـن املعلومــات حــو املوضـ وعات العلميــة، ¤ــل ى

ز.ذا �Á jkاية املطاف |عز من عملية الف9م العميق و�بتعاد عن التعلم الـسطjç و.ـذا �مـر يتفـق 
اºي، (مع �س�è إليھ ال~�بية العلمية    ).٢٠٢٠واملر

ول\ي تحدث عملية الف9م العميق لـدى الطـالب، يجـب ع�ـ� معلـم العلـوم العنايـة بنوعيـة 
¥س اFGتل فة jk العلوم وال�T ل9ا تأث�� ع�� عمليات التعلم وال�T ��دف إ&ـ� �عزVـز راس~�اتيجيات التد

نالف9م العميق، وذلك �سfب أن مـا يتعلمـھ الطـالب مـن املعلومـات العلميـة والـصو و�شـ\ال ي\ـو  ر
¥ــــسية �عــــز لـــــدى  ـــT العلــــوم اســـــتخدام اســــ~�اتيجيات تد زمعرضــــا لل¼ــــسيان، ممــــا يفـــــرض ع�ــــ� معل¨ـ ر

ً

 املواقــف التعليميــة اFGتلفــة وتدفعــھ إ&ــ� عمليــات التفك�ــ�، وذلــك مـــن الطالــب عمليــة التفاعــل مــع
  ).(Ruutmann and Vanaveski,2009أجل توظيف املعرفة jk مواقف ا()ياة اليومية 

وأل.مية تنمية الف9م العميق jk ا(
انب التعلي¨T لدى الطـالب، فقـد أجرVـت العديـد مـن 
ــــن املتغ�ــــــ�ات املــــــست اســـــات الــــــسابقة مــــــع عــــــدد مــ نمــــــوذج �ستقــــــصاء ا(
ــــــد&j، : قلة ومــــــن ذلــــــكرالد

، أºشطة علمية، برنامج )NGSS(اس~�اتيجيات الدعائم التعليمية، معاي��  ن، نموذج وايت وج¼ستو
jاســات مــاي� ؛ ٢٠١٧؛ Àــ)ر عبــد الكـــرVم، ٢٠١٦دمحم، : (رقــائم ع�ــ� العمــل �ف~�اïــ¬T ومــن .ــذه الد

ـــراج،  ان ســ ؛ حـــــسان�ن ٢٠١٨ي شـــــ�� نـــــصjç ،؛٢٠١٨؛ ��ـــــاºي حتحـــــوت، ٢٠١٧؛ القرºـــــي،٢٠١٧زســــو
ن،  اºي، ٢٠٢٠؛ العصي¨T، ٢٠١٩ووآخر ن، ٢٠٢٠و؛ املر   .)٢٠٢١و؛ الشيخ وآخر

وقد ظ9ر مف9وم الـسيطرة الدماغيـة وذلـك ¤أحـد �سـاليب ال�ـT يميـل إل��ـا الطالـب أثنـاء 
عمليــــة التفك�ــــ� والتعامــــل مــــع معطيــــات الوســــط الــــذي |عــــÚش فيــــھ، حيــــث إن الــــسيطرة الدماغيــــة 

 طالب آلخر وذلك اس�نادا ع�� طرVقة التمثيل العصTU للمعلومات داخل الدماغ وتنوع تختلف من
ً


ي�j، (وظائفھ óة عبد ا()ق وصباح الVوف، ٢٠١٥ز.ر   ). Kihlstrom,2012؛ ٢٠١٩ؤ؛ عبد الر

ت عــدد مـن أدبيــات ال~�بيــة ال�ـT تناولــت الــسيطرة الدماغيـة مثــل  نــداء عفانــة، (روقـد أشــا
٢٠١٣ ،jــــkــــي، ؛٢٠١٤؛ املطرº؛ ٢٠١٥ القرLawrence,2015 (بــــأن مــــن أنمــــاط الــــسيطرة الدماغيــــة :

الــــنمط �يمــــن بحيــــث يــــتم اســــتخدام ا(
انــــب �يمــــن مــــن الــــدماغ عنــــدما يقــــوم الطالــــب بمعا(
ــــة 
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املعلومات، والنمط �|سر وفيھ يقوم الطالب باستخدام ا(
انب �|سر من الدماغ أثناء معا(
ة 
والـــذي |ـــستخدم فيـــھ الطالـــب كـــال ا(
ـــانب�ن مـــن الـــدماغ عنـــدما تـــتم املعلومـــات، والـــنمط املت\امـــل 

  . معا(
ة املعلومات

kـــj كـــال النـــصف�ن  إن معا(
ـــة املعلومـــات kـــj ضـــوء نظرVـــة الـــتعلم املـــس�ند للـــدماغ تحـــدث 
ـــھ صـــــعبا، فـــــإن .ـــــذا ســـــيؤدي إ&ـــــ�  ــــل املـــــراد التعامـــــل معــ ــــت طبيعـــــة العمـ �Vن للـــــدماغ، وإذا ¤انـ الكـــــر

ً
و

V ، وkـــj .ـــذا الـــصدد )(�Jensen,2008ن للــدماغ أثنـــاء معا(
ـــة املعلومــات واســتخدام النـــصف�ن الكـــر
ــــواءم مــــــع أنمــــــاط الــــــسيطرة ) (Herman,1991يؤكــــــد   ـــھ إذا ¤انــــــت طرVقــــــة �علــــــم الطالــــــب تتــ ع�ــــــ� أنـــ

ل إ&ـ� نتـائج إيجابيـة ع�ـ� �علمـھ، وVـضيف  ) (Sousa,2006والدماغية السائدة لديـھ، فـإن ذلـك سـيؤ
ُل جانب من جانTU الدماغ، حيث |عـد ذلـك مـن ا(
وانـب ال9امـة، بأن ع�� املعلم�ن معرفة وظيفة ¤

إضافة إ&� ذلك �ش�� صفاء أحمد . ل\ي |ستطيع املعلم أن يصل بطالبھ إ&� نتائج جيدة
ً

إ&� ) ٢٠١٣(
ف واملفا.يم العلميـة والعمـل ع�ـ�  رأن معرفة وظيفة وعمل الدماغ تؤدي إ&� أن يتعلم الطالب املعا

ات العقلية، ¥س وفقـا لوظـائف الـدماغ |عـد أمـرا .امـا رتنمية القد  ولذلك فإن العنايـة بجانـب التـد
ً ً ً

ر
Vا وضر
ً
  .ور

ـــن     ـــدد مــــ ـــــت عــــ ـــة التعليميـــــــة، فقـــــــد أجرVــ ــــj العمليـــ ـــــسيطرة الدماغيـــــــة kـــ وأل.ميــــــة أنمـــــــاط الــ
، والثقافــــة العلميــــة، والتفك�ــــ�  اســــات الــــسابقة مــــع عــــدد مــــن املتغ�ــــ�ات م��ــــا التفك�ــــ� �بت\ــــار يالد ر

 لإلنجــاز، والتفك�ــ� عــا&j الرتبــة، وüعــض عــادات العقــل، وعمليــات الــتعلم، ومـــن الناقــد، والدافعيــة
اســــة كــــال مــــن اســــات د ضــــمن .ــــذه الد

ً
ر ؛ أبــــو ٢٠١٦؛ العــــصي¨T، ٢٠١٥؛ القرºــــي، ٢٠١٤املطرkــــj، :(ر

وف، ٢٠١٨؛ صباح السواط، ٢٠١٨حكمة،  ن، ٢٠١٩ؤ؛ عبد الر   ).٢٠٢٠و؛ الشيخ وآخر

اسة   :رمشdلة الد

ا ات التفك�ـــــ� الناقـــــد، والف9ـــــم العميـــــق، وضـــــعف �.تمـــــام ر     ت®ـــــ�ز مـــــش\لة الد رســـــة kـــــj تـــــدºي م9ـــــا
ـــj العلــــوم و.ــــذا مــــا أكدتــــھ نتــــائج وتوصــــيات  بالــــسيطرة الدماغيــــة لــــدى طــــالب املرحلــــة املتوســــطة kـ

اســـة  اســـات الـــسابقة ذات الـــصلة وم��ـــا د رالد ن، ٢٠١٨؛ أبوحكمـــة،٢٠١٥القرºـــي،(ر و؛ الـــشيخ وآخـــر
٢٠٢٠ ،T¨ي،٢٠٢٠؛ العفيفي، ٢٠٢٠؛ العصيºا   ).٢٠٢٠و؛ املر

اسات السابقة jk مجال �عليم العلوم ي�بـ�ن أ.ميـة اسـتخدام     رمن خالل �طالع ع�� الد
ع�ـــ� تنميـــة التفك�ـــ� الناقـــد والف9ـــم ) NGSS(برنـــامج إثرا�ـــي قـــائم ع�ـــ� معـــاي�� العلـــوم ل�
يـــل القـــادم 

اغيــة اFGتلفــة، حيـــث يالعميــق لــدى طــالب املرحلــة املتوســطة املتفــوق�ن ذو أنمــاط الــسيطرة الدم
سات ع�ـ� أ.ميـة اسـتخدام بـرامج إثرائيـة قائمـة ع�ـ� معـاي�� العلـوم ل�
يـل  رأكدت العديد من  الدا

اسة ) NGSS(القادم  اشدة،(رjk �عليم العلوم ومن ذلك د ؛ دعـاء ٢٠١٩؛ ا(Fالدي، ٢٠١٨وسم��ة ر
مي، ب،٢٠١٩زا()ــــا ؛ �Áلـــــة ٢٠٢١؛ العـــــصي¨T،٢٠٢١؛ ســــماح عيـــــد،٢٠١٩؛ الـــــشمراºي، ٢٠١٩ر ؛ شـــــا

اسات بأن .نالك ضعف jk �.تمام بتلك املعاي��، إضافة )٢٠٢١جاد ا()ق،  ،كما أكدت .ذه الد
ً

ر
ى��دف إ&� إمداد الطالب بتعليم ذو مستو عال¨T للعلوم |ساعد ع�� دمج ) NGSS(إ&� ذلك معاي�� 

ســـات العلميــــة وال9ندســـية  ، )٢٠١٨نــــوjþV، إيمـــان (ر�ف\ـــار �ساســـية واملفـــا.يم الــــشاملة مـــع املما
ة التعلـــيم وال�ـــT ��ـــدف إ&ـــ� تجوVـــد مخرجـــات الـــتعلم والعمـــل ع�ـــ�  ا رو.ــذا �مـــر يتفـــق مـــع أ.ـــداف و ز

 T¨فع جودة �بت\ار والبحث العل رتحس�ن النظام التعلي¨T عامليا و
ً

ة التعليم،(  ا رو   ).٢٠٢٢ز

اســـــة ا()اليـــــة    اســـــات الـــــسابقة، اتـــــzå أن موضـــــوع الد رأيـــــضا، مـــــن خـــــالل مراجعـــــة الد ر
ً

 
لـم يجـد �.تمـام ال\ـاjk خـصوصا مـع ) NGSS(املتمثل jk استخدام برنامج إثرا�ي قائم ع�� معـاي��  

ً
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اسة  اسة، ال سيما مع الطلبة املتفوق�ن حيث يوجد فقط د رمتغ��ات .ذه الد )  ٢٠٢١العـصي¨T، (ر
اسة مع الطلبة املتفوق�ن ولكن مع متغ��ات تختلف عن متغ��ات) NGSS(وال�T تناولت معاي��   ر الد

ات القر ا()ادي والعـشرVن(ا()الية  نم9ا ، ول9ـذا جـاءت فكـرة )معا(
ـة املعلومـات-نزعـات التفك�ـ�-ر
اسة وال�T .دفت إ&� الكشف عن أثر برنامج إثرا�ي قائم ع�� معاي�� العلوم ل�
يل القادم  ر.ذه الد

)NGSS (ية املتفـــوق�ن ذو ع�ــ� تنميــة التفك�ـــ� الناقــد والف9ـــم العميــق لـــدى طــالب املرحلـــة املتوســط
j&اسة التا رأنماط السيطرة الدماغية اFGتلفة، وÙالتا&j |ع®� عن املش\لة jk سؤال الد ُ:  

ع�ـــ� تنميـــة التفك�ـــ� الناقـــد ) NGSS(مـــا أثـــر برنـــامج إثرا�ـــي قـــائم ع�ـــ� معـــاي�� العلـــوم ل�
يـــل القـــادم 
  الدماغية اFGتلفة؟يوالف9م العميق لدى طالب املرحلة املتوسطة املتفوق�ن ذو أنماط السيطرة 

  :ومن lذا السؤال تتفرع gسئلة التالية

ة ال®�نــامج £ثرا�ــي القــائم ع�ــ� معــاي�� العلــوم ل�
يــل القــادم   -١ ع�ــ� تنميــة ) NGSS(رمـا صــو
يالتفك�� الناقد والف9م العميق لدى طالب الصف الثالث املتوسط املتفوق�ن ذو أنماط 

  السيطرة الدماغية اFGتلفة؟

ع�ــ� تنميـة التفك�ــ� ) NGSS(برنــامج إثرا�ـي قـائم ع�ــ� معـاي�� العلــوم ل�
يـل القـادم مـا أثـر   -٢
يالناقـــد لـــدى طـــالب الـــصف الثالـــث املتوســـط املتفـــوق�ن ذو أنمـــاط الـــسيطرة الدماغيـــة 

  اFGتلفة؟ 

ع�ـــ� تنميــة الف9ـــم ) NGSS(مــا أثــر برنـــامج إثرا�ــي قــائم ع�ـــ� معــاي�� العلـــوم ل�
يــل القــادم   -٣
يب الــصف الثالــث املتوســط املتفــوق�ن ذو أنمــاط الــسيطرة الدماغيــة العميــق لــدى طــال

  اFGتلفة؟

اســة مــن الطــالب kـــj اختبــار التفك�ــ� الناقــد بـــاختالف   -٤ ر.ــل تختلــف اســتجابات عينـــة الد
  أنماط السيطرة الدماغية اFGتلفة؟

اســـة مـــن الطـــالب kـــj اختبـــار الف9ـــم العميـــق بـــاختالف   -٥ ر.ـــل تختلـــف اســـتجابات عينـــة الد
  ماط السيطرة الدماغية اFGتلفة؟أن

جـــة ال\ليـــة الختبــــار   -٦ جـــة ال\ليــــة الختبـــار التفك�ـــ� الناقــــد والد تبــــاط بـــ�ن الد جـــة � رمـــا د ر ر ر

موعت�ن التجرfVية والضابطة؟ Gالتطبيق البعدي لدى طالب ا jk الف9م العميق  

اسة   :رأlداف الد

اسة ا()الية إ&�   :ر.دفت الد

لتنميـة التفك�ـ� الناقـد والف9ـم العميـق لـدى ) NGSS(ع�ـ� معـاي�� إعداد برنـامج إثرا�ـي قـائم   -١
  .يطالب الصف الثالث املتوسط املتفوق�ن ذو أنماط السيطرة الدماغية اFGتلفة

kـــj تنميـــة التفك�ـــ� الناقـــد لـــدى ) NGSS(الكـــشف عـــن أثـــر برنـــامج إثرا�ـــي قـــائم ع�ـــ� معـــاي��   -٢
  .السيطرة الدماغية اFGتلفةيطالب الصف الثالث املتوسط املتفوق�ن ذو أنماط 

jk تنمية الف9م العميق لدى طالب ) NGSS(الكشف عن أثر برنامج إثرا�ي قائم ع�� معاي��    -٣
  .يالصف الثالث املتوسط املتفوق�ن ذو أنماط السيطرة الدماغية اFGتلفة
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ق ذات داللة إحصائية  -٤ ىز ُ jk اختبـار التفك�ـ� الناقـد |عـ-إن وجدت-والكشف عن وجود فر
  .إ&� متغ�� أنماط السيطرة الدماغية اFGتلفة

ق ذات داللـة إحـصائية   -٥ ى kـj اختبـار الف9ـم العميـق |عـز -إن وجـدت-والكشف عن وجود فـر ُ

  .إ&� متغ�� أنماط السيطرة الدماغية اFGتلفة

تباطيــة ذات داللــة إحــصائية  -٦ جــة ال\ليـــة -إن وجـــدت-رالكــشف عــن وجــود عالقـــة ا ر بــ�ن الد
جة ال\لية الختبار الف9م العميق للتطبيق البعدي لـدى طـالب الختبار الت رفك�� الناقد والد


موعت�ن التجرfVية والضابطةGا.  

اسة   :رأlمية الد

اسة ا()الية من خالل عدد من النقاط التالية   :رت¼بع أ.مية الد

أحــد حر¤ـــات £صـــالح ملنـــا�X العلــوم، و.ـــذا يتما�ـــ¬  مـــع ) NGSS(ُ|عــد اســـتخدام معـــاي��    -١
Vة ٢٠٢٠لرنامج التحو الوط�T ب   .٢٠٣٠ؤ، ومع ر

٢-   Tة التعلـــيم وذلـــك لتب�ـــ ا ات العلـــوم kـــj و ل�ن عـــن تخطـــيط مقـــر رقــد تلفـــت ان�بـــاه املـــسؤ ز ر و
  .jk �عليم العلوم) NGSS(معاي�� 

¥س موضــوعات   -٣ ¥ع حديثـة kـj جوانـب تـد رقـد تلفـت أنظـار معل¨ـT العلـوم السـتخدام مـشا ر
  ).NGSS(العلوم اFGتلفة وم��ا معاي�� 

ات لقياس التفك�� الناقد والف9م العميـق،    -٤ رقد تفيد مقومي منا�X العلوم jk وضع اختبا
  .وقياس أنماط السيطرة الدماغية اFGتلفة لدى الطالب

Vد معل¨T العلوم بدليل اس~�شـادي حـو كيفيـة اسـتخدام معـاي��   -٥ لتز kـj عمليـة ) NGSS(و
¥س العلوم   . رتد

اسة   -٦ رقد �عد .ذه الد
ُ

سات  ال�T ركزت ع�� معاي�� - jk حدود علم الباحث-رمن أوائل الدا
)NGSS ( فيمـــا يتعلـــق باســـتخدام ال®ـــ�امج £ثرائيـــة مـــع الطـــالب املتفـــوق�ن وخـــصوصا مـــع

ً

اسة   .راملتغ��ات ا()الية للد

اسة   :رحدود الد

اسة ع��   :راشتملت حدود .ذه الد

  . املتوسط املتفوق�نىمحتو الزخم والتصادم وقوان�ن نيوتن للصف الثالث   -١

�ســت¼تاج، تمي�ــ» �ف~�اضــات، : قيــاس أ�عــاد التفك�ــ� الناقــد وال�ــT تــضمنت ��عــاد التاليــة   -٢
X��)م اVست¼باط، التفس��، وتقو�.  

 .رالتطبيق، التفس��، الشرح، اتخاذ املنظو: قياس ا�عاد الف9م العميق وال�T اشتملت ع��  -٣

نمط السيطرة �يمن، نمط السيطرة : (لدماغية واملتمثلة jkقياس أ�عاد أنماط السيطرة ا  -٤
  ).�|سر
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سة أüي مو¬  �شـعر بالعاصـمة   -٥ يعينة من طالب الصف الثالث املتوسط املتفوق�ن بمد ر
 T¬ا   .ه١٤٤٢/١٤٤٣راملقدسة الفصل الثالث للعام الد

اسة   :رأدوات الد

اسة �دوات التالية   :رتضمنت .ذه الد

ات  -١ ـــ راختبار م9ا ـ   Watson & Glaser التفك�� الناقد لــ

  .اختبار الف9م العميق، إعداد الباحث  -٢

  .مقياس أنماط السيطرة الدماغية، إعداد الباحث  -٣

اسة   :رمصط�nات الد

  :ال�Uنامج pثرا�ي

Vـاºي  مجموعــة خ®ـ�ات ترÙوVـة تتـصف بــالعمق و�خـتالف وتتحـدد kــj : بأنـھ) ٢٠١٣(رعرفـھ 
 أو £ضــــافات للعديـــد مــــن املنــــا�X وال®ـــ�امج العلميــــة املتنوعـــة وال�ــــT تلUــــT مجموعـــة مــــن التعـــديالت

ات العلمية اFGتلفة ا¬T أو القد ات الطالب وال�T ل9ا عالقة باG)تو الد رحاجات وقد ر   . ىر

و¥عـرف ال®�نـامج £ثرا�ـى إجرائيـا بأنـھ
ً مجموعـة خ®ـ�ات �عليميـة إضـافية متنوعـة منfثقــة : ُ

 حاجـــات الطــــالب املتفـــوق�ن ذو أنمــــاط الـــسيطرة الدماغيــــة اFGتلفــــة وذلــــك ل\ـــي تلUــــNGSS (T(مـــن 
ا��م العقليـــة اFGتلفــــة وذلــــك لتنميـــة التفك�ــــ� الناقــــد  ربالـــصف الثالــــث املتوســــط وت�ناســـب مــــع قــــد

  .والف9م العميق لد�Âم

 :(NGSS)معاي�� العلوم ل�
يل القادم 

�عـرف بأ�Áـا مجموعـة معـاي�� وطنيـة لتوجيـھ املعلمـ�ن فيمـا ي   
ُ

جـب أن |عرفـھ الطـالب وأك�ـ� 
Vن ع�� إظ9ار الكفاءة jk العلوم    ).NGSS, Lead States,2013(رأ.مية أن ي\ونوا قاد

ب  
لـــس القـــومي للبحـــوث لأل¤اديميـــات ) ٢٠١٩(رو¥عرف9ـــا شـــاGت عـــن ا ربأ�Áـــا مجموعـــة معـــاي�� صـــد
يـات املتحـدة kـj الوال) National Research Council of the National Academies) NRCالوطنيـة 

jــة جديــدة فيمــا يتعلــق بال~�بيــة العلميــة، واشــتملت ع�ــ� ثالثــة أ�عــاد ¾ــV : ؤ�مرVكيــة وذلــك إلعطــاء ر
Vـــــة التخصـــــصية، واملفـــــا.يم املـــــش~�كة بـــــ�ن مختلـــــف  ســــة العلميـــــة وال9ندســـــية و�ف\ـــــار اG)و راملما ر

  .�فرع للعلوم

وVمكن �عرVف9ا إجرائيا jk .ذا البحث بأ�Áا   
ً

اي�� لتعليم و�علـم العلـوم، وال�ـT مجموعة مع: 
ىتحدد ما يجب ع�� الطالب أن يطبقھ وVمتلكھ jk محتو الـزخم والتـصادم وقـوان�ن نيـوتن kـj مـادة  ُ

سـات العلميـة وال9ندسـية، املفـا.يم : العلـوم للـصف الثالـث املتوسـط وذلـك بـدمج ثالثـة أ�عـاد راملما
ع امل   .عرفةوالشاملة، و�ف\ار �ساسية من خالل مختلف فر

  :التفك�� الناقد

تفك�ـــ� تــأم�j عقالºــي يركـــز وVؤكــد ع�ــ� تحديـــد مــاذا نفعـــل أو " بأنــھ ) Ennis,1991(عرفــھ 
  ).٦٨ص" (ماذا ºعتقد
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ة     ش\ل من أش\ال التفك�� يقوم ع�� : بأنھ) ٢٠١٣(رjk ح�ن عرفھ العتوم، وا(
راح، وüشا
ـــــق، بحيــــــث يقـــــــوم الفــــــر ـــل واملنطــ ــــب التحليـــ ــــاط بجوانـــ تبــ ـــل ولـــــــھ ا ــــس��، رالتأمـــ د باالف~�اضـــــــات، والتفـــ

