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Abstract: 

The aim of the current research is to reveal the effectiveness of 
science education using the strategy (PDEODE) in developing 
reflective thinking for sixth-grade primary students in Tabuk 
region. To achieve the research goals, the researcher followed the 
semi -experimental approach. The research tools were prepared, 
tested, as will as getting sure of their validty and stability. A 
sample of 44 students was applied among the pupils of Al-Forsan 
Elementary School in Al-Madinah Al-Munawwarah. They were 
divided into two groups, one of which, the control group consisted 
of (21) students, and the other, the experimental group, consisted 
of (23) students.The results showed that there was a statistically 
significant difference at  the level of 0.05 between the average 
scores of the students of the experimental group and the control 
group in the post-application of the reflective thinking scale in 
science in all its dimensions (Reflection and observation - 
identifying wrong perceptions - conclusions - providing 
explanations - developing proposed solutions) for the benefit of 
the experimental group. In the light of these findings, the study 
made a number of recommendations and proposals. 

Keywords: science education, (PDEODE) Straregy, 
Constructivism theory, Reflective Thinking. 

 

 
 
 
 
 
 



 ...تأملي لدى( في تنمية بعض مهارات التفكير الPDEODEفاعلية تدريس العلوم باستخدام إستراتيجية )
 العطوي  هللا بن عوده عطاد/ 

 

 -5521- 

 مقدمة:
ي ااهد العااالل ثااور  ماان التقاادم العلمااي لالمعرفااي تظهاار ا عجاساااتها فااي واات  مجاااالت 

شيااث يعنااي األ ياار باعااداد اإل سااا  ليقااود فااي  ،الايااا  بعامااة لالمجااا  التربااوي بخاصااة
مجتمعإ مسير  التقدم لالسبد المعرفي، للما كا ات الفجاو  لاساعة باين دل  العاالل الناامي، 

ا علااا  كليهماااا ال ااااث عااان ففضااال الطرائاااد لاإلساااتراتيجيات   لزاًمااالدللاااإ المتقدماااة، كاااا
سااواء فكا اات تلاال األهاادال متجهااة للافااا  علاا   ،لاألساااليا التااي تاقااد لهمااا فهاادافهما

الساابد لالتقاادم للاادل  المتقدمااة لالمنافسااة علاا  الرياااد  لالزعامااة فم كا اات متجهااة  اااو  
للهااا لال  ؛الااا  فاي الادل  النامياة تضييد الفجو  فل الوصو  إل  مصال التقدم كماا هاو

يعااد مقبااوال ف  تتبناا  التربيااة فقلااا طرائااد التاادريس التقليديااة التااي تركااز علاا  المسااتويات 
فل  ،الد يا من اإلدراك المعرفي ممثلة فاي شفاأ فل تخازين المعلوماات لفهمهاا، لف  تتجاهال

ر الناقاد، لالتفكيار اإلباداعي، مثال: التفكيار التاأملي، لالتفكيا ،تغفل المستويات العليا لإلدراك
 لالقدر  عل  شل الم جالت.

ف  معظل األوخاص يساتطعيو  فاي سان السادساة ع ار  مان  Piaget ليرى بياجيإ
عماارهل ف  يتعلمااوا لفًقااا لمسااتويات معقولااة ماان التجريااد لالتصااور لالت ااجيل لقااادرين علاا  

 .(Rohwer et al., 1974) التأمل العميد في التصور اإلدراكي لألوياء
لتؤكااد النظريااة البنائيااة للااتعلل علاا  ضاارلر  الممارسااة التأمليااة فااي المعااارل لعاادم 

(، كمااا ت ااير األدبيااات 2..1قبولهااا كمااا هااي دل  إ ضاااعها للفاااص لالنقااد )اللايااة، 
لالارل  الناقاد   ،التربوية إل  فهمية تركيز المعلل عل  تنمية التفكير العلمي لدي المتعلماين

لالتأماال، لف  إعطاااء لقاات للتأماال يساااعد علاا  الوصااو  إلاا  المعناا  لالفاااص لالتاارلي 
لال اث لاالستجابة للمواقف الجديد ، كما ف إ من  ال  المالشظاة لالتأمال لالتفكيار يصا   
المتعلمااو  فكثاار شساسااية للألًيااا لأل مااا  الساالوكية الخاصااة بهاال ليسااهل علاايهل تاديااد 

، لبااالل )12، 2..1؛ الناقااة، 2، 4..1القناعااات التااي ت ااجل ساالوكهل )العبااد الكااريل، 
 فا ااإ يمجاان اعت ااار التأماال فكثاار المظاااهر تقاادًما المااتالك الساايطر  علاا  العقاال ال  ااري 

(Agouridas& Race, 2007, 65) لف  النظر إل  التأمل عل  ف إ يمثل فكر  الشقاة ،
   مان فل  وًعا من الترل ياؤدي إلا  إهماا  فمار فساساي فاي عملياة التأمال، لبالتاالي يصا

 ,Hedberg) المهل بناء فكر التأمل ب جل متعماد لهاادل فاي البنياة المعرلياة للمتعلماين
2009, 11). 

( إشاادى إسااتراتيجيات التاادريس الاديثااة القائمااة علاا  PDEODEلتعااد إسااتراتيجية )
شياث تنظار هاااه النظرياة إلا  الاتعلل علا  ف ااإ عملياة ي اجل الماتعلل بهااا  ،النظرياة البنائياة

ا علا  معارفاإ السااابقة، للكاي ياتمجن مان بنااء معرفتاإ بصااور  ذات رلياة اعتماادً بنيتاإ المع
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معن ، فا إ يتطلا منإ مراجعة المعرفة التي يمتلكها لتصويبها عند الضرلر ، ليجاو  دلر 
لموجًهااا للمااتعلل  اااو بناااء معارفااإ ماان  ااال   ،ا لعمليااة الااتعللا لمنظًمااالمعلاال فيهااا ميساارً 

(, لقاد .2، 2..1جاو    اطا لمقابال علا  الاتعلل )الماتساا، تفاعلإ مال البيةاة باياث ي
 & Savander( في البداية مان قبال ساافندر لكاوالري )PDEODEقترشت إستراتيجية )ا

kolari, 2003( لاساتخدمت فيضاا مان قبال لكاوالري لفساجاري لساافندر )kolari & 
viskari & savander, 2005ية مهماة ( فاي مجاا  التعلايل الهندساي، لهاي إساتراتيج

 في التدريس أل ها تعطي منا ا يتمتل بالنقاش لتنوع اآلراء.
، (prediction)التنباااااااؤهاااااااي: ) ليمااااااار تطبياااااااد هااااااااه اإلساااااااتراتيجية بساااااااتة مراشااااااال

 ،(Observation)، المالشظااة(Explanation) التفسااير، (Discussion)المناق ااة
؛ (Costu, 2008, 4(( Explanationالتفسااير ) ،(Discussion) المناق ااة

 .(1.40، 1.21، تالسالما
للتفكياار ف مااا  متعاادد ، منهااا التفكياار اإلبااداعي، لالتفكياار المنطقااي، لالتفكياار الناقااد، 
لالتفكيااار الادساااي، لالتفكاااي االكت اااافي، لالتفكيااار التجريااادي، لتفكيااار معاجاااة البيا اااات، 

سااا  ماال لالتفكياار التااأملي الاااي يعتباار ماان فهاال ف مااا  التفكياار كو ااإ يااؤثر فااي تعاماال اإل 
المواقف لالم جالت التي تواجهإ بتعقيداتها المختلفاة، شياث ياتاال الفارد إلا  التعماد فاي 
الموقااف لالنظاار فااي األفكااار لتوضااي  العالقااات بينهااا، كااالل يقااوم بالتالياال لالتفسااير ممااا 
ي ااجل وخصااية الفاارد المتأماال القااادر علاا  الوصااو  إلاا  النتااائ  بصااور  منطقيااة لعلميااة 

 (.2..1مصطف ، ل  يعبد الهاد)
المهاارات  للإكسابه ين،لتهدل عملية التدريس إل  إشداث تغييرات في سلوك المتعلم

المعلومات لالمعارل لالقيل المرقوباة، لمان فجال تاقياد هااه األهادال يجاا علا  المعلال ل 
إ  لظيفاة  إل  التعلل، ليمجننا القاو  للتدفعه لف  ينقل هاه المعارل بطريقة تثير اهتمامه

ل هي تسهيل شصو  المتعلل عل  المعلومإ لتنويره بجيفية توظيفإ في شياتاإ اليومياة المعل
تنمياااة المهاااارات فصااا   االهتماااام ب لااااللللااايس اإلقتصاااار علااا  توصااايل المعلوماااإ فقااا ، 

التركيااز علاا  مهااارات التفكياار التااأملي المختلفااة  لهاااا يتطلاااالمتنوعااة لاادى المتعلمااين، 
تسااااعد الماااتعلل علااا  التميياااز باااين الاقاااائد  مهااااراته اللالمهاااارات األدائياااة شياااث ف  هاااا

لاالستنتاجات لالفرضيات لالتعرل إل  العالقات السببية لاالستدال  لالتنبؤ لإصدار األشجاام 
مواجهااة، لشاال لتساااعد مهااارات التفكياار التااأملي المختلفااة فااي  ،فااي ضااوء األدلااة الكاليااة

 (.1.24 ، )الفالالمدرسةم جالت اليومية للمتعلمين  ارل ال
ماان  وااجاًل ليمثاال ، متأ يااة لفعالااة لثابتااة لالتأماال هااو النظاار فااي المعتقاادات بطريقااة

 متوقعة.لال خص المتأمالفوجا  المعرفة المفترضة القائمة عل  فرضية داعمة لها ل تائ  



 ...تأملي لدى( في تنمية بعض مهارات التفكير الPDEODEفاعلية تدريس العلوم باستخدام إستراتيجية )
 العطوي  هللا بن عوده عطاد/ 

 

 -5521- 

 ليادرس جياًدايساتعر  ففعالاإ ، كاالل اائمً د يسأ  عن مدى صاة ففعالإ لفهدافإهو الاي 
 (.0، 0..1) ريسات،  لها ة لال عيد اآلثار القري 

فالتأمل يعني التساؤ  لالتاقد لالتاليل لالتركيا لالارب ، ليتجاالز معرفاة مااذا شادث 
 إلااا  معرفاااة لمااااذا شااادث لكياااف تت اااابإ فل تختلاااف الظااارلل مااال المواقاااف األ ااارى 

(Minzberg, 2004,254) لاااا فهااو فمااًرا طبيضًيااا لضاارلرًيا لعمليااة الااتعلل كمااا يعتباار ،
 ,Hedberg, 2009)مجااا  لتنميااة مهااارات التفكياار التااأملي لفصاال المدرسااي ففضاال ا

بمهارات التفكيار التاأملي فاي كو هاا تعتماد  (PDEODEليظهر ارت ا  إستراتيجية )  .(12
عل  المالشظة لالتفسير لالتي تعتبر من فهل مهاارات التفكيار التاأملي. لفاي ضاوء ماسابد 

ات التدريس القائمة عل  النظرياة البنائياة فاي تادريس مااد  ل ظًرا ألهمية طرائد لإستراتيجي
( فاي تنمياة مهاارات PDEODEالعلوم، فت  هاا ال اث للتعارل علا  فاعلياة إساتراتيجية )

 التفكير التأملي.
  م جلة الدراسة:

لاالهتمااام  ،تؤكااد التربيااة الاديثااة علاا  ضاارلر  بناااء المتعلمااين معاارفتهل بأ فسااهل 
  تتسال باالتركيز علا  مضاامينها لتنمياة قادرات التفكيار العلياا لاديهل، بتعلل المفاهيل بصاور 

فالتعلل ذل المعن  ينت  من التكامل المتواز  بين الخبرات لالتفكير التأملي، لف  اطة الاتعلل 
التي ال تاتوي عل  قدر كال من التفكير التأملي تؤدي إل  معرفة سطاية، لذلل كماا ياتل 

 ,Lee) من مستويات التأمل مادلدشيث ال يادث فيها إال قدر في بيةة الفصو  التقليدية 
2005, 50). 