  .والتقوVم، و�ست¼باط، و�ست¼تاج

و¥عرف إجرائيا بأنھ   
ً ات وم��ا: ُ س فيھ الطالب �عض امل9ا رأحد أش\ال التفك�� والذي يما : ر

اســـتھ ملوضــــوعات  روضـــع الفرضـــيات، و�ســـت¼تاج، و�ســـت¼باط، والتفــــس��، وتقـــوVم ا(��ـــX عنـــد د
جــــة ال\ليــــة ال�ــــT يحــــصل عل��ــــا الطالــــب kــــj الـــزخم والتــــصادم وقــــوان�ن نيــــوتن، و رVمكــــن قياســــھ بالد ُ

  .�ختبار املعد لذلك

  :الف9م العميق

اتھ الذ.نية وال�T تتمثل Newton (2012) jkُ|عرفھ     ة الطالب ع�� توظيف م9ا ر بأنھ مقد ر
لإجـــراء الفحـــص الناقـــد للمحتـــو العل¨ـــT مـــن أجـــل الوصـــو إ&ـــ� بنـــاء املعرفـــة �ـــش\ل Öـــ)يح وذلـــك  ى

  . ا �علمھ الطالب من معرفة سابقة مع املعرفة ا()الية ح�  يحقق امل9ام املطلوÙة منھبرÙط م

ي  ة الطالب طرح أسئلة عميقة خالل مرحلة التعلم ) ٢٠١٢(ربÚنما عرفھ ا(
9و ربأنھ قد
ىوإجـــراء عمليــــة �تـــصال اللغــــو وذلـــك مــــن خـــالل ال~�جمــــة مـــن مرحلــــة التجرVـــد إ&ــــ� مرحلـــة أخــــر  ي

، وإعطـــاء التفـــس��ات وعمـــل �ســـت¼تاجات وترجمـــة ال\لمـــات وتح مـــو Vاضـــية أو  زوVل9ـــا إ&ـــ� أشـــ\ال  ر ر
  . الÛ)يحة

اسة بأنھ    رو¥عرف إجرائيا jk .ذه الد
ً

ات الف9ـم العميـق :  ة الطالب ع�ـ� توظيـف م9ـا رمقد ر
اسـة محتـو الـزخم والتـصادم وقـوان�ن نيـوتن، kـj موضـوعات كتـاب العلـوم للـصف الثالــث  ىأثنـاء د ر

، وVمكــن قياســھ مــن خــالل املتوسـط، وال�ــT ت ُتــضمن التطبيــق، والتفــس��، والــشرح، واتخــاذ املنظــو ر
جة ال\لية ال�T يحصل عل��ا الطالب jk اختبار الف9م العميق   .رالد

  :قالطالب املتفو

 jــkجانـــب التحــصيل العـــام : بأنـــھ) ٢٠١٩(     |عرفــھ املطر jــk ة عاليـــة رالطالــب الـــذي ي\ــو لديـــھ قــد ن
اــ¬T نبحيـث ي\ــو مجموعــھ kـj اخت ات التحــصيل العـام للفــصل الد ربــا ٪ فـأع��، وأن يحــصل kــj ٩٠ر

٪ فأع��، وأن ي\و املعدل ال~�اك¨T العام لھ أيضا ٩٠مواد العلوم ع�� 
ً

  ٪ فأع��٩٠ن

اسة بأنھ    رو¥عرف إجرائيا jk .ذه الد
ً

جة عالية kـj التحـصيل :  رالطالب الذي ي\و لديھ د ن
ا¬jk T مادة العلوم بحيث ت\و ºسfتھ  نالد   .٪ فأع��٩٠ر

 :أنماط السيطرة الدماغية

 بـأن الـسيطرة الدماغيـة �ـش�� إ&ـ� تفـضيل اسـتخدام أحـد Lawrence (2015)     يـذكر   
نــصفي الــدماغ ع�ـــ� النــصف äخــر، وكـــذلك �ع�ــT �ســتخدام املفـــرط ل�
انــب �|ــسر أو �يمـــن أو 

  .¤امل الدماغ

ــــدماغ بأ�Áــــــا ميــــــل الفــــــرد الســــــت) ٢٠٠٢(|عرف9ـــــا حــــــسان�ن والــــــæ)ات  ـــانTU الــ خدام أحــــــد جـــ
و�عتمـــاد عليـــھ �ـــش\ل أك®ـــ� مــــن äخـــر عنـــد التعامـــل مـــع حـــل املـــشكالت ال�ــــT ) �يمـــ�ن أو �|ـــسر(

جة، وjk .ذه ا()الة ي\و النمط لديھ نمطا مت\امال تقابلھ، أو استخدام كال ا(
انب�ن بنفس الد
ً ً

ن   .ر



 
) NGSS(أثر برنامج إثرائي قائم على معايير العلوم للجيل القادم 
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اســـة بأ�Áـــا اســـتخدام الطالـــب ألحـــ    رو�عـــرف إجرائيـــا kـــj .ـــذه الد
ً

ا  ــ د جـــانTU الـــدماغ لديـــھ إمـ
 Tجـــة ال\ليـــة ال�ـــ را(
انـــب �يمـــن، أو �|ـــسر، أو كال.مـــا معـــا أثنـــاء معا(
ـــة املعلومـــات، وتقـــاس الد

ً

  .يحصل عل��ا الطالب jk مقياس السيطرة الدماغية املعد لذلك

  :يpطار النظر

اســـة وال�ـــT اشـــتملت ع�ـــ� معـــاي�� ا    لعلـــوم رتـــم اســـتعراض �دبيـــات املتعلقـــة بموضـــوع الد
، التفك�ــــ� الناقــــد، الف9ــــم العميـــق، وأخ�ــــ�ا الــــسيطرة الدماغيــــة ع�ــــ� النحــــو )NGSS(ل�
يـــل القــــادم 

ً

  :�äي

أوال
ً

 Next Generation Science Standardsمعــاي�� العلــوم ل�
يــل القــادم : 
((NGSS)) 

 ؟(NGSS) ما lو -أ

معـــاي�� العلــــوم ل�
يــــل القــــادم، �عــــد أحــــد املعــــاي�� ا(
ديــــدة ال�ــــT مــــن خ
ُ

الل9ــــا يــــتم �علــــيم 
ســة، وتمتــاز أيــضا بــال~�ابط و£ثــراء  العلــوم، و¾ــj ت�ــسم بأ�Áــا غنيــة kــj جانــب اG)تــو وجانــب املما

ً
ر ى

ضـة ح�ـ  �Áايـة  اسية ابتـداء مـن مرحلـة الر وباإلضافة إ&� أ�Áا �شمل موضوعات مختلفة ومراحل د ً ر
ـــة  ـــة الثانوVــــ ـــة متد)k-12(املرحلـــ ــــوعات بطرVقــــ ـــــب .ـــــــذه املوضـــ جـــــــة ومتماســـــــكة ع®ـــــــ� ر، وقـــــــد تـــــــم ترتÚــ

ســـات  رالتخصــصات بحيــث يـــتم ال~�ك�ــ» ف��ـــا ع�ــ� الف9ـــم العميــق، أل�Áــا تقـــوم ع�ــ� الت\امـــل بــ�ن املما
¥ــــسية  رالعلميـــة وال9ندســــية واملعرفــــة العلميــــة مــــن أجـــل تــــصميم ا(F®ــــ�ات التعليميــــة التعلميــــة التد

Vد جميع الطالب اFGتلفة وال�T �شتمل ع�� �عليم العلوم وجانب التصميم ال9ند¬T، من أجل ت وز
Vــــــة عامليــــــة  نــــــات معيا رkــــــj �علــــــيم العلــــــوم بمقا ـــــدالكرVم،(ر  NGSS) Lead(؛ À٢٠١٣ــــــ)ر العبـ

States,2013.(  

إضــافة إ&ــ� ذلــك �عــد معــاي�� العلــوم ل�
يــل القــادم نقلــة نوعيــة kــj �علــيم و�علــم العلــوم، 
ُ ً

ساســــية ا(Fاصـــــة حيــــث إ�Áــــا �عمــــل ع�ــــ� الــــدمج بــــ�ن تطبيقــــات التكنولوجيــــا وال9ندســــة و�ف\ــــار �
  ).Moore et al.,2015(بالتصميم ال9ند¬jk T �عليم و�علم العلوم 

إن معاي�� �عليم العلوم ¾j أحـد حر¤ـات £صـالح ملنـا�X العلـوم ا()ديثـة، حيـث تـم ذلـك    
 Tباملــــشاركة بــــ�ن مجلــــس البحــــث الــــوط�)NRC ( كيــــة لتقــــدم العلــــومVمعيــــة �مر
 Americanوا(

Association for the Advancement of Science ) AAAS (   العلــوم Tمعيـة القوميــة ملعل¨ـ
و ا(
National Science Teachers Association )      NSTA (  ومنظمة إنجاز )Achieve( وذلك من أجل

، وقـــد اشـــتملت عمليـــة تطــوVر املعـــاي�� ع�ـــ� عـــدد مــن املراحـــل بحيـــث ¤انـــت املرحلـــة )NGSS(تطــوVر 
ســـات العلميـــة وال9ندســـية و �ف\ـــار ال9امـــة  ال�ـــT يجـــب ع�ـــ� �و&ـــ� ��ـــدف إ&ـــ� تحديـــد وحـــص رر  املما

الطالب أن يك�سبو.ا �Á jkاية املرحلة الثانوVة، من أجل تحديد إطار شامل وعام jk �علـيم العلـوم 
ضــــة ح�ــــ  �Áايــــة املرحلــــة الثانوVــــة ك ف��ــــا عــــدد مــــن . ومــــن مرحلــــة الر رأمــــا املرحلــــة الثانيــــة، فقــــد شــــا

jk العلوم وذلك �Øدف تطوVر £طار العام، وüعد ذلك تم عرض .ذا £طار ع�� اFGتص�ن وا(F®�اء 

تمــع �مرV\ــي، وتــم أخــذ التغذيــة الراجعــة، وÙنــاء ع�ــ� املالحظــات والتعــديالت تــم إتاحــة معــاي�� Gًا

)(NGSS عــــام jــــk ميــــع وذلــــك
تــــم وضــــع دليــــل اس~�شــــادي ) )٢٠١٥، ثــــم kــــj عــــام ٢٠١٣(( وºــــشر.ا ل�
 ,NRC,2012 NGSS;  (؛)٢٠٢١العــصي¨T، (عــاي�� kــj جميــع الواليــات �مرVكيــة الســتخدام تلــك امل

Lead States,2013.(   
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Vف     ة إ&� �عض �عا روVمكن £شا Vد ) NGSS(ر بأ�Áـا ذلـك ) ٢٠١٥(زفمن ذلك ما أشار إليھ 
ا(
يل ا(
ديد القائم ع�� عـدد مـن املعـاي�� لتعلـيم العلـوم بحيـث ��ـدف إ&ـ� تحقيـق جانـب الت\امـل 
بـ�ن مواضـيع العلـوم والرVاضـيات وال9ندسـة والتقنيـة ع®ـ� مفـا.يم شـاملة �ـش~�ك ف��ـا معتمـدة ع�ــ� 

ســة العلميـــة وذلــك لتنـــوVر وتطــوVر الطـــالب kــj جوانـــب  مــن أجـــل التغلــب ع�ـــ� ) (STEMرجانــب املما
التحــديات ال�ـــT تواجــھ الطـــالب kـــj القــر ا()ـــادي والعــشرVن،  أيـــضا �عـــرف بأ�Áــا مجموعـــة املعـــاي�� 

ُ ً
ن

، )K-12(املعتمدة ع�� جانب البحث العل¨T من أجل �عليم العلوم jk مراحل التعليم اFGتلفة مـن 
 jـــk م جانـــب الكفـــاءة�Âقومـــوا بـــھ ح�ـــ  يـــصبح لـــدVبحيـــث تحـــدد مـــا يجـــب ع�ـــ� الطـــالب أن |عرفـــوه، و

  ). (Castronova,2018العلوم 

  ؟)NGSS( ملاذا -ب

Vة حسان�ن  ت بد ر     أشا 
وانب ال�T تدعو إ&� �.تمام بـإ&� عدد من ا) ٢٠١٦(ر))NGSS ( ومن
  :ذلك أ�Áا �ساعد الطالب ع��

  .ف9م كيفية �علم الطالب للعلوم، وÙالتا&j إعداد.م ل�
يل القادم  -١

ـــات العلميــــــة   -٢ ســ ــــائق إ&ـــــ� أن يتعلمـــــوا العلــــــوم ع®ـــــ� املما ــــة حفــــــظ ا()قـ ــــن عمليـ ر�نتقـــــال مـ
شاملة jk آن واحد بدال من �علم العلوم وال9ندسية و�ف\ار �ساسية وكذلك املفا.يم ال

ً

  .وال9ندسة �ش\ل منفصل

مة وال�T تمك��م ل\ي يصبحوا أفراد فاعل�ن ونا�)�ن داخل   -٣ ات الال زامتالك املعرفة وامل9ا ر
  .مجتمعا��م

ة ع�ـــ�   -٤ راســتخدام الطـــالب لـــألدوات التكنولوجيـــة والتعامـــل مع9ـــا، وأن ي\ـــو لـــد�Âم القـــد ن
ًا، والقيــــام بطــــرح �ســــئلة بنــــاء ع�ــــ� مالحظــــا��م، وأن يقومــــوا تــــصميم �بحــــاث وتنفيــــذ.

 Tل�عملية جمع البيانات ثم القيـام �عمليـة التحليـل، ومحاولـة تـصميم حلـو للمـشا¤ل ال�ـ
، وتطبيق املفا.يم الشاملة من  لتواج99م، وكذلك مناقشة ما يتم التوصل إليھ من حلو

  .خالل مجاالت مختلفة jk العلوم

سة الطال  -٥ ب عمليا عملية البحث العل¨T ولÚس مجرد ناحية نظرVةرمما
ً

 .  

  ؟)NGSS( أ{عاد -ج

اســـات العلميــة مثـــل  ت العديـــد مـــن الد رلقــد أشـــا ة البـــاز،(ر ؛ ٢٠١٩؛ ا(Fالـــدي،٢٠١٧ومـــر
إ&ـــ� أن ) NGSS, Lead States,2013(؛ ٢٠٢١؛ العـــصي¨T،٢٠٢١؛ ســـماح عيـــد، ٢٠١٩الــشمراºي،

  :ة التاليةتتمثل jk ��عاد الرئÚسي) NGSS(أ�عاد 

سات العلمية وال9ندسية   -١ سة بدال من :راملما  وjk .ذا البعد يتم ال~�ك�» ع�� جانب املما
ً

ر
ة وذلـــك لـــضمان املـــشاركة الفاعلــــة kـــj عمليـــة �ستقـــصاء، وVالحـــظ أن .ــــذا  ُجانـــب امل9ـــا ر
ســـات العلميــــة وال9ندســـية ال�ـــT يقـــوم �Øــــا العلمـــاء عنـــد قيـــام9م بfنــــاء  رالبعـــد يـــصف املما

  .ج والنظرVات املتعلقة بف9م العالم الذي ºعÚش فيھالنماذ
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Vــــد :املفـــاlيم الــــشاملة   -٢ و وتتــــضمن مجموعــــة مــــن املفــــا.يم العلميــــة بحيــــث �عمــــل ع�ــــ� تز
الطالــب بإطــار عمــل تنظي¨ــT وذلــك لــرÙط جوانــب املعرفــة بطرVقــة متماســكة ع�ــ� أســاس 

  عل¨T داخل التخصصات اFGتلفة  

 ع�ــ� ا(
وانـــب املعرفيــة وال�ــT ل9ــا عالقــة �علــوم الف�»يـــاء،  و¾ــj �ــشتمل:gفdــار gساســية  -٣
 jـــــk ـــــساعد الطالــــب� Tوال�ــــ ،T¬ض والفــــضاء، والتـــــصميم ال9ندــــ رعلــــوم ا()يــــاة، علـــــوم �

اسة .ذه ا(
وانب، وإبراز العالقات بي��ا   . رالتوسع لد

ة     ¥س .ــذه ��عــاد، ) ٢٠١٩(روتؤكـد ســناء أبــو عــاذ أال ربـأن ع�ــ� معلــم العلــوم إذا قـام بتــد
ّ

يتعامل مع9ا و¤أ�Áا أ�عاد منفصلة عن �عض9ا البعض، بل .يھ مدمجة jk �عض9ا، وذلك أن اختيار 
سات العلمية وال9ندسية يتم jk ضوء �ف\ار �ساسية، وÙناء ع�� ذلك تتم عملية الرÙط ب�ن  ًاملما ر

 .البعدين بما يناس��ا من املفا.يم الشاملة jk البعد الثالث

ثانيا
ً

  الناقدالتفك�� : 

  :مف9وم التفك�� الناقد-أ

نلقــد بــدأ �.تمــام بــالتفك�� الناقـــد، مــع بــدايات القــر املاïــ¬T ع�ـــ� يــد عــدد مــن العلمـــاء    
يامل9تم�ن �Øذا ا(
انب أمثال جو ديو jk الف~�ة ماب�ن  ن jk ١٩٣٩ -١٩١٠ن د جالسر وآخر وم، وإدوا ر

ن خــالل الف~ــ�ة ١٩٦٠-١٩٤٠الف~ــ�ة بــ�ن  م، ومنــذ ذلــك ١٩٧٩-١٩٦٢مــاب�ن وم، والعــالم إنــÚس وآخــر
ا()�ن وح�  وقتنـا ا()ـا&j، .نـاك ا.تمـام واÃـz مـن خـالل املـؤتمرات و�بحـاث ال�ـT ركـزت ع�ـ� .ـذا 

ُ، وأيــضا �عـــددت �عرVفاتــھ فع�ــ� ســـfيل املثــال، |عـــرف )٢٠١٨؛ أبوحكمـــة،٢٠٠٥الــشر�j، (املوضــوع  ً

ات املعرفية لوصف التفك" التفك�� الناقد بأنھ  �� ال9ادف والسبTU واملوجھ لتحقيق راستخدام امل9ا
  .)(Halpern,1998, 451" غاية معينة

Vـــة جـــانTU املـــش\لة و�نفتـــاح ع�ـــ� �دلـــة ا(
ديـــدة و�ســـتدالل بتجـــرد     ؤكمـــا عـــرف بأنـــھ ر ُ

واملطالبة بدعم �دعاءات باألدلة واست¼تاج النتائج من ا()قائق املتاحة وحل املشا¤ل وما إ&� ذلك 
Willingham,2010) .(  

Õي     ـــا ـــ» .ـــــذا ا()كـــــم "بأنـــــھ ) ٢٠١٦(ربÚنمـــــا عرفـــــھ ا()ــ ــــتعلم وتم�ــ حكـــــم معرkـــــj مـــــن قبـــــل املـ
ات املتعلقــــة  ربــــالتنظيم و�Âــــدف إ&ــــ� التحليــــل والتفــــس�� والتقيــــيم و�ســــت¼تاج، و�Âــــتم �ــــشرح �عتبــــا

  ).٢٥ص" (قباألدلة وال®�ا.�ن واملفا.يم والطر ال�T |س�ند إل��ا ا()كم الذي تم التوصل إليھ

ُمما سبق يالحظ بأن التفك�� الناقد أحد العمليات العقلية ال�T يحتاج9ا الفرد jk جميع    

ه ا()ياتيــــة اFGتلفــــة ، نجــــد أن .نــــاك �عرVفــــات متعــــددة .  رأمــــو يوÙاســــتقراء أدبيــــات البحــــث ال~�بــــو
ات ال�T يتfنا.ا  ¤ل رملف9وم التفك�� الناقد، وقد يرجع اختالف .ذه التعرVفات إ&� الفلسفة والتصو

ات التفك�� الناقد،  سة م9ا حبا وخصبا ملما 
ال، و�عد مادة العلوم ميدانا Gذا ا. jk احثÙق وVرفر ر ر
ً ً ً ُ

حيث إن طبيعة مواضيع العلوم تتطلب من الطالب إعمال العقل jk جوانب متعددة مثل التحليل 
ضــع ال®ــ�ا.�ن والتأكــد مــن Öــ)¿�ا j .ــذا الــصدد kــ) ٢٠١٤(وVؤكــد املطرkــj . وو�ســت¼تاج والتفــس�� و

 jـk قة العلمية الناقـدةVس العلوم .و جعل الطالب بأن |ستخدموا الطر¥ ربأن ال9دف �سا¬T لتد
  .  التفك�� أثناء �علم9م
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ات التفك�� الناقد-ب   :رم9ا

ــــــــــار  ـــد أشـــ ــــــــ ـــــــھ، فقـ اتــــــ ـــدد مل9ا ـــــاك �عـــــــــ ــــــــل .نـــــــ ـــ ـــــد، جعــ ـــــــــــ� الناقـــــــ ــــــــــات التفك�ــ ـــــــدد �عرVفــ رإن �عـــــ
Christopher(1998)~ف� jـــــk اتـــــھ تتمثـــــل ــــيم، صـــــدق املـــــصادر، ر أن م9ا �اضـــــات، �ســـــت¼تاج، التعمـ

د kـj اختبـار التفك�ـ� الناقـد لـدى  بـأن  ) (Watson & Glaser,2002راك�ـشاف أسـباب ا(Fطـأ، وقـد و
jات و¾ــ ات التفك�ـ� الناقـد ت\ونــت مـن خمـس م9ـا رم9ـا �سـت¼تاج، تمي�ـ» �ف~�اضـات، �ســت¼باط، : ر

X��)م اVالتفس��، تقو. 

�سـت¼تاج، �سـتقراء، تحديـد العالقـة بـ�ن "بأ�Áـا �ـشتمل ع�ـ� ) ٢٠٠٣(بÚنما ذكر سعادة    

ــــاالت، التعــــرف ع�ــــ� وج9ـــــات Gـــــات، تحديــــد اVنــــة، تحديــــد �ولو رالــــسfب والن�يجــــة، التمي�ــــ»، املقا

  ).٨٢ص" (النظر

    Tات التفك�ـــ� الناقـــد ال�ـــ اســـة ا()اليـــة اقتـــصرت ع�ـــ� م9ـــا روÙنـــاء ع�ـــ� مـــا ســـبق، فـــإن الد ر ً

دت kــj اختبــار  ة Watson & Glaserرو اســة وطبيعــة الوحــدة اFGتــا ر وذلــك ملناســب¿�ا أل.ــداف الد ر
ان . ىG)تـو الــزخم والتــصادم وقــوان�ن نيـوتن د جــر ووقــد أو ات ) ٢٠١٢(ر ربــأن .نـاك العديــد مــن م9ــا

التمي�» بـ�ن ا()قـائق و�دعـاءات : التفك�� الناقد ال�T جاء ذكر.ا jk املراجع املتخصصة، ومن ذلك
 باملوضــــوع وال�ــــT لــــÚس ل9ــــا عالقــــة، تحديــــد مــــصداقية مــــصادر املعلومــــات، معرفــــة ال�ــــT ل9ــــا عالقــــة

ي�دعاءات وا(��X، معرفـة �ف~�اضـات، تحـر التح�ـ»، التعـرف ع�ـ� املغالطـات املنطقيـة، تحديـد 
  .  قوة ال®�.ان، الت¼بؤ

  : أlمية التفك�� الناقد-ج

jـــk تلفـــة إن اســـتخدام التفك�ـــ� الناقـــد لـــھ فوائـــد كب�ـــ�ة لـــدى الطالـــبFGجوانـــب ا()يـــاة ا 
�ــش\ل عــام وkــj �علمــھ ملوضــوعات العلــوم �ــش\ل خــاص، حيــث أن التفك�ــ� الناقــد |ــساعد الطالــب 
ة ع�ــ� ترتÚـــب  رل\ــي |ــستخدم القواعــد الـــÛ)يحة أثنــاء إصــدار �ح\ـــام، كمــا أنــھ يجعــل لديـــھ املقــد

ســــة الطالــــب �ف\ــــار وتــــص¼يف9ا ومــــن ثــــم اســــتخدام9ا kــــj ا(
وانــــب العلميــــة اFGتلفــــة، كمــــا أن ر مما
ة ع�ـــ� التكيــف مـــع  ات التفك�ــ� الناقـــد مــن خــالل �ºـــشطة العلميــة يجعــل لـــدى الطالــب القــد رمل9ــا ر

ى، كما أن التفك�� الناقد يجعل لدى الطالب ف9م للمحتو )٢٠١٣ا()رüي، (جوانب ا()ياة اFGتلفة 

ع9م ع�ـــــ� طـــــرح �ســـــئلة والæأنـــــھ |ـــــ jـــــk ـــــش\ل عميـــــق، وكـــــذلك تكمـــــن أ.ميتـــــھ� Tـــن العل¨ــــ بحـــــث عــ

ناملعلومات وتقييم9ا دو أخذ.ا كما ¾j بدو تمحيص  Õي، (ن ) ٢٠١٨(ي، وVضيف ا(��F )٢٠١٦را()ا
بــأن للتفك�ــ� الناقــد أ.ميــة kــj �علــيم العلــوم وذلــك مــن خــالل أنــھ |ــساعد الطالــب ع�ــ� أن يم�ــ» بــ�ن 

 أيضا، املفا.يم العلمية الÛ)يحة من ا(Fاطئة، وÙالتا&j يصل إ&� است¼تاجات Ö)يحة ومنطقية،
ً

Vـادة الدافعيــة لديــھ، وVجعلــھ يث�ــ� عــدد مــن �ســئلة  زأنـھ يزVــد مــن ثقــة الطالــب بنفــسھ و¥عمــل ع�ــ� 
  .لوال�T تدفعھ للوصو إ&� املعرفة العلمية الÛ)يحة

ثالثا
ً

  الف9م العميق: 

  :مف9وم الف9م العميق-أ

لغالبـــا ت\ـــو املناقـــشات حـــو الف9ـــم العميـــق مرتبطـــة باملناقـــشات حـــو الـــتعلم     ل ن
ً

العميـــق، 
 ,Marton and Säljöلو¤ـان أو مـن قـام بتقـديم مف9ـوم الـتعلم العميـق مقابـل الـتعلم الـسطjç .ـو 

1976  (  King,2016).  
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ت عددا من �دبيات ال~�بوVة إ&� �عرVف الف9م العميق jk سياق �عليم العلوم     رولقد أشا
لفمن ذلك بأنھ جعل الطالب ي�ـساءلو حـو املعرفـة املفا.يميـة املت لأصـلة لـد�Âم حـو كيفيـة عمـل ن

اء املثfتـة  ä ـا بحيـث ت\ـو متفقـة مـع�Ø علـ��م القيـام jي¼ب�ـ Tاء ال�ـ ä يح .ـذه(Ûرالعالم وكيفيـة تـ نر
علميا 
ً

Zirbel,2006)   .(  

    T¨ف ) ٢٠٢٠(كما أشار العصي اك املعا ة الطالب ع�� إد رإ&� أن الف9م العميق |ع�T قد ر ر
 kــj الب¼يــة املعرفيــة لديــھ ح�ــ  |ــستطيع تقــديم تفــس��ات علميــة واملفــا.يم العلميــة والقيــام بــدمج9ا

Öــــ)يحة وأيــــضا القيــــام بطــــرح ال�ــــساؤالت ومــــن ثــــم الت¼بــــؤ بالنتــــائج اعتمــــادا ع�ــــ� خ®ــــ�ات الطالــــب 
ً ً

  .السابقة

ن     ات العقلية ال�T تجعل الطالب بأن ) ٢٠٢١(وبÚنما أشار الشيخ وآخر رإ&� أنھ أحد امل9ا
ات  kــــj جانــــب التفك�ــــ� التوليــــدي، واســــتخدام التفــــس�� وطــــرح �ســــئلة ر|ــــستخدم مــــا لديــــھ مــــن قــــد

املناسبة وال�T تؤدي jk ال��اية إ&� تطبيق ما تم �علمھ jk مواقف جديدة ل\ي يصبح التعلم لديھ ذو 
 .  مع� 

ًوÙناء ع�� ما سبق، فموضوعات العلوم اFGتلفة يجب أن |ستخدم ف��ا الطالب ما لديھ    

ات عقلية مختل لفة تجعلھ ي�ساءل حو املعرفة العلميـة، |ـستخدم التفـس��ات، الت¼بـؤات، رمن م9ا
�ســت¼تاجات بـــدال مــن الف9ـــم الـــسطjç للمعرفــة العلميـــة املقدمـــة لــھ، وال�ـــT قـــد ال تجعــل kـــ�Á jايـــة 

ً

  .املطاف مع�  ملا يتعلمھ الطالب

  : أlمية الف9م العميق-ب

 بأنــھ Tagg (2003)لـوم، فقــد ذكــر للف9ـم العميــق أ.ميـة كب�ــ�ة لـدى الطالــب kـj �علــم الع   
د الطالب بخ®�ات �علمية تحفزه نحو الـتعلم و�ـشعره بالرضـا �عكـس الـتعلم الـسطjç،    أيـضا،  يز

ً
و

ات ت\ـــوVن شـــبكة م�ـــشعبة وم~�ابطـــة مـــن املعلومـــات داخـــل  kـــj إكـــساب الطـــالب م9ـــا  zـــÃرلـــھ دو وا ر
لانـب الف9ـم العميـق حـو مـا يـتم زالذاكرة أثناء ف~�ة التعلم، وذلك عـن طرVـق عمليـات ذ.نيـة �عـز ج

ر، كمــا أن الف9ــم العميــق لــھ دو kــj جانــب تثfيــت املعلومــات (Gordan and Debus,2000)�علمــھ 
رالعلميــة لــدى الطــالب، ممــا يــنعكس إيجابــا ع�ــ� النمــو املعرkــj لــد�Âم، وكــذلك، لــھ دو kــj مــساعدة 

ً

ســة إ&ــ� واقــع ا()يــ دمحم، (اة اليوميــة ال�ــT |عÚــش9ا رالطالــب ع�ــ� اســتخدام ونقــل مــا �علمــھ داخــل املد
٢٠١٦ .(  

 jــk ة ع�ــ� توظيـف مــا �علمـھ ركمـا أن الف9ــم العميـق يمكــن الطالـب ع�ــ� أن ي\ـو لديــھ قـد ن
ـــام املطلوÙـــــة منـــــھ،  ، وأن يتواصـــــل �ـــــش\ل فاعـــــل مـــــع äخـــــرVن مـــــن أجـــــل تحقيـــــق امل9ــ ىمواقــــف أخـــــر

ات معرفية عالية تمكنھ من �ستمرار رباإلضافة إ&� ذلك ي\و لديھ قد  واملواصلة jk عملية التعلم ن
)،jçــي  ،)٢٠١٨يشــ�� نــصºا بــأن الف9ــم العميــق تتــzå أ.ميتــھ kــj مــساعدة ) ٢٠٢٠(ووVــضيف املر


م �الطالب ع�� ت\ـوVن �علـم ذو مع�ـ  وذلـك مـن خـالل إعمـال العقـل أثنـاء الـتعلم، و.ـذا �مـر ي¼ـ
ات القر ا()ادي والعشرVن وال�T تدعو إ&� التعلم مدى ا()ياة نمع م9ا   . ر

ـــر  ـــو موضــــوعات العلــــوم اFGتلفــــة تتطلــــب مــــن املعلمــــ�ن اســــتخدام طـ قإن طبيعــــة محتـ ى
اتـــھ العقليــة وال�ـــT �ــساعده ل\ـــي يــصل إ&ـــ� الف9ـــم  رترÙوVــة تـــدفع الطالــب وتحفـــزه ع�ــ� اســـتخدام م9ا

  .العميق للمعرفة العلمية الÛ)يحة
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¥س مــن أجــل الف9ــم العميــق ع�ــ� طــر ترÙوVــة ســليمة �ع قومــن .نــا، |عتمــد التــد ر مــل ع�ـــ� ُ
اء ا()قـــائق، إن الطــــالب مـــن خــــالل  
يع الطـــالب ع�ــــ� طـــرح �ســــئلة، والـــشرح والتوضـــيح ملــــا وæر�ـــ
ن ا.تمامـا م~»ايـدا باالستكـشاف والتعمــق kـj املوضـوعات العلميــة،  سـ¿�م للف9ـم العميـق يظ9ــر مما

ً ً
و ُ ر

 Elementary Teachers’ Federation of Ontario)مـــع إظ9ـــار مـــستوVات أع�ـــ� مـــن الف9ـــم 
,2013).]ETFO[ 

  : أ{عاد الف9م العميق-ج

لتناو عدد من الباحث�ن أ�عاد الف9م العميق وال�T �عطي املعلـم ا(
وانـب ال�ـT يحتـاج أن    
يركـز عل��ــا مــع طالبــھ أثنـاء تقــديم املــادة العلميــة بطرVقـة Öــ)يحة، ومــن تلــك ��عـاد مــا أشــار إليــھ 

  :بأ�Áا �شتمل ع��) ٢٠٠٣(جابر 

  .ل إعطاء وصف �ش\ل Ö)يح وداعم للمعلومات وا()قائق العلميةالشرح، وذلك من خال  -١

التفس��، وذلك من خالل تفس�� النتائج اس�نادا ع�� معلومات أو حقـائق علميـة، وإعطـاء   -٢
ً

  .مع�  Ö)يح

ـــة بطرVقــــة أك�ــــ� فاعليــــة kــــj ســــياقات   -٣ التطبيــــق، وVتمثــــل ذلــــك ع®ــــ� توظيــــف املعرفــــة العلميـ
  .�عليمية جديدة

٤-   ، ة ع�ـ� أن يـر و¥ـسمع بطرVقـة ناقـدة وج9ـات نظـر راملنظو ىبحيث ي\و لدي الطالـب القـد رن
ح ة حو املوضوع املطر وäخرVن، ح�  تتzå لديھ الصو   .لر

ك العالم من حولھ من خالل نظرة %Fص آخر  -٥   .رالتعاطف، وذلك بأن يد

رمعرفـــة الـــذات، أن ي\ـــو لـــدى الطالـــب معرفـــة بجوانـــب القـــصو لديـــھ، وأن |عـــرف أنمـــا  -٦ ط ن
التفك�� لديھ ال�T تجعلھ أك�� ف9ما، أو تح�»ا
ً ً

.  

ــــة ¤ـــــل مـــــن    اسـ اســـــات، م��ـــــا د ــــرت عـــــدة د رkـــــj حـــــ�ن ذكـ ـــاºي ٢٠٠٦ناديـــــة لطـــــف هللا، : (ر ؛ .ــ
ان سراج، ٢٠١٧؛ À)ر العبد الكرVم، ٢٠١٥والدمرداش،  عدة أ�عـاد للف9ـم العميـق ) ٢٠١٧ز؛ سو

  :ومن ذلك

ضع الفرضيات، التفك�� التوليدي و¥شتمل ع�� الطالقة jk امل   - نة، و وعاºي و�ف\ار، واملر و
  .والت¼بؤ

ومــــن أ�عــــاد الف9ــــم العميــــق أيــــضا، طــــرح �ســــئلة، والتفــــس��، واتخــــاذ القــــرار، و�ºــــشطة 
ً

  .املعتمدة ع�� التفك�� jk التفك��

jـــk تتمثـــل Tعـــاد التاليـــة للف9ـــم العميـــق وال�ـــ�� Tاســـة ا()اليـــة تـــم تب�ـــ التطبيـــق، : روkـــj الد
ةوالتفس��، والش اسة ومؤام¿�ا للوحدة اFGتا ررح، واتخاذ املنظو وذلك ملناسب¿�ا أل.داف الد ر  .ر

ا{عا
ً

  السيطرة الدماغية: ر

ن|عود مف9وم الـسيطرة الدماغيـة إ&ـ� أحـد العلمـاء اFGتـص�ن kـj علـم �عـصاب و.ـو جـو 
ك جـاء ًم وذلك عندما أشار إ&� فكرة ا(
انب القائد من الدماغ، وÙناء ع�� ذلـ١٨٨٦نجاكسو سنة 



 
) NGSS(أثر برنامج إثرائي قائم على معايير العلوم للجيل القادم 
  ...رحلة على تنمية التفكير الناقد والفهم العميق لدى طالب الم
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ة  رمف9ـوم الـسيطرة الدماغيـة، حيــث أشـار بـأن ¤ــل جانـب مـن جـانTU الــدماغ ال يمكـن أن ي\ـو صــو ن
ة ل�
انب äخر  ، (رمكر   ).٢٠٠٩؛ عيد،٢٠٠٦؛ العتوم،٢٠١٦يعبدالقو

بــأن الــسيطرة الدماغيــة مــا¾j إال مجموعــة مــن ) ١٩٩٥(وkــj الــسياق نفــسھ |ــش�� غ®ــ�س    
انTU الدماغ، بحيث ي\و أحد تلك املراكز أك�� تأث��ا وºشاطا jk املراكز العصfية املن�شرة jk أحد ج

ً ً
ن

  . أحد ا(
انب�ن ع�� سلوك الفرد من املراكز العصfية املن�شرة jk ا(
انب äخر

إضافة إ&� ذلك أشار نوفل   
ً

)٢٠٠٩ ( TUأن أحد جان Tإ&� أن مف9وم السيطرة الدماغية |ع�
�Vن لھ دو واjk zÃ التحكم  رالدماغ الكر نبتصرفات املتعلم أو ي\و .ناك اعتماد �ش\ل أك�� ع�� و

نجانـــب دو ا(
انـــب äخـــر، كمـــا أن الطالـــب يميـــل إ&ـــ� توظيـــف �ـــش\ل أك®ـــ� إمـــا ا(
انـــب �|ـــسر أو 
�يمـــــن مــــــن الــــــدماغ أو كــــــال ا(
ـــــانب�ن معــــــا بطرVقــــــة ت\امليــــــة خـــــالل معا(
ــــــة املعلومــــــات 

ً
القرعــــــان (

ي ،   ). ٢٠١٣روا()مو

  : أنماط السيطرة الدماغية يمكن إجمال9ا jkًوÙناء ع�� ما سبق فإن

ي : الــــنمط �يمــــ�ن  -١ ووذلــــك عنــــدما |ــــستخدم الطالــــب ا(
انــــب �يمــــن مــــن النــــصف الكــــر
  .للدماغ أثناء معا(
ة املعلومات

ي : الــــنمط �|ــــسر  -٢ ووذلــــك عنــــدما |ــــستخدم الطالــــب ا(
انــــب �|ــــسر مــــن النــــصف الكــــر
  .للدماغ أثناء معا(
ة املعلومات

ـــن : ط املت\امـــــلالـــــنم   -٣ ـــن مـــ ــــال ا(
ـــــانب�ن �|ــــــسر و�يمــ ــــستخدم الطالـــــب كــ وذلــــــك عنـــــدما |ــ
�Vن للدماغ أثناء معا(
ة املعلومات   .والنصف�ن الكر

�Vن للـدماغ أثنـاء ) ٣١، ص٢٠١٠(وقد حدد إبرا.يم     وم9ام ¤ل جانب من النصفي�ن الكـر
j&دو التا
  :لالتعامل مع معا(
ة املعلومات كما .و موzÃ با(

  ) ١(لجدو 

  الوظائف املعرفية لنصفي الدماغ

  النصف �gسر  النصف gيمن

  زيتعامل مع �لفاظ والرمو التجرVدية  ريتعامل مع الصو وا(Fيال

  يحب ال~�تÚب والنظام  يحب العشوائية وا()رVة

  طرVقة التفك�� تحليلية وتفصيلية  طرVقة التفك�� ¤لية وشاملة

  |عا(X املعلومات �ش\ل م�سلسل ومتتا�ع  ي|عا(X املعلومات بالتواز وال~»امن

  |عا(X املعلومات �ش\ل منطقي  |عا(X املعلومات �(¬Tء من ا()دس

  ناقد ومتفحص  إبدا*j ومولد لألف\ار

  يقرأ التفاصيل أل�Áا م9مة  يقرأ ليعرف الفكرة �ساسية jk املوضوع

  اضية|عا(X املعلومات الرقمية والرV  |عا(X املعلومات الش\لية والتخيلية
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  يحب التخطيط وال~�وي  يحب £قدام �سرعة و�ندفاع

j©استقرا�ي  است¼تا  

  يتعامل مع الزمن  يتعامل مع الفراغ ثالÕي ��عاد

�Vن للــدماغ يتعــامالن مــع عمليــات ذ.نيــة      ويتــzå مــن ا(
ــدو أعــاله بــأن النــصفي�ن الكــر ل
تمل ع�� مجموعة من الوظائف مختلفة أثناء التعامل مع معا(
ة املعلومات، بحيث ¤ل نصف |ش

 .ال�T يختص �Øا عن النصف äخر

إ&ـ� مجموعــة مـن التعليمـات وذلــك لت¼ـشيط النــصف ) ٢٠٠٩(وقـد أشـار عفانــة وا(
ـÚش 
ـــات  ـــ� القيــــام باألعمــــال و�ºــــشطة kــــj مجموعـ 
يع الطالــــب ع�ـæـــن ذلــــك �ــــ �يمــــن غ�ــــ� املــــسيطر ومـ

اسـيةومشاركة �ف\ار وتبادل9ا فيما بي��م، وتحف�ـ»ه للمـش أمـا . راركة kـj النقاشـات أثنـاء ا()ـصة الد
شــادات ومــن ذلــك تحف�ــ»  رالنــصف �|ــسر غ�ــ� املــسيطر، فــيمكن ت¼ــشيطھ عــن طرVــق عــدد مــن £
jþV ح�ـ  |ـس9ل ف9م9ـا، و�عوVـده ع�ـ� قـراءة  رالطالب ع�� طرVقة �ستماع للمادة العلمية �ش\ل تـد


يع الطالــب ع�ــ� �.ــداف وا()ــرص ع�ــ� متا�عــة املعلــم خــالل شــرحھ للمــادæة العلميــة، وكــذلك �ــ
اسية   . رال~»ام ال9دوء وال~�ك�» أثناء ا()صة الد

ــــديم املـــــــادة العلميـــــــة  ـــــاء تقـــ ــــــھ أثنــ ــــستخدم مـــــــع طالبـ ـــ� معلـــــــم العلـــــــوم أن |ـــ ـــإن ع�ــــ ول9ـــــــذا فــــ
¥س متنوعــة، وأºــشطة علميــة مختلفــة ترا*ــj جوانــب الــتعلم لــدى جميــع الطــالب  راســ~�اتيجيات تــد

ا��م العقلية روفقا لقد
ً

.   

اسة ض الد رفر   :و

ـــن  اســــة ا()اليــــة، تــــم كتابــــة عــــدد مـ اســــات الــــسابقة املرتبطــــة بموضــــوع الد ـــة الد ربنــــاء ع�ــــ� مراجعـ ر ً

j¾ا و�¿(Ö ض وذلك من أجل أن يتم التحقق من   :والفر

ىال يوجد فر دال إحصائيا عند مستو   -١ 
موعت�ن ) ٠,٠٥(قGجات طالب ا رب�ن متوسطي د
  .عدي الختبار التفك�� الناقدالتجرfVية والضابطة jk التطبيق الب

ىال يوجد فر دال إحصائيا عند مستو    -٢ 
موعت�ن ) ٠,٠٥(قGجات طالب ا رب�ن متوسطي د
  .التجرfVية والضابطة jk التطبيق البعدي الختبار الف9م العميق

ىال يوجد فر دال إحصائيا عند مستو    -٣ ق
ً


موعة التجرfVية jk التطبيق ) ٠,٠٥(Gلطالب ا
ىختبار التفك�� الناقد |عز إ&� أنماط السيطرة الدماغية اFGتلفةالبعدي ال ُ.  

ىال يوجد فر دال إحصائيا عند مستو    -٤ ق
ً


موعة التجرfVية jk التطبيق ) ٠,٠٥(Gلطالب ا
ىالبعدي الختبار الف9م العميق |عز إ&� أنماط السيطرة الدماغية اFGتلفة ُ.  

تباطيـــــة دالـــــة إحـــــصائيا   -٥ ــــة ا ال توجـــــد عالقـ
ً

ـــة ال\ليـــــة الختبـــــار التفك�ـــــ� الناقـــــد ر جــ ر بـــــ�ن الد
ـــوعت�ن  
مــGـــق البعـــــدي لــــدى طــــالب ا ـــار الف9ـــــم العميــــق kــــj التطبيـ جــــة ال\ليــــة الختبـ روالد

  .التجرfVية والضابطة
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اسة  :رإجراءات الد

jاسة، فقد تم اتباع عدد من £جراءات وذلك كما ي�   :رلإلجابة عن أسئلة الد

أوال
ً

  :ال�Uنامج pثرا�ي: 

لتنميـــة ) NGSS(تـــصميم ال®�نـــامج £ثرا�ـــي القـــائم ع�ـــ� معـــاي�� العلـــوم ل�
يـــل القـــادم تـــم    
يالتفك�ــــ� الناقـــــد والف9ـــــم العميــــق لـــــدى طـــــالب املرحلـــــة املتوســــطة املتفـــــوق�ن ذو أنمـــــاط الـــــسيطرة 

اســات الــسابقة مثــل  Vــة، (رالدماغيــة اFGتلفــة، وذلــك �عــد مراجعــة عــدد مــن الد ؛ Àــ)ر ٢٠١٧رأبو
؛ ٢٠٢١؛ العـــــصي¨T، ٢٠٢٠؛ العـــــضيلة، ٢٠١٩؛ الـــــشمراºي، ٢٠١٩؛ الـــــشياب، ٢٠١٧عبــــد الكـــــرVم، 
ن، ٢٠٢١ســـماح عيـــد،  وkـــj ضـــوء ذلـــك تـــم ). ٢٠٢١؛ �Áلـــة جـــاد ا()ـــق، ٢٠٢١و؛ م�ـــ  الـــصادق وآخـــر

jناء ال®�نامج واملتمثلة فيما ي�Ùطوات إلعداد وF)وضع عدد من ا:  

سـتفادة مـن �تجا.ـات ا()ديثـة kـj بحيـث تـم �: تحديد الفلـسفة ال�ـT يقـوم عل��ـا ال®�نـامج  -١
بناء برامج املتفوق�ن، وأيضا النظرVات ا()ديثة jk مجال �عليم العلوم

ً
.  

تم تحديد ال9دف العـام واملتمثـل kـj تنميـة التفك�ـ� الناقـد والف9ـم العميـق : أ.داف ال®�نامج  -٢
FGتلفــة، يلــدى طــالب الــصف الثالــث املتوســط املتفــوق�ن ذو أنمــاط الــسيطرة الدماغيــة ا

  .باإلضافة إ&� ذلك تم وضع �.داف £جرائية بدقة

ــــث املتوســـــط، الـــــذين لـــــم : الفئـــــة املـــــس¿�دفة  -٣ ت\ونـــــت مـــــن الطـــــالب املتفـــــوق�ن بالـــــصف الثالـ
ات قائمـــة ع�ــ� معـــاي�� العلــوم ل�
يـــل القـــادم  ريخــضعوا مـــن قبــل ألي أºـــشطة إثرائيــة أو دو

)NGSS.(  

ًء ع�ـ� أ.ــداف ال®�نـامج، حيـث اشــتمل ع�ـ� أºــشطة ىتــم تنظـيم اG)تـو بنــا: ىمحتـو ال®�نـامج  -٤
إثرائية علمية متنوعة ذات صلة بمعاي�� العلوم ل�
يل القادم وذلك لتنمية التفك�� الناقد 

والف9م العميق، أيضا تم ترتÚب موضوعات ال®�نامج ترتÚبا منطقيا وعلميا
ً ً ً ً

.  