هاااا لقااد فوااارت عاادد ماان الدراسااات إلاا  ف  المتعلمااين يجاادل  صااعوبة فااي بعااض 
لياتااجو   ،لف هال ال يعرفاو  هااا المصاطل  ،للاديهل ضاضف فاي مساتوياتإ ،فوجا  التأمل

إلاا  مزيااد ماان الدراسااات فااي مجااا   إلاا  معرفااة التأماال  ظرًيااا لتطبيًقااا ممااا يفاار  الااجااة
، بركاات، Bulpitt&Martin, 2005; Whipp, 2003 Thorpe, 2000التأمال )
(، كمااا فلضااات األدبيااات التربويااة إلاا  ف  الااتعلل الاااي يااوفر 0..1؛  ريسااات، 0..1

للمتعلمااين فاارص التأماال لاسااتخدام فدلاتااإ لإسااتراتيجياتإ المناساا ة يسااهل فااي تاسااين فداء 
يسهل فهمهل لاستيعابهل ليزيد من فدائهل األكاديمي لاكتسابهل للمفاهيل ليرفل المتعلمين ل 

، كماا فلصات دراساة كال  مستويات التفكير التأملي لديهل لياسن قدرتهل علا  تنظايل الااات
فاعلياة تادريس العلاوم باساتخدام إساتراتيجية بدراساة   (1.22القاطا ي ) ل آ  كاسيمن 

(PDEODEفي تنمية ) تفكير التأمليال مهارات. 
تناال  مجموعاة مان الادرلس  امبادئيً  الللتأكد من م جلة ال اث فعد ال اشاث ا ت اارً 

فااي ماااد  العلااوم للصااف  ه2442لعااام  طااالب فااي الفصاال الدراسااي األل الالمقاارر  علاا  
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شصاائي لنتاائ  تطبياد اال ت اار تاد ي متوسا  لكا ات  تاائ  التاليال اإل اإلبتدائي،السادس 
ي اال ت ااار التاصاايلي فااي مهااارات التفكياار التااأملي؛ شيااث تاارال  مااابين درجااات الطااالب فاا

لجاود ضااضف لقصاور لاضاا  فاي مهااارات  شاددت م ااجلة ال ااث فااي(، لباالل 4.4-4.4)
 شاد كبيارإلا  التفكير التأملي المرت   بماد  العلوم، شياث جااء مساتوى التاصايل منخفًضاا 

 . لدى طالب الصف السادس اإلبتدائي بمنطقة تبوك
 :سةلة الدراسةف

 في ضوء ماسبد يمجن صياقة م جلة ال اث الاالي في التساؤ  الرئيس التالي:
( فااي تنميااة التفكياار التااأملي PDEODEمااا فاعليااة تاادريس العلااوم باسااتخدام إسااتراتيجية )

 ؟تبوكلدى طالب الصف السادس اإلبتدائي بمنطقة 
 :ليتفرع من السؤا  الرئيس األسةلة الفرألية التالية

( فااي تنميااة مهااار  PDEODEفاعليااة تاادريس العلااوم باسااتخدام إسااتراتيجية )مااا  .2
 ؟تبوكالتأمل لالمالشظة لدى طالب الصف السادس االبتدائي بمنطقة 

( فااي تنميااة مهااار  PDEODEمااا فاعليااة تاادريس العلااوم باسااتخدام إسااتراتيجية ) .1
 ؟تبوكتاديد التصورات الخطأ لدى طالب الصف السادس االبتدائي بمنطقة 

( فااي تنميااة مهااار  PDEODEمااا فاعليااة تاادريس العلااوم باسااتخدام إسااتراتيجية ) .2
 ؟تبوكلدى طالب الصف السادس االبتدائي بمنطقة  الوصو  إل  إستنتاجات

( فااي تنميااة مهااار  PDEODEمااا فاعليااة تاادريس العلااوم باسااتخدام إسااتراتيجية ) .4
 ؟تبوكة لدى طالب الصف السادس االبتدائي بمنطق تقديل تفسيرات مقنعة

( فااي تنميااة مهااار  PDEODEمااا فاعليااة تاادريس العلااوم باسااتخدام إسااتراتيجية ) .0
 ؟تبوكلضل الالو  المقترشة لدى طالب الصف السادس االبتدائي بمنطقة 

 فهدال ال اث:
( في تنمية PDEODEفاعلية تدريس العلوم باستخدام إستراتيجية )التعرل عل   .2

 تبوك.ف السادس االبتدائي بمنطقة مهار  التأمل لالمالشظة لدى طالب الص
( في تنمية PDEODEفاعلية تدريس العلوم باستخدام إستراتيجية )التعرل عل   .1

مهااار  تاديااد التصااورات الخطااأ لاادى طااالب الصااف السااادس االبتاادائي بمنطقااة 
 تبوك.

( في تنمية PDEODEفاعلية تدريس العلوم باستخدام إستراتيجية )التعرل عل   .2
لاادى طااالب الصااف السااادس االبتاادائي بمنطقااة    إسااتنتاجاتالوصااو  إلاامهااار  
 تبوك.
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( في تنمية PDEODEفاعلية تدريس العلوم باستخدام إستراتيجية )التعرل عل   .4
 تبوك.لدى طالب الصف السادس االبتدائي بمنطقة  تقديل تفسيرات مقنعةمهار  

ي تنمية ( فPDEODEفاعلية تدريس العلوم باستخدام إستراتيجية )التعرل عل   .0
مهااار  لضاال الالااو  المقترشااة لاادى طااالب الصااف السااادس االبتاادائي بمنطقااة 

 تبوك.
 فهمية ال اث: 

 من المتوقل ف  يسهل ال اث الاالي بما يلي:
 ( األهمية النظرية:2) 

( PDEODEا يتعلااااد باسااااتراتيجية )يرجاااا  ف  يقاااادم ال اااااث الاااااالي إطاااااًرا  ظرًياااا      
درلس من  اللإ، لفهميتإ لالركاائز التاي يساتند عليهاا، كماا لالخطوات اإلجرائية لتصميل ال

 .ايتنال  مهارات التفكير التأملي في العلوم، لكيفية تنميته
 ( األهمية التطبيقية: يرج  ف  يفيد ال اث:1)
شيث يهدل ال اث إل  تنيماة مهاارات التفكيار التاأملي،  اإلبتدائي:الصف السادس  طل ة-ف

 ات التعليمية التي تسع  التربية الاديثة إل  تاقيقها.لهو يعتبر من فهل الكفاي
قيرهاا  اإلبتدائية لفيالعلوم: شيث يفيدهل في تطوير تدريس العلوم في المرشلة  معلمي-ب

من المراشل التعليمية من  ال  تطبيد إجاراءات تدريساية لف  اطة تقادم فاي ضاوء النظرياة 
يوجاإ ف ظاارهل إلا  فهمياة االهتماام بتنمياة  البنائية في تنمية مهارات التفكير التاأملي، كماا

 تلل المهارات.
تنمياة العلوم: فال ااث الااالي ساول يقادم فسااليا تدريساية شديثاة تهادل إلا   م رفي-ل

 التفكير التأملي لدى الطل ة، بما يمجنهل من تدريا المعلمين عل  هاه االتجاهات. مهارات
مراعااا  األسااس الجيااد  فااي الماااد   لمطااوري المناااه : شيااث يوجااإ ف ظااارهل إلاا  مااؤلفي-د

العلميااة التااي تقاادم للطل ااة فااي المرشلااة اإلبتدائيااة ليمااا يتعلااد بماااد  العلااوم، لفااي المااواد 
 الدراسية األ رى بما يؤدي إل  تنمية مهارات التفكير التأملي لدى المتعلمين.

 شدلد ال اث:
 سول يقتصر ال اث عل  الادلد التالية:

 " المتضامنة فاي مقاررتنوع الايا لشد  " ال اث عل  صراقتالادلد الموضوألية:  -
 ها.2442للفصل الدراسي األل ، ط عة  العلوم للصف السادس اإلبتدائي
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الصااف السااادس  بال اااث الاااالي علاا  عينااة ماان طااال اقتصاارالااادلد ال  اارية:  -
 . بمدرسة الفرسا  اإلبتدائية التابعة إلدار  منطقة تبوك التعليميةاإلبتدائي 

للعااام الدراسااي  فااي الفصاال الدراسااي األل الدراسااة تطبيااد  تاالالزمنيااة:  الااادلد -
 . ها2442

 مصطلاات ال اث:
 (: PDEODEإستراتيجية ) -
( بأ هاااا " طاااة تدريساااية قائماااة علااا  المناااا  البناااائي، 22: 1.24عرفهاااا )الفاااال ،  -

 لتتضمن سلسلة من اإلجاراءات المتتابعاة تاتلخص فاي المراشال السات اآلتياة: التنباؤ
(Prediction)المناق اة (Discussion) التفساير (Explaination)المالشظاة 

(Observation)المناق ة (Discussion)التفسير (Explaination)   هاه  لترت
اإلسااتراتيجية بالبنائيااة اسااتناًدا إلاا   ظرتهااا للااتعلل بوصاافإ عمليااة ي ااجل المااتعلل بهااا 

مجن الطالاا مان بنااء معرفتاإ بصاور  بنيتإ المعرلية، اعتماًدا عل  معارفإ السابقة ليت
 ."ذات معن 

تعرل إجرائًيا في ال اث الاالي بأ ها إستراتيجية تدريس قائماة علا  المناا  البناائي،  -
 التفساير ثالالمناق اة ثال  لتتضمن سلسلة من اإلجراءات المتتابعة تتلخص فاي التنباؤ

ل سااؤااًل موجهااا فل التفسااير. تااتل ماان  ااال  إثااار  المعلاا ثاال المناق ااة ثاالالمالشظااة  ثاال
عل  الطالب فثنااء دراساتهل لوشاد  تناوع الاياا ،  م جلة لاقضية فل ظاهر  من الظواهر

بعاادها بمجموعااة ماان  و  رهااا، ليقوماايبر تبناااًء عليااإ بعماال تنبااؤات ثاال  ليقااوم الطااالب
 فسرها. ت، ل تاليلهاالبيا ات، ل  جملاأل  طة، ل  ل  لينفا و  األ  طة ليصمم

 التفكير التأملي:  -
( بأ ااإ: "سلساالة ماان الن اااطات العقليااة قياار 212، 2..1فااإ وااااتة لالنجااار )عر  -

المرئية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعر  لمثير ياتل اساتق الإ عان طرياد لاشاد  فل 
 فكثر من الاواس الخمس، باًثا عن معن  في الموقف فل الخبر ".

طالااا  يمتلكهااا التاايمجموعااة ماان المهااارات إجرائًيااا فااي ال اااث الاااالي بأ ااإ  تعاارلل  -
باالعتماااد علاا  الرؤيااة ال صاارية للموضااوعات لاألفكااار لالم ااجالت  الصااف السااادس

مقترشاة، بها من مغالطات للوصو  إل   تائ  لشلاو   عمالتاليلها لتفسيرها لالك ف 
ليااتل قياسااها فااي هاااه الدراسااة ماان  ااال  الدرجااة التااي شصاال عليهااا الطالااا علاا  

 المقياس المعد لالل.
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 طار النظري لالدراسات السابقة:اإل
 (PDEODE) إستراتيجية

( ف هااا "إساااتراتيجية شديثااة ذات المناااا  222: 1.24)لالكااارلي عرفهااا العمرا ااي 
البنااائي التااي تتضاامن ساات  طااوات )التنبااؤ، المناق ااة، التفسااير، المالشظااة، المناق ااة، 

ًوا مادعًما بالمناق اات التفسير( التي تجعل الماتعلل المااور األساساي فيهاا إذ ف هاا تاوفر جا
 الجماألية لالتجارب لالتنبؤ شو  ظاهر  معينة لتفسيرها للضل شلو  لها.

 :األساس الفلسفي الاي قامت عليإ اإلستراتيجية
ا عان التفااعالت باين المعرفاة الساابقة لالمعرفاة الجدياد  في يعد التعلايل البناائي  اتًجا

نظرياة البنائياة فاي الاتعلل لالتعلايل علا  لتقاوم ال . إ إعاد  بنااء للايس اكتسااب معلومااتإ
، (Kim, 2005, 10)(، 272، 2..1)زيتاو  : منهاا ،مجموعاة مان الم اادا لاألساس

(Amarin & Ghishan, 2013, 55): 
  ف  المتعلل ال يستقبل المعرفة ليتلقاها ب جل سلبي، لكنإ يبنيها من  ال    اطإ

 .لم اركتإ الفاعلة في عمليتي التعليل لالتعلل
 المتعلل يبني معن  ماا يتعلماإ بنفساإ ذاتياا، شياث يت اجل المعنا  دا ال بنيتاإ ف  

 .المعرلية بناء عل  رؤيتإ الخاصة، فاألفكار ليست ذات معا  ثابتة لدى األفراد
 ف  التعليل عملية دعل لبناء المعرفة فكثر من كو إ عملية  قل لها. 
 معاا ي لاألفكاار معهال ياؤدي ف  تفاعل المتعلل مال قياره مان المتعلماين لت ادلاإ ال

 .إل  النمو لالتعديل في بنيتإ المعرلية
  ت جيل المتعلمين عل  القياد  لالتعال  لال ااث عان المعلوماات لالتنباؤ لاإلباداع

 .لالتاليل
لهناااك مجموعااة ماان التوجهااات التااي يجااا علاا  المعلاال مراعاتهااا عنااد التاادريس باسااتخدام 

 (.4.0، 0..1ها: )النجدي، لآ رل ، اإلستراتيجيات لالنماذل البنائية من
   توفير موقف تعليمي مري  يجو  التالميا من  اللإ قادرين عل  التعلل من  ال

 .التجارب، لالاوار مل فقرا هل لالتعال  ليما بينهل لبين المعلل
  إثاااار  اهتماااام التالمياااا لت اااجيعهل علااا  الم ااااركة لالمناق اااة لت ااااد  األفكاااار