اء عدد من اG)كم�ن اG: زمن ال®�نامج £ثرا�ي  -٥ ¥س رمن خالل آ رFتص�ن jk املنا�X وطر تد ق
ـــامج وذلــــــك بمجمــــــوع ) ١١(العلــــــوم، تــــــم تحديــــــد  ـــبوعا لتنفيــــــذ ال®�نـــ أســـ

ً
ــــل ) ٣١( ســــــاعة ل\امــ

j&دو التا
  :لال®�نامج، كما .و موzÃ با(

  ) ٢(لجدو 

  ا(Fطة الزمنية لل®�نامج £ثرا�ي

  عدد الساعات  gسبوع  عنوان اللقاء  م

  ٢  ١  لقاء �عرVفي  ١

¥س العلوماملعاي�� العاملي  ٢   ٣  ٢  رة لتد

  ٣  ٣  أ.مية معاي�� العلوم ل�
يل القادم  ٣

  ٣  ٤  أ�عاد معاي�� العلوم ل�
يل القادم  ٤

سات العلمية وال9ندسية  ٥   ٣  ٥  راملما
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  عدد الساعات  gسبوع  عنوان اللقاء  م

  ٣  ٦  تطوVر واستخدام النماذج  ٦

٧  
استخدام التفك�� الرVاjk T¬ï التفس�� العل¨T وتصميم 

  لا()لو ال9ندسية
٣  ٧  

٨   X�+ jk ٣  ٨  جدلية معتمدة ع�� ال®�ا.�ن و�دلة�نخراط  

  ٣  ٩  البحث عن املعلومات مع عملية التقييم ل9ا والتواصل �Øا  ٩

سات العلمية وال9ندسية  ١٠   ٣  ١٠  رتطبيقات ع�� املما

  ٢  ١١  اللقاء ا(Fتامي  ١١


موع  ١٢Gساعة٣١  ----  ا  

ــ   -٦ ـــذ ال®�نــــــــــامج £ثرا�ــــــــ ¥ــــــــــسية املق~�حــــــــــة لتنفيـــــــ ـــــ~�اتيجيات التد ـــن : ير�ســـــ ــــــع عــــــــــدد مـــــــ ــــم وضــــ ــــ تــ
¥ـــسية املق~�حـــة، وذلـــك لتنفيـــذ ال®�نـــامج £ثرا�ـــي وفـــق ا(Fطـــة الزمنيـــة  ر�ســـ~�اتيجيات التد
ض التقديميـة، ا()ـوار واملناقـشة،  واملوÃ)ة با(
دو السابق، ومـن ذلـك اG)اضـرة، العـر ل
الــــتعلم التعــــاوºي، العــــصف الــــذ.�T، الــــتعلم باالك�ــــشاف، إضــــافة إ&ــــ� عمــــل مجموعــــة مــــن 

اق  ــــاي�� رأو ــــذ �ºــــــشطة £ثرائيــــــة القائمــــــة ع�ــــــ� معــ ، وكــــــذلك )NGSS(العمــــــل وذلــــــك لتنفيــ
  .مجموعة من الت\ليفات ال�T تطلب من الطالب �Á jkاية ¤ل لقاء

ـــj، التقــــوVم : تقــــوVم ال®�نــــامج £ثرا�ــــي  -٧ لتقــــوVم ال®�نــــامج، تــــم تطبيــــق كــــال مــــن التقــــوVم القب�ـ
ً

  .حقق �.داف املوضوعة لل®�نامج £ثرا�يالت\وT�V، والتقوVم ال��ا�ي وذلك للتأكد من ت

٨-   TUV ـــاص بـــــاملعلم وكراســـــة أºـــــشطة للطالـــــب وذلـــــك : رإعـــــداد الـــــدليل التـــــد تـــــم وضـــــع دليـــــل خــ
لالس~�شـاد �Øمـا عنـد تطبيــق ال®�نـامج £ثرا�ـي، مـع مراعــاة أن |ـشتمل الـدليل ع�ـ� �.ــداف 

ـــــب،  ـــم والطالــ ـــــن املعلــــ ــــل مــ ـــــد �دوار ل\ـــ ــــوع، تحديــ ـــــة ل\ـــــــل موضـــ ــــد �ºـــــــشطة التعليميــ تحديـــ
 ، ــــة محتــــــو الــــــزخم والتـــــصادم وقــــــوان�ن نيــــــوتن �و لوالوســـــائل التعليميــــــة املالئمــــــة لطبيعـ ى

  . والثاºي، والثالث، وكذلك لطبيعة الطالب املتفوق�ن

�عــــد أن تــــم  �ن¿�ـــاء مــــن إعــــداد وÙنــــاء ال®�نــــامج، تـــم عرضــــھ ع�ــــ� عــــدد مــــن : صـــدق ال®�نــــامج  -٩
¥ راG)كمـــ�ن kـــj تخـــصص املنـــا�X وطـــر تـــد س العلـــوم وذلـــك للتأكـــد مـــن مناســـبة �.ـــداف ق

ى£جرائيــة وأســاليب التقــوVم لطبيعــة ومحتــو ال®�نــامج، و أيــضا التأكــد مــن Öــ)ة اG)تــو  ى
ً

اء  مــة kــj ضـــوء آ رالعل¨ــT والــصياغة اللغوVــة ل\امـــل ال®�نــامج، وقــد تــم عمـــل التعــديالت الال ز
تھ راG)كمـ�ن، وÙالتــا&j أصــبح ال®�نــامج جــا.زا للتطبيــق kـj صــو

ً
 ال��ائيــة، وÙــذلك تــتم £جابــة 

اســة و.ــو رع�ــ� الــسؤال �و مــن أســئلة الد ة ال®�نــامج £ثرا�ــي القــائم ع�ــj معــاي�� : ل رماصــو
ـــة التفك�ــــ� الناقــــد والف9ــــم العميــــق لــــدى طــــالب  ) NGSS(العلــــوم ل�
يــــل القــــادم   ع�ــــ� تنميـ

  ياملرحلة املتوسطة املتفوق�ن ذو أنماط السيطرة الدماغية اFGتلفة؟
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نياثا
ً

اسة:    :رأدوات الد

ات التفك�� الناقد-١   :راختبار م9ا

ات التفك�ـ� الناقــد إ&ــ� قيــاس أثــر برنـامج إثرا�ــي قــائم ع�ــ� معــاي�� : .ـدف �ختبــار ر.ــدف اختبــار م9ــا
ع�ــــ� تنميــــة التفك�ــــ� الناقــــد لــــدى طــــالب الــــصف الثالــــث املتوســــط ) NGSS(العلــــوم ل�
يــــل القــــادم 

 Watson & Glaserوقـــد تـــم تب�ـــT اختبــــار . اغيـــة اFGتلفــــةياملتفـــوق�ن ذو أنمـــاط الـــسيطرة الدم
ة القص��ة للتفك�� الناقد والذي تم تقنÚنھ ع�� البÚئة السعودية من قبل  ). ٢٠١٢العتيTU، (رالصو

ـــن  ــــد ت\ـــــــو �ختبـــــــار مــــ ـــj) ٤٠(نوقـــ ـــــرة ت�نـــــــاو خمـــــــسة أ�عـــــــاد و¾ــــ ـــــرات، تمي�ـــــــ» )٧(�ســـــــت¼تاج : لفقــ فقــ
فقـرات، ) ٩(فقـرات، وتقـوVم ا(��ـX ) ٧(فقـرات، التفـس�� ) ٩(فقرات، �ست¼باط ) ٨(�ف~�اضات 

، بحيث  Vو.ات متبوعة بمجموعة من البدائل املق~�حة ل�)لو لوتحت ¤ل �عد مجموعة من السÚنا ر
 jــ)يحة ع�ـ� جميــع الفقـرات ¾ــÖ حــال تـم إعطــاء اسـتجابات jـk جـة ال\ليــة ل9ـذا �ختبــار رت\ـو الد ن

جـة، و صـفرا إذا لــم �عـط اســتجابة) ٤٠( د
َ ُ ً

 أو ¤انـت �ســتجابة خاطئـة، وقــد تـم أيــضا شـرح كيفيــة ر
ً

 j&ــدو التــا
شــادات ا(Fاصــة بــھ،  وا( Vــد الطــالب بالتعليمــات و£ ل£جابــة ع�ــ� .ــذا �ختبــار مــع تز ر و
  .يوzÃ مواصفات اختبار التفك�� الناقد

  )٣(لجدو 

   مواصفات اختبار التفك�� الناقد

قام الفقر  أ�عاد اختبار التفك�� الناقد  م   ال¼سبة٪  عدد الفقرات  اترأ

  ٪١٧،٥  ٧  ٧-١  �ست¼تاج  ١

  ٪٢٠  ٨  ١٥-٨  تمي�» �ف~�اضات  ٢

  ٪٢٢،٥  ٩  ٢٤-١٦  �ست¼باط  ٣

  ٪١٧،٥  ٧  ٣١-٢٥  التفس��  ٤

٥  X��)م اV٢٢،٥  ٩  ٤٠-٣٢  تقو٪  

٦  j١٠٠  ٤٠  -----  التفك�� الناقد الك�٪  

¥س العلــوم مــن أجــل  تــم ذلــك مــن خــالل تحكــيم �عــض أســاتذة املنــا�X وطــر:صــدق Tختبــار ر تــد ق
ا-�م حيال أ�عاد �ختبار ا(Fمسة والفقرات ال�T تنـدرج تحـت ¤ـل �عـد، وقـد أبـدوا جمـيع9م  رإبداء آ

بأن �ختبار مناسب وأنھ يقÚس ال9دف الذي أعد من أجلھ
ُ

.  

مـن ) ٣٠( تـم التحقـق مـن ثبـات اختبـار التفك�ـ� الناقـد ع�ـ� عينـة اسـتطالعية بلغـت :ثبـات Tختبـار
دسوخـالل �ـشا ن اسـتخدام معامـل ¤ـودر  ر ، ممـا |ع�ـT بـأن �ختبـار لـھ قيمـة )٠,٩٣( حيـث بلغـت ٢٠ر

j&دو التا
  .لثبات عالية، كما .و مب�ن با(
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  )٤(لجدو 
   ثبات اختبار التفك�� الناقد

  قيمة الثبات  عدد الفقرات  أ{عاد اختبار التفك�� الناقد  م

  0.884  ٧  �ست¼تاج  ١

  0.874  ٨  تمي�» �ف~�اضات  ٢

  0.860  ٩  �ست¼باط  ٣

  0.894  ٧  التفس��  ٤

٥  X��)م اV0.823  ٩  تقو  

٦  j0.928  ٤٠  التفك�� الناقد الك�  

م إل�Áـاء £جابــة ع�ـ� �ختبــار : زمـن �ختبــار زاتـzå مــن خـالل التجرÙــة �سـتطالعية بــأن الـزمن الــال
 .دقيقة) ٥٠(�ش\ل ¤امل .و 

  : اختبار الف9م العميق-٢

اسـات الـسابقة kـj .ـذا ا(
انـب     تم إعدا رد اختبار الف9م العميق وذلك بـاالطالع ع�ـ� عـدد مـن الد
اســـة  Vـــة وعـــزة الـــسرجاºي، (رومـــن ذلـــك د ؛ ٢٠١٨؛ ��ـــاºي حتحـــوت، ٢٠١٧؛ القرºـــي،٢٠١٥رحنـــان أبو

، jçن، ٢٠١٨يشــــــ�� نـــــــص اºـــــــي، ٢٠٢٠؛ العـــــــصي¨T، ٢٠١٩و؛ حـــــــسان�ن وآخـــــــر ؛ الـــــــشيخ ٢٠٢٠و؛ املر
ن،    :�� ذلك تم اتباع ا(Fطوات التاليةً، وÙناء ع)٢٠٢١ووآخر

 قيــــاس أثـــر ال®�نــــامج £ثرا�ـــي القـــائم ع�ــــ� معـــاي�� العلــــوم ل�
يـــل القــــادم :lـــدف Tختبـــار  -أ
)NGSS ( ات الف9ـــم العميــق لـــدى طـــالب الـــصف الثالـــث املتوســـط رع�ــ� تنميـــة �عـــض م9ـــا

  .ياملتفوق�ن ذو أنماط السيطرة الدماغية اFGتلفة

  .راتخاذ املنظو-الشرح-التفس��-التطبيق: ل ع�� ��عاد التالية اشتم:أ{عاد Tختبار   -ب

üعـــة ع�ـــ� .يئـــة أســـئلة :صـــياغة أســـئلة Tختبـــار   -ج رتـــم وضـــع أســـئلة ¤ـــل �عـــد مـــن أ�عـــاده �
üعــة بـدائل، بحــث يمثـل أحـد .ــذه البـدائل £جابــة الـÛ)يحة، مــع  رموضـوعية متبوعـة بأ

مة لإلجابة ع��  Vد الطالب بالتعليمات الال زتز   .�ختبارو

تـــم عـــرض �ختبـــار ع�ـــ� مجموعـــة مـــن اG)كمـــ�ن اFGتـــص�ن kـــj املنـــا�X : صـــدق Tختبـــار   -د
üعـــة  ا-�ـــم حـــو مناســـfتھ ل\ـــل �عـــد مـــن ��عـــاد � ¥س العلـــوم وذلـــك إلبـــداء آ روطـــر تـــد ر لر ق
ا-�ــم  ضـوح فقراتـھ مـن الناحيــة اللغوVـة والعلميـة، وقـدتم إجــراء التعـديالت بنـاء ع�ـ� آ رو ً و

  .ومق~�حا��م

 تم حساب ثبات �ختبار وذلـك مـن خـالل تطبيقـھ ع�ـ� عينـة اسـتطالعية :ثبات Tختبار   -ه
دسو) ٣٠(قوام9ــا  �ــشا نباســتخدام معامــل ¤ــودر  ر ) ٠,٩١( بحيــث ¤انــت قيمــة الثبــات ٢٠ر

  .لكما .و مب�ن jk ا(
دو أدناه، و.ذا يدل ع�� أن �ختبار يتمتع ب.بات مرتفع
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  ) ٥(لجدو 

  لعميقثبات اختبار الف9م ا

  قيمة الثبات  عدد gسئلة  أ{عاد اختبار الف9م العميق  م

  0.848  ٨  التطبيق  ١

  0.869  ٨  التفس��  ٢

  0.859  ٨  الشرح  ٣

  0.829  ٨  راتخاذ املنظو  ٤

٥  j0.911  ٣٢  اختبار الف9م العميق الك�  

  

ِ وجد بأن الزمن الك�j لإلجابة ع�� �ختبار .و :زمن Tختبار   -و
  .دقيقة) ٢٢(ُ

ة ال��ائية لالختبار   -ز جة العظ¨  لالختبار ) ٣٢(ن ت\و من :رالصو رسؤ�، بحيث أصبحت الد
ً

 jحـــال إذا لـــم ) ٣٢(¾ـــ jـــk ـــ)يحة، والـــصغر صـــفراÖ حـــال ¤انـــت جميـــع £جابـــات jـــk جـــة  د
ً

ى ر
ـــ� جميــــع �ســــئلة، وا(
ــــدو التــــا&j يبــــ�ن مواصــــفات  ليجــــب الطالــــب أي إجابــــة Öــــ)يحة ع�ـ

  .�ختبار

  ) ٦(لجدو 

  اختبار الف9م العميقمواصفات

  ال�سبة ٪  عدد gسئلة  أسئلة Oل {عد  أ{عاد Tختبار  م

  ٪٢٥  ٨  ٨-١  التطبيق  ١

  ٪٢٥  ٨  ١٦-٩  التفس��  ٢

  ٪٢٥  ٨  ٢٤-١٧  الشرح  ٣

  ٪٢٥  ٨  ٣٢-٢٥ راتخاذ املنظو  ٤

٥  j١٠٠  ٣٢  اختبار الف9م العميق الك�٪  

  :مقياس أنماط السيطرة الدماغية-٣

تبـاط وثيـق بfنـاء تم بناء املقياس �عد ا اسات السابقة وال�ـT ل9ـا ا رلرجوع إ&� عدد من الد ر
اسة  ؛ ٢٠١٨؛ أبـو حكمـة، ٢٠١٦؛ العصي¨T، ٢٠١٥؛ القرºي، ٢٠١٤املطرjk، (راملقياس ومن ذلك د

ـــباح الــــــسواط،  ـــــو حاصــــــل، ٢٠١٨صـــ Vــــــة، أبـ وف، ٢٠١٩ر؛ بد ن، ٢٠١٩ؤ؛ عبــــــد الــــــر ـــــشيخ وآخــــــر و؛ الـ
٢٠٢٠.(  
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  :تاليةوjk ضوء ذلك تم عمل ا(Fطوات ال

 تحديـــد أنمـــاط الـــسيطرة الدماغيــــة الـــسائدة لـــدى طـــالب الـــصف الثالــــث :lـــدف املقيـــاس   -أ
  .املتوسط املتفوق�ن

  ) نمط السيطرة �يمن، نمط السيطرة �|سر( اشتملت أ�عاده ع�� :أ{عاد املقياس  -ب

ات ال�ـT ل9ـا عال:صـياغة أ{عـاد املقيـاس  -ج قــة ر تـم صـياغتھ بحيـث |ـشتمل ع�ـ� عـدد مـن العبـا
ات ¤ــل نمــط،  ربــالنمط �يمــن والــنمط �|ــسر، وقــد أخــذ kــj عــ�ن �عتبــار التــواز بــ�ن عبــا ن

ُ

ات واÃــــ)ة وغ�ــــ�  ــا بطرVقــــة عــــشوائية داخـــل املقيــــاس وأن ت\ــــو العبــــا ¥ع9ــ روكـــذلك تــــم تو ن ز
مة لإلجابة ع�� املقياس Vد الطالب بالتعليمات الال زمركبة، مع تز   .و

قجموعة من اG)كم�ن اFGتـص�ن kـj املنـا�X وطـر تم عرض املقياس ع�� م:صدق املقياس  -د
ات وكذلك  ا-�م فيما يتعلق �سالمة الصياغة اللغوVة للعبا ¥س العلوم من أجل أخذ آ رتد ر ر
ات ب\ـل نمـط مـن أنمـاط الـسيطرة الدماغيـة، وÙنـاء ع�ـ� ذلـك فقـد تـم �عــديل  تبـاط العبـا ًا ر ر

  . �عض املفردات

من خالل تطبيقھ ع�� عينة استطالعية بلغ عدد.ا  تم إيجاد ثبات املقياس :ثبات املقياس  -ه
للــنمط �يمــن، بÚنمــا بلغــت قيمــة ) ٠,٩٣(بإعــادة التطبيــق حيــث بلغــت قيمــة الثبــات ) ٣٠(

لكمـــا .ـــو مبـــ�ن kـــj ا(
ـــدو أدنـــاه، و.ـــذا يـــدل ع�ـــ� أن �ختبـــار ) ٠,٩٤(ثبـــات الـــنمط �|ـــسر 
  .ي�سم ب.بات مرتفع

  )٧(لجدو 

  دماغية ثبات مقياس أنماط السيطرة ال

ات  أنماط السيطرة الدماغية  م   قيمة الثبات  رعدد العبا

  0.925  ٢٠  النمط �يمن  ١

  0.938  ٢٠  النمط �|سر  ٢

ِ وجد بأن الزمن الك�j لإلجابة ع�� �ختبار .و :زمن املقياس-و
  .دقيقة) ١٧(ُ

ة ال��ائيــة للمقيــاس-ز ج9ــات نظــر اG)كمــ�:رالــصو اســة �ســتطالعية و و بنــاء ع�ــ� الد ر ن، أصــبحت ً
ة ال��ائيـــة للمقيـــاس ك\ـــل م\ونـــة مـــن  جـــة واحـــدة ل\ـــل ) ٤٠(رالـــصو ة، بحيـــث |عطـــى الطالـــب د رعبـــا ُر

جة ال��ائية ل\ل  ة وÙالتا&j تصبح الد ة يجيب عل��ا، وصفرا إذا لم |عط أي استجابة ع�� العبا رعبا ر ِر
ُ ً

 j¾ جـة الـصغر ل\ـل نمـط ت\ـو صـفرا ـ و¥ع®ـ� عـن نمـط الـس) ٢٠(نمط جـة والد ُد ً
ن ى ر يطرة الدماغيـة ر

جـات الطالـب kـj كـال النمطـ�ن  ا kـj ¤ـل نمـط، وkـj حـال �ـساو د جة ال�ـT يحـصل عل��ـ رللطالب بالد ير
  .لفإن ذلك يمثل نمط السيطرة املت\امل، وا(
دو التا&j يب�ن مواصفات املقياس
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  ) ٨(لجدو 

  مواصفات مقياس أنماط السيطرة الدماغية 

ات  أ�عاد �ختبار  م قام العبا رأ   ر
عدد 

ات   رالعبا
ال¼سبة 

٪  

  النمط �يمن  ١
٣٩،٣٧،٣٥،٣٣،٣١،٢٩،٢٧،٢٥،٢٣،٢١،١٩،١٧،١٥

،١٣،١١،٩،٧،٥،٣،١  
٥٠  ٢٠٪  

  النمط �|سر  ٢
٤٠،٣٨،٣٦،٣٤،٣٢،٣٠،٢٨،٢٦،٢٤،٢٢،٢٠،١٨،١٦

،١٤،١٢،١٠،٨،٦،٤،٢  
٥٠  ٢٠٪  

٣  j&١٠٠  ٤٠  ٤٠  �جما٪  

ثالثا
ً

  :إجراءات التطبيق: 

اسة-١   :ر من�J الد

اســـة  ا()اليـــة تـــم تطبيــق املـــنXY التجرUVـــT القـــائم ع�ــ� تـــصميم املعا(
ـــات التجرfVيـــة القبليـــة رkــj الد
ىوالبعديــة مــن خــالل اســتخدام مجمــوعت�ن أحــد.ما مجموعــة تجرfVيــة و�خــر مجموعــة ضــابطة، 

j&بالش\ل التا zÃكما .و مو:  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

اسة) ١(ش\ل    رالتصميم شبھ التجرTUV للد

  

 

جمموعة 

الدراسة 

 التجريبية

 

اختبار مهارات 

التفكري الناقد والفهم 

 العميق

 

 

تطبيق بر%مج إثرائي 

لى معايري قائم ع  

(NGSS) 

 

 

 

اختبار مهارات 

التفكري الناقد 

والفهم العميق 

وأمناط السيطرة 

   الدماغية

 

 

جمموعة 

الدراسة 

 الضابطة

 

  

  

اختبار مهارات 

التفكري الناقد 

   والفهم العميق

 

عدم تطبيق الرب%مج 

  اإلثرائي القائم على معايري

 NGSS)(  

 

  

اختبار مهارات 

التفكري الناقد 

الفهم العميق و

وأمناط السيطرة 

   الدماغية
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اسة-٢ اسة ع�� ماي�jا  :ر متغ��ات الد   :رشتملت متغ��ات الد

ـــ� معــــاي�� :متغ�ــــ�ات مــــستقلة تمثلــــت �ــــ�  - وتــــم تطبيقــــھ ع�ــــ� ) NGSS(ال®�نــــامج  £ثرا�ــــي القــــائم ع�ـ

موعة الضابطةGس املعتادة وتم تطبيق9ا ع�� ا¥ 
موعة التجرfVية، وأيضا طرVقة التدGرا

ً
.  

ات التفك�� الناق:املتغ��ات التا{عة واشتملت ع�� -   .د والف9م العميقر م9ا

  ).النمط �يمن والنمط �|سر( أنماط السيطرة الدماغية اFGتلفة :املتغ�� التص�يفي وتمثل �� -

اسة وعين��ا-٣   :ر مجتمع الد

س ا()\ومية     اسة ت\و من جميع طالب الصف الثالث املتوسط باملدا رمجتمع .ذه الد نر
ة �عليم العاصمة املقدسة للعام الد اسة ١٤٤٢/١٤٤٣را¬T رالتا�عة إلدا ره وفيما يتعلق �عينة الد


موعــة التجرfVيــة Gا jــk اســة، بحيــث بلــغ عــدد الطــالب .ــا عــشوائيا مــن مجتمــع الد رفقــد تــم اختيا ر
ً


موعة الضابطة ) ٣٦(Gا jkطالبا، و
ً

طالبا) ٣٦(
ً

 .  

اسة-٤   :ر التطبيق القب�� ألدوات الد

اســة فقـد تـم ت ات التفك�ــ� رمـن أجـل التأكـد مــن ت\ـافؤ مجمـوع�T الد رطبيــق اختبـار م9ـا ي
ت نتـائج التطبيـق بوجـود ت\ـافؤ بـ�ن  رالناقد والف9م العميـق عل��مـا قبـل البـدء kـj التجرÙـة، وقـد أشـا

ق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستو  اسة وذلك لعدم وجود فر ىمجموع�T الد و يkـj اختبـار ) 0.05(ر
اسةالتفك�� الناقد والف9م العميق، وا(
دول�ن التالي�ن يبÚنان    :رنتائج التطبيق القب�j ألدوات الد

  )9(لجدو 
ق kــIndependent – Samples t Test  j)(للعينــات املــستقلة ) ت( يوÃــz نتــائج اختبــار  و للفــر

ات التفك�ــ� الناقــد(التطبيــق القب�ــj بــ�ن املتوســطات ال\ليــة FGتلــف أ�عــاد  
مــوع�T ) راختبــار م9ــاG
اســة يتوســطة املتفــوق�ن مــن ذو أنمــاط الــسيطرة الدماغيــة ال\ليــة مــن طــالب املرحلــة امل رعينــة الد

  :اFGتلفة
  Levene’sاختبار 

  لتجاºس التباين
ات   رأ�عاد اختبار م9ا

  :التفك�� الناقد

موعةGاملتوسط  ن  ا

  �نحراف
  قيمة  ياملعيار

 �ختبار

  ىمستو

  داللتھ

  قيمة
  اختبار

  )ت ( 

جة   رد
  ا()رVة

ىمستو
  الداللة

  متوسط
�ختالف

  0.638  2.778  36التجرfVية
   �ست¼تاج– 1

  0.500 2.750 36 الضابطة
0.004 

0.950  

 
0.206 70  

0.838  

 
0.028  

  1.014  4.000 36التجرfVية
   تمي�» �ف~�اضات– 2

  0.951 3.806 36 الضابطة
4.959 0.05 0.839 70  

0.404  

 
0.194  

  0.615  2.722 36التجرfVية

   �ست¼باط– 3
  0.633 2.667 36 الضابطة

0.315 
0.576  

 
0.378 70  

0.707  

 
0.056  
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  Levene’sاختبار 
  لتجاºس التباين

ات   رأ�عاد اختبار م9ا
  :التفك�� الناقد


موعةGاملتوسط  ن  ا
  �نحراف

  قيمة  ياملعيار

 �ختبار

  ىمستو

  داللتھ

  قيمة
  اختبار

  )ت ( 

جة   رد
  ا()رVة

ىمستو
  الداللة

  متوسط
�ختالف

  0.649  2.750 36التجرfVية
   التفس��– 4

  0.728 2.611 36 الضابطة
1.459 

0.231  

 
0.854 70  

0.396  

 
0.139  

  0.774  2.472 36التجرfVية
5 –X��)م اVتقو   

  1.464 2.972 36 بطةالضا
8.623 0.01 - 1.812 70  

0.074  

 
- 0.500  

  2.009  14.722 36التجرfVية
6 –jالتفك�� الناقد الك�   

  2.550 14.806 36 الضابطة
1.610 

0.209  

 
- 0.154 70  

0.878  

 
- 0.084  

  )50.0(ى عند مستو غ�� دالة احصائيا*

  ) 10(لجدو 
ق Independent – Samples T Test)(للعينـات املـستقلة ) ت(يو�ـ� نتـائج اختبـار  �ـ� التطبيـق  وللفـر

اسة الdلية) اختبار الف9م العميق(القب�� ب�ن املتوسطات الdلية >;تلف أ{عاد  من  ر>
موع¤£ عينة الد
  :يطالب املرحلة املتوسطة املتفوق�ن من ذو أنماط السيطرة الدماغية ا>;تلفة

  Levene’sاختبار 
  لتجاCس التباين

  أ{عاد اختبار
  :الف9م العميق 

  املتوسط ن  ا>
موعة
  Tنحراف

  قيمة  يراملعيا

 Tختبار

  ىمستو

  داللتھ

  قيمة
  اختبار

  )ت ( 

جة   رد
  ا¬nر»ة

  ىمستو
  الداللة

  متوسط
  Tختالف

  0.507 3.500  36 التجر»ية

   التطبيق-1
  0.809 3.444  36 الضابطة

1.647 
0.204  

 
0.349 70  

0.728  

 
0.056  

  0.005 4.000  36 التجر»ية

   التفس��- 2
  0.910 3.833  36 الضابطة

59.854 0.001 1.099  70  
0.279  

 
0.167  

  0.011 3.000  36 التجر»ية

   الشرح- 3
  0.500 2.917  36 الضابطة

4.239 0.05 1.000 70  
0.324  

 
0.083  

 اتخاذ – 4  0.507 3.500  36 التجر»ية
  راملنظو

  0.756 3.667  36 الضابطة
0.001 

0.968  

 
- 1.099 70  

0.276  

 
- 0.167  

  0.014 14.000  36 التجر»ية
 الف9م – 5

  2.368 13.861  36 الضابطة  العميق الك��
7.890 0.01 0.352 70  

0.727  

 
0.139  

  

  )50.0(ى عند مستو غ�� دالة احصائيا*
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  : تطبيق ال�Uنامج pثرا�ي-٥

ـــام أحــــــد معل¨ــــــT العلــــــوم  ¥ــــــسية(قـــ Vوس ترÙــــــو kــــــj ٢٠ رخ®�تــــــھ التد ي عامــــــا، يحمــــــل ب\ــــــالو ر
ً

Vـده ) التخصص 
موعة التجرfVية وذلك �عد أن تم �جتماع بـھ وتزGوبتطبيق ال®�نامج ع�� طالب ا
بـــدليل مــــشتمل ع�ــــ� نبــــذة �عرVفيـــھ عــــن طبيعــــة ال®�نــــامج وفكرتـــھ وأ.دافــــھ وكيفيــــة تنفيــــذ ال®�نــــامج 

¥س املـــــستخدمة  ـــ~�اتيجيات التــــد kــــj ال®�نــــامج و�ºـــــشطة ال�ــــT ي¼ب�ـــــj رو�عرVفــــھ بتوظيــــف جميـــــع اسـ
كما تم إيضاح ا(Fطة الزمنية لھ لتنفيذ .ذا ال®�نامج؛ وقد قام نفس املعلم . تطبيق9ا jk ¤ل أسبوع


موعة الضابطةGبالتطبيق ع�� ا .   

اسة-٦   :ر التطبيق البعدي ألدوات الد


مـــوعت�ن التجرfVيـــة والـــضابطة، تـــم تطبيـــق �دGس ا¥ : وات التاليـــةر�عـــد �ن¿�ـــاء مـــن تـــد
اختبار التفك�� الناقد والف9م العميـق ومقيـاس أنمـاط الـسيطرة الدماغيـة �عـديا مـن أجـل القيـام 

ً
ي

اسة ا()الية مة لنتائج الد رباملعا(
ات £حصائية الال   .ز

  : املعا¬
ات pحصائية-٧

   jـk اسة تمثلـت  )ت(اختبـار : رتم استخدام مجموعة من املعا(
ات £حصائية jk .ذه الد

)T-Test( تحليـــل التبــــاين املـــصاحب ،)Ancova( ـــع إيتــــاüقيمــــة مر ،(η2) ـــم �ثــــر
 بحيـــث إذا ¤ــــان +
نفي\ـو +
ـم ) ٠,٨(وأقـل مـن ) ٠,٢(نأو أقل في\و �ثر ضعيف، وإذا ¤انـت القيمـة أك®ـ� مـن ) ٠,٢(

ا تـم أيـض). ٢٠٠٣أبـوعالم، . (نفـأك®� في\ـو +
ـم �ثـر كب�ـ�) ٠,٨(�ثر متوسط، وإذا ¤انت القيمـة 
ً

، باإلضــافة إ&ـ� ذلــك تــم اســتخدام معامــل  )One way Anova(اسـتخدام تحليــل التبــاين �حــادي 
، وذلـــك باالعتمـــاد ع�ـــ� تـــص¼يف .ن\ـــل وآخـــرVن فيمـــا يتعلـــق بـــالقيم املمثلـــة ملعامـــل  تبـــاط ب��ســـو نا ر

jتباط ب��سو كما ي� نا   : ر

ي\و منخفض جدا) ٠,٣صفر وأقل من ( إذا ¤انت القيمة 
ً

  .ن

  .ني\و منخفض) ٠,٥وأقل من ٠,٣(ت القيمة إذا ¤ان

  . ني\و متوسط) ٠,٧وأقل من ٠,٥(إذا ¤انت القيمة 

ي\و عاليا) ٠,٩وأقل من ٠,٧(إذا ¤انت القيمة 
ً

  .  ن

ي\و عاليا جدا) ١ إ&� ٠,٩(إذا ¤انت القيمة 
ً ً

  ).١٩٨٨عودة وا(Fلي�j، . (ن

 :عرض النتائج ومناقش��ا وتفس��lا

 :قة باختبار التفك�� الناقدعرض النتائج املتعل-أوال

ىاليوجـد فـر دال إحـصائيا عنـد مـستو " لالختبار Ö)ة الفرض �و والذي نـص ع�ـ� أنـھ  ) ٠,٠٥(ق

موعت�ن التجرfVية والضابطة kـj التطبيـق البعـدي الختبـار التفك�ـ� Gجات طالب ا رب�ن متوسطي د

كمـا .ـو ) (ANCOVAملـصاحب والختبار Ö)ة .ذا الفرض تم اسـتخدام تحليـل التبـاين ا". " الناقد
j&دو التا
  : لموzÃ با(
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  ) 11(لجدو 
جات ¤ــل  قللفــر بــ�ن) ANCOVA( نتــائج اختبــار تحليــل التبــاين املــصاحب  راملتوســطات البعديــة لــد

اســة ال\ليــة مــن طــالب املرحلــة املتوســطة املتفــوق�ن  
موعــة التجرfVيــة والــضابطة لعينــة الدGرمــن ا
ات التفك�� الناقد (  اFGتلفة FGتلف أ�عاد يمن ذو أنماط السيطرة الدماغية   ) :راختبار م9ا

أ{عاد اختبار 
ات التفك��  رم9ا

  :الناقد
 :مصدر التباين 

  مجموع
 املر¼عات

جة   رد
 ا¬nر»ة

  متوسط
 املر¼عات

قيمة 
  اختبار

 )ف ( 

  ىمستو
الداللة 

 pحصائية

  (η2)مر¼ع إيتا 

م التأث��¾ 

  التغاير 

 )لقب�j �ختبار ا( 
0.797 1  0.797  3.285 0.074  

 تأث�� 0.05
 ضعيف

   �ست¼تاج– 1
TUVثر التجر�  


موعة  ( Gا( 
 تأث�� كب�� 0.90 0.001 605.104 146.726 1 146.726

  التغاير 

 ) jختبار القب��( 
0.041  1  0.041  0.174  0.678  

 تأث�� 0.003
 ضعيف

 تمي�» – 2
  �ثر التجرTUV   �ف~�اضات


موعة ( Gا( 
 تأث�� كب�� 0.94 0.001 1029.211 242.603 1 242.603

�ختبار (التغاير 
 jالقب�( 

0.002  1  0.200  0.009  0.926  
 تأث�� 0.00

 ضعيف
   �ست¼باط– 3

TUVثر التجر�  


موعة  ( Gا( 
 تأث�� كب�� 0.97 0.001 2584.066 532.558 1 532.558

  التغاير

)  jختبار القب��( 
0.200  1  0.200  0.950  0.333  

 تأث�� 0.01
 ضعيف

   التفس��– 4
 TUVثر التجر�  


موعة ( Gا( 
 تأث�� كب�� 0.94 0.001 992.442 209.270 1 209.270

  التغاير 

) jختبار القب��( 
0.003  1  0.003  0.009  0.924  

 تأث�� 0.00
 ضعيف

 تقوVم – 5
X��)ا  TUVثر التجر�  


موعة  ( Gا( 
 تأث�� كب�� 0.96 0.001 1838.877 519.613 1 519.613

  التغاير

 ) jختبار القب��( 
1.494  1  1.494  0.622  0.433  

 تأث�� 0.01
 ضعيف

 التفك�� – 6
jالناقد الك�  TUVثر التجر�  


موعة  ( Gا( 
 تأث�� كب�� 0.98 0.001 3279.857 7876.449 1 7876.449

  )50.0(ى عند مستو غ�� دالة احصائيا*



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )3(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

129 

ىه يظ9ـــر وجـــود فـــر دال إحـــصائيا عنـــد مـــستو لمـــن ا(
ـــدو أعـــال ق
ً

بـــ�ن متوســـطي ) ٠,٠٥(

موعـــة التجرfVيـــة، فيمـــا يتعلـــق باختبـــار Gطـــالب ا z)يـــة والـــضابطة لـــصاfVموعـــة التجر
Gجـــات ا رد

ات  لالتفك�ــ� الناقــد، وÙالتــا&j يــرفض الفــرض الــصفر �و وVــتم قبــو الفــرض البــديل والــذي رم9ــا ل ي
ــــستو قيوجــــــد فــــــر دال إحــــــص" يـــــنص ع�ــــــ� أنــــــھ  ــــالب ) ٠,٠٥(ىائيا عنـــــد مــ جــــــات طــ ربــــــ�ن متوســــــطي د


مــوعت�ن التجرfVيــة والـــضابطة kــj التطبيــق البعـــدي الختبــار Gات ا وللتعـــرف ". التفك�ـــ� الناقــدرم9ــا
 لتنميـــة التفك�ـــ� الناقـــد، تـــم حـــساب (NGSS)ع�ــ� +
ـــم �ثـــر لل®�نـــامج £ثرا�ـــي القـــائم ع�ــ� معـــاي�� 

  :ليم¿�ا jk ا(
دو التا&jوال�T تتzå ق)  ٠,٩٨( قيمة مرüع إيتا 

  ) 12(ل جدو 


م تأث�� ال®�نامج £ثرا�ي القائم ع�� +)NGSSات التفك�� الناقد   (  ر لتنمية م9ا

ا +
م التأث��  املتغ�� املستقل املتغ�� التا�ع القيمة  رمقد

 (NGSS) التفك�� الناقد  0.98 كب��

ا�ــي ع�ــ� تنميــة التفك�ــ� الناقــد ليتــzå مــن ا(
ــدو الــسابق بــأن +
ــم �ثــر لل®�نــامج £ثر   
ــة كب�ـــ�، وذلــــك ألن قيمــــة مرüـــع إيتــــا  
موعـــة التجرfVيــGمكــــن ) ٠,٨(أك®ـــ� مــــن ) ٠,٩٨(لـــدى طــــالب اVو

|عود إ&� تأث�� ) التفك�� الناقد(من التباين الك�j للمتغ�� التا�ع ) ٠,٩٨(تفس�� .ذه الن�يجة ع�� أن 
  ).١٩٩٧فام، ) (ال®�نامج £ثرا�ي( املتغ�� املستقل 

 :مناقشة وتفس�� النتائج املتعلقة باختبار التفك�� الناقد-ثانيا

ات أظ9ـــرت النتـــائج ال�ـــT تـــم التوصـــل إل��ـــا kـــj اختبـــار     التفك�ـــ� الناقـــد الك�ـــj وأ�عـــاده رم9ـــا
 z)يـة والـضابطة وذلـك لـصاfVاسـة التجر راFGتلفـة ع�ـ� وجـود فـر دال إحـصائيا بـ�ن مجمـوع�T الد

ً
ق

موعة التجرfVية، باإلGم �ثر للمتغ��  املستقل و.و ال®�نامج £ثرا�ي ع�� ا
ضافة إ&� ذلك فإن +

ات تنميـــة  اÃـــz، ممـــا |ع�ـــT أن ال®�نـــامج أدى إ&ـــ� تنميـــة رم9ـــا ات والتفك�ـــ� الناقـــد لـــھ أثـــر كب�ـــ� و رم9ـــا

موعــة التجرfVيـة، و.ــذه الن�يجــة تتفــق جزئيــا Gتلفـة مــع طــالب اFGوأ�عــاده ا jالتفك�ـ� الناقــد الك�ــ
ً

ــــــع نتـــــــــ ــــة مـــ اســـــ ــــات الـــــــــسابقة كد اســـــ ـــــــدد مـــــــــن الد رائج عــ ـــــj،(ر مي، ٢٠١٤املطرkــــ ـــا ؛ ٢٠١٩ز؛ دعـــــــــاء ا()ــــــ
  ؛�Áلة ٢٠٢١؛ العصي¨T، ٢٠٢١؛ سماح عيد، ٢٠٢٠؛ الشمراºي، ٢٠٢٠؛ العضيلة، ٢٠١٩شومان،

 :وو¥عز الباحث .ذه الن�يجة إ&� أن). ٢٠٢١جاد ا()ق، 


ال للطالب ع�� أن |عـا(
وا  أتاح (NGSS)طبيعة ال®�نامج £ثرا�ي القائم ع�� معاي��    Gا
املعلومات بطرVقة ي\و ف��ا �علم الطالب ºشط ولÚس فقط متلقي للمعلومـات مـستخدما kـj ذلـك 

ً
ن

ــــوVم ا(��ــــــX عنــــــد التعامــــــل مــــــع  ــــة مختلفــــــة ¤االســــــت¼تاج و�ســــــت¼باط والتفــــــس�� وتقــ ـــات عقليــ عمليـــ
 jــkاســة املطر ، باإلضــافة إ&ــ� ذلــك فــإن )٢٠١٤( راملــشكالت العلميــة ال�ــT تواج9ــھ، و.ــذا مــا أكدتــھ د


عة ع�ـ� التفك�ــ� ألنــھ |عمـل ع�ــ� دمــج æئـة محفــزة ومــÚطبيعـة ال®�نــامج £ثرا�ــي سـاعد ع�ــ� تــوف�� ب
ـــن  ســـــات العلميـــــة وال9ندســـــية kـــــj آن واحـــــد بـــــدال مــ ـــا.يم الـــــشاملة مـــــع املما ـــية واملفــ �ف\ــــار �ساســ

ً
ٍ ر

اســــة  ¥ـــس9ا �ــــش\ل منفـــصل و.ــــذا مــــا أكدتـــھ د رتد Vــــة حــــسان�ن،؛٢٠١٨إيمــــان نـــوjþV، (ر ، )٢٠١٦ر بد
نأيضا، التعاو والتفاعل ا()اصل ب�ن الطالب داخل ال®�نامج £ثرا�ي يجعل .نالك تنوع jk �ف\ار 

ً


ـال ل9ـم لتقـوVم تلـك Gحة أثناء التعامل مع املـشكالت و�ف\ـار العلميـة، ممـا ي�ـيح ا ووا(��X املطر
حـة أثنـاء النقـ ُاش، ممـا |ـس9م kـ�Á jايـة املطـاف إ&ـ� �عزVـز و�ف\ـار وا(��ـX وتمي�ـ» �ف~�اضـات املطر
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ات املعلومة الÛ)يحة وتنمية  اسـة رم9ا العـصي¨T، (رالتفك�� الناقد لدى الطـالب و.ـذا يتفـق مـع د
٢٠٢١  .(  

اسة ا()الية تؤكد ع�� أثر ال®�نامج £ثرا�ي القائم ع��  روÙناء ع�� ما سبق، فإن نتائج الد ً

اتjk تنمية) NGSS(معاي��  يك�� الناقد لدى طالب الصف الثالث املتوسط املتفوق�ن ذو  التفر م9ا
اسة الثاºي والذي ينص ع��  رأنماط السيطرة الدماغية اFGتلفة، و�Øذا تمت £جابة ع�� سؤال الد

ات ع�ــ� تنميــة ) NGSS(مــا أثــر برنــامج إثرا�ــي قــائم ع�ــ� معــاي�� العلــوم ل�
يــل القــادم "  التفك�ــ� رم9ــا
  ". يلثالث املتوسط املتفوق�ن ذو أنماط السيطرة الدماغية اFGتلفة؟الناقد لدى طالب الصف ا

  :عرض النتائج املتعلقة باختبار الف9م العميق-ثالثا

ىاليوجد فـر دال إحـصائيا عنـد مـستو " الختبار Ö)ة الفرض الثاºي والذي نص ع�� أنھ  ) ٠,٠٥(ق

مــوعت�ن التجرfVيــة والــضابطة kــj التطGجــات طــالب ا بيــق البعــدي الختبــار الف9ــم ربــ�ن متوســطي د

كمــا )  ANCOVA(والختبــار Öــ)ة .ــذا الفــرض تــم اســتخدام تحليــل التبــاين املــصاحب ". " العميــق
j&دو التا
  : ل.و موzÃ با(

   )13( لجدو 

جات ¤ـل  ) ANCOVA(  نتائج اختبـار تحليـل التبـاين املـصاحب  رللفـر بـ�ن املتوسـطات البعديـة لـد ق

موعــة التجرfVيــة والــضابGاســة ال\ليــة مــن طــالب املرحلــة املتوســطة املتفــوق�ن مــن ا رطة لعينــة الد

  ) :اختبار الف9م العميق ( يمن ذو أنماط السيطرة الدماغية اFGتلفة FGتلف أ�عاد 

  أ�عاد اختبار

  :الف9م العميق 
 :مصدر التباين 

  مجموع

 املرüعات

جة   رد

 ا()رVة

  متوسط

 املرüعات

  قيمة اختبار

 )ف ( 

  ىمستو

الداللة 
 حصائية£

  (η2)مرüع إيتا 


م التأث��+ 

 تأث�� ضعيفT(10.733  1  10.733  3.897  0.05  0.16ختبار القب�� ( التغاير 

  �ثر التجرTUV    التطبيق- 1


موعة ( Gتأث�� كب��0.86 0.001 407.126 182.850 1 182.850 )ا  

  T(8.464  1  8.464ختبار القب�� ( التغاير 
9.425  

  
 تأث�� ضعيف0.12  0.01

   التفس��-  2
TUVثر التجر�  


موعة  ( Gا( 
  تأث�� كب��0.85 0.001  405.520 176.690 1 176.690

 تأث�� ضعيفT(17.384  1  17.384  4.131  0.05  0.13ختبار القب�� ( التغاير 

  �ثر التجرTUV   الشرح-  3


موعة  ( Gكب�� تأث0.84 0.001 366.592 186.716 1 186.716 )ا �� 
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 تأث�� ضعيفT(7.932  1  7.932  12.378  0.001  0.15ختبار القب�� ( التغاير 