 .لتوضياها
   المعرفااة المساا قة لاادى التالميااا لربطهااا بااالماتوى لتوجيااإ التالميااا التعاارل علاا

 .إل  المقار ة بين األفكار القديمة لالجديد 
 استخدام إستراتيجيات التعلل التي تتادى ففكار المتعلمين. 
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 تاإببنااء معرفلمما سبد  جاد ف  النظرياة البنائياة تؤكاد ف  الماتعلل هاو الااي يقاوم 
ي مان المعلوماات الجدياد  لاألشاداث  تيجاة التفاعال باين المعرفاة فل تكاوين المعنا ،الخاصة

السابقة لإ لالخبرات لمالشظتإ المستمر ، لال يقتصر دلر المعلمين في تدريس العلوم عل  
 قل المعرفة، للكن يجا عليهل ف  يعملوا عل  تن يطها لاستن اطها لتسهيل عملياة الاتعلل 

 .لتوجيهها
نائيااة فقااد قاادم المتخصصااو  العديااد ماان طاار، التاادريس لاعتماااًدا علاا  النظريااة الب

ل ماذجإ لإستراتيجياتإ التعليمية لالتعلمية التاي تسااعد المعلال علا  تنفياا األدلار المنوطاة 
بإ بفاعلية، لتوفر الطالا فرصا للتعلل الن   لاال ادمال الاقيقاي لالمساؤللية الااتياة عان 

 .(Irshad, 2012, 179) .تعلمإ من  ال  فدلار رئيسة توكل إليإ
 لماااان اإلسااااتراتيجيات التااااي اعتماااادت عليهااااا النظريااااة البنائيااااة إسااااتراتيجية

(PDEODE)لتبدف هاه اإلستراتيجية مان  .، لهي تاقد العديد من م ادا الفلسفة البنائية
لتكاو  موضال  ؛ا، فل م جلة لاقضية، فل ظااهر  مان الظاواهر موجهً  ال  طر  المعلل سؤااًل 

، ليقااوم رهااار يبثياار  لتفكيااره، ليقااوم التلميااا علاا  إثرهااا بعماال تنبااؤات ثاال اهتمااام الطالااا لم
 ،بعدها بتنفيا مجموعة من األ  طة التعال ية في مجموعات صغير  يتل فيها ت اد  الخبرات

 .ليتوصل من  اللها إل  مجموعة من النتائ  ؛ليجمل  اللها البيا ات، لياللها، ليفسرها
ا تخلاد شالاة مان عادم االتازا  المعرفاي فاي ذهان كال لتوفر هاه اإلساتراتيجية فرًصا

ليجياف  ،تلميا في شالة عادم توافقهاا مال ففكااره الساابقة، لتادعل القديماة إذا توافقات معهاا
 (.144_ 142، 1.21معرفتإ الجديد  لتتالءم مل الخبرات السابقة لديإ )الخطيا، 

تكااااو  هاااااه ، لت2..1كمااااا  اقتاااار  سااااافندر لكااااوالري هاااااه اإلسااااتراتيجية عااااام 
-Savander & kolari, 2003, 191 اإلساتراتيجية مان مجموعاة المراشال تتمثال فاي

194) ) ،(kolari & viskari & savander, 2005, 702_705)  ، (Costu et 
al., 2010, 5-13: 

 المرشلااة األللاا : التنبااؤ (prediction):  تتطلااا هاااه المرشلااة ماان التالميااا فهًمااا
الاي سيقدمو  تنبؤاتهل شولإ، شيث يقوم المعلال بتقاديل لطبيعة الموقف المعرل  

ظااااهر  شاااو  المفهاااوم الماااراد تعلماااإ للتالمياااا، مااان  اااال  تقاااديل بعاااض األساااةلة 
لاالستفسااارات التااي تكااو  موضاال اهتمااام التالميااا لمثياار  لتفكياارهل، ثاال يتااي  لهاال 

ات لهاااه الفرصااة لكااي يتنبةااوا بنتيجااة الظاااهر  فل الم ااجلة المطرلشااة بتقااديل إجاباا
األسةلة لاالستفسارات لذلل ب اجل فاردي، ثال يتارك الفرصاة لهال لكاي يتنباؤا ليجتباوا 
هاه التنبؤات لذلل لزياد  دافعيتهل لمعرفة اإلجابة، ثل يبررلا تلل التنبؤات في يجاا 
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ف  اطة  ةف  يقدم كل منهل األس اب التي دعتإ إل  هاا التنبؤ، لذلل قبل القياام بأيا
 .تعليمية

 الثا ية: المناق ة المرشلة(Discussion) :  المعلال فاي هااه المرشلاة بتقسايل  ميقو
تالمياا، ثال يطلاا  2-4التالمياا إلا  مجموعاات تعال ياة صاغير  يتارال  عاددها مان 

منهل مناق ة ففكارهل شو  األسةلة لاالستفسارات المتعلقاة بموضاوع الادرس لت ااد  
لل يقوم المعلال بتااكير التالمياا با عض اآلراء لالخبرات لالتأمل فيها، باإلضافة إل  ذ

 .المعلومات لالمفاهيل ذات العالقة بموضوع الدرس
 المرشلة الثالثة: التفسير(Explanation) : التالميا فاي هااه المرشلاة إلا   ليتوص

تفساايرات لإجابااات لألسااةلة لاالستفسااارات المتعلقااة بموضااوع الاادرس، لذلاال ب ااجل 
 تااائجهل ل بااراتهل ماال المجموعااات األ اارى ماان  تعااال ي )شاال تعااال ي(، ليااتل ت اااد 

 . ال  المناق ة الجماألية للصف بأكملإ
 المرشلااة الرابعااة: المالشظااة(Observation) : التالميااا فااي هاااه المرشلااة  ريختباا

ففكارهل لآراءهل شاو  موضاوع الادرس مان  اال  إجاراء األ  اطة لالتجاارب العملياة 
ليقوموا بتسجيل مالشظاتهل )لقد  ،عللفي مجموعات، لذلل تات إورال لتوجيإ الم

يقل التالميا هنا فاي شالاة عادم اتازا  معرفاي فاي شالاة عادم توافاد المالشظاات مال 
 التنبؤات(.

 المرشلة الخامسة: المناق ة(Discussion) :  التالميا فاي ضاوء المالشظاات  ميقو
لا ذلال مانهل لالنتائ  التي توصلوا إليها في المرشلة السابقة بتعديل تنبؤاتهل، ليتط

ممارسااة مهااارات عديااد  منهااا التالياال لالمقار ااة بااين مااا توصاالوا إليااإ لتوقعاااتهل 
السااابقة، باإلضااافة إلاا   قااد زمالئهاال فااي المجموعااات األ اارى، لفااي هاااه المرشلااة 

 .فيضا يناقش المعلل مل التالميا ما توصلوا إليإ، ثل كتابتإ عل  السبور 
 المرشلااة السادسااة: التفسااير(Explanation): التالميااا فااي هاااه المرشلاااة  إيواجاا

جميل التناقضات بين المالشظات )في ما تل التوصل إليإ( مال تنباؤاتهل لمعتقاداتهل 
 اااإ فاااي هااااه المرشلاااة ياااتل شااال التنااااقض لهااااا ماااا يسااامي باااالتغيير إالساااابقة، في 

 .المفاهيم 
فقد  في تاقيد بعض فهدال تدريس العلوم (PDEODE) ل ظًرا ألهمية إستراتيجية

فجريت العديد من األبااث لالدراسات التي اساتخدمت هااه اإلساتراتيجية فاي تادريس العلاوم 
 (kolari, viskari & savander, 2005) كاوالري لفساجاري لساافندر منهاا دراساة

 (PDEODE) لالتي هادفت إلا  الك اف عان مادى مالءماة إساتراتيجية التادريس البنائياة
ا في كل من مهارات الطل ة ا إيجابيً هرت  تائ  الدراسة تاسنً لتعليل الهندسة البيةية، لقد فظ

 ,Costu)  كوسااتو ، لدراسااةاالجتماأليااة، لاتجاهاااتهل  اااو المسااا، الاااي تاال تدريسااإ
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فاي مسااعد   (PDEODE) لقاد هادفت إلا  التعارل علا  فاعلياة إساتراتيجية  (2008
لدراساااة ف  هااااه الطاااالب علااا  فهااال األشاااداث اليومياااة التاااي تاااواجههل، لفظهااارت  تاااائ  ا

اإلستراتيجية ساعدت الطالب عل  اإلشساس بمواقف الايا  اليومية لتساعدهل فيضا علا  
تاقيد فهل ففضل للمفاهيل العلمية، كما فظهرت اإلستراتيجية  تائ  ممتاز  في تاسن تعلال 

( لالتاي 1.22الطالب لم اركتهل الفعالة في التعلل لتامل المسؤللية، لدراساة )طناوس، 
القائمااة علاا  المنااا  البنااائي فااي فهاال  (PDEODE) إلاا  تقصااي فثاار إسااتراتجية هاادفت

المفاااهيل العلميااة لاالشتفااا  بهااا، لاكتساااب العمليااات العلميااة لاادى طال ااات الصااف الثااامن 
األساسي في ضوء موقل الض   لديهل، لتوصلت الدراسة إل  فاعلية اإلستراتيجية في فهال 

لاكتساااب الطال ااات لعمليااات العلاال، لدراسااة )السااالمات،  المفاااهيل العلميااة لاالشتفااا  بهااا
لطل اة  (PDEODE) ( لالتي هدفت إلا  التعارل علا  فاعلياة اساتخدام إساتراتيجية1.21

المرشلة األساسية العليا في تاصيلهل للمفاهيل الفيزيائياة لتفكيارهل العلماي، لتوصالت إلا  
لتنميااة التفكياار العلمااي فااي الفيزياااء فاعليااة اإلسااتراتيجية فااي تاصاايل المفاااهيل الفيزيائيااة 

 .لدى طالب الصف التاسل األساسي
( لالتاااااي اسااااتهدفت قيااااااس فاعلياااااة اساااااتخدام 1.27) لدراسااااة ماااااارم لآ ااااارل  

( البنائيااة فااي تصااويا التصااورات الخطااأ فااي الفيزياااء لاادى طااالب PDEODEإسااتراتيجية )
مان كتااب الفيزيااء المقارر المرشلة الثا وية، للتاقيد هاا الهدل تل ا تيار فصل "الضاوء" 

علاا  طااالب الصااف الثااا ي الثااا وي، لقااد فظهاارت  تااائ  ال اااث لجااود فاارل، ذات داللااة 
إشصااائية بااين متوسااطي درجااات طااالب المجموعااة التجريبيااة لدرجااات طااالب المجموعااة 

( لالتااي 1.22الضاابطة فااي التطبيااد ال عاادي لصااال  المجموعاة التجريبيااة، لدراسااة طل ااة)
( فاي تادريس الرياضايات PDEODEعل  فاعلياة اساتخدام إساتراتيجية ) استهدفت التعرل

فااي تنميااة الكفااااء  الرياضااية لااادى تالميااا المرشلااة اإلعدادياااة، لتاال تطبياااد ال اااث علااا  
( تلمياا، لتوصل ال اث إل  فاعلية 71مجموعة من تالميا الصف الثا ي اإلعدادي بلغت )

ضاايات فااي تنميااة الكفاااء  الرياضااية ( فااي تاادريس الرياPDEODEاسااتخدام إسااتراتيجية )
بأبعادهاا )الفهاال المفاااهيمي، الطالقااة اإلجرائياة، الكفاااء  اإلسااتراتيجية، االسااتدال  التكيفااي، 

 النزعة المنتجة( لدى تالميا المرشلة اإلعدادية.
لباااالنظر إلااا  هااااه الدراساااات تتباااين ف هاااا ركااازت علااا  قيااااس فاعلياااة إساااتراتيجية 

(PDEODEفي تاصيل ماد  ا ) لفيزياء لفهل لاكتساب المفاهيل العلمية لاكتساب عمليات
العلل لتنمية التفكير العلمي، لكاا في تنمية المهارات االجتماألية، لاتجاهات الطالب، لفي 
شااادلد علااال ال اشاااث لااال تجااار دراساااة فاااي المملكاااة العربياااة الساااعودية تباااين فثااار اساااتخدام 

التاأملي فاي مااد  العلاوم لادى تالمياا ( في تنمياة مهاارات التفكيار PDEODEإستراتيجية )
 الصف السادس االبتدائي بالمملكة العربية السعودية لهاا ما قام بإ ال اشث.
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 التفكير التأملي: -ثا ًيا
يعتبر التفكير التأملي من فهل ف ما  التفكير لفعمقهاا، ليعتماد علا  دقاة النظار فاي 

 يلاي المهماة؛ لليماامان األماور  القضاايا لالم اجالت المختلفاة، لتعاد تنميتاإ لادى الطاالب
عر  مفصل لمصطل  التفكير التأملي ي مل الفكر لالتفكير لالتأمال، لصاواًل إلا  تعريفاات 