  ر اتخاذ املنظو– 4
 TUVثر التجر�  


موعة ( Gتأث�� كب��0.87 0.001 458.820 162.628 1 162.628 )ا  

  T(248.926  1  248.926  94.771  0.01ختبار القب�� ( التغاير 
 تأث�� 0.28

 متوسط
 الف9م العميق –5

  �ثر التجرTUV  الك��


موعة  ( Gتأث�� كب��0.97 0.001 2239.610 2862.322 1 2862.322 )ا  

ىيتzå من ا(
ـدو الـسابق وجـود فـر دال إحـصائيا عنـد مـستو     ق ل
ً

بـ�ن متوسـطي ) ٠,٠٥(
ــ 
موعـــة التجرfVيـــة، فيمـGطـــالب ا z)يـــة والـــضابطة وذلـــك لـــصاfVمـــوعت�ن التجر
Gجـــات طـــالب ا ا رد

ليتعلــق باختبــار الف9ــم العميــق، وÙالتــا&j يــرفض الفــرض الــصفر الثــاºي وVــتم قبــو الفــرض البــديل  ي
ىيوجـد فــر دال إحـصائيا عنــد مـستو " والـذي يـنص ع�ــ� أنـھ  جـات طــالب ) ٠,٠٥(ق ربـ�ن متوســطي د


مـوعت�ن التجرfVيـة والـضابطة kـj التطبيـق البعـدي الختبـار الف9ـم العميـقGـم �ثــر ". ا
وملعرفـة +
 لتنميــــة الف9ـــم العميــــق، تـــم حــــساب قيمـــة مرüــــع إيتــــا (NGSS)لل®�نـــامج £ثرا�ــــي القـــائم ع�ــــ� معـــاي�� 

)٠,٩٧ (j&دو التا
  :لوال�T تظ9ر قيم¿�ا jk ا(

  ) 14(لجدو 


م تأث�� ال®�نامج £ثرا�ي القائم ع�� +)NGSSلتنمية الف9م العميق (  

ا +
م التأث��  املستقلاملتغ��  املتغ�� التا�ع القيمة  رمقد

 (NGSS) الف9م العميق  0.97 كب��

ليتــzå مــن ا(
ــدو الــسابق بـــأن +
ــم �ثــر لل®�نــامج £ثرا�ـــي ع�ــ� تنميــة الف9ــم العميـــق    

موعة التجرfVية كب��، وذلك ألن قيمة مرüع إيتا Gلدى طالب ا(η

2
، وVمكـن تفـس�� )٠,٨( أك®ـ� مـن (

|عود إ&� تأث�� املتغ�ـ� ) الف9م العميق(غ�� التا�ع من التباين الك�j للمت) ٠,٩٧(.ذه الن�يجة ع�� أن 
  ).١٩٩٧فام، ) (ال®�نامج £ثرا�ي( املستقل 

  : مناقشة وتفس�� النتائج املتعلقة باختبار الف9م العميق-را{عا

أكدت النتائج ال�T تم التوصل إل��ا jk اختبار الف9م العميق الك�ـj وأ�عـاده اFGتلفـة ع�ـ� 
وجـــود فــــر دال إحــــصائيا
ً


موعــــة قGا z)يــــة والـــضابطة وذلــــك لــــصاfVاســــة التجر ر بـــ�ن مجمــــوع�T الد
التجرfVية، إضافة إ&� ذلك فإن +
م �ثر للمتغ��  املستقل و.و ال®�نامج £ثرا�ي ع�� تنمية الف9م 

ً

 jأن ال®�نـــامج �ثرا�ـــي أدى إ&ـــ� تنميـــة الف9ـــم العميـــق الك�ـــ Tممـــا |ع�ـــ ،zـــÃا والعميـــق لـــھ أثـــر كب�ـــ� و
FGيـــة، و.ـــذه الن�يجـــة تتفـــق جزئيـــا مـــع نتـــائج عـــدد مـــن وأ�عـــاده اfVموعـــة التجر
Gتلفـــة مـــع طـــالب ا

ً

اســـــة اســــات الــــسابقة كد رالد ي،  ( ر ؛ ��ــــاºي حتحـــــوت، ٢٠١٧؛ Àــــ)ر العبـــــدالكرVم،٢٠١٢را(
9ــــو
٢٠١٨، jçن، ٢٠١٨ي؛ شــــ�� نـــــص ؛ ٢٠٢٠؛ العـــــصي¨T، ٢٠١٩؛ الـــــشمراºي، ٢٠١٩و؛ حـــــسان�ن وآخــــر

اºي،  ن، ٢٠٢٠واملر   :و، و¥عز الباحث .ذه الن�يجة إ&�)٢٠٢١و؛ الشيخ وآخر
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ســة ) NGSS(أن ال®�نــامج القــائم ع�ــ� معــاي��  
ــال للطــالب بــأن ينخرطــوا kــj مماGرأعطــى ا
ــــات العقليـــــة  ـــتعمال مجموعـــــة مـــــن العمليـ ـــة مـــــن �ºـــــشطة £ثرائيـــــة، أدت إ&ـــــ� اســ مجموعـــــة متنوعــ

ات الف9ـم العميــق لـد�Âم حـو املوضــوعات لاFGتلفـة سـا.مت kـj تنميــة م9ـا  العلميـة وال�ـT اشــتملت ر
رع�� الشرح، والتفس��، والتطبيق، واتخاذ املنظو وال�T ت�ناسب مع الطلبة املتفـوق�ن، و.ـذا يتفـق 

اســــــة  اســــــات كد ــــھ عــــــدد مــــــن الد ت إليــ ــــا ـــع مــــــا أشــ ـــا مـــ رجزئيـــ ر ر
ً

اºــــــي، ٢٠١٩الــــــشمراºي، ( ؛ ٢٠٢٠و؛ املر
 ،T¨إضــافة إ&ــ� ذلــك طبيعــة ال®�نــامج £ثرا�ــي، أتاحــت فر). ٢٠٢١العــصي

ً
ا  صــة ســانحة للطــالب فيمــ
نيتعلق بالتعاو فيما بي��م أثناء القيام باألºشطة £ثرائية، و.ذا |سمح ل9م بالقيام �شرح الظوا.ر 
لالعليمة والوصو إ&� تفس��ات ومن ثم تطبيق ذلك jk مواقف �عليمية مختلفة، باإلضافة إ&� ف9م 

ؤVتھ بطرVقة شمولية ح للنقاش ب�ن الطالب و راملوضوع املطر ر، مما |عز جانب اتخاذ املنظو ¤ونھ و ز
اسة    ).��٢٠١٨اºي حتحوت،(رأحد م\ونات الف9م العميق، و.ذا ما أكدتھ د

اسة الثالث والذي ينص ع�� رومن .نا، يمكن القو بأن سؤال الد ما أثر برنامج إثرا�ـي " ل
لصف الثالث ع�� تنمية الف9م العميق لدى طالب ا) NGSS(قائم ع�� معاي�� العلوم ل�
يل القادم 

  .قد تمت £جابة عليھ" ياملتوسط املتفوق�ن ذو أنماط السيطرة الدماغية اFGتلفة؟

ــ� -خامـــسا ــة �ــ اســ ــة الد ــائج املتعلقــــة بوجــــود اخــــتالف �ــــ� اســــتجابات عينــ رعــــرض النتــ
ىاختبار التفك�� الناقد �عز إ¿� أنماط السيطرة الدماغية ا>;تلفة ُ:  

ىال يوجــــد فـــر دال إحــــصائيا عنـــد مــــستو " ع�ــــ� أنـــھ الختبـــار Öـــ)ة الفــــرض الثالـــث والــــذي يـــنص  ق
ً


موعــة التجرfVيـــة kــj التطبيــق البعـــدي الختبــار التفك�ــ� الناقـــد |عــز إ&ــ� أنمـــاط ) ٠,٠٥(Gىلطــالب ا ُ

وح�ـــ  يـــتم اختبـــار Öـــ)ة .ـــذا الفـــرض تـــم اســـتخدام تحليـــل التبـــاين " الــسيطرة الدماغيـــة اFGتلفـــة
ق ب�ن استجابات طالب الصف الثالث املتوسـط kـj ، وذلك إلظ9ار الفر(On Way Anova)�حادي 

اتھ اFGتلفة حسب أنماط السيطرة الدماغية  اسة jk اختبار التفك�� الناقد البعدي وم9ا ر.ذه الد ر
j&دو التا
  :لاFGتلفة كما .و موzÃ با(

   )15( لجدو 

ق One- Way ANOVA ( jk( نتائج اختبار تحليل التباين أحادي �تجاه  جاتمتوسطاوللفر  رت الد
اســـة ) اختبــار التفك�ـــ� الناقــد (ال\ليــة أل�عـــاد  رللقيــاس البعــدي للمجموعـــة التجرfVيــة مــن عينــة الد

  ) :ن  = 36( املرحلة املتوسطة املتفوق�ن حسب أنماط السيطرة الدماغية  ال\لية من طالب

  اختبار ليف�ن

  :لتجاCس التباين
  أ{عاد اختبار

  :التفك�� الناقد 

  أنماط

  السيطرة 

 :الدماغية 

 املتوسط  ن
  Tنحراف

 ياملعيار
 داللتھ قيمتھ

  مصدر

 التباين

  مجموع

 املر¼عات

جة   رد

ا¬nر»ة

  متوسط

 املر¼عات

  قيمة

 ف

ىمستو

 الداللة

 0.492 6.333  12 النمط gيمن / 1ن
  ب�ن 

 ا>
موعات
0.361 2 0.181 

 �g 18  6.556 0.511سرالنمط  / 2ن
  مع

  ا>
موعات
8.611 33 

   Tست�تاج– 1

 0.548 6.500  6 النمط املتdامل / 3ن

0.983 
0.385  

 

 35 8.972 ا>
موع

0.261 

0.692
0.508  
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  اختبار ليف�ن

  :لتجاCس التباين
  أ{عاد اختبار

  :التفك�� الناقد 

  أنماط

  السيطرة 

 :الدماغية 

 املتوسط  ن
  Tنحراف

 ياملعيار
 داللتھ قيمتھ

  مصدر

 التباين

  مجموع

 املر¼عات

جة   رد

ا¬nر»ة

  متوسط

 املر¼عات

  قيمة

 ف

ىمستو

 الداللة

 0.492 7.333  12 النمط gيمن / 1ن
  ب�ن

  ا>
موعات
0.028 2 0.014 

  0.502  7.389  18  النمط �gسر / 2ن
  مع 

 ا>
موعات
8.278 33 

2 –Ãتمي�   

  Tف�Pاضات

  0.516  7.333  6  النمط املتdامل / 3ن

0.216 
0.807  

 

 35 8.306 ا>
موع

0.251 

0.055
0.946  

 

 0.428 8.750  12 النمط gيمن / 1ن
  ب�ن

  ا>
موعات
0.028 2 0.014 

  0.428  8.778  18  النمط �gسر / 2ن
  مع

  ا>
موعات
6.194 33 

   Tست�باط– 3

  0.408  8.833  6  النمط املتdامل / 3ن

0.330 
0.721  

 

 35 6.222 ا>
موع

0.188 

0.074
0.929  

 

 0.452 6.750  12 النمط gيمن / 1ن
  ب�ن 

 ا>
موعات
0.056 2 0.028 

  0.461  6.722  18  النمط �gسر / 2ن
  مع

  ا>
موعات
6.694 33 

   التفس��– 4

  0.408  6.833  6  النمط املتdامل / 3ن

0.689 
0.509  

 

 35 6.750 ا>
موع

0.203 

0.137
0.873  

 

 0.452 8.750  12 النمط gيمن / 1ن
  ب�ن

  ا>
موعات
0.500 2 0.250 

  0.485  8.667  18  النمط �gسر / 2ن
  مع

  ا>
موعات
6.250 33 

   تقو»م– 5

JÅÆ¬ا  

  0.002  8.996  6  النمط املتdامل / 3ن

14.793 0.001 

 35 6.750 ا>
موع

0.189 

1.320
0.281  

 

  0.900  37.917  12  النمط gيمن / 1ن
  ب�ن 

  ا>
موعات
1.361 2  0.681 

  0.900  38.111  18  النمط �gسر / 2ن
  مع

   ا>
موعات
24.194 33  

   التفك��– 6

  الناقد الك��

  0.548  38.500  6  النمط املتdامل / 3ن

0.294  
0.747  

  

  35 25.556  ا>
موع

0.733 

0.928
0.405  

 

  )50.0(ى عند مستو غ�� دالة احصائيا*



 
) NGSS(أثر برنامج إثرائي قائم على معايير العلوم للجيل القادم 
  ...رحلة على تنمية التفكير الناقد والفهم العميق لدى طالب الم

ئف بن عتيق بن عبد هللا نا/ د
  السفياني
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موعـة التجرfVيـة Gدو أعاله عدم وجود فر دال إحصائيا لـدى طـالب ا
يتzå من ا(
ً

ق ل
اتھ اFGتلفة �عـود إ&ـ� أنمـاط  رjk التطبيق البعدي ع�� اختبار التفك�� الناقد ك\ل، وكذلك ع�� م9ا

اسةلالسيطرة الدماغية اFGتلفة، ومن ثم يتم قبو الفرض الثا   .رلث ل9ذه الد

اســـة �ـــ� -سادســـا ــائج املتعلقـــة بوجـــود اخـــتالف �ـــ� اســـتجابات عينـــة الد ر عـــرض النتـ
ىاختبار الف9م العميق �عز إ¿� أنماط السيطرة الدماغية ا>;تلفة ُ:  

"      وفيما يخص اختبار الف9م العميق، فقد تم اختبار Ö)ة الفرض الرا�ـع والـذي يـنص ع�ـ� أنـھ 
ىئيا عنــد مــستو قال يوجـد فــر دال إحــصا

ً

موعــة التجرfVيــة kــj التطبيــق البعــدي ) ٠,٠٥(Gلطــالب ا

ىالختبـار الف9ـم العميـق |عـز إ&ــ� أنمـاط الـسيطرة الدماغيـة اFGتلفـة وح�ــ  يـتم اختبـار Öـ)ة .ــذا " ُ
ق ، وذلــــك إلظ9ـــار الفــــر بــــ�ن (On Way Anova)الفـــرض تــــم اســـتخدام تحليــــل التبـــاين �حــــادي 

اســــة kــــj اختبــــار الف9ــــم العميــــق البعــــدي اســــتجابات طــــالب الــــصف الثالــــث ر املتوســــط kــــj .ــــذه الد
j&دو التا
اتھ اFGتلفة حسب أنماط السيطرة الدماغية اFGتلفة كما .و موzÃ با( لوم9ا   :ر

   ) 16( جدول 
جات)  One- Way ANOVA(نتــائج اختبــار تحليــل التبــاين أحــادي Tتجــاه  ق �ــ� متوســطات الــد رللفــر  و

اسـة الdليـة ) الف9م العميق اختبار (الdلية أل{عاد  رللتطبيق البعدي للمجموعة التجر»يـة مـن عينـة الد
  ) ن  = 36( من طالب املرحلة املتوسطة املتفوق�ن حسب أنماط السيطرة الدماغية 

  اختبار ليف�ن

 :لتجاCس التباين
  أ{عاد اختبار

:الف9م العميق

  أنماط

 :السيطرة الدماغية 
 املتوسط  ن

Tنحراف

 ياملعيار
 داللتھ قيمتھ

  مصدر

 التباين

  مجموع

املر¼عات

جة   رد

 ا¬nر»ة

  متوسط

 املر¼عات

  قيمة

 ف

  ىمستو

 الداللة

 0.181 2 0.361ب�ن ا>
موعات 0.389 7.833  12 النمط gيمن / 1ن

   التطبيق-1 33 7.278مع ا>
موعات 0.575 7.722  18 النمط �gسر / 2ن

 0.007 7.984  6النمط املتdامل / 3ن

2.729 
0.198  

 

 35 7.639 ا>
موع
0.221 

0.819 
0.450  

 

 0.139 2 0.278ب�ن ا>
موعات 0.515 7.583  12 النمط gيمن / 1ن

   التفس��- 2 33 7.361مع ا>
موعات  0.461  7.722  18  النمط �gسر / 2ن

  0.408  7.833  6لالنمط املتdام / 3ن

2.490 
0.098  

 

 35 7.639 ا>
موع
0.223 

0.623 
0.543  

 

 0.181 2 0.361ب�ن ا>
موعات 0.492 7.333  12 النمط gيمن / 1ن

   الشرح- 3 33 8.611مع ا>
موعات  0.511  7.556  18  النمط �gسر / 2ن

  0.548  7.500  6النمط املتdامل / 3ن

0.983 
0.385  

 

 35 8.972 ا>
موع
0.261 

0.692 
0.508  

 

 0.236 2 0.472ب�ن ا>
موعات 0.452 7.750  12 النمط gيمن / 1ن

 33 3.083مع ا>
موعات  0.017  7.898  18  النمط �gسر / 2ن
   اتخاذ– 4

  راملنظو
  408  7.833  6النمط املتdامل / 3ن

0.919 
0.455  

 

 35 3.556 ا>
موع
0.093 

2.527 
0.095  

 

   الف9م–5

  0.745 0.297 0.111 2 0.222ب�ن ا>
موعات  0.557 0.595 0.674 30.500  12 النمط gيمن / 1ن
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  اختبار ليف�ن

 :لتجاCس التباين
  أ{عاد اختبار

:الف9م العميق

  أنماط

 :السيطرة الدماغية 
 املتوسط  ن

Tنحراف

 ياملعيار
 داللتھ قيمتھ

  مصدر

 التباين

  مجموع

املر¼عات

جة   رد

 ا¬nر»ة

  متوسط

 املر¼عات

  قيمة

 ف

  ىمستو

 الداللة

 12.33333مع ا>
موعات  0.594  30.333  18  النمط �gسر / 2ن

  0.599  30.389  6النمط املتdامل / 3ن

 

 12.55635 ا>
موع
0.374 

 

  )50.0(ى عند مستو غ�� دالة احصائيا*


موعـة التجرfVيـة يGدو أعاله عدم وجود فر دال إحصائيا لـدى طـالب ا
تzå من ا(
ً

ق ل
اتـھ اFGتلفـة �عـود إ&ـ� أنمـاط  رjk التطبيق البعدي ع�� اختبار الف9م العميق ك\ـل، وكـذلك ع�ـ� م9ا

اسة رالسيطرة الدماغية اFGتلفة، ومن ثم يتم قبو الفرض الرا�ع ل9ذه الد   .ل

اســـة �ـــ� مناقـــشة النتـــائج امل-ســـا{عا رتعلقـــة بوجـــود اخـــتالف �ـــ� اســـتجابات عينـــة الد
ىاختبـار التفك�ــ� الناقــد واختبــار الف9ــم العميــق �عــز إ¿ــ� أنمــاط الــسيطرة الدماغيــة  ُ

  :ا>;تلفة

اتھ اFGتلفة  رأظ9رت النتائج ال�T تم التوصل إل��ا حو اختبار التفك�� الناقد الك�j وم9ا ل

مGعــدم وجـــود فــر دال إحـــصائيا لطــالب ا

ً
ىوعـــة التجرfVيــة kـــj التطبيــق البعـــدي �عــز إ&ـــ� أنمـــاط ق

لالسيطرة الدماغية اFGتلفة، كما أظ9رت النتائج ال�T تم التوصل إل��ـا حـو اختبـار الف9ـم العميـق 

موعـــة التجرfVيـــة kـــj التطبيـــق Gتلفـــة عـــدم وجـــود فـــر دال إحـــصائيا لطـــالب اFGاتـــھ ا الك�ـــj وم9ا

ً
ق ر

ماغيــة اFGتلفــة، و.ــذه الن�يجــة تتفــق جزئيــا مــع العديــد مــن ىالبعــدي �عــز إ&ــ� أنمــاط الــسيطرة الد
ً

اســـة  اســــات الـــسابقة مثــــل د رنتـــائج الد ؛ ٢٠١٨؛ أبــــو حكمــــة، ٢٠١٦؛ العـــصي¨T، ٢٠١٤املطرkــــj، ( ر
 ، ــــــــ� ــــدين، ٢٠١٨يا(�Fــــــــ ــــــــ ـــز الــــ ــــــــ ــــــ)ر عـــــ ــ ـــــسواط، ٢٠١٨؛ Àــــــــ ـــــــــ ـــــباح الــ ــــــــ ـــــومان، ٢٠١٨؛ صـــ ـــــــــ ؛ ٢٠١٩؛ شــ

وف، ـــي، ٢٠٢٠؛ العفيفــــي،٢٠٢٠؛ العــــصي¨T، ٢٠١٩ؤعبــــدالر اºـ ،  وVمكــــن تفــــس�� .ــــذه )٢٠٢٠و؛ املر
jالن�يجة كما ي�: 

¥ـــــسھ، احتـــــو ع�ـــــ� مجموعـــــة مـــــن �ºـــــشطة £ثرائيـــــة  ـــم تد ـــذي تــ ىأن طبيعـــــة اG)تـــــو الــ رى
املتنوعــة وال�ــT ســا.مت kــj جعــل الطــالب |ــستخدموا أثنــاء تفك�ــ�.م kــj التعامــل مــع تلــك �ºــشطة 

ناقــد والف9ــم العميــق لــد�Âم، أنمــاط ســيطرة دماغيــة مختلفــة، ممــا أدى إ&ــ� تنميــة جانــب التفك�ــ� ال
اســـــــة  ـــــذا يتفـــــــق مـــــــع د ـــــة، ٢٠١٤املطرkـــــــj، (رو.ــ ــــــو حكمــ ـــــم ). ٢٠١٨؛ أبـ ـــــاء �علم9ــ ــــالب أثنــ أيـــــــضا، الطـــ

ً

نللموضوعات العلمية اFGتلفة |سعو الستخدام أنماط سـيطرة دماغيـة مختلفـة، وذلـك مـن أجـل 
ب kـj اســتخدام أن يك�ـسبوا خ®ـ�ات �عليميـة جديـدة، و.ـذا �مـر جعـل .نـاك عـدم تمي�ـ» بـ�ن الطـال

اسة    ).٢٠١٤؛ املطرjk،٢٠٠٩؛ امليT5 والشافjè، �٢٠٠٩غا، (رتلك �نماط و.ذا يتما�¬  مع د

، أدت إ&ــــ� أن )NGSS(إضـــافة إ&ـــ� ذلـــك، طبيعـــة �ºـــشطة £ثرائيـــة القائمـــة ع�ـــ� معـــاي�� 
اسة محتو الزخم والتصادم وقوان�ن نيوتن  ات الف9م العميق أثناء د ىيك�سب الطالب م9ا ر ، ر ل�و

اسة  روالثاºي، دو أن ي\و .ناك ال~»ام بنمط سيطرة دماغية محدد، و.ذا يتفق مع د ن T، (ن العص̈ي
٢٠١٦ ،T¨ي، ٢٠٢٠؛ العصيºا   ).٢٠٢٠و؛ املر

اسة الرا�ع والذي ينص ع��  روÙناء ع�� ما سبق، فإن سؤال الد .ل تختلف استجابات " ً
اسة من الطالب jk اختبار التفك�� الناقد  "  باختالف أنماط السيطرة الدماغية اFGتلفة؟رعينة الد



 
) NGSS(أثر برنامج إثرائي قائم على معايير العلوم للجيل القادم 
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اسة ا(Fامس والذي ينص ع��  اسـة مـن الطـالب kـj " روسؤال الد ر.ل تختلف اسـتجابات عينـة الد
  .قد تمت £جابة عل��ما" اختبار الف9م العميق باختالف أنماط السيطرة الدماغية اFGتلفة؟

تباطية -ثامنا T ب�ن اختبار التفك�� الناقـد واختبـار رعرض النتائج املتعلقة بالعالقة
  :الف9م العميق

ــص ع�ــــ� أنـــھ  تباطيــــة دالــــة " الختبـــار Öــــ)ة الفـــرض ا(Fــــامس والـــذي نــ رال توجــــد عالقـــة ا
 jــــk جــــة ال\ليــــة الختبــــار الف9ــــم العميــــق ـــد والد جــــة ال\ليــــة الختبــــار التفك�ــــ� الناقـ رإحــــصائيا بــــ�ن الد ر

ً


موعت�ن التجرfVية واGلضابطةالتطبيق البعدي لدى طالب ا."  

تباط  ن¤ار ب��سو"رول\ي يتم اختبار Ö)ة .ذا الفرض تم استخدام معامل ا جـة ال\ليـة " ل رب�ن الد

مـوعت�ن التجرfVيـة Gالختبار التفك�� الناقد واختبـار الف9ـم العميـق للتطبيـق البعـدي لـدى طـالب ا

  :والضابطة، كما .و مب�ن با(
دول�ن التالي�ن

   ) 17( لجدو 

ــاد ¤ـــل مـــننتـــائج العالقـــة � جات ال\ليـــة أل�عـ �ن الـــد تبـــاط ب��ســـو بـــ رتباطيـــة باســـتخدام معامـــل ا ر اختبـــار (  نر
اسة ال\لية من طالب املرحلـة املتوسـطة ) اختبار الف9م العميق (و ) التفك�� الناقد  
موع�T عينة الدGر

 ) :ن  = 72( ياملتفوق�ن من ذو أنماط السيطرة الدماغية 

جات  تباطية ب�ن د T رالعالقة   :أ{عاد Oل من اختبار التفك�� الناقد واختبار الف9م العميق ر

  أ{عاد اختبار 

   التطبيق- 1:الف9م العميق 
  الشرح– 3  التفس��- 2

 ر اتخاذ املنظو– 4
  الف9م الك��– 5

  أ{عاد اختبار

مة  :التفك�� الناقد
قي

ال
ية  

ط
تبا

T ر
  

وة
ق

 
ط

تبا
T ر

  

ين
تبا

ال
سر  

ملف
ا

مة  
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ال
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T ر
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ق
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ر
  

ين
تبا

ال
سر  

ملف
ا

مة  
قي

ال
ية  

ط
تبا

T ر
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T ر

  

ين
تبا

ال
سر  
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سر
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ا
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وة
ق

 
ط

تبا
T ر

  

ن
باي

الت
 

سر
ملف

ا
  

   Tست�تاج– 1
0.909**  

  عالية

 جدا
ً

  0.83  0.859**  
  عالية

0.74  0.865**  
عالية

0.75  0.897**  
  عالية

0.81  0.909**  

  عالية 

جدا
ً

  0.83  

2 – Ãتمي� 
  **T  0.934ف�Pاضات

  عالية 

جدا
ً

  0.87  0.901**  

  عالية

 جدا
ً

  0.81  0.883**  
عالية

0.78  0.913**  
عالية جدا
ً

0.83  0.937**  

  عالية

 جدا
ً

  0.88  

 Tست�باط– 3
0.933**  

  عالية

 جدا
ً

  0.87  0.895**  
  عالية

0.80  0.886**  
عالية

0.79  0.917**  
 جداعالية

ً
0.84  0.936**  

  عالية 

جدا
ً

  0.88  

  **0.920   التفس��– 4

  عالية 

جدا
ً

  **0.919  0.80  عالية  **0.895  0.77عالية  **0.878  0.77  عالية  **0.877  0.85  

  عالية

 جدا
ً

  0.85  

 –JÅÆ¬تقو»م ا 
0.935**  

  عالية 

جدا
ً

  0.87  0.905**  

  عالية 

جدا
ً

  0.82  0.887**  
عالية

0.79  0.910**  
جداعالية 

ً
0.83  0.937**  

  عالية

 جدا
ً

  0.88  

 التفك�� الناقد –
  **0.944  الك��

  عالية 

جدا
ً

  0.89  0.906**  

  عالية

 جدا
ً

  0.82  0.896**  
عالية

0.80  0.923**  
عالية جدا
ً

0.85  0.945**  

  عالية 

جدا
ً

  0.89  
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   ) 18( لجدو 

جــ تبــاط ب��ســو بــ�ن الد تباطيــة باســتخدام معامـــل ا رنتــائج العالقــة � ر التفك�ـــ� (ية ال\ليـــة ل\ــل مــن اختبــار نر
اســـة ال\ليـــة مـــن طـــالب املرحلـــة املتوســـطة املتفـــوق�ن مـــن ذو ) َالناقـــد و الف9ـــم العميـــق 
مـــوع�T عينـــة الدGي ر

  ) : ن  = 72( أنماط السيطرة الدماغية اFGتلفة 

جة الdلية تباطية ب�ن الد T رالعالقة   ر

  :الختبار التفك�� العميق واختبار الف9م العميق

تباطية تباط  رالقيمة �   التباين املفسر  رقوة �

عالية جدا  **0.945
ً

 0.89  

تباطيـة ذات داللـة إحــصائية ) 18-17(يتـzå مـن ا(
ــدول�ن الـسابق�ن  رأن .نـاك عالقــة ا

مــوعت�ن Gات الناقـد واختبــار الف9ــم العميـق لــدى طــالب ا جــة ال\ليــة الختبـار التفك�ــ� م9ــا ربـ�ن الد ر

ل وÙنــاء ع�ــ� ذلــك يــرفض الفــرض الــصفر وVــتم قبــو الفــرض البــديل والــذي التجرfVيــة والــضابطة، ي ً

جـــة ال\ليـــة الختبــار التفك�ـــ� الناقـــد :" يــنص ع�ـــ� أنــھ تباطيــة دالـــة إحـــصائيا بــ�ن الد رتوجـــد عالقـــة ا ر
ً


مــــوعت�ن التجرfVيــــة Gالتطبيــــق البعــــدي لــــدى طــــالب ا jــــk جــــة ال\ليــــة الختبــــار الف9ــــم العميــــق روالد
  ".والضابطة

تباطيـة بـ�ن اختبـار التفك�ـ� الناقـد واختبـار  مناقـشة-٢ T ر النتـائج املتعلقـة بالعالقـة
  .الف9م العميق

جة  تباطية ذات داللة إحصائية ب�ن الد اسة ا()الية بأن .ناك عالقة ا رأثب�ت نتائج الد ر ر
ـــم العميــــق kــــj التطبيــــق البعــــدي لــــدى طــــالب  ـــ� الناقــــد واختبــــار الف9ـ ات التفك�ـ رال\ليــــة الختبــــار م9ــــا


Gاسـات الـسابقة ا رموعت�ن التجرfVية والضابطة، و.ذه الن�يجة تتفـق جزئيـا مـع مجموعـة مـن الد
ً

اسة  اºي،٢٠١٨؛ ��اºي حتحوت،À٢٠١٧)ر عبد الكرVم،(رمثل د ، )٢٠٢٠؛ العصي¨T، ٢٠٢٠و؛ املر
j&مكن تفس�� .ذه الن�يجة ¤التاVو:  

ـــــ ات التفك�ـــــــ� الناقــ ــــة مل9ـــــــا ـــــة التجرfVيـــ 
موعــGـــــالب ا ــــــة kـــــــj ريظ9ـــــــر أن امـــــــتالك طــ د واملتمثلـ
�ست¼تاج، وتمي�» �ف~�اضات، و�ست¼باط، والتفس��، وتقوVم ا(��X، لھ تأث�� إيجاüي واzÃ ع�� 
جوانــــب الف9ــــم العميــــق لــــدى الطــــالب وال�ــــT اشــــتملت ع�ــــ� التطبيــــق، والتفــــس��، والــــشرح، واتخــــاذ 

اسة محتو الزخم و 
موعة التجرfVية لدGوذلك �عد أن خضع طالب ا ، ىاملنظو ر التصادم وقوان�ن ر
، وÙالتـا&j فـإن .ـذه �ºـشطة £ثرائيـة )(NGSSنيوتن  باستخدام أºشطة إثرائية قائمـة ع�ـ� معـاي�� 

نـــة بـــ�ن  
يع9م إ&ـــ� عمـــل مقاæتـــدعو إ&ـــ� �ـــ Tرســـاعدت الطـــالب ع�ـــ� طـــرح مجموعـــة مـــن �ســـئلة ال�ـــ
ســت¼تاج و.ــذا لوج9ــات نظــر.م مــع وج9ــات نظــر أقــرا�Áم äخــرVن مــن أجــل الوصــو إ&ــ� التفــس�� و�

اسـة شـومان  ات التفك�ـ� الناقـد، و.ـذا مـا أكدتـھ د ريؤدي jk ال��اية إ&� تنميـة م9ـا ، بـأن مـن )٢٠١٩(ر
ات التفك�ـــ� الناقـــد لـــدى  اي�� العلـــوم ل�
يـــل القـــادم .ـــو العمـــل ع�ـــ� تنميـــة م9ـــا رالغايـــات ال9امـــة ملعـــ

، أيــضا، عمليــة انــدماج الطــالب داخــل �ºــشطة £ثر)NGSS,2013(الطالــب 
ً

لائيــة، وا()ــصو ع�ــ� 
ـــاء .ــــــذه  ــــد أثنـــ ات التفك�ــــــ� الناقـ ـــا 
يع9م ع�ــــــ� تطبيـــــق م9ـــæــــش\ل مـــــستمر، و�ــــــ رالتغذيـــــة الراجعــــــة �ــ
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�ºــشطة، أدى ذلــك kــ�Á jايــة املطــاف إ&ــ� �عميــق جانــب الف9ــم وتنميــة التفك�ــ� الناقــد لــدى الطــالب 
)،jkات التفك�� الناقد يجعل لدى الطالب ف9م )٢٠١٤املطر ىللمحتو العل¨T ر، كما أن امتالك م9ا


يع الطالب ع�� طرح �سئلة والبحث عن املعلومات æ� ش\ل عميق، باإلضافة إ&� أنھ |عمل ع���
نالÛ)يحة وتقييم9ا دو أخذ.ا كما ¾j بدو تمحيص  Õي، (ن   ). ٢٠١٦را()ا

اسـة الـسادس والـذي نـص ع�ـ�  روÙناء ع�� .ذه الن�يجة، تمت £جابة ع�� سؤال الد مـا " ً
تباط  جة � رد جـة ال\ليـة الختبـار الف9ـم العميـق kـj ر جة ال\لية الختبار التفك�� الناقـد والد رب�ن الد ر


موعت�ن التجرfVية والضابطة؟Gالتطبيق البعدي لدى طالب ا." 

اسة   :رتوصيات الد

اس�نادا ع�� النتائج ال�T تم التوصل إل��ا، يمكن وضع عدد من التوصيات م��ا
ً

:  

  .لدى الطالب املتفوق�ن باملرحلة املتوسطة) NGSS( قائمة ع�� إعداد وتصميم برامج إثرائية  -١

¥س جميــــع موضـــــوعات العلـــــوم لـــــدى ) NGSS(بنــــاء أºـــــشطة إثرائيـــــة قائمــــة ع�ـــــ� معـــــاي��   -٢ رلتـــــد
  .الطالب املتفوق�ن

٣-   jـk شطة إثرائيـةºناء أÙس العلوم و fVية ملعل¨T العلوم حو كيفية إعداد در ات تد وعمل دو ل ر ر
  .)NGSS(ضوء معاي�� 

يتطلــب ترك�ــ» بــرامج إعـــداد معل¨ــT العلــوم ب\ليـــات ال~�بيــة، ع�ــ� املوضـــوعات ال�ــT ل9ــا عالقـــة    -٤
اك العالقــة الوثيقــة بــ�ن مجــاالت  
ع الطــالب ع�ــ� إدæــ� Tربتعميــق ف9ــم املــادة العلميــة، وال�ــ

  ).الرVاضيات-ال9ندسة-التكنولوجيا-العلوم(العلوم املتنوعة

ش عمل حو كيفية إعدا  -٥ لتقديم و ات التفك�� الناقد، واختبار الف9م العميق، ر رد اختبار م9ا
ومقيـاس أنمـاط الـسيطرة الدماغيـة وفـق ال®ــ�امج �ثرائيـة kـj العلـوم لـدى الطـالب املتفــوق�ن 

  .باملرحلة املتوسطة

اسة   :رمق�Pحات الد

اسية مختلفة   -١ اسة مشا�Øة jk مراحل د رإجراء د   .للمتفوق�ن) جامjè-يثانو-ابتدا�ي(ر

اسة مشا�Øة ع�� طالبات املرحلة املتوسطةإ   -٢   .رجراء د

نـــة باســــتخدام أºــــشطة إثرائيـــة قائمــــة ع�ــــ� معـــاي��   -٣ اســــة مقا رالقيـــام بد بــــ�ن الطلبــــة ) NGSS(ر
اسة   .راملتفوق�ن والطلبة املو.و�Ùن مع نفس متغ��ات الد

اسة باستخدام أºشطة إثرائية قائمة ع�� معاي��    -٤   .ىا�عة أخرمع متغ��ات ت) NGSS(رإعداد د

ات التفك�� الناقد والف9ـم العميـق kـj العلـوم لـدى الطـالب املتفـوق�ن   -٥ اسة العالقة ب�ن م9ا رد ر
  .باملرحلة املتوسطة

ات العلـــوم kـــj ضـــوء معـــاي��   -٦ ¥س مقـــر Vة لتـــد اســـة وصـــفية حـــو املتطلبـــات الـــضر رإجــراء د رو ر لر
)NGSS (للمتفوق�ن.  
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ــــع   املراجــ

  : املراجع العرRية

وســــي\ولوجية ). ٢٠١٠. (، ســــليمان عبــــد الواحــــدإبــــرا.يم Vــــة نيو رعلــــم الــــنفس العــــصTU املعرkــــj، ر ؤ
  . الفكر العرüي.للعمليات العقلية املعرفية

Vــة، حنــان حمــدي، والــسرجاºي، عــزة محمــود  ¥ــT¬6 مق~ــ�ح kــj ضــوء ). ٢٠١٥(رأبــو  رفعاليــة برنــامج تد
عات العامليــــــة لتحــــــس�ن مــــــستو الف9ــــــم العميــــــق وüعــــــض أنمــــــ ى�عــــــض املــــــشر اط الــــــذ¤اءات و

، ٦٠، مجلـــة ¤ليـــة ال~�بيـــة. املتعـــددة لـــدى تلميـــذات الـــصف الثـــاºي £عـــداد kـــj مـــادة العلـــوم
٣٢٤-٢٥٩.  

Vة، سم�� دمحم 
تمع والبÚئة kـj ). ٢٠١٧. (رأبو Gبرنامج قائم ع�� الت\امل ب�ن العلوم والتكنولوجيا وا
T¨العل j*س العلوم لتنمية الو¥   لتالميذ املرحلة �بتدائيةرضوء ا(
يل التا&j من معاي�� تد

ة[ اه غ�� م¼شو رسالة دكتو ر   . جامعة ع�ن شمس]. ر

ـــر دار املـــــس��ة . النظرVــــة والتطبيــــق: �علـــــيم التفك�ــــ�). ٢٠١٥. (أبوجــــادو، صــــا(z دمحم، ونوفــــل، دمحم بكـ
¥ع والطباعة   .زلل¼شر والتو

Vـــة ســـعد ر¥س العلـــوم ع�ــــ� أثــــر اســـ~�اتيجية الـــتعلم بجـــانTU الــــدماغ kـــj تـــد). ٢٠١٩. (رأبوحاصـــل، بد
مجلة . لالتحصيل وتنمية ا()س العل¨T وعادات العقل لدى طالبات الصف �و املتوسط

  .٤٢-١، ١١، ىجامعة أم القر للعلوم ال~�بوVة والنفسية

kـــj تنميــــة " Augmented Reality" ز اســـتخدام تقنيـــة الواقـــع املعـــز).٢٠١٨. (أبوحكمـــة، يح7ـــ  دمحم
ات التفك�ـــ� الناقـــد والدافع ييـــة لإلنجـــاز kـــj الف�»يـــاء لطـــالب املـــستو الـــسادس الثـــانو رم9ـــا ى

ة [يذو أنمــاط الـــسيطرة الدماغيــة اFGتلفـــة بمحافظــة جـــدة اه غ�ــ� م¼ـــشو رســالة دكتـــو ر ]. ر
  . ىجامعة أم القر

ة، سناء دمحم سة معلمات الف�»ياء باملرحلة الثانوVة ملعاي�� ا(
يل القادم). ٢٠١٩. (رأبوعاذ . رواقع مما
  .١٣٤-١٠٠، )٢ (١٠، ىالقر للعلوم ال~�بوVة والنفسيةمجلة جامعة أم 

جاء محمود  دار ال¼ـشر ).SPSS(التحليل £حصا�ي للبيانات باستخدام برنامج ). ٢٠٠٣. (رأبوعالم، 
  .ل�
امعات، القا.رة

أثـــــر برنــــامج مق~ــــ�ح قـــــائم ع�ــــ� مـــــدخل الــــتعلم املــــس�ند إ&ـــــ� الــــدماغ kـــــj ). ٢٠١٣. (أحمــــد، صــــفاء دمحم
ات  البديلـة وتنميـة عمليـات العلـم والدافعيـة لإلنجـاز لـدى تالميـذ الــصف رتـÛ)يح التـصو

اسات عرÙية jk ال~�بية وعلم النفس. ل�و املتوسط   .٩٦-٤٩، )٣٣ (٢، رمجلة د

ن ـــار ات التفك�ـــــ� ). ٢٠٠٩. (و�غـــــا، مـــــراد .ــ رأثـــــر اســـــتخدام العـــــصف الـــــذ.�k Tـــــj تنميـــــة �عـــــض م9ـــــا
ة [دي عشرالرVاjk T¬ï جانTU الدماغ لدى طالب الصف ا()ا رسالة ماجست�� غ�� م¼شو ]. ر

  .ا(
امعة £سالمية

ة دمحم يتطـــوVر مـــنXY الكيميـــاء للــــصف �و الثـــانو kـــj ضـــوء مجـــال التــــصميم ). ٢٠١٧. (والبـــاز، مـــر ل
ــــــل القـــــــادم  ــــاي�� العلـــــــوم ل�
يــ ســـــــات العلميــــــــة ) NGSS(ال9ندـــــــ¬T ملعـــ ـــة املما ـــــj تنميــــ روأثـــــــره kـــ

سعيدب-مجلة ¤لية ال~�بية. وال9ندسية لدى الطالب   .١٢٠٦-١١٦١، ٢٢، رو



 
) NGSS(أثر برنامج إثرائي قائم على معايير العلوم للجيل القادم 
  ...رحلة على تنمية التفكير الناقد والفهم العميق لدى طالب الم

ئف بن عتيق بن عبد هللا نا/ د
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ي ـــيد النـــــو شـ رالبكــــر،  ـــــ¬T ). ٢٠٠٩. (ر ـــة الرشـــــد).٤ط(رتنميــــة التفك�ـــــ� مــــن خـــــالل املــــنXY املد - مكتبـ
ن   .وناشر

  .دار الفكر العرüي. تنمية و�عميق: الذ¤اءات املتعددة والف9م). ٢٠٠٣. (جابر، عبد ا()ميد جابر

) NGSS(�� معاي�� العلوم ل�
يل القادم برنامج مق~�ح قائم ع). ٢٠٢١. (جاد ا()ق، �Áلة عبداملعطى
ات التفك�� عا&j الرتبة ومتعة التعلم لدى تالميذ املرحلة £عدادية مجلة ¤لية . رلتنمية م9ا

  .٢٧٢-٢٠١، ٤٥، جامعة ع�ن شمس-ال~�بية jk العلوم ال~�بوVة

ان، فتçــj عبــد الــرحمن ن  دار الفكــر ن.�٥علــيم التفك�ــ� مفــا.يم وتطبيقــات ط). ٢٠١٢. (وجــر واشــر
عو نومو   .ز

jـــ ي، ناصـــــر ع�ــ  kـــــj تنميـــــة الف9ـــــم H.L.W.Kلفاعليـــــة اســـــ~�اتيجية ا(
ـــــدو الـــــذا�ي ). ٢٠١٢. (را(
9ـــــو
 T¬اء املعرفــة لــدى طــالب الــصف الثــامن �ساــ ات مــاو رالعميــق للمفــا.يم الف�»يائيــة وم9ــا ر

اسات عرÙية jk ال~�بية وعلم النفس. �سلطنة عمان   .٥٨-١١، )٣٢(، رد

Õي، إبرا.يم س أثر استخدام أºشطة jk التفك�ـ� الناقـد ع�ـ� مراقبـة املعرفـة kـj ). ٢٠١٦. (لطانرا()ا
اســـات . مـــادة العلـــوم لـــدى طالبـــات الـــصف الـــسا�ع �ساـــ¬T بمحافظـــة مـــسقط رمجلـــة الد

  .٣١-١٩،١٠، ال~�بوVة والنفسية

مي، دعـــاء أحمـــد ة وفقـــا ملعـــاي�� العلـــ).٢٠١٩. (زا()ـــا ¥س وحـــدة مـــن مقـــر العلـــوم املطـــو  أثـــر تـــد
ً

ر ر وم ر
اء املعرفــة والدافعيــة لإلنجــاز لــدى تلميــذات ) NGSS(ل�
يــل القــادم  ات مــاو رkــj تنميــة م9ــا ر

ة [الصف الثاºي متوسط بمدينة الرVاض اه غ�� م¼شو رسالة دكتو ر   .ىجامعة أم القر]. ر

أثــر اســتخدام �عــض اسـ~�اتيجيات كيجــان ع�ــ� تنميــة الف9ــم العميــق ). ٢٠١٨. (حتحـوت، ��ــاºي دمحم
 jـــــk ة لل~�بيـــــة . العلـــــوم لـــــدى تالميـــــذ الـــــصف الـــــسادس £بتـــــدا�يوالتحـــــصيلVلـــــة املـــــصر
Gا

  .٣٧-١) ٥ (٢١، العلمية

ئيـــة كتـــاب العلـــوم للـــصف الثالـــث املتوســـط وعالقتـــھ ). ٢٠١٣. (ا()رüـــي، خالـــد جـــزاء ومـــستو مقر ى
.ـــر. بـــالتفك�� الناقـــد kـــj اململكـــة العرÙيـــة الـــسعودية ، ١٥٥، زمجلـــة ¤ليـــة ال~�بيـــة بجامعـــة �

٧٤٤-٧٠٩.  

حـــسان�ن، الــــسيد إبـــرا.يم، وا(
نــــدي، أمنيـــة الــــسيد، وف9¨ــــT، نـــوال عبــــد الفتـــاح، وا(Fطيــــب، م�ــــ  
برنـامج قـائم ع�ـ� العمـل �ف~�اïـ¬T لتنميـة الف9ـم العميـق kـj مـادة العلـوم ). ٢٠١٩. (فيصل

  .٥٠٢-٤٨٩)١١ (٢٠، مجلة البحث العل¨jk T ال~�بية. لدى تالميذ املرحلة £عدادية

Vة  
لة ال~�بوVة. معاي�� العلوم ل�
يل القادم). ٢٠١٦. (دمحمرحسان�ن، بدG٤٣٩-٣٩٨، )٤٦(٤٦، ا.  