 :التفكير التأملي لتعريفإ اإلجرائي
(: "الَفْكر لالِفْكر: إعما  الخااطر فاي ال ايء، 242، 2..1، 7قا  ابن منظور )ل

العقليااة الراقيااة التااي ال يسااتطيل الايااوا  ( بأ ااإ: "العمليااات 22، 1.22) لعرفااإ سااليما 
 ."القيام بها، كالاجل لالتجريد لاالستقراء لالتعميل لاالستنتال

ليعد التفكير التأملي عملية تعلل هادفة يدرك من  اللها الفرد مادى تقدماإ، لالقادر  
م عل  تقييل تقدمإ في ضوء األهدال المن ود ، لذلل من  اال  الن اا  لالمثاابر  باساتخدا

 .(Aysun, 2011, 389)إستراتيجيات تدريسية مناس ة، ليمجن العمل في مجموعات 
ل فيًضااا بأ اإ عمليااة ياتل ماان  اللهاا تعاماال الماتعلل اإليجااابي لالهاادل لأل  ااطة ماان  ليعارف

لصوال ال  تاقيد فهدال التعلل لالماافظة عل  اساتمرارية لالتقييل،  ال  عمليات التاليل 
ام إساااتراتيجيات تعلااال مناسااا ة، لمااان  اااال  التفاعااال مااال الااازمالء الدافضياااة لذلااال باساااتخد

 .(kim, 2005,28لالمعلمين )
( بأ ااإ: "  ااا  عقلااي يقااوم بااإ التالميااا، ب يااة لصااف 2.1، 1.21لعرفااإ عااالم )

الادث لتاديد فس ابإ مل تفسير البيا ات المتوفر  لديإ، للوصو  إل  اساتنتاجات، لإعطااء 
مقترشاة للوصاو  إلا  النتاائ  المطلوباة فاي ضاوء الخطا   تفسيرات منطقية، للضل شلاو 

 المعد  سلًفا".
 :مراشل التفكير التأملي ليما يلي Lyons (2010, 12) لشدد ليو ز         

 .الوعي بالم جلة لفهمها .2
 .لضل الالو  المقترشة لتصنيف البيا ات لالوصو  للعالقات بينها .1
 .استن ا   تائ  الالو  المقترشة .2
 .لية للالو  لقبولها فل رفضهادراسة تأم .4
 .ا ت ار الالو  عملًيا .0
 .الوصو  للنتائ  الصاياة .2
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 :كما شدد ديوي ستة مراشل للتفكير التأملي كما يلي          
 .التعر  الم اور لخبر  قائمة عل  م جلة دراسية .2
 .الم اركة الفعالة في دراسة شدلد الم جلة .1
لتوصل إليإ من  ال  االشتكاك الم اوار إعطاء عنوا  للم جلة فل للسؤا ، ليتل ا .2

 .بتفاصيل الم جلة
 .ا تال العديد من الالو  للم جلة .4
 .إعطاء تفسيرات لفرل  لعالل الم جلة .0
التجريا لاالستك اال شاو  طبيعاة الم اجلة للتأكاد مان صااة الفارل  التاي تال  .2

 (McCarthy& Sears ,2000) .لضعها
لتاأملي فاي تادياد السابا الرئيساي للم اجلة، ( مهارات التفكير ا12، 2..1)ال علي لشدد 

التوصاال لالسااتنتاجات المناساا ة، تاديااد اإلجااراءات الخطااأ فااي الم ااجلة، لإعطاااء تفساايرات 
 .مقترشةمنطقية للتوصل إل  شلو  

 :( مهارات التفكير التأملي إل   مس مهارات هي172، 1.22لقد صنف طل ة )
 :Meditation & Observation التأمل لالمالشظة .2

لهاااي تعبااار عااان قااادر  الطالاااا علااا  ف  يعااار  جوا اااا الم اااجلة ليتعااارل علااا  
مجو اتهااا ماان  ااال  وااجل تخطيطااي يبااين العالقااة بااين تلاال المجو ااات، ممااا يساااعد علاا  

 .اكت ال العالقات بينها
 Paralogisms Reveling :الك ف عن المغالطات .1

ل ماان  ااال  لهااي تعباار عاان قاادر  الطالااا علاا  تاديااد الفجااوات فااي الم ااجلة لذلاا
 .تاديد العالقات قير المنطقية فل الخطوات الخاطةة لالالزمة ال جاز المهمة التعليمية

 Conclusions :الوصو  إل  استنتاجات .2
لهي تعبر عن قدر  الطالا عل  التوصال إلا  عالقاات منطقياة مان  اال  الرؤياة 

 .المتكاملة لمضمو  الم جلة لالتوصل لنتائ  مناس ة
 Provide Convincing Explanations :قنعةإعطاء تفسيرات م .4

لهي تعبر عن قدر  الطالا عل  إعطاء تفسير منطقاي للنتاائ  لالعالقاات، لالااي 
 .يجو  مرت ًطا بالمعلومات السابقة لبطبيعة الم جلة ل صائصها
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 Proposed Solutions :لضل شلو  مقترشة .0
جلة المطرلشاة لهي تعبر عن قدر  الطالا عل  لضل  طاوات منطقياة لاال الم ا
 .بايث تكو  تلل الخطوات مبنية عل  القدرات الاهنية الموظفة لال الم جلة

 :لترجل فهمية ممارسة المتعلل لمهارات التفكير التأملي إل  ف ها تكس إ ما يلي
 رب  المعرفة الجديد  بالخبرات السابقة. 
  تطبيد إستراتيجيات مادد  عل  مهام جديد. 
 فهل فسلوب تفكيره. 
  ترتيا للمتناقضات لالمقار ة بينهاعمل. 
  (.1، 1.27الاميد،  األمور. )عبدالتعمد في 

لمن فجل اكتساب مهار  التفكير التأملي، فعل  الطالا بمساعد  المعلال إت ااع 
 الخطوات التالية:

  التأماااال فااااي الموقااااف في القااااراء  الواأليااااة الدقيقااااة شتاااا  يتأكااااد ماااان ف  الض ااااارات
 ي ياتويها الموقف تكو  مألوفة.لالمصطلاات لالمفاهيل الت

  ف  يفاص الطالا أل ارات الموقف جياًدا لتادياد البيا اات المعطاا  فيهاا ثال تادياد ماا
 لالمطلوب(.التمييز بين المعطيات  )فيالمطلوب إيجاده 

  ف  يختار المعلل الطريقة المناسا ة التاي يسااعد بهاا الطالاا علا  ف  ياادد العملياات
يبهاااا لمعالجاااة الموقااف ذلااال عااان طريااد مناق اااة الطريقاااة التااي ين غاااي إجراؤهااا لترت

المناساا ة لطبيعااة الموقااف لالتااي توضاا  للطالااا الرؤيااة فااي ا تيااار العمليااات التااي 
 السليل.توصل إل  الال 

  م الطريقة التي ات عت في معالجة الموقف لهل هي مناس ة فم ف  هناك طريقة ف  تقوف
ل بعااض األ طاااء عنااد الطل ااة ليجااا لإذا اتضاا  فثناااء مناق ااة لتسااجيل الااا ففضاال.

عل  المعلال ف  يتعارل علا  فسا ابها لكيفياة عالجهاا ثال يوجاإ طريقتاإ لجهاة ف ارى 
 .(Seadiamond, 2010فيها )تؤدي إل  تجنيا الطل ة الوقوع 

لمن الدراسات التي اهتمت بتنمية مهارات التفكير التأملي لدى الطالب في المراشال 
 علا  تعلال( لالتاي اساتهدفت بنااء بر اام  قاائل 1.27عبادالعا )التعليمية المختلفة دراساة 

الاادرس، لقياااس فاعليتااإ فااي تنميااة مهااارات التفكياار التااأملي لفاعليااة الاااات لاادى الطااالب 
. لتااددت م اجلة هااا ال ااث ( طالً اا24لعاددهل ) المعلمين وض ة رياضيات بجلية التربياة

علمااين وااض ة رياضاايات بجليااة التربيااة فااي ضااضف مهااارات التفكياار التااأملي لاادى الطااالب الم
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لفهمية تنمية فاعلية الاات، لاالفتقار إل   ماذل لإستراتيجيات تدريسية شديثة لتنمياة هااه 
المهارات. لللوصو  إل  شل هاه الم جلة سار هاا ال اث في مجموعة مان الخطاوات لعال 

ياد  طاوات بنائاإ، من فهمها: تاديد فسس بنااء البر اام  القاائل علا  دراساة الادرس، لتاد
لقياس فاعليتإ في تنمية مهارات التفكيار التاأملي لفاعلياة الااات للطاالب المعلماين واض ة 
رياضااايات مااان  اااال  بنااااء مقيااااس مهاااارات التفكيااار التاااأملي، لمقيااااس فاعلياااة الااااات، 
لض طهل، لقد تل ا تيار مجموعة ال ااث مان الطاالب المعلماين واض ة رياضايات فساساي، 

القياااس قبليااا، ثاال تطبيااد البر ااام  علاا  المجموعااة التجريبيااة، ثاال تطبيااد لتطبيااد فدلات 
فدلات القياااس بعااديا. لتوصاال ال اااث إلاا  مجموعااة ماان النتااائ  لعاال ماان فهمهااا: فاعليااة 
البر ام  القائل عل  دراسة الادرس فاي تنمياة مهاارات التفكيار التاأملي لفاعلياة الااات لادى 

 الطالب المعلمين وض ة رياضيات.
( لالتااي اسااتهدفت الك ااف عاان فثاار اسااتخدام بر ااام  1.22) سااة فبااو هااديالدرا

تعليمااي قااائل علاا  إسااتراتيجية التعلاايل الت ااادلي فااي تنميااة مهااارات التفكياار التااأملي لاادى 
طال ات الصف الثالث األساسي في ماد  اللغاة العربياة فاي األرد  لاتجاهااتهن  اوهاا، مان 

( طال ة من 22ي التدريس. لقد بلغ عدد ففراد الدراسة) ال  مقار تإ بالبر ام  االعتياديف ف
طال ااات الصااف الثالااث األساسااي موزعااات فااي وااعبتين دراساايتين، تاال ا تيااارهن بطريقااة 
قصدية، لتل اساتخدام التعياين الع اوائي لتوزيال ففاراد الدراساة إلا  مجماوعتين: المجموعاة 

ام  القااائل علاا  إسااتراتيجية ( طال ااة درساان باسااتخدام البر اا42التجريبيااة لعاادد ففرادهااا )
( طال اة درسان باساتخدام البر اام  .4التعليل الت ادلي، لالمجموعة الضابطة لعدد ففرادها )

االعتيااادي. للتاقيااد فهاادال الدراسااة تماات إعاااد  صااياقة ثالثااة درلس فااي ماااد  اللغااة 
 أملي( التأمالالتاالعربية لفد إستراتيجية التعلايل الت اادلي، لإعاداد مقيااس لمهاارات التفكيار 

لالمالشظة، لالك ف عن المغالطات، لالوصاو  إلا  اساتنتاجات، لإعطااء تفسايرات مقنعاة، 
االتجاه  او ماد  اللغة العربية، لقد تمتعت فداتاي الدراساة  لمقياس)مقترشة للضل شلو  

باادالالت صااد، لث ااات مقبولااة. لقااد فظهاارت  تااائ  الدراسااة لجااود فثاار إيجااابي السااتخدام 
لتعليمي القائل عل  إستراتيجية التعليل الت ادلي في تنمية مهارات التفكيار التاأملي البر ام  ا

لدى طال ات الصف الثالث األساسي في ماد  اللغاة العربياة، للجاود فثار إيجاابي الساتخدام 
البر ام  التعليمي في تنمية اتجاهات طال ات المجموعة التجريبية  او ماد  اللغاة العربياة. 

ة إلاا  مجموعااة ماان التوصاايات، فهمهااا: ضاارلر  بناااء باارام  تعليميااة فااي ل لصاات الدراساا
 مناه  اللغة العربية للمرشلة األساسية الد يا، تقوم عل  إستراتيجية التعليل الت ادلي.