اســــ~�اتيجيات الــــذاكرة وحــــل املــــشكالت ). ٢٠٠٢. (حــــسان�ن، دمحم حــــسان�ن، والــــæ)ات، مجــــدي دمحم
  .١١٥-٤٨، )٥٢ (١٢، مجلة ¤لية ال~�بية بب��ا. لدى عينة من أنماط السيادة اFGية اFGتلفة

اســـة تحليليــــة لكتـــب علــــوم املرحلـــة املتوســــط باململكـــة العرÙيــــة ). ٢٠١٩. ( كــــرVما(Fالـــدي، عـــادي رد
، مجلـة ¤ليـة ال~�بيـة بجامعـة ب��ـا). NGSS(السعودية jk ضوء معـاي�� العلـوم ل�
يـل القـادم 

٣٣٥-٣٠٥) ١١٨(٣٠.  
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، دمحم حــسن ¥س العلــوم ع�ــ� تنميــة). ٢٠١٨. (يا(�Fــ�  رأثــر اســتخدام نمــوذج الــتعلم التوليــدي kــj تــد
رســالة ماجـــست��  [املفــا.يم العلميــة والتفك�ــ� الناقـــد لــدى طــالب الــصف الثالـــث املتوســط

ة   . ىجامعة أم القر]. رغ�� م¼شو

اشـــدة، ســـم��ة أحمـــد TUV ملعل¨ـــT العلـــوم مـــس�ند إ&ـــ� معـــاي�� ا(
يــــل ). ٢٠١٨. (ور رفاعليـــة برنـــامج تــــد
سـات العلميـة وال9ندسـية والكفـاءة ال) NGSS(القـادم  دنرkـj تنميـة املما � jــk م�Âرذاتيـة لـد 

ة[ اه غ�� م¼شو رسالة دكتو ر دن]. ر   .رجامعة العلوم £سالمية العاملية باأل

أثــر برنــامج إثرا�ــى قـــائم ع�ــ� عــادات العقــل kــj التفك�ــ� £بــدا*j والقـــوة ). ٢٠١٣. (رVــاºي، ع�ــj حمــد
ة [لالرVاضية لدى طالب الـصف �و املتوسـط بمكـة املكرمـة اه غ�ـ� م¼ـشو رسـالة دكتـو ر ]. ر

  .ىجامعة أم القر

ـــا|ش محمـــــود ، عــ نVتــــو ¥ـــــس9ا). ٢٠١٠. (ز ـــوم وتد ـــا�X العلــ دار . ر�تجا.ـــــات العامليـــــة املعاصـــــرة kـــــj منــ
¥ع ق لل¼شر والتو زالشر   . و

z)ــد، عبــد هللا صـــاV٧-٥، مــايو ٢٠١٥. (ز ( XYرتــصو مق~ـــ�ح ملــنSTEM jـــk ــة بــاليمنVاملرحلـــة الثانو jــk 
قـــة) [NGSS(ضـــوء معـــاي��  م�ــــ» kـــj �علـــيم و�علــــم العلـــوم والرVاضــــيات مـــؤتمر الت]. رعــــرض و

، الرVاض   .جامعة امللك سعود: ل�و

ان حس�ن أثـر اسـتخدام اسـ~�اتيجية الـدعائم التعليميـة kـj تنميـة التحـصيل ). ٢٠١٧. (زسراج، سو
ات الف9ـــم العميـــق kـــj مـــادة العلـــوم لـــدى تالميـــذ الـــصف �و £عـــدادي لوم9ـــا مجلـــة ¤ليـــة . ر

 .٨١٦-٧٣٠، )٢(١٧، ال~�بية بجامعة كفر الشيخ

ات التفك��). ٢٠٠٣. (سعادة، جودة أحمد ¥س م9ا رتد ا لفكر العرüي. ر   .ردا

فاعليـــة اســـتخدام اســـ~�اتيجية الـــتعلم املـــس�ند إ&ـــ� الـــدماغ kـــj ). ٢٠١٨. (الـــسواط، صـــباح عبـــد هللا
¥س العلـــوم ع�ـــ� تنميـــة عمليـــات العلـــم �ساســـية وüعـــض عـــادات العقـــل لـــدى طالبـــات  رتـــد

ـــــة املتو ــــة اFGتلفـــــــةاملرحلــ ــــــسيطرة الدماغيـــ ــــــطة ذوات أنمـــــــاط الـ ـــالة ماجـــــــست�� غ�ـــــــ�  [سـ رســــ
ة   . جامعة الطايف].  رم¼شو

z)ب، مرتـــ9¬  صـــا ىتحليــل محتـــو كتـــب العلــوم للمرحلـــة £عداديـــة kــj ضـــوء معـــاي�� ). ٢٠١٩. (رشــا

لة ال~�بوVة بجامعة سو.اج. العلوم ل�
يل القادمG١٤٩٣-١٤٦٣، ٦٨، ا.  

اشـــد يالتفك�ـــ� الناقـــد لـــدى طـــالب الـــصف �و الثـــانو kـــj مدينـــة الرVـــاض ). ٢٠٠٥. (رالــشر�j، دمحم  ل
ــــــــــ�ات ــــــبعض املتغ�ـ ــــــــھ بـــــ ــــــــرVن. وعالقتـــ ـــــــة البحـــ ــــسية بجامعــــ ــــــــة والنفـــــــ ــــــة العلـــــــــــوم ال~�بوVـــ                    ،مجلـــــ

١١٦-٨٩)٢(٦.  

) NGSS(فاعلية برنامج إثرا�ي قائم ع�� معاي�� العلوم ل�
يل التا&j ). ٢٠١٩. (الشمراºي، دمحم عوض
jk ن وعادات العقـل لـدىVات القر ا()ادي والعشر ات التفك�� املستقب�j وم9ا ن تنمية م9ا ر ر

ة[الطالب املو.و�Ùن باملرحلة املتوسطة  اه غ�� م¼شو رسالة دكتو ر   .ىجامعة أم القر]. ر

ــاي�� ا(
يــــل التــــا&j لتعلــــيم العلــــوم ). ٢٠١٩. (شـــومان، أحمــــد دمحم kــــj ضـــوء معــ تطــــوVر مــــنXY الف�»يــــاء 
)NGSS (ـةوفعاVتنمية التفك�� الناقـد لـدى طـالب املرحلـة الثانو jk مجلـة ¤ليـة ال~�بيـة . ليتھ

  .٣٥٤-٣١٨)٢(٧٤، بجامعة طنطا
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ىمستو امتالك معل¨T العلوم jk املرحلة الثانوVة jk اململكة العرÙية ). ٢٠١٩. (الشياب، معن قاسم
سـات العلميـة وال9ندسـية kـj ضـوء ا(
يـل القـادم مـن معـاي� مجلـة . � العلـومرالـسعودية للما

  .٣٦٦-٣٣٨)٢ (١٠، ىأم القر للعلوم ال~�بوVة والنفسية

ة، .الة دمحم 
يد، يوسف السيد، وعماGاس~�اتيجية قائمـة ). ٢٠٢٠. (رالشيخ، مصطفى دمحم، وعبد ا
ات التفك�ـــ� kــــj الكيميـــاء لــــدى طـــالب املرحلــــة  رع�ـــ� نظرVــــة الـــسيطرة الدماغيــــة لتنميـــة م9ــــا

  .٣٨٢-٣٥٣)٢(٢٠، ية بجامعة كفر الشيخمجلة ¤لية ال~�ب. الثانوVة

، إبــرا.يم يوســف 
يــد، يوســف الــسيد، والــسنوGفاعليـــة ). ٢٠٢١. (رالــشيخ، مــصطفى دمحم، وعبــد ا
اسـ~�اتيجية قائمـة ع�ــ� نظرVـة الــذ¤اء النـا�z لتنميــة الف9ـم العميــق kـj الف�»يــاء لـدى طــالب 

  .٢١٠-١٨٩) ٣(١٠١، مجلة ¤لية ال~�بية بجامعة كفر الشيخ. املرحلة الثانوVة

فاعليــــة ). ٢٠٢١. (الـــصادق، م�ــــ  عبـــد الفتــــاح، وأبوشــــق��، دمحم ســـليمان، و�ســــتاذ، محمـــود حــــسن
ــــادم  ـــاي�� العلـــــــوم ل�
يــــــل القــ ـــــ� معـــ TUV قــــــائم ع�ـ ســـــــات ) NGSS(ربرنــــــامج تــــــد ــــة املما ــــj تنميــ رkــ

¥ـسية العلميـة لـدى معل¨ـT العلـوم �غـزة اسـات ال~�بوVـة . رالتد رمجلـة ا(
امعـة £سـالمية للد
  .١٤٤-١١٢) ٢ (٢٩، لنفسيةوا


ي�ــــــj، صــــــباح حــــــس�نóــــرا.يم؛ وال ــــة إبــ .رVــ ــــد ا()ــــــق،  ـــا ). ٢٠١٥. (زعبــ الــــــسيطرة الدماغيــــــة وعالق¿�ـــ
دن kــj ضـــوء �عــض املتغ�ــ�ات الديمغرافيـــة � jــk . ربــالتفك�� £بــدا*j لــدى طلبـــة ا(
امعــات 

دنية jk العلوم ال~�بوVة 
لة �G٢٥٤-٢٣٩، )٢(١١، را.  

ىتقـــوVم محتـــو كتـــب علـــوم املرحلـــة £عداديـــة kـــj ضـــوء ). ٢٠١٩. ( الـــرحمنعبـــد العزVـــز، دعـــاء عبـــد

لة ال~�بوVة بجامعة سو.اج). NGSS(ا(
يل القادم ملعاي�� العلوم G٢٩٥-٢٣١، )٦٨(، ا.  

TUV قـــائم ع�ـــ� معـــاي�� العلـــوم ل�
يـــل التـــا&j ). ٢٠١٧. (عبــد الكـــرVم، Àـــ)ر دمحم )" NGSS"(ربرنـــامج تـــد
ات �ستقــصاء العل¨ــT وا(
ــدل العل¨ــT لــدى معل¨ــT العلــوم kــj لتنميــة الف9ــم العميــق وم9ــ را

اسات عرÙية jk ال~�بية وعلم النفس. املرحلة �بتدائية   .١١١-٢١، ٨٧، رد

وف، مــــــصطفى دمحم ـــد الــــــر ـــل بــــــ�ن أســــــلوب تقــــــديم اG)طــــــات العلميــــــة وأنمــــــاط ). ٢٠١٩. (ؤعبـــ التفاعـــ
ـــان  ات ) HBD(الــــسيطرة الدماغيــــة ل��9مـ ـــة م9ــــا ـــاءة روأثــــره kــــj تنميـ ـــ� امل�ــــشعب والكفــ التفك�ـ


لـــة املـــصرVة لل~�بيـــة . الذاتيـــة املدركـــة وتحـــصيل العلـــوم لـــدى تالميـــذ املرحلـــة £عداديـــةGا
  .٢٨٢-١٨٣) ٩ (٢٢، العلمية

، سامي   . مكتبة �نجلو املصرVة.قعلم النفس العصTU �سس وطر التقييم). ٢٠١٦. (يعبدالقو

 ¬6Úالوضع �قتصادي عالقة السيطر). ٢٠٠٦. (العتوم، باسم عÙو T¨ىة الدماغية باملستو �¤ادي
دنية مجلة . رلألسرة وÙم\ان السكن وÙالتخصص لدى طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا �

دنية اسات العلوم £ºسانية و�جتماعية با(
امعة � رد   .٧٣١-٧١٨، ٣٣، ر

ة موفق سلي ات . )٢٠١٣. (مرالعتوم، عدنان يوسف، وا(
راح، عبد الناصر ذياب، وüشا رتنمية م9ـا
¥ع والطباعة.٤نماذج نظرVة وتطبيقات عمليةط: التفك��   . ز دار املس��ة لل¼شر والتو
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ة القــص��ة مـــن اختبــار واطـــسو ). ٢٠١٢.  (العتيUــT، خالــد نـــا.س نا(Fــصائص الـــسي\وم~�ية للــصو ر
اســــة ع�ــــ� عينــــة مــــن الطــــالب املعلمــــ�ن kــــj الب) WGCT-SF(وجلÚــــسر للتفك�ــــ� الناقــــد  Úئــــة رد

اسات £سالمية. السعودية - ١٤٢٧) ٤(٢٤، رمجلة جامعة امللك سعود للعلوم ال~�بوVة والد
١٤٥٤. 

لتنميــة )" NGSS" (أºــشطة قائمـة ع�ــ� معـاي�� العلــوم ل�
يـل القــادم). ٢٠١٨. (عـز الــدين، Àـ)ر دمحم
ســـات العلميـــة وال9ندســـية والتفك�ـــ� الناقـــد وامليـــو العلميـــة kـــj العلـــوم لـــدى طالبـــا لاملما ت ر


لة املصرVة لل~�بية العلمية. املرحلة �بتدائية بالسعوديةG١٠٦-٥٩، )١٠(٢١،ا.  

ات ). ٢٠١٦. (العــصي¨T، خالــد حمــود رفاعليــة اســ~�اتيجية الــتعلم املــس�ند إ&ــ� الــدماغ kــj تنميــة م9ــا
ذوات أنمـاط الـسيطرة ) ٢(يالتفك�� �بت\ار والثقافة العلمية لدى طالبـات العلـوم مـساق 


لة الدولية ال~�بوVة املتخصصة.  اFGتلفة بجامعة الطائفالدماغيةG٦٠٨-٥٥٠) ٣(٥، ا.  

¥س العلوم PEOE ( jk(نفاعلية نموذج وايت وجوºستو ). ٢٠٢٠. (العصي¨T، خالد حمود رلتد
يتنمية الف9م العميق ودافعية £نجاز لدى طالب الصف الثالث املتوسط ذو أنماط 

  .٥٣٤-٤٤٧) ١٢٣(�٣١بية بب��ا، مجلة ¤لية ال~. التعلم اFGتلفة

NGSS ( jk(أثر برنامج قائم ع�� معاي�� العلوم ل�
يل القادم ). ٢٠٢١. (العصي¨T، خالد حمود
ات القر ا()ادي والعشرVن ونزعات التفك�� لدى طالب الصف الثالث  نتنمية م9ا ر

 ال~�بية �ع�ن مجلة ¤لية. ياملتوسط املتفوق�ن ذو املستوVات اFGتلفة jk معا(
ة املعلومات
  .٥٦٥-٤٧٩) ٤٥(، شمس

شدان TUV مق~�ح قائم ع�� معاي�� ا(
يل القادم للعلوم ). ٢٠٢٠. (رالعضيلة، سعود  ربرنامج تد
)NGSS ( ات حل املشكالت T¬6¥ ملعل¨T العلوم وأثره jk تنمية م9ا رلتطوVر �داء التد ر

اه  [والتفك�� املستقب�j لدى طالب املرحلة املتوسطة رسالة دكتو ةر جامعة أم ]. رغ�� م¼شو
  . ىالقر

، وا(
Úش، يوسف ¥س والتعلم بالدماغ ذي ا(
انب�ن). ٢٠٠٩. (وعفانة، عز دار الثقافة . رالتد
¥ع   .زلل¼شر والتو

¥س ). ٢٠١٣. (وعفانة، نداء عز رأثر استخدام اس~�اتيجية التعلم بالدماغ ذي ا(
انب�ن jk تد
 لبات الصف التاسع �سا¬T �غزةالعلوم لتنمية �عض عادات العقل املنتج لدى طا

ة[ رسالة ماجست�� غ�� م¼شو   .ا(
امعة £سالمية]. ر

ة التقT¬ß الثنائية). ٢٠٢٠. (العفيفي، .اºي سعد ¥س " CICM" رفاعلية استخدام نموذج دو رjk تد
ات التفك�� الناقد والقيم العلمية لدى طالب املرحلة املتوسطة رسالة  [رالعلوم لتنمية م9ا

ةماجست�� غ�   .ىجامعة أم القر]. ر� م¼شو

برنامج مق~�ح jk ال~�بية العلمية قائم ع�� شب\ات التواصل �جتما*j ). ٢٠١٧. (عمر، عاصم دمحم
Vاض �طفال اسات . رلتنمية املفا.يم العلمية وعادات العقل لدى الطالبات معلمات  رد

  .٢٧٠-١٩٢، )٤٠(، عرÙية jk ال~�بية وعلم النفس

 .£حصاء للباحث jk ال~�بية والعلوم £ºسانية). ١٩٨٨. ( وا(Fلي�j، يوسفعودة، أحمد سليمان،
¥ع   .زدار الفكر لل¼شر والتو
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جب ات التفك�� jk ). ٢٠٠٩. (رعيد، أيمن  ربرنامج مق~�ح قائم ع�� جانTU الدماغ لتنمية �عض م9ا
ة [الرVاضيات لدى طالب الصف ا(Fامس �سا¬T �غزة رسالة ماجست�� غ�� م¼شو ]. ر


امعة £سالمية �غزةا).  

ض والفضاء قائم ع�� معاي�� العلوم ل�
يل ). ٢٠٢١. (عيد، سماح دمحم ربرنامج مق~�ح jk علوم �
لتنمية التفك�� التصمي¨T وüعض عادات العقل ال9ندسية لدى تالميذ ) NGSS(القادم 


لة ال~�بوVة ل\لية ال~�بية بجامعة سو.اج. املرحلة £عداديةG١٦٢٩- ١٥٧٥، ٨٨، ا.  

Vة ). ١٩٩٥. (غ®�س، كميل عزمي ات �بت\ا �Vن للمخ jk عالق¿�ا بالقد روظائف النصف�ن الكر ر و
- ١٨١، )١٠ (٢، ¤لية ال~�بية بجامعة سو.اج. وسمات الFæصية لدى طالبات ا(
امعة

٢١٩.  

شدي رفام، منصو  
لة املصرVة . +
م التأث�� الوجھ املكمل للداللة £حصائية). ١٩٩٧. (رGا
اسات النفسيةلل   .٧٥-٥٧، )١٦(٧، رد

ي، خالد عبد هللا أنماط السيطرة الدماغية الشا�عة ). ٢٠١٣. (رالقرعان، ج9اد سليمان، وا()مو
لدى الطلبة املتفوق�ن تحصيليا والعادي�ن jk السنة التحض��ية jk جامعة القصيم

ً
مؤتة . 

اسات   .٣٢-١١، )٢ (٢٨، رللبحوث والد

جة jk تنمية الف9م ).٢٠١٧ (.القرºي، ف9د حمدان ¥س الف�»ياء باستخدام �ºشطة املتد ر فعالية تد ر
يالعميق لدى طالب الصف �و الثانو ¥س. ل اسات jk املنا�X وطر التد رد -١١٠ ٢٢١، قر

١٥٩.  

¥س ). ٢٠١٥. (القرºي، مسفر خف�� رأثر استخدام اس~�اتيجية التعلم املس�ند إ&� الدماغ jk تد
ا&j الرتبة وüعض عادات العقل لدى طالب الصف الثاºي العلوم ع�� تنمية التفك�� ع

ة [ياملتوسط ذو أنماط السيطرة الدماغية اFGتلفة اه غ�� م¼شو رسالة دكتو ر جامعة ]. ر
  . ىأم القر

أثر استخدام التقوVم �صيل jk تركيب ). ١/٨-٣٠/٧، أغسطس ٢٠٠٦. (لطف هللا، نادية سمعان
عرض [ ومف9وم الذات لدى معلم العلوم أثناء إعداده الب¼ية املعرفية وتنمية الف9م العميق

قة T العاشر] رو  تحديات -��عاد الغائبة jk منا�X العلوم بالوطن العرüي-املؤتمر الع̈ل
ؤ املستقبل، جامعة ع�ن شمس، مصر ىالعصر و   .ر

لعميق فعالية اس~�اتيجية قائمة ع�� النظرVة البنائية لتنمية الف9م ا). ٢٠١٦. (دمحم، السيد يوºس
.رVة jk مادة �حياء رسالة ماجست�� غ��  [زوالذ¤اءات املتعددة لطالب املرحلة الثانوVة �

ة ة]. رم¼شو   .رجامعة املنصو

ى ترÙوVة معاصرة jk �عليم التفك�� -تفك�� بال حدود). ٢٠٠٦. (محمود، صالح الدين عرفة ؤ ر
 .عالم الكتب. و�علمھ

اºي، ضيف هللا مساعد ¥س ) PEOE(نعلية استخدام نموذج وايت وج¼ستو فا). ٢٠٢٠. (واملر رلتد
يالعلوم jk تنمية التفك�� امل�شعب والف9م العميق لدى طالب املرحلة املتوسطة ذو 

ة [مستوVات معا(
ة املعلومات اFGتلفة اه غ�� م¼شو رسالة دكتو ر   .ىجامعة أم القر]. ر



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )3(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

145 

ع أثر برنامج إثرا�ي قائم ع�� م). ٢٠١٩. (ياملطرjk، غاز صالح jk تنمية ) (SFAA) ٢٠٦١(وشر
ات التفك�� عا&j الرتبة وف9م طبيعة العلم لدى طالب العلوم املتفوق�ن بجامعة أم  رم9ا

  .٨١-١٥، )٢(١٠، ىمجلة جامعة أم القر للعلوم ال~�بوVة والنفسية. ىالقر

فاعلية اس~�اتيجية التعلم املس�ند للدماغ ونمط السيطرة ). ٢٠١٤. (ياملطرjk، غاز صالح
علوم ) ١(الدماغية jk تنمية التفك�� الناقد و�تجاه نحو مادة العلوم لدى طالب مساق 

) ٩٩(٢٥، مجلة ¤لية ال~�بية بجامعة ب��ا. ىبجامعة أم القر باململكة العرÙية السعودية
٢٤٠- ١٣٥.  

جب السيد، والشافjè، ج��ان أحمد  ،T5ئة �علم مادة ). ٢٠٠٩. (رامليÚفاعلية تصميم مق~�ح لب

م مع الدماغ jk تنمية عادات العقل والتحصيل لدى طالب املرحلة الثانوVة ا�لكيمياء م¼

اسات ترÙوVة واجتماعية. يذو أساليب معا(
ة املعلومات اFGتلفة                       ،رمجلة د
٣٥١-٣٠٥، ١٥.  

يق و�تجاه فاعلية نموذج �ستقصاء ا(
د&jk j تنمية الف9م العم). ٢٠١٨. (ىنصjç، ش�� مجدي

لة املصرVة لل~�بية العلمية. نحو الف�»ياء لدى طالب املرحلة الثانوVةG١٩٣، )١١(٢١، ا-

٢٢٩.  

¥ع. £بداع ا(
اد، مفا.يم وتطبيقات). ٢٠٠٩. (نوفل، دمحم بكر   .زديبونو للطباعة وال¼شر والتو

T¬6¥ مق~�ح قائم ع��). ٢٠١٨. (نوjþV، إيمان عبد الكرVم  التعلم ثالÕي ��عاد رفاعلية نموذج تد
وفقا ملعاي�� العلوم ل�
يل القادم 

ً
)NGSS ( تحس�ن ف9م طبيعة العلم والتحصيل لدى jk

اسات ترÙوVة واجتماعية بجامعة حلوان. تالميذ الصف الثاºي £عدادي -٩٥)٢(٢٤، رد
١٥٨. 

ضيات فاعلية وحدة مق~�حة jk الرVا). ٢٠١٥. (.اºي، مرفت حامد، والدمرداش، دمحم السيد
ات الف9م العميق لدى طالب املرحلة الثانوVة مجلة ال~�بية . رالبيولوجية jk تنمية م9ا

  .١٥٦-٨٩، )٦(١٨، العلمية بجامعة ع�ن شمس

ة التعليم ا رو Vة والرسالة و�.داف). ٢٠٢٢. (ز   . ؤالر

aspx.visionmissiongoals/Pages/aboutministry/aboutus/ar/sa.gov.moe://https 
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