( لالتاي هاادفت إلاا  الك ااف عان فثاار بر ااام  تاادريبي 1.24) لدراساة وااما للوااا 
يا التربويااة فااي القاارآ  الكااريل لالساانة مقتاار  لمعلمااي التربيااة اإلسااالمية قااائل علاا  األسااال

النبويااة فااي تاسااين التفكياار التااأملي لااديهل، اسااتخدم ماانه  واا إ التجريبااي، تكو اات عينااة 
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سااو  الصااف العاواار األساسااي فااي الماادارس ( معلًمااا لمعلمااة مماان يدرفِ .4الدراسااة ماان )
ماان  التابعااة لوكالااة الغااوث لمنطقااإ وااما  عمااا ، قسااموا علاا  مجمااوعتين ضااابطة تكو اات

( معلمااات، .2( معلمااين ل ).2( معلمااات، لتجريبيااة تكو اات ماان ).2( معلمااين ل).2)
( فقار ، 24للجمل بيا ات الدراساة، جاري بنااء ا ت اار مهاارات التفكيار التاأملي تكاو  مان )

( باين متوساطات مجماوعتي 0...لفظهرت النتائ  لجود فرل، ذات داللة إشصائية عناد )
عل  ا ت ار مهارات التفكير التأملي ال عدي لصاال  المجموعاة الدراسة التجريبية لالضابطة 

( فااي 0...التجريبيااة، كمااا فظهاارت النتااائ  عاادم لجااود فاارل، ذات داللااة إشصااائية عنااد )
ال اشاث بأهمياة فلصا  لفي ضوء  تاائ  الدراساة، . التفاعل بين البر ام  التدريبي لالجنس

الخطاا  التدريسااية لاأل  ااطة التعلميااة  تاادريا معلمااي التربيااة اإلسااالمية علاا  كيفيااة إعااداد
 المختلفة.

 منهجية الدراسة لإجراءاتها:
 الماانه  واا إ التجريبااي لذلاال لمعرفااة فثاار المتغياار المسااتقل اسااتخدامتاال ماانه  ال اااث: 

لادى طل اة  (تنمية مهاارات التفكيار التاأمليالمتغير التابل ) (( فيPDEODEإستراتيجية ))
تصاميل المجماوعتين الضاابطة لالتجريبياة ذي القيااس  اإلبتدائي، شياث تالالصف السادس 
 القبلي لال عدي.

تكو  مجتمل ال اث من جميل طالب الصف السادس االبتدائي التاابعين مجتمل ال اث: 
 ها.2442إلدار  التعليل بمنطقة تبوك، للفصل الدراسي األل  من العام 

رساا  االبتدائياة التاي تال ( طالً اا مان مدرساة الف44وملت عينة الدراساة )عينة ال اث: 
 ا تيارها ع وائًيا، لقد ف تيرت المجموعة التجريبية لالمجموعة الضابطة ع وائًيا:

 ( طال ا في الصف السادس )ف(12مجموعة ضابطة: تألفت من )
 ل(( طال ا في الصف السادس )12مجموعة تجريبية: تألفت من )

 فدلات ال اث:
 ي:فتتمثل فدلات ال اث الاالي         

الصااف السااادس  العلااوم لطل ااةفدلات القياااس: ا ت ااار مهااارات التفكياار التااأملي لماااد   فلاًل:
 اإلبتدائي.

 التجريبية:فدلات المعالجة  ثا ًيا:
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 مهاارات التفكيار التاأملي. ( عل PDEODEدليل المعلل لكيفية التدريس لفد إستراتيجية )
  (.PDEODE)في ضوء إستراتيجية لكراس الن ا  للطالا 

 متغيرات ال اث: 
ال ااث الااالي علا  متغيار مساتقل لاشاد: لهاو تادريس العلاوم  المستقلة: اواتملالمتغيرات 

 (.PDEODEباستخدام إستراتيجية )
 المتغيرات التابعة: كما اوتمل ال اث عل  متغير تابل لاشد لهو: مهارات التفكير التأملي.

 :ال اثإجراءات 
تال  شياث(: PDEODEإساتراتيجية ) " في ضاوء"تنوع الايا ا تيار لشد  : فلاًل 

األل  فااي الصااف الدراسااي  العلااوم للفصاالماان مقاارر ماااد   ا تيااار لشااد  "تنااوع الايااا  "
للتنمياااة  (،PDEODE، لذلااال لمناسااا ة طبيعاااة الموضاااوعات مااال إساااتراتيجية )الساااادس

مفاااهيل مهااارات التفكياار التااأملي، كمااا تاتااوي هاااه الوشااد  قاادًرا مناسااً ا ماان المعلومااات لال
 :شيث وملت الموضوعات التالية لالتدري ات الالزمة لتنمية التفكير التأملي.

 الفصل األل : الخاليا. .2
 : الخلية لالوراثة.الفصل الثا ي .1
 .مراجعة عامة عل  موضوعات الوشد    .2

 :(PDEODE)لفد إستراتيجية ثا ًيا: إعداد دليل التدريس 
وااااد المعلااال لكيفياااة اساااتخدام هااادل الاااديل إلااا  إر  :الهااادل مااان إعاااداد الااادليل -ف

 العلاااوم لطاااالبتااادريس مقااارر مااااد   ( فااايPDEODEإساااتراتيجية إساااتراتيجية )
 اإلبتدائي.الصف السادس 

 :تضمن الدليل ما يلي :الدليلماتويات  -ب
o  تااال فيهااا إبااراز فهمياااة اسااتخدام إسااتراتيجية  :مقدمااة الاادليل(PDEODEفاااي ) 

اساااتخدامإ فاااي   طاااوات( ل PDEODEتاادريس العلاااوم، لفلسااافة إسااتراتيجية )
 بعض الموضوعات المتضمنة في الوشد .

o  لتل لضعها بعد المقدمة األهدال العامة لتدريس الوشد  المقترشة. 
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o   تناللاات الاازمن المقتاار  لتاادريس  :الخطااة العامااة لتاادريس موضااوعات الوشااد
 المعلال فثنااءموضوعات الوشد ، لعر  لألساليا التي يمجن ف  يساتعين بهاا 

 نمية مهارات التفكير التأملي لدى الطل ة.التدريس لت
o  التي يمجن استخدامها لتتوافد مل تاقيد فهدال الوشد  الوسائل التعليمية. 
o  التي يمجن االستعا ة بها من  ال  البيةة :األ  طة العلمية. 
o  بأ واعإ القبلي لالتكويني لالنهائي :التقويل. 

 ااا  للطالااا فااي ضااوء إسااتراتيجية تاال إعااداد كااراس النثالثااا: إعااداد كااراس الن ااا : 
(PDEODE ،شيث تل إعداده بايث يجو  جازًءا مجماال لادليل التادريس الخااص باالمعلل ،)

ليهاادل إلاا  مساااعد  طااالب الصااف السااادس علاا  تنفيااا المهااارات العمليااة لفااد  طااوات 
لاضاة لمادد ، شيث تضمن الكراس مقدمة لجميل األ  طة المطلوب مان الطاالب القياام 

دليال التادريس للمعلال لكاراس تل عر  .ل PDEODE))كل درس لفًقا إلستراتيجية  بها في
المبدئية عل  متخصصين في المنااه  لطار، تادريس العلاوم  مافي صورته الن ا  للطالا

لفصا   دليال لخطاوات ساير الادرلس،  االدقاة العلمياة للادليل لمعالجتها عل  مساتوى للاجل 
لاين لإلستخدام بعد ف  تل إجاراء بعاض التعاديالت التدرس للعلل لكراس الن ا  للطالا صا

 .ضرلر  تعديلها التي رفى الماجمو  
 ا: إعداد مقياس التفكير التأملي:رابعً 

تطلا ال ااث الااالي إعاداد مقيااس للتفكيار التاأملي فاي مااد  العلاوم المقارر  علا  
 طالب الصف السادس اإلبتدائي، لقد تل إعداده لفًقا للخطوات التالية:

 يد الهدل من المقياس:تاد -ف
يهدل هاا المقياس إل  قياس مستوى طالب الصف السادس اإلبتدائي في مهارات 

 التفكير التأملي.
 مصادر بناء المقياس: تاديد-ب

 تلف بناء مقياس التفكير التأملي في ضوء المصادر التالية:
 ما تل االتفا، عليإ من مهارات التفكير التأملي. (2)
  اوث السابقة التي اهتمت بالتفكير التأملي لتنمية مهاراتإ.( الدراسات لال1)
  صائص طالب الصف السادس اإلبتدائي. (2)
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لعلال  العلاوم،استطالع آراء الخباراء لالمتخصصاين فاي منهاال لطار، تادريس  (4)
 لمعلمي العلوم. م رفيالنفس، لبعض 

ت بغار 0)  قيااس التفكيار  ( االطالع عل  بعاض المقااييس لاال ت اارات التاي ّفِعادف
 التأملي.

 في صورتإ األللية: المقياس-ل
فاي ضاوء المصااادر الساابقة تال لضاال المقيااس فاي صااورتإ األللياة؛ شياث اوااتمل 
عل  صفاة العنوا ، ثل صفاة المقدمة التي اوتملت علا  تعرياف الماجال بعناوا  ال ااث 

ملت علا  بعاض لالمرجو منإ عملإ، ثل صفاة التعليماات، ثال مفاردات المقيااس التاي اوات
الض ااارات التااي كااا  الهاادل منهااا قياااس بعااض المهااارات المااادد  لكاال مجااا  ماان مجاااالت 

 التفكير التأملي.
( ساؤااًل، لالجاادل  التااالي 10لقاد بلااغ عادد مفااردات المقياااس فاي صااورتإ األلليااة )

 .توزيل فسةلة ا ت ار مهارات التفكير التأملي في صورتإ النهائية شسا المهاراتيوض  
 يوض  توزيل مفردات المقياس عل  مهارات التفكير التأملي( 2ل  )جد

 النس ة المةوية عدد األسةلة مهار  التفكير التأملي
 %24 6 التأمل لالمالشظة

 %16 4 تاديد التصورات الخطأ
 %28 7 االستنتاجات

 20% 5 تقديل التفسيرات
 12% 3 لضل الالو  المقترشة

 %100 25 المجموع

  
، بايااث تعطاا  تاال تصاااي  المقياااس لفااد مفتااا  للتصاااي  تصاااي  المقياااس:  مفتااا-د

 صفرا. تعط  إالخطأ فل المترلك لاإلجابةالصاي  درجتا ،  اإلجابة
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 ين: مصد، الماج
تل عر  المقياس عل  مجموعة من الساد  الماجماين فاي مجاا  المنااه  لطار، 

ليمااا يتعلااد بصااالشية المقياااس  التاادريس العلااوم؛ لذلاال بغاار  إبااداء آرائهاال لمقترشاااتهل
الصااياقة اللغويااة  سااالمة-فجلااإللتطبيااد لالتأكااد ماان: )صااالشية المقياااس لمااا لضاال ماان 

تعليمااات المقياااس  سااالمة-العينااةالصااياقة اللغويااة ألفااراد  مناساا ة -المقياااسلمفااردات 
فل شااال فل تعااديل مااا  إضااافة-التااأمليعاادد األسااةلة لمهااارات التفكياار  كفايااة-للضااوشها

  إ مناسً ا لتاقيد هدل المقياس(. يرل 
لقااد فجماال معظاال الساااد  الماجمااين علاا  صااالشية المقياااس، ماال تعااديل صااياقة 

لتل إجراء تعديالت المقياس في  بعض المفردات، شت  يجو  صالًاا للتجربة االستطالألية.
ضااااوء آراء لتوجيهااااات لمقترشااااات الساااااد  الماجمااااين، لبااااالل فصاااا   صااااالًاا للتجربااااة 

 ألية.االستطال
 االستطالألية لمقياس التفكير التأملي: التجربة-ز

بعاد التأكاد ماان صاالشية الصاور  المبدئيااة لمقيااس التفكيار التااأملي فاي ضااوء آراء 
 الساد  الماجمين، قام ال اشث باجراء تجربة استطالألية للمقياس بهدل: 

 زمن اإلجابة عل  المقياس: تاديد-( 2)
اب الاازمن الاااي اسااتغرقإ فل  طالااا فااي تاال تاديااد زماان المقياااس عاان طريااد شساا

( دقيقة، لالزمن الاي استغرقإ آ ر طالاا .2اال تهاء من اإلجابة عل  مفردات المقياس )
( دقيقة، ثل شساب متوس  الزمن لقاد .0في اال تهاء من اإلجابة عل  مفردات المقياس )

 ( دقيقة..4كا  متوس  الزمن )
 ردات المقياس:معامل السهولة لالصعوبة لمف شساب-( 1)

تل شساب معامل السهولة لمعامل الصعوبة لكل مفرد  من مفردات المقياس، شياث 
 السهولة. معامل- 2إ  معامل الصعوبة = 

( تكاااو  واااديد  .2..لقاااد اعتبااارت المفاااردات التاااي يزياااد معامااال ساااهولتها عااان )
 وبة.( تكو  وديد  الصع.1..السهولة، لف  المفردات التي يقل معامل سهولتها عن )

لباسااتخدام المعااادلتين السااابقتين تبااين ف  معااامالت السااهولة لمفااردات المقياااس 
(، لبااالل يمجاان 20.. – .1..(، لمعاماال الصااعوبة بااين ).2..-20..تتاارال  مااا بااين )

 القو  بأ  جميل مفردات المقياس مناس ة. 
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 معامل التمييز لمفردات المقياس: شساب -( 2)
عاان تمييااز المفارد  للطالااا الممتاااز لالطالااا الضااضيف، لقااد  يعبار معاماال التمييااز         

( .2..- .1..( المفردات التي يترال  معامال تمييزهاا باين ).17، 1..1اعتبر )عالم، 
تعتباار ذات قااو  تمييزيااة مناساا ة، لباساااب معاماال التمييااز لمفااردات المقياااس لجااد ف هااا 

 ت اااار ذات قاااو  تمييزياااة (، لهااااا ي اااير إلااا  ف  مفاااردات اال.0..- .4..تتااارال  باااين )
 مناس ة. 

 ث ات المقياس: شساب -( 4)
يقصااد بث ااات المقياااس ف  يعطاا  النتااائ   فسااها إذا مااا فعيااد تطبيقااإ علاا  عينااة 

 (. 212، 2..1ال اث  فسها في لقت آ ر، لتات  فس الظرلل. )فبو عالم، 
؛ ( لاسااب ث اات المقيااسKR20لبتطبيد معادلة كياودر لريت اردساو  )الصايغة 

(، مماا ي اير إلا  ف  المقيااس علا  درجاة عالياة مان 77..بلغ معامل الث اات للمقيااس )
 الث ات، مما يعن  االطمةنا  إل  استخدامإ فدا  للقياس في هاا ال اث.

 النهائية للمقياس: الصور -ي
في ضاوء ماا فسافرت عناإ  تاائ  التجرباة االساتطالألية للمقيااس، لفاي ضاوء آراء 

بعد التأكد من معاامالت الساهولة لالصاعوبة لالتميياز لث اات المقيااس، الساد  الماجمين، ل 
صاالًاا للتطبياد علا    سؤااًل، لفص ( 10مجوً ا من )فص   المقياس في صورتإ النهائية 

 مجموعة ال اث.
 إجراءات التجربة األساسية للدراسة:

المستقل للايس  إل  المتغير ى لضما  ف  النتائ  تعز التطبيد القبلي ألدا  الدراسة: ف. 
تال التأكاد مان تكاافؤ المجماوعتين الضاابطة لالتجريبياة مان  اال   إل  عوامال ف ارى د يلاة

التطبيااد القبلااي ال ت ااار مهااارات التفكياار التااأملي لذلاال عنااد جمياال المهااارات قيااد الدراسااة 
 تقاديل، مهاار  االساتنتاجات، مهاار  تاديد التصورات الخطأ  لالمالشظة، مهار التأمل مهار  )

 (. لضل الالو  المقترشة، مهار  التفسيرات
  (.1لكا ت النتائ  كما هو موض  في جدل  )

 
 
 



 ...تأملي لدى( في تنمية بعض مهارات التفكير الPDEODEفاعلية تدريس العلوم باستخدام إستراتيجية )
 العطوي  هللا بن عوده عطاد/ 
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لالتجريبية في التطبيد القبلي  ،الضابطة :يوض  الفرل، بين المجموعتين (1) جدل 
 .ال ت ار مهارات التفكير التأملي

 البياا                       
 العينة القياس

المتوس  
 الاسابي

رال اال ا
 المضياري 

 ةاقيم
 )ت(

 الداللة

 التأمل لالمالشظة
 2.21 4.42 12 التجريبية

قير دالة  1.22
 2.20 2.02 12 الضابطة اشصائيا

تاديد التصورات 
 الخطأ

 2.42 24.04 12 التجريبية
قير دالة  2.02

 12..2 22.44 12 الضابطة اشصائيا

الوصو  إل  
 استنتاجات

 2.27 4.42 12 التجريبية
قير دالة  2.42

 442.. 2.44 12 الضابطة اشصائيا

 تفسيرات تقديل
 مقنعة

 2.22 0.24 12 التجريبية
قير دالة  402..

 2.24 0.44 12 الضابطة اشصائيا

 الالو  لضل
 المقترشة

 2.21 0.20 12 التجريبية
قير دالة  2.42

 2.02 4.42 12 الضابطة اشصائيا

ال توجااد فاارل، دالااة إشصااائيا عنااد مسااتوى  إف اا (0ليتضاا  ماان  تااائ  جاادل  )
باين متوساطات درجاات عيناة  مهاارات التفكيار التاأملي( في القياس القبلاي ال ت اار 2021)

لمن ثل يمجن اعت ار المجموعتين: التجريبية، لالضاابطة متكافةاة فاي فدائهال علا  ، ال اث
 التجرباة بعاد تظهار فارل،  فياة  ا ت ار التفكير التأملي في جميل المهارات قيد الدراساة، لف

 قباال بالفعاال موجااود  ا تالفااات إلاا  لليساات المسااتقلة، المتغياارات فااي اال ااتالل إلاا  ترجاال
 .بين المجموعة التجريبية لالضابطة التجربة إجراء
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                  تدريس الوشد  الدراسية للمجموعتين الضابطة لالتجريبية:                                               ب. 
بعد اال تهااء مان التطبياد القبلاي ألدلات الدراساة لالتأكاد مان تكاافؤ المجماوعتين 
الضابطة لالتجريبية، تل تدريس لشد  "تناوع الاياا " لطاالب المجموعاة الضاابطة باساتخدام 
اإلستراتيجية السائد  بينما تل تدريس الوشد   فسها لطاالب المجموعاة التجريبياة باساتخدام 

 PDEODE).) ستراتيجيةإ

  تائ  الدراسة، لتفسيرها، لمناق تها: 
 باساتخدام العلاوم تادريس فاعلية ما :ل صإ لل اث األل  السؤا  عن لإلجابة -فلاًل 

 الساادس الصاف طاالب لادى لالمالشظة التأمل مهار  تنمية في( PDEODE) إستراتيجية
 تبوك؟ بمنطقة االبتدائي

طي درجات طالب المجموعتين: التجريبياة، لالضاابطة تل شساب داللة الفر، بين متوس
لذلال باساتخدام  التفكير التاأملي فاي مهاار  التأمال لالمالشظاة،في التطبيد ال عدي ال ت ار 

 ( النتائ  التي تل التوصل إليها.3للعينات المستقلة ليوض  جدل  ) t-testا ت ار "ت" 
 :المجموعتين طالب رجاتد متوسطي بين الفرل،  لداللة ( قيل )ت(3رقل ) جدل 

التأملي في مستوى التأمل  ال ت ار التفكير ال عدي التطبيد في لالضابطة التجريبية،
 لالمالشظة.

       البياا                
 المجموعتا 

 العينة
المتوس  
 الاسابي

اال ارال 
 المضياري 

درجات 
 الارية

 ةاقيم
 )ت(

 مستوى الداللة
 0.0.عند 

 .206 0005 12 الضابطة

.1 52051 
 دالة

 2026 ..50 13 التجريبية إشصائًيا

( ف  المتوسا  الاساابي لطاالب المجموعاة الضاابطة فاي 3يتض  من الجدل  رقل )
(، بينماا 0005التفكيار التاأملي، فاي مهاار  التأمال لالمالشظاة هاو )ال ت ار التطبيد ال عدي 

ود فاار، دا  إشصااائًيا عنااد (؛ ممااا يااد  علاا  لجاا..50لصااال  المجموعااة التجريبيااة هااو )
المجموعة التجريبية لالمجموعاة  طالبدرجات  متوسطي ن( بي0.0.مستوى داللة فقل من)

في ماد   لمقياس التفكير التأملي في مهار  التأمل لالمالشظة التطبيد ال عدي الضابطة في
مان ( لمساتوى الداللاة فقال 2.020)) ت (، شياث قيماةالمجموعاة التجريبياةلصاال   العلاوم

(.0.0.) 



 ...تأملي لدى( في تنمية بعض مهارات التفكير الPDEODEفاعلية تدريس العلوم باستخدام إستراتيجية )
 العطوي  هللا بن عوده عطاد/ 
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 (،PDEODE) التادريس إساتراتيجية باإ تمتااز لماا النتيجة هاه تفسير ليمجن
 يضي ااإ الاااي الواقاال ماان تن اال م ااجالت وااجل علاا  الموضااوعات طاار  تاال  اللهااا فماان

 المناسا ة الالاو  إيجااد عان لل ااث دافعياتهل لزاد اهتماامهل، إثاار  إلا  فدى مما التالميا،
 إساااااااتراتيجية ف  كماااااااا ف ااااااارى، شياتياااااااة اقااااااافمو  فاااااااي تعلماااااااوه ماااااااا لتطبياااااااد لهاااااااا،

 للمااد  اكتسابهل عملية لسهلت ل  اًطا، شيوية فكثر التالميا جعلت PDEODEالتدريس
 مال الجدياد  للمعرفة ربطهل طريد عن التعلل لالمالشظة، في مستمرين لجعلتهل التعليمية،
 عنااد شلهااا ل طااة الم ااجالت بااين معناا  ذات عالقااات إيجاااد فجاال ماان السااابقة، معاارفتهل

 ذي ب ااجل الماتااوى  فجاازاء تاارب  الفهاال ماان واا جة لااديهل كو اات التااي الخطاا  لتلاال بنااائهل
 لاسااتدعائها، التعليميااة، الماااد  فااي التفكياار بتأماال ماان مجنااتهل االرت اطااات لهاااه معناا ،

 المجموعاة طل اة علا  يتفوقاو   التجريبية المجموعة طل ة جعل لهاا بسهولة، لاستخدامها
 . ى التأمل لالمالشظةفي مستو  الضابطة

 العلاااوم تااادريس فاعلياااة ماااا :ل صاااإ لل ااااث الثاااا ي الساااؤا  عااان لإلجاباااة -ثا ًياااا
 طاالب لادى الخطاأ التصاورات تادياد مهاار  تنمية في( PDEODE) إستراتيجية باستخدام

 تبوك؟ بمنطقة االبتدائي السادس الصف

يبياة، لالضاابطة تل شساب داللة الفر، بين متوسطي درجات طالب المجموعتين: التجر 
لذلاال  التفكياار التااأملي فااي مهااار  تاديااد التصااورات الخطااأ،فااي التطبيااد ال عاادي ال ت ااار 

( النتاااائ  التاااي تااال .للعيناااات المساااتقلة ليوضااا  جااادل  ) t-testباساااتخدام ا ت اااار "ت" 
 التوصل إليها.

 يبية،التجر  :المجموعتين طالب درجات متوسطي بين الفرل،  لداللة ( قيل )ت(.رقل ) جدل 

 التأملي في مهار  تاديد التصورات الخطأ. ال ت ار التفكير ال عدي التطبيد في لالضابطة

        البيااااااااااااااااا               
 المجموعتا 

 العينة
المتوس  
 الاسابي

اال ارال 
 المضياري 

 درجات
 الارية 

 ةاقيم
 )ت(

 مستوى الداللة
 0.0.عند 

 ..10 50.0 12 الضابطة

.1 01.11 

 

 دالة
 10.1 13012 13 التجريبية ائًياإشص

( ف  المتوسا  الاساابي لطاالب المجموعاة الضاابطة فاي .يتض  من الجدل  رقل )
(، 50.0التفكيار التاأملي، فاي مهاار  تادياد التصاورات الخطاأ هاو )ال ت ار التطبيد ال عدي 
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ئًيا (؛ مماا ياد  علا  لجاود فار، دا  إشصاا13012بينما لصاال  المجموعاة التجريبياة هاو )
المجموعااة التجريبياااة  طااالبدرجااات  متوسااطي ن( باااي0.0.عنااد مسااتوى داللااة فقاال ماان)

تادياااد لمقيااااس التفكيااار التاااأملي فاااي مهاااار   التطبياااد ال عااادي لالمجموعاااة الضاااابطة فاااي
( 01.11)) ت (، شياث قيماةالمجموعاة التجريبياةلصاال   في مااد  العلاوم التصورات الخطأ

 (.0.0.لمستوى الداللة فقل من )
 علاا  عملاات (PDEODE)التدددريس إسااتراتيجة ليمجاان تفسااير هاااه النتيجااة بااأ 

  اللهااا ماان كااا وا أل هاال التجريبيااة، المجموعااة طل ااة لاادى العلمااي التفكياار مهااارات تنميااة
 الجدياد  المعرفة رب  طريد عن المعرلية، بناهل تنظيل لإعاد  تغيير عل  باستمرار يعملو  

 لخطا  بناائهل عناد المفااهيل باين معنا  ذات عالقاات دإيجاا فجال مان القبلياة، معارفتهل مل
 ذي ب اجل الماتاوى  فجزاء ترب  الفهل الصاي  للمفاهيل من و جة لديهل تكو   التي الال،

علاا  تصااويا  تعماال باسااتمرار لتعااديلها بتقويمهااا يقومااو   التااي االرت اطااات لهاااه معناا ،
 .  التصورات الخطأ لديهل

 العلااوم تاادريس فاعليااة "مااال صااإ:  لل اااث، لااثالثا السااؤا  عاان لإلجابااة -ثالًثااا
 طاالب لادى إساتنتاجات إل  الوصو  مهار  تنمية في( PDEODE) إستراتيجية باستخدام

 تبوك؟ بمنطقة االبتدائي السادس الصف

تل شساب داللة الفر، بين متوسطي درجات طالب المجموعتين: التجريبياة، لالضاابطة 
لذلاال  التااأملي فااي مهااار  الوصااو  إلاا  اسااتنتاجات، التفكياارفااي التطبيااد ال عاادي ال ت ااار 

( النتاااائ  التاااي تااال 0للعيناااات المساااتقلة ليوضااا  جااادل  ) t-testباساااتخدام ا ت اااار "ت" 
 التوصل إليها.

 المجموعتين: التجريبية، طالب درجات متوسطي بين الفرل،  لداللة ( قيل )ت(0رقل ) جدل 

التأملي في مستوى مهار  الوصو  إل   ال ت ار التفكير ال عدي التطبيد في لالضابطة
 استنتاجات.

         البياااااااااااااااااا              
 العينة المجموعتا 

المتوس  
 الاسابي

اال ارال 
 المضياري 

درجات 
 الارية

 ةاقيم
 )ت(

 مستوى الداللة
 0.0.عند 

 .206 .06. 12 الضابطة
.1 .062 

 دالة
 .202 ..0. 13 التجريبية إشصائًيا



 ...تأملي لدى( في تنمية بعض مهارات التفكير الPDEODEفاعلية تدريس العلوم باستخدام إستراتيجية )
 العطوي  هللا بن عوده عطاد/ 
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( ف  المتوسا  الاساابي لطاالب المجموعاة الضاابطة فاي 0دل  رقل )يتض  من الج
(، .06.التفكير التأملي، في مهاار  الوصاو  إلا  اساتنتاجات هاو )ال ت ار التطبيد ال عدي 

إشصائًيا عناد دا  (؛ مما يد  عل  لجود فر، ..0.بينما لصال  المجموعة التجريبية هو )
المجموعة التجريبية لالمجموعاة  طالبجات در  متوسطي ن( بي0.0.مستوى داللة فقل من)

الوصاو  إلا  اساتنتاجات لمقياس التفكيار التاأملي فاي مهاار   التطبيد ال عدي الضابطة في
( لمستوى الداللة فقال 062.) )ت (، شيث قيمةالمجموعة التجريبيةلصال   في ماد  العلوم

 (.0.0.من )
 مان تال PDEODE)) دريسالتا ليمجن تفسير تلل النتيجة من شيث ف  إساتراتيجية

 لتدفعاإ الطالاا، اهتماام تثيار م اجالت واجل علا  الادرلس موضاوعات طر  بعض  اللها
 يساااعد ممااا المقترشااة، الخطاا  بوضاال قيامااإ بعااد لهااا المناساا ة الالااو  إيجاااد عاان لل اااث
 فهاو بنفساإ، المعلوماة إلا  لالتوصل ال اث في العلماء سلوك يسلل أل  الفرصة لإ ليتي 
 .  جديد  باستنتاجات ليأتي ريبتك بالل

 العلاااوم تااادريس فاعلياااة "ماااال صاااإ:  لل ااااث الرابااال الساااؤا  عااان لإلجاباااة -رابًعاااا
 طااالب لاادى مقنعااة تفساايرات تقااديل مهااار  تنميااة فااي( PDEODE) إسااتراتيجية باسااتخدام

 تبوك؟ بمنطقة االبتدائي السادس الصف

ن: التجريبياة، لالضاابطة تل شساب داللة الفر، بين متوسطي درجات طالب المجموعتي
لذلااال  مقنعاااة، تفسااايرات التفكيااار التاااأملي فاااي مهاااار  تقاااديلفاااي التطبياااد ال عااادي ال ت اااار 

( النتاااائ  التاااي تااال 6للعيناااات المساااتقلة ليوضااا  جااادل  ) t-testباساااتخدام ا ت اااار "ت" 
 التوصل إليها.

 التجريبية، :المجموعتين طالب درجات متوسطي بين الفرل،  لداللة ( قيل )ت(6رقل ) جدل 

 مقنعة. تفسيرات التأملي في مهار  تقديل ال ت ار التفكير ال عدي التطبيد في لالضابطة

       البياااااااااااا                
 العينة المجموعتا 

المتوس  
 الاسابي

اال ارال 
 المضياري 

 درجات 
 الارية

 ةاقيم
 )ت(

 مستوى الداللة
 0.0.عند 

 20.6 0010 12 الضابطة
.1 .0.. 

 

 ةدال
 إشصائًيا

 .202 5015 13 التجريبية

( ف  المتوسا  الاساابي لطاالب المجموعاة الضاابطة فاي 6يتض  من الجدل  رقل )
(، 0010مقنعااة هااو ) تفساايرات التفكياار التااأملي، فااي مهااار  تقااديلال ت ااار التطبيااد ال عاادي 
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صائًيا عناد إشدا  (؛ مما يد  عل  لجود فر، 5015بينما لصال  المجموعة التجريبية هو )
المجموعة التجريبية لالمجموعاة  طالبدرجات  متوسطي ن( بي0.0.مستوى داللة فقل من)

فاي مقنعاة  تفسايرات تقاديللمقياس التفكير التأملي في مهار   التطبيد ال عدي الضابطة في
( لمستوى الداللة فقل مان ..0.)) ت، شيث قيمة )المجموعة التجريبيةلصال   ماد  العلوم

(.0.0.) 
   اا  عل  ركزت PDEODE التدريس إستراتيجية ف  لتعزى النتيجة السابقة إل 

 عاان لالتعبياار بعمااد، لبالتفاعاال بأ فسااهل، لاالستك ااال بال اااث لهاال لساامات التالميااا،
 علا  فشادهل يعتماد كياف فيهاا ليتعلماو   معلوماات، مان يعرفو اإ ما لبت اد  بارية، آرائهل
بنجاا ، لالوصاو  إلا  تفسايرات منطقياة لألشاداث  الم اجالت شال إل  يتوصلوا شت  اآل ر

التفااو،  ذلاال يعااود قااد لالظااواهر العلميااة، لماان ثاال تقااديل تلاال التفساايرات المقنعااة، كمااا ف ااإ
 للطااالب PDEODEالتاادريس  إسااتراتيجية توفرهااا التااي الفاارص للمجموعااة التجريبيااة إلاا 

 مصاااااداقيتها يااااادلتأك المعلومااااات لتقيااااايل لمنطقيتهااااا، لفًقاااااا الاااااال  طااااوات ترتياااااا ماااان
 الالاو  لا ت اار لتبريرهاا، القرارات لاتخاذ األشجام، لإصدار الاقائد، لتمييز لموضوعيتها،

 .  للتطبيد قابليتها لمدى
 العلااوم تاادريس فاعليااة "مااال صااإ:  لل اااث الخااامس السااؤا  عاان لإلجابااة- امًسااا

 طاالب ىلاد المقترشاة الالاو  لضال مهاار  تنمية في( PDEODE) إستراتيجية باستخدام
 تبوك؟ بمنطقة االبتدائي السادس الصف

تل شساب داللة الفر، بين متوسطي درجات طالب المجموعتين: التجريبياة، لالضاابطة 
لذلاال  المقترشااة، الالااو  التفكياار التااأملي فااي مسااتوى لضاالفااي التطبيااد ال عاادي ال ت ااار 

ائ  التاااي تااال ( النتااا.للعيناااات المساااتقلة ليوضااا  جااادل  ) t-testباساااتخدام ا ت اااار "ت" 
 التوصل إليها.

 التجريبية، :المجموعتين طالب درجات متوسطي بين الفرل،  لداللة ( قيل )ت(.رقل ) جدل 

 المقترشة. الالو  التأملي في مهار  لضل ال ت ار التفكير ال عدي التطبيد في لالضابطة

     البياااااااا                  
 العينة المجموعتا 

المتوس  
 الاسابي

ال اال ار 
 المضياري 

درجات 
 الارية

 ةاقيم
 )ت(

 مستوى الداللة
 0.0.عند 

 .201 0.0. 12 الضابطة
.1 .0.0 

 

 دالة
 2015 ..0. 13 التجريبية إشصائًيا
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( ف  المتوسا  الاساابي لطاالب المجموعاة الضاابطة فاي .يتض  من الجدل  رقل )
(، 0.0.المقترشاة هاو ) و الالا التفكيار التاأملي، فاي مهاار  لضالال ت اار التطبيد ال عدي 

(؛ مما يد  عل  لجود فر، دا  إشصائًيا عناد ..0.بينما لصال  المجموعة التجريبية هو )
المجموعة التجريبية لالمجموعاة  طالبدرجات  متوسطي ن( بي0.0.مستوى داللة فقل من)

 المقترشاة الالاو  لضاللمقيااس التفكيار التاأملي فاي مهاار   التطبياد ال عادي الضابطة في
( لمستوى الداللة فقال 0.0.)) ت، شيث قيمة )المجموعة التجريبيةلصال   في ماد  العلوم

 (.0.0.من )
 البنائياااااة التاااادريس إسااااتراتيجية تتضااااامنإ مااااا إلاااا  النتيجاااااة هاااااه تفسااااير ليمجاااان

((PDEODE اإلستراتيجيات  ال  من الطل ة لدى لالتفكير العقلية، للعمليات مثيرات من 
 فاعال ب اجل ساهل مما الم جالت، لال الخط  بوضل الطل ة  اللها من قام التي الخاصة

 للاصاو  تهدل الخاصة اإلستراتيجيات هاه إ  إذ لديهل، العلمي التفكير مهارات تنمية في
 تنميااة فااي ساااهل ممااا المطرلشااة، بالم ااجلة المتعلقااة األفكااار ماان ممجنااة كميااة فكباار علاا 

 العلمي. التفكير مهارات

فااي تنميااة مهااارات التفكياار التااأملي  (PDEODE)ة إسااتراتيجية لللوقااول علاا  فاعلياا
، ή2لدى طالب المجموعة التجريبياة، تال شسااب شجال األثار للتعارل باساتخدام مربال إيتاا 

  ( يوض   تائ  ذلل.8لالجدل  )
في تنمية  (PDEODE)( لشجل األثر إلستراتيجية ή2( قيمة مربل إيتا)5رقل ) جدل 

 .لدى طالب المجموعة التجريبيةمهارات التفكير التأملي 

 البياا                       
 العينة القياس

المتوس  
 الاسابي

اال ارال 
 المضياري 

 ةاقيم
 )ت(

ή2 شجل 
 األثر 

التأمل 
 لالمالشظة

 2031 0.3. 13 القبلي
 كبير .053. 52051

 2026 ..50 13 بعدي

تاديد 
التصورات 

 الخطأ

 20.3 .2.00 13 القبلي

 كبير 05.5. 21031
 10.1 13012 13 بعدي
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 البياا                       
 العينة القياس

المتوس  
 الاسابي

اال ارال 
 المضياري 

 ةاقيم
 )ت(

ή2 شجل 
 األثر 

الوصو  إل  
 استنتجات

 .206 0.3. 13 القبلي

 كبير 0.10. 260.3

 .202 ..0. 13 بعدي

 تفسيرات تقديل
 مقنعة

 2063 .006 13 القبلي

 كبير 0505. 22013

 .202 5015 13 بعدي

 الالو  لضل
 المقترشة

 2031 0060 13 القبلي

 كبير 0563. 220.5

 2015 ..0. 13 بعدي

يتضاا  ماان  ااال  الجاادل  السااابد لجااود فاارل، ذات داللااة إشصااائية بااين متوسااطي 
إستجابات ففراد المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي لال عدي، لصال  التطبيد ال عادي 
 في كال مهاارات التفكيار التااملي، كماا جااء شجال األثار كبياًرا فاي كال فبعااد مهاارات التفكيار

 علاا  القائمااة( PDEODE) إسااتراتيجية بهااا تتمتاال التااي الميااز  إلاا  هاااا التااأملي، ليعاازى 
 الماتعلل لادى الساابقة المعلوماات مان لتنطلاد معنا  ذا الاتعلل تجعال لالتي البنائية النظرية

يساااهل لديااإ القااادر  علااا  التأمااال بجافاااة  لباااالل  براتاااإ، تنظاايل علااا  الماااتعلل يسااااعد ممااا
 لالقاو  الضاضف جوا اا إباراز علا  الموضاوع شاو  الطاالب  قاواات تساهل مستوياتإ، كما 

 ت ا إ م اجالت، واجل عل  الموضوعات طر  عل  تعتمد ف ها كما المطرل ، الموضوع في
 لجوا ااا لمعالجااات شلااو  اقتاارا  مهااار  تنميااة فااي يسااهل ممااا العاديااة، الايااا  م ااجالت

 الضضف في كافة المهارات.
 البنائيااة التاادريس إسااتراتيجية بااأ  الدراسااة الااليااة  تيجااة تفسااير لبصاافة عامااة يمجاان

(PDEODE )يؤور لهاا االستمرارية،  صائصإ من معن ، ذا تعلًما تادث التدريس في 
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تنمياة مهااارات التفكياار  فااي( PDEODE) البنائياة التاادريس إساتراتيجية اسااتخدام بفاعلياة
 ف  كماا الفهال، آ ياة ساتللي مدركاة لاديهل فصا ات المعلوماة ف  في التأملي لدى الطاالب،

 إلاا  لالرمااوز لالكلمااات األفكااار ترجمااة فيهااا يااتل بطريقااة تعلمااوا التجريبيااة المجموعااة ففااراد
 فااي تثبيتهااا لبالتااالي جوا بهااا، ماان جا ااا كاال فااي التأماال علاا  تساااعدهل ذهنيااة، صااور

 علاا  ركاازت بطريقااة تعلمااوا الضااابطة المجموعااة ففااراد بينمااا فطااو ، زمنيااة فتاار  فذهااا هل
 العدياد  تائ  مل الدراسة هاه  تائ  لتتفد فيها، التأمل دل   لالاقائد المعلومات ستظهارا

 ،(2100 طناااااوس،) ،(2102 الساااااالمات،) ،(2102 الخطياااااا،) مثااااال الدراساااااات مااااان
(Costu,2008). 

 توصيات ال اث لمقترشاتإ:
 يأتي: بما الاالية الدراسة في ضوء  تائ  ال اث، فلصت :التوصيات: فلاًل 

 فاي المرشلاة اإلبتدائياة باياث يتضامن فهال اإلساتراتيجيات  العلوم معلل دليل ادإعد
 .(PDEODE) التدريس البنائية لمن ضمنها إستراتيجية

 لتنظاايل األساسااية المرشلااة فااي تدريسااية كأهاادال لمهاراتااإ التااأملي التفكياار تبنااي 
  .ضوئها في الماتوى 

 لاايل المختلفااة علاا  اسااتخدام ضاارلر  االهتمااام بتاادريا معلمااي العلااوم بمراشاال التع
 .(PDEODE)إستراتيجية 

 الطااالب تافااز لف  ااطة لفسااةلة فقاارات اإلبتدائيااة بالمرشلااة العلااوم مناااه  تضاامين 
 .لاالسترجاع الافأ من بداًل  التفكير التأملي مهارات عل 

 :المقترشات :ثا ًيا
 عليهاا فجريات لتايا تلل قير مختلفة تعليمية مماثلة بمراشل ف رى  دراسات إجراء          

الدراسة، كالل اجراء دراسات شاو  تقاويل منااه  العلاوم فاي ضاوء مهاارات التفكيار التاأملي 
 في مراشل التعليل المختلفة. 
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 قائمة المراجل:
 دار:  دم اااد:  الناوااار كتااااب ،7ل العااارب،  (. لساااا2..1)الااادين جماااا  منظاااور، ابااان

 .الن ر ل للط اعة الاجمة
(. "فثاار بر ااام  تعليمااي قااائل علاا  إسااتراتيجية 1.22) عبااد هللاشامااد،  ؛فبااو هااديا، روااا

التعليل الت اادلي فاي تنمياة مهاارات التفكيار التاأملي لادى طل اة 
الصاااف الثالاااث األساساااي فاااي مااااد  اللغاااة العربياااة فاااي األرد  
لاتجاهاااتهل  اوهااا." مجلااة العلااوم التربويااة لالنفسااية: المركااز 

 ..0- 22: 22ع ،1القومي لل اوث قز  م 
(. فاعليااااة تاااادريس العلااااوم باسااااتخدام 1.22) ، فشماااادالقاطااااا ي ؛، عبااااد هللاآ  كاسااااي

( فاي التاصايل لتنمياة مهاارات ماالراء Pdeodeإستراتيجية )
المعرفااة لاادى طااالب الصااف األل  المتوساا  بمنطقااة عسااير. 
Journal of Educational Sciences, 30(2), 

159–182. 
التفكياار التااأملي لالتاصاايل لاااي عينااة ماان الطاااالب (. العالقااة باااين 0..1بركااات، زياااد )

الجااامعيين لطااالب الثا ويااة العامااة فااي ضااوء بعااض المتغياارات 
-42(، 4) 2الديمغرالياااة. مجلاااة العلاااوم التربوياااة لالنفساااية، 

212. 
لشد  مقترشة فاي الفيزيااء قائماة علا  االستقصااء لتنمياة بعاض .(2..1) ال علي، إبراهيل

لاالتجاه  او الماد  لدى طالب الصف مهارات التفكير التأملي 
األل  الثا وي،دراسااااات فااااي المناااااه  لطاااار، التدريس،العاااادد 

 .0 -20(، فبراير، 22)
فثار بر ااام  تادريبي علاا  التفكيار التااأملي لاال الم ااجالت فااي  .(0..1)  ريساات، مامااد

االستعداد للتفكير التأملي. رسالة دكتوراه قير من ور ، جامعة 
 اليرموك، األرد .

 منظاااور مااان:  البنائياااة النظرياااة منظاااور مااان لالتااادريس الاااتعلل(. 2..1)شسااان  زيتاااو ،
 .القاهر  الكتا، عالل البنائية، النظرية

قائماة علا  المناا   (PDEODE) (. فثار إساتراتيجية تدريساية1.21الخطياا، ماماد )
البناااائي فاااي التفكيااار الرياضاااي لاساااتيعاب المفااااهيل الرياضاااية 

ب الصااف العاواار األساسااي. دراسااات لاالشتفااا  بهااا لاادى طااال
 .107-142(، 2) 24العلوم التربوية األرد ، 
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( لطل ااة المرشلااة PDEODE(. فاعليااة اسااتخدام إسااتراتيجية )1.21) السااالمات، مامااد
األساسااية العليااا فااي تاصاايلهل للمفاااهيل الفيزيائيااة لتفكياارهل 

 12العلمي. مجلة جامعة النجا  لألبااث )العلوم اإل ساا ية(، 
(4 ،)1.42-1.24. 

(. التفكير فساسياتإ لف واعإ تعليماإ لتنمياة مهاراتاإ. القااهر ، عاالل 1.22سليما ، سناء)
 .الكتا
(. معجااال المصاااطلاات التربوياااة لالنفساااية. الااادار 2..1واااااتة، شسااان؛ النجاااار، زيناااا)

 .المصرية اللبنا ية
لمعلماااي التربياااة (. "فثااار بر اااام  تااادريبي مقتااار  1.24) عبااادهللا ،هاااا ي؛ واااما، ماماااود

اإلساااالمية قاااائل علااا  األسااااليا التربوياااة فاااي القااارآ  الكاااريل 
 -لالسنة النبوية في تاسين التفكيار التاأملي لاديهل." دراساات 

عمااااد  ال ااااث العلماااي  -العلاااوم التربوياااة: الجامعاااة األرد ياااة 
 .20 - 2             :2, ع42م 

ي لمااااهي مهاراتاااإ ل  صائصاااإ، (: ماااا هاااو التفكيااار التاااأمل1.27صااافاء )، عباااد الامياااد
Retrieved from: https://www.new-educ.com    

فاي تادريس الرياضايات  PDEODE(. "فاعلياة اساتخدام إساتراتيجية 1.22طل ة، ماماد )
فااي تنميااة الكفاااء  الرياضااية لاادى تالميااا المرشلااة اإلعداديااة." 
مجلاااااة تربوياااااات الرياضااااايات: الجمضياااااة المصااااارية لتربوياااااات 

 .222 - 27: 0, ع12ت م الرياضيا
(: فثر تصميل إستراتيجية للتعلل االلكترل ي قائمة علا  التولياف 1.22طل إ، عبد العزيز )

بين فساليا التعلل الن   عبار الوياا لمهاارات التنظايل الاااتي 
للتعلل عل  كال مان التاصايل لإساتراتيجيات الاتعلل االلكترل اي 

أملي، مجلاااة كلياااة المااانظل ذاتًياااا لتنمياااة مهاااارات التفكيااار التااا
يناااير، (، 1(، الجاازء )70التربيااة، جامعااة المنصااور ، العاادد )

142-222. 
قائمااة علاا  المنااا   (PDEODE) (. فثاار إسااتراتجية تدريساية1.22طناوس، ا تصااار )

العلمياة لاكتسااب العملياات  المفااهيلالبنائي فاي فهال لاشتفاا  
  العلمية لادى طل اة المرشلاة األساساية فاي ضاوء موقال الضا 

لديهل. رساالة دكتاوراه، كلياة العلاوم التربوياة، عماا ، الجامعاة 
 .األرد ية
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(. الممارسة التأملية فسالوب النماو المهناي. لرقاة عمال مقدماة 4..1العبد الكريل، راود )
 للقاء رؤساء فقسام فورال التربية اإلسالمية، جد ، ووا .

تنمياة مهاارات التفكيار التاأملي (. "بر ام  قائل عل  دراسة الادرس ل1.27عبدالعا ، ه ة )
لفاعليااة الاااات لاادى الطااالب المعلمااين وااض ة رياضاايات بجليااة 
التربياااااة." مجلاااااة تربوياااااات الرياضااااايات: الجمضياااااة المصااااارية 

 .224 - 202: .2, ع.1لتربويات الرياضيات م 
(. التفكياار عنااد األطفااا ، الط عااة األللاا  دار 2..1مصااطف ،  اديااة ) ؛عباادالهادي،  بياال

 لن ر لالتوزيل، عما ، المملكة األرد ية الهاومية. صفاء ل
(. فعالياااة  ماااوذل الاااتعلل البناااائي االجتمااااعي لتااادريس الدراساااات 1.21عاااالم، أل ااااس )

االجتماأليااة فااي تنميااة مهااارات التفكياار التااأملي لشاال الم ااجلة 
لاااادى تالميااااا المرشلااااة اإلبتدائيااااة. مجلااااة الجمضيااااة التربويااااة 

 .222 – 42، 42مصر،  –للدراسات االجتماألية
(. "فاعلياااااة التااااادريس باساااااتراتيجية 1.24شيااااادر ) ،الكااااارلي  ؛لعباااااد الكاااااريالعمرا اااااي، 

(PDEODE فاااي اكتسااااب المفااااهيل الفيزيائياااة لااادى طاااالب )
الصف الثا ي المتوسا ." مجلاة مركاز دراساات الكوفاة: جامعاة 

 .4.2 - 221: 24ع،4دراسات الكوفة م  مركز-الكوفة 
القائمااة علاا  م ااادا  PDEODE ثاار اسااتخدام إسااتراتيجية(. "ف1.24الفااال ، فخااري )

النظرية البنائية فاي تاصايل طل اة المرشلاة األساساية األرد ياة 
فااي الكيمياااء لفاا  تاسااين مهااارات التفكياار التااأملي لالمهااارات 
األدائياااة لاااديهل"، رساااالة دكتاااوراه، جامعاااة العلاااوم اإلساااالمية 

 .العالمية، األرد 
 ،2  ال اار،، ففريقيااا كفايااة، بناااء التربيااة، علااوم فااي فاياااتالك(. 2..1)الاساان اللايااة،

 م.2..1/ ها2412
 المفااااهيل تنمياااة فاااي فسااار- الشاااأ- تن اااأ  ماااوذل فاعلياااة(. "2..1سااامية ) الماتساااا،

 اإلسااااراء جامعااااة طل ااااة لاااادى لالمهااااارات األدائيااااة الفيزيائيااااة
 اليرماوك جامعاة: التربوياة العلوم في األرد ية المجلة." الخاصة

 .27- 74: 1 ع ،4 م  العلمي ال اث  عماد-
 



 ...تأملي لدى( في تنمية بعض مهارات التفكير الPDEODEفاعلية تدريس العلوم باستخدام إستراتيجية )
 العطوي  هللا بن عوده عطاد/ 

 

 -5511- 

(. "فعاليااااة إسااااتراتيجية 1.27فشمااااد ) ،مصااااطف ؛ إيهاااااب ،معبااااد السااااال  فااااين؛مااااارم، 
PDEODE  البنائية في تصويا التصورات الخطأ في الفيزيااء

لااادى طاااالب المرشلاااة الثا وياااة." مجلاااة كلياااة التربياااة: جامعاااة 
 .2.12- 4..2(: 1.27) 11التربية ع كلية-بورسعيد 

(. معاااايير جاااود  األصاااالة لالمعاصااار  للعناصااار التربوياااة )طااار، 2..1الناقاااة، ماماااود )
التاادريس(. لرقااة مقدمااة إلاا   اادل  مناااه  التعلاايل العااام " اااو 
رؤياااة مساااتقبلية لمساااار التعلااايل العاااالل فاااي العاااالل اإلساااالمي 
لمجتمعاااات األقلياااات المسااالمة". الهيةاااة اإلساااالمية العالمياااة 

لل اإلسالمي بالتعال  مل لزار  التعليل العاام للتعليل لرابطة العا
للزار  اإلرواااااااد لاأللقااااااال لبعااااااض الجامعااااااات السااااااودا ية، 

 .22-4السودا ، ربيل األل ، 
(. اتجاهااات شديثااة فااي تعلاايل لتعلاال 0..1راوااد، علاا  ) مناا ؛النجاادي، فشمااد؛ سااعودي، 

العلااوم فااي ضااوء المعااايير العالميااة لتنميااة التفكياار لالنظريااة 
 .ة. القاهر : دار الفكر العربيالبنائي
